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8-10 Mart 2019 
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08.03.2019- CUMA 

SAAT 09:00 - 11:30 

Salon 1 Oturum başkanı:  Prof. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT 

Hikmet Yeter ÇOĞUN 

(2.Oturum Başkanı) 
Ferit KARGIN 

BAKIRIN OREOCHROMİS NİLOTİCUS SOLUNGAÇ DOKUSUNDA 

İYON DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ 

Hikmet Yeter ÇOĞUN, Ferit 

KARGIN 

SİLİKON NANOPARTİKÜLLERİN ÇEVRE VE CANLI ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
Derya KOCAMAZ MİKROPLASTİK KİRLİĞİNİN SUCUL ORGANİZMALAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Derya KOCAMAZ, Oğuz 

MERHAN 

KADMİYUM UYGULANAN FARELERDE GELİŞEN AKCİGER 

HASARINA KARŞI RESVERATROLÜN ETKİSİ 

Hüseyin GÜNGÖR, Nedim 

ALTIN 

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) 

GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nedim ALTIN, Hüseyin 

GÜNGÖR 

BOLU İLİ EKOLOJİK KOŞULLARI ALTINDA BAZI EKMEKLİK 

BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN SARI PAS HASTALIĞINA KARŞI 

REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ 

Demet BOLAT, Pınar 

BİLGİCİ, Öğr. Gör. Esra 

BALCIOĞLU, Öğr. Gör. 

Tuba ÖZKUL, Doç. Dr. Arzu 

YAY, Prof. Dr. Sami 

AYDOĞAN 

DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA ANTİ- 

HİPERGLİSEMİK İLAÇLARIN PANKREAS DOKUSU ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ, 

Şeniz TURHAN 

TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN DENETİMİNDE 

YAŞANAN YETKİ SORUNLARI 

 

Prof. Dr. Perihan DİNÇ 

ARTUT 

Doç. Dr. Ayten Pınar BAL 

EĞİTSEL MATEMATİK OYUNLARA YÖNELİK SINIF 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Perihan DİNÇ 

ARTUT 

Doç. Dr. Ayten Pınar BAL 

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN 

ALGILARI 



 
 

 

08.03.2019- CUMA 

SAAT 11:30 - 13:30 

 

Salon 1 Oturum başkanı:  Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 
 

Semih AÇIKBAŞ, Mehmet Arif ÖZYAZICI TÜRKİYE’DE YEM BİTKİSİ OLARAK 

DEĞERLENDİRİLEBİLECEK ALTERNATİF BİTKİLER 

Mustafa CERİTOĞLU, Murat ERMAN ORGANİK TARIMDA MİKROBİYOLOJİK GÜBRE 

KULLANIMININ ÖNEMİ 

Mustafa CERİTOĞLU TANE BAKLAGİL BİTKİLERİNİN EKİM NÖBETİNDE 

KULLANILMASININ ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tülin Güven GÖKMEN 

Uzm.Dr.Beril AKÇİMEN 

Prof. Dr. Fatih KÖKSAL 

HASTANE KÖKENLİ Acinetobacter baumannii 

İZOLATLARININ FENOTİPİK VEGENOTİPİK (PFGE-

PULSED FİELD GEL ELECTROPHORESİS YÖNTEMİ) 

SÜRVEYANSI 

Dr. Öğr. Üyesi Sayiter YILDIZ 

Dr. Öğr. Üyesi Can Bülent KARAKUŞ 

AKILLI KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Can Bülent KARAKUŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Sayiter YILDIZ 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN SU YÖNETİMİNDE SU 

BÜTÇESİ UYGULAMASI: SİVAS KENTİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 

Doç. Dr. Sibel ER NAS 

Prof. Dr. Bayram UZUN 

Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ 

Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ 

EKSİKLİKLERİNİN VE 

KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: “VAKIF 

VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ” ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 

 

ARAZİ YÖNETİMİNDE MEZARLIKLAR VE MEZARLIK 

TÜRLERİ 

Prof. Dr. Naci YASTIKLI 

Zeynep Hande ALTUNER 

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA DA YIKILAN TARİHİ 

BİNALARIN ESKİ TARİHLİ HAVA FOTOĞRAFLARI İLE 3 

BOYUTLU MODELLENMESİ 

Sevinç DUYGU YALVAÇ (2.Oturum Başkanı) 

Prof. Dr. Z. Gediz URAK 

ANKARA, GÖLBAŞI, HALLAÇLI MAHALLESİ’NDE YER 

ALAN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞINA 

AİT BİR ÖRNEK: MEHMET AĞA KONAĞI 
 

 

 

 

 

08.03.2019- CUMA 

SAAT 14:00 - 16:00 

 

Salon 1 OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. Ömer SÖĞÜT 

Fatma SARF 

Emin YAKAR 

OPTICAL CHARACTERIZATION OF WO 3 FILMS BY METAL 

DOPING 

Emin YAKAR 

Fatma SARF 

CO-PRECIPITATION AND CHARACTERIZATION OF ZN 

DOPED CDO NANOPARTICLES 

Dr.Öğr. Üyesi Burcu SALGIN EXAMINING ARCHITECTURAL EDUCATION CURRICULA 

IN TERMS OF ENVIRONMENTAL AWARENESS IN 

RESEARCH UNIVERSITIES IN TURKEY 

Ömer SÖĞÜT AVŞAR KAMPÜSÜNDEKİ KANTİNLERDE GÜRÜLTÜ 

KİRLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Ömer SÖĞÜT KAHRAMANMARAŞ AKSU ÇAYI VE ÇEVRESİNDEKİ 

TOPRAĞIN AĞIR 

METAL ANALİZİ 

Ömer SÖĞÜT 

Ahmet TANRIKULU 

CR X Nİ 1-X VE CR X AL 1-X ALAŞIMLARINDA K 

SEVİYESİNİN KΑ 1 VE KΑ 2 X-IŞINI ÇİZGİLERİNİN 

DOĞAL GENİŞLİKLERİNİN HESAPLANMASI 



 
Feyza KOLCU(2.Oturum Başkanı) COMPARISON OF THE CHEMICAL AND ENZYMATIC 

OXIDATIVE POLYMERIZATION OF 4-PHENOXYANILINE: 
CHARACTERIZATION, SPECTROSCOPIC AND THERMAL 

PROPERTIES 

Ayben TOP 

Selin ÖZKIYICI 

OPTICAL AND PHOTOCATALYTICAL PROPERTIES OF ZNO 
NANOSTRUCTURES OBTAINED BY CONTROLLED 

CALCINATION OF L-CYSTEINE ASSISTED AQUEOUS 
PRECIPITATION PRODUCTS 

 

 

- Oturumda tek bildiriniz varsa en çok 15 dk.; iki ya da üç bildiriniz varsa tamamı için en çok 20.dk 

kullanabilirsiniz. 

- Soru cevap ve konuları oturum sonrası fuaye alanında ikramlarımız eşliğinde tartışabilirsiniz 

- Oturumun işleyişine ilişkin tüm yetki, düzenleme kurulu adına OTURUM BAŞKANLARI’na aittir 

- Herhangi bir sebeple oturum başkanının gecikmesi ya da gelememesi durumunda OTURUM 2. BAŞKANI tam 

yetkilidir 

 

 

08.03.2019- CUMA 

SAAT 16:00 - 18:00 

 

Salon 1 OTURUM BAŞKANI:  Doç. Dr. Vildan ÖNEN 

Ayşe Zeynep ÇAĞLAR 

Assoc. Prof. Dr. Vildan ÖNEN 

Hasan Ali TANER 

EFFECTS OF CLAY MINERALS ON THE COAL FLOTATION 

 

Shafika KHALIDOVA 

Assoc. Prof. Dr. Vildan ÖNEN 

Hasan Ali TANER 

FLOTATION OF CHALCOPYRITE IN THE PRESENCE OF 

ELECTROLYTES 

Dr. Yıldırım İsmail Tosun ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN MİKRODALGA ARITIMI - 

SORBENT OLARAK KOMPOST 

BİYOÇAR / KİL AKTİVASYONU 

Dr. Yıldırım İsmail Tosun(2.Oturum Başkanı) COAL PELLETIZING AND BRIQUETTING BY HYDRO 

MAGNESITE AND SALT BINDING 

Abdullah ÖZKAN 

Sıtkı Ekrem TURAN 

Ahmed ELİLYAS 

EFFECT of FLY ASH ADDITION with DIFFERENT PARTICLE 

SIZE and 

CONCENTRATION on RHEOLOGICAL and FILTRATION 

PROPERTIES of Na- 

BENTONITE WATER BASED DRILLING MUDS 

Ahmet Refah TORUN 

Ahmet Batuhan YİĞİT 

İsmail SAĞLAM 

MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİNDE SONUÇ ODAKLI BİR 

EĞİTİM MODELİ 

 

Ahmet Refah TORUN 

Şeyma Helin KAYA 

Naghdali CHOUPANI 

AL-DYPE-AL HİBRİT SANDVİÇ PANELLERİN HAFİF 

BALİSTİK ÖZELLİKLERİNİN 

MODELLENMESİ 

Mahmut DASKİN 

Abdullah TURAN 

Cem ONAT 

NON-LINEAR AUTOREGRESSIVE NEURAL NETWORKS 

BASED AIR EXCESS FACTOR 

PREDICTION ON COAL COMBUSTORS 

Dr. Öğr. Üyesi Feray HACIVELİOĞLU BACKSCATTERING AT EQUILATERAL TRIANGULAR 
CYLINDER VIA PHYSICAL OPTICS AND PHYSICAL THEORY 

OF DIFFRACTION 

 

 

 

 



 
09.03.2019-CUMARTESİ 

SAAT 09:00 - 11:00 

 

 

Salon 1 OTURUM BAŞKANI:  Dr. Kerim Emre ÖKSÜZ 

Orkun ISLEYEN (2.Oturum Başkanı) 

Ugur EMİROGLU 

Erhan ALTAN 

INFLUENCE OF VARIABLE CUTTING SPEED ON TOOL 

WEAR IN MILLING OF 1.2738 STEEL 

 

Andaç Batur ÇOLAK 

Dr.Oğuzhan YILDIZ 

Prof.Dr.Mustafa BAYRAK 

AL 2 O 3 -CU/SU HİBRİT NANOSIVISININ ÖZGÜL 

ISISININ DENEYSEL YOLLA İNCELENMESİ 

Nezir EL ALI 

Nihat YILDIRIM 

Fatih ERDOĞAN 

Bahadır KARBA 

Burak ŞAHİN 

NON-CIRCULAR GEAR DESIGN, ELLIPTICAL GEARS AS 

AN EXAMPLE 

 

Erdal ÖZTÜRK 

Mustafa TAIFOR 

Bilal Qasim 

Nihat YILDIRIM 

Mert VARDAR 

DESIGN AND MANUFACTURING OF PLASTIC 

INJECTION MOLD TO 

PRODUCE HIGH DENSITY POLYETHLENE INJECTION 

MOLDED SPUR GEAR 

Ali Y. AL-MASHHADANI 

 Mustafa TAIFOR 

Asst. Prof. Dr. Abdullah AKPOLAT 

Prof. Dr. Nihat YILDIRIM 

COMPARISON BETWEEN A MODIFIED BUSH/PIN 

COUPLING AND STANDARD FLANGE COUPLING 

Ali Y. AL-MASHHADANI 

Asst. Prof. Dr. Abdullah AKPOLAT 

Prof. Dr. Nihat YILDIRIM 

DESIGN AND ANALYSIS OF A MODIFIED PIN/BUSH 

TYPE TORQUE COUPLING 

Kerim Emre ÖKSÜZ PREPARATION OF HIGHLY POROUS ZrO 2 BONE 

SCAFFOLD 

Kerim Emre ÖKSÜZ ULTRAHIGH DENSITY α-Al 2 O 3 CERAMICS PRODUCED 

BY SLIP CASTING 
 

- Oturumda tek bildiriniz varsa en çok 15 dk.; iki ya da üç bildiriniz varsa tamamı için en çok 20.dk 

kullanabilirsiniz. 

- Soru cevap ve konuları oturum sonrası fuaye alanında ikramlarımız eşliğinde tartışabilirsiniz 

- Oturumun işleyişine ilişkin tüm yetki, düzenleme kurulu adına OTURUM BAŞKANLARI’na aittir 

- Herhangi bir sebeple oturum başkanının gecikmesi ya da gelememesi durumunda OTURUM 2. BAŞKANI tam 

yetkilidir 

 

 

09.03.2019-CUMARTESİ 

SAAT 11:00 - 13:30 

 

Salon 1 OTURUM BAŞKANI:  Dr. Gül Didem BATUR SİR 

Burcu CİVELEK(2.Oturum Başkanı) 

Gözdenur KOŞ 

Onuralp ULUER 

POLİPROPİLEN MALZEMENİN EKSTRÜZYONUNDA KALIBA GİRİŞ 

AÇISININ KALIP İÇİ ERİYİK AKIŞINA ETKİSİ 

Gözdenur KOŞ 

Burcu CİVELEK 

Onuralp ULUER 

PLASTİK EKSTRÜZYON KALIPLARINDA HIZ DENGELEME İÇİN 

AKIŞ BÖLÜCÜLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ 

Ertuğrul AKBULUT 

Adem YENİLMEZ 

BETON KİRİŞ TAŞIYAN PLATFORM RÖMORK ARAÇLARINDA 

SEHİM ANALİZİ 

Ertuğrul AKBULUT 

Yasemin UZÇAKAR 

O4 SINIFI KARAYOLU TAŞITLARINDA KARGO GÜVENLİĞİNİ 

SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN ÖN PANEL YÜK EMNİYET TEST 



 
YÖNTEMİ 

Dr. Gül Didem BATUR SİR HIZ DEĞİŞTİRME FAALİYETİ İLE TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME 

PROBLEMİ İÇİN ŞEBEKE TABANLI BİR MATEMATİKSEL MODEL 

Kübra ÖRNEK KOCABEY 

Prof. Dr. Ali KOKANGÜL 

YÜKSEK GERİLİM HAVAİ HATLARINDA KULLANILAN 6101 

SERİSİ ALÜMİNYUM 

ALAŞIMLARININ ÜRETİM SÜREÇLERİNDEKİ DEĞERLERİNİN 

ORANSAL OPTİMİZASYONU 

Nilay AYGÜN 

Gültekin ÇAĞIL 

SOĞUK TEDARİK ZİNCİRİNDE SÜPÜRME ALGORİTMASININ 

TASARRUF ALGORİTMASI İLE KIYASLANMASI 

Nilay AYGÜN 

Gültekin ÇAĞIL 

SOĞUK ZİNCİRDE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN 

KIYASLANMASI 

Yusuf KAYGISIZ 

Çetin PALTA 

THE EFFECT OF CR ADDITION AT DIFFERENT RATIOS ON 

MICROSTRUCTURE, MICROHARDNESS AND TENSILE STRENGTH 

FOR FREE SOLIDIFIED AL-SI-MG ALLOY 

 

09.03.2019-CUMARTESİ 

SAAT 13:30 - 15:30 

 

Salon 1 OTURUM BAŞKANI:  Dr. Öğr. Gör. Ayşe Şahin TUTAK 

Uzm. Dr. Gülşah Duyuler AYÇİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA MARJİNAL ÇİNKO EKSİKLİĞİ 

Şerife ÖZDAMARLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Özkan KILIÇ 

SES VE KALP ATIŞI HIZINDAN YALAN TESPİTİ 

Dr. Öğretim Üyesi İsa Burak GÜNEY 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Tuğsan 

BALLI 

Kadir Alper KÜÇÜKER 

KARACİĞER TÜMÖRÜ VE PORTAL VEN TROMBOZU (PVT) OLAN 

HASTALARDA TRANSARTERYAL RADYOEMBOLİZASYONUN 

(TARE) KISA DÖNEM SONUÇLARI 

Dr. Öğr. Gör. Ayşe Şahin TUTAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEREBROVASKÜLER OLAY VE 

KRONİK OBSTRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI NEDENİYLE YATAN 

HASTALARIN AKUT FAZ REAKTAN DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Alternatif akımda gerilim veya akımın dönüştürme işlemi transformatörler tarafından 

yapılmaktadır. Doğru akımda dönüştürme işlemi transformatörlerle yapılamaz. 

Transformatörler doğru akımla çalışmadıklarından doğru akımda dönüştürme işlemi DC/DC 

dönüştürüçüler ile yapılmaktadır. Yükselten-düşüren, sepik, cuk gibi tek anahtarlı 

dönüştürücülerde giriş ve çıkış gerilimi büyük oranda azaltilabilir veya çoğaltilabilir. Bu 

konverterler,  akü şarj sistemleri, aktif güç faktörü düzeltme devreleri ve yenilenebilir enerji 

kaynakları gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Cuk dönüştürüçüler  DC 

gerilimi farklı genlikteki başka bir DC gerilimine dönüştürürler. Bu dönüştürüçüler iki 

indüktans iki kondansatör bir adet diyot vebir anahtarlama elemanınından oluşurlar. 

Yükseltici DC/DC dönüştürücü ile düşürücü DC/DC  dönüştürücünün ard arda bağlanması ile 

de Cuk dönüştürüçü oluşturulur. Cuk dönüştürücülerde çıkış geriliminin polaritesi giriş 

gerilimine gore terstir. Bu dönüştürüçülerde enerji depolama elemanı olarak bir kondansatör 

kullanılır. Cuk konvertör de kullanılan anahtarlama elemanlarının iki adet çalışma modu 

vardır. Bunlardan birincisi anahtarlama elemanın iletim modu ikincisi ise kesim modudur. 

 

Anahtar Kelimeler: Cuk konverter, DC/DC dönüştürücüler, Yenilenebilir enerji 

kaynaklarında kullanılan konverterler,  Hibrid sistemler. 

 

PI CONTROLLED CUK CONVERTER 

 

ABSTRACT 

The transforming of voltage or current in alternating current is done by transformers. The 

conversion in direct current cannot be done with the transformers. Since the transformers do 

not work with direct current, the conversion is done with DC / DC converters. In single-

switch converters such as buck-boost, sepic, cuk converters, the input and output voltage can 

http://www.elektrikport.com/universite/elektrik-devre-elemanlari-diyot-1-elektrikport-akademi/6825
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/alcak-gerilim-anahtarlama-elemanlari/18934#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-dc-converter-boost-converter--2-bolum/18731
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-dc-converter-buck-converter-1-elektrikport-akademi/6764#ad-image-0
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be greatly reduced or increased. These converters are widely used in applications such as 

battery charging systems, active power factor correction circuits and renewable energy 

sources . Cuk converters convert DC voltage to another DC voltage with different amplitudes. 

These converters consist of two inductance two capacitors one diode and one switching 

element. Boost DC/DC converter connecting with cascade buck DC/DC  converter cuk 

converter is created. The polarity of the output voltage is opposite to the input voltage in  Cuk 

converter. These converters use a capacitor as the energy storage element. The switching 

elements used in the Cuk converter have two operating modes. The first one is the switching 

element’s transmission mode, and the second one is the cutting mode . 

 

Keywords: Cuk converter, DC / DC converters, Converters used in renewable energy 

sources, Hybrid  systems. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesi sonucunda elektrik enerjisinin farklı değer ve 

formlarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bunun sonucunda birçok çevirici türü geliştirildi. 

DC-DC çeviriciler giriş doğru gerilim değerlerini farklı seviyede ve değerlerde çıkış doğru 

gerilimine dönüştürürler (Fuad ve deKoning, 2004). Güç elektroniği çeviricileri yenilenebilir 

enerji kaynaklarında akü şarj devrelerinde, DC makineleri ve benzeri endüstriyel uygulamada 

büyük sıklıkla kullanılmaktadırlar. 

Cuk çeviriciler DC bir gerilimi farklı genlikteki DC bir gerilimine dönüştüren devrelerdir. 

Cuk çeviriciler temel olarak iki adet endüktans ile iki adet kondansatör, bir adet diyot ve 

bir anahtarlama elemandan oluşmuştur. Bir cuk çevirici, yükseltici dönüştürücü ve alçaltıcı 

dönüştürücünün ard, arda bağlanmasıyla elde edilebilir (Keyue ve Cuk, 1995; Özdemir ve  

Erdem,  2017). Şekil 1’de cuk çeviricinin prensip şeması verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Cuk cevirici 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-dc-converter-boost-converter--2-bolum/18731
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-dc-converter-buck-converter-1-elektrikport-akademi/6764#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-dc-converter-buck-converter-1-elektrikport-akademi/6764#ad-image-0
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Cuk çeviricilerde ayrıca alçaltıcı/yükseltici dönüştürücülerde olduğu gibi çıkış geriliminin 

polaritesi giriş gerilimine göre ters durumdadır. Cuk çeviricilerde enerji depolama elemanı 

olarak kondansatör kullanılır. Cuk çeviricilerde tek anahtarlama elemanı olan dönüştürücü 

devrelerin çoğunda olduğu gibi iki adet çalışma durumu mevcuttur (Arifoğlu, 2016, Vatché,  

1996). Bunlardan birincisi anahtarlama elemanın iletimde olduğu ikincisi ise kesimde olduğu 

durumdur. Bir cuk çeviride elde edilmek istenen en önemli değer çıkış gerilimidir. Çıkış 

geriliminin denklemi ise devredeki anahtarlama elemanının çalışma doluluğu oranına yani 

D'ye (Duty-cycle) bağlıdır  (Vuthchhay,  2008,  Açıkgöz, H., Keçecioğlu vd; 2016). 

 

2. ARAŞTIRMA 

 

Bu içeriğimizde DC/DC dönüştürücüler arasında hem alçaltıcı hem de yükseltici olarak 

çalışabilen cuk çeviricileri inceleyeceğiz. Çıkış gerilimini sabitlemek için PI dönüştürücü 

kullanılmıştır. PI kontrolörler, geri beslemeli kontrol sistemlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. İntegral (I) ve oransal (P) etkileri kontrol hata değerlerine dayanmaktadır. PI 

kontrolörler özellikle dinamikleri bilinen ve performans gereksinimleri karmaşık olmayan 

sistemler için sıklıkla kullanılan kontrolörlerdir. Bu çalışmasında cuk çeviricinin 

Matlab/Simulink ortamında modellemesi ve uygulaması yapılarak cuk çeviricinin  çıkış 

gerilim değeri PI kontrol yöntemiyle sabit tutulmuştur (Garip vd; 2009, Ayan ve Arifoglu,  

2004). PI parametrelerinin sisteme göre düzgün hesaplanması gerekmektedir (Zekiye, 2009). 

Aksi takdirde çıkış gerilimi üzerinde sürekli değişimler meydana gelecek ve yüksek frekanslı 

sinyaller oluşacaktır. Şekil 2’de PI kontrollü cuk çeviricinin prensip şeması verilmiştir. 

 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-dc-converter-buck-boost-converter-3-bolum/18742#ad-image-0
https://www.dr.com.tr/Yazar/ugur-arifoglu/s=269583
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Şekil 2. PI kontrollü Cuk çevirici 

 

Cuk çeviricilerde anahtarlama elemanının iletimde olduğu durumda devre iki kısımda 

incelenebilir (Giroux ve Sybille, 2015; Oysal vd; 1999). Birincisi yukarıdaki devre şemasında 

anahtarlama elemanı iletim durumundayken L1 endüktans üzerinden akım akarak bobinin 

enerjilendirdiği kısım (S anahtarının sol kısmındaki kapalı çevre). Devrenin sağ tarafına 

baktığımızda C1 kondansatörünün indüklediği gerilim D diyotunu ters yönde kutuplar ve bu 

yüzden anahtar iletim durumundayken devredeki diyot üzerinden akım akmaz (Yalcın, 2016, 

Mohammad, 2006). İncelenmesi gereken ikinci kısım ise devredeki S anahtarının sağındaki 

iki çevrede temel olarak C1 kondansatörü üzerindeki enerjinin C2 kondansatörü, L2 bobini ve 

yük üzerinde boşaldığı kısımdır.Bu durumda enerjilenen L1, L2  endüktansları C2 kondansatörü 

devre sürekli zamanda incelendiğinde anahtarın kesimde olduğu durumda enerjilerini 

boşaltmışlardır (Dav ve  Dave, 2014). Aynı şekilde enerjisini boşaltan C1 kondansatörü de 

anahtar kesim durumdayken enerjilenir. İkinci durum anahtarın kesimde olduğu durumdur.  

İkinci durumda bir önceki durumda ters polarlanan diyot üzerinden akım akmaya başlar. C1 

kondansatörü diyotun solunda kalan kapalı çevreden dolayı Vs+VL1 gerilimi ile enerjilenir. L1 

bobini bir önceki durumda aldığı enerjiyi bu durumda harcar. L2 de biriken enerji ise D diyotu 

üzerinden yükü besler. Yükü aynı zamanda C2 kondansatörü de besler. Açık anahtarlı devre 

topolojisinde C2 kondansatörü kaynaktan yüke enerji aktarımında aracılık yapar. Devrede D 

diyotu kontrolsüz anahtar görevi görür ve kontrollü anahtar olan S anahtarı ile senkron bir 

anahtarlama yapar. Bir cuk çeviride elde edilmek istenen en önemli değer çıkış gerilimidir. 
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Çıkış geriliminin denklemi ise devredeki anahtarlama elemanının çalışma doluluğu oranına 

yani D'ye (Duty-cycle) bağlıdır. Cuk çeviricilerde çıkış geriliminin polaritesinin giriş 

gerilimine göre ters olduğu unutulmamalıdır. Bu dönüştürücü yükseltici- alçaltıcı dönüştürücü 

devresine dualite ilkesi uygulanarak elde edilir. İki temel kavramın yer aldığı bir önermede bu 

iki kavramın yerleri değiştirildiğinde doğru olan yeni bir önermenin elde edilmesi alçaltıcı -

yükseltici dönüştürücüye benzer olarak, cuk dönüştürücü de giriş geriliminin ortak ucuna göre 

ters kutuplu çıkış gerilimi üretir. Burada C1 kapasitesi enerjiyi biriktirmede ve girişten çıkışa 

taşımada kullanılan ana bileşendir. Sürekli çalışmada ortalama endüktans gerilimleri VL1 ve 

VL2 sıfırdır. 

                                                                                                                                              (1) 

 olur. Bu nedenle VC1 gerilimi VS ve V0 gerilimlerinden büyüktür.  Şekil 3’te iletim ve kesim 

durumunda akım ve gerilimin değişim eğrileri verişmiştir. 

 

 

Şekil 3. Cuk çeviricide akım ve gerilimlerin  dalga formları 
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Cuk dönüştürücüler iki farklı durumda çalışabilirler: Anahtar kesimdeyken, iL1 ve 

İL2endüktans akımları diyot üzerinden akar. C1 kapasitesi L1 endüktans üzerinden gecen 

enerji ile yüklenir. VC1 gerilimi VS geriliminden daha yüksek olduğu için İL1 akımı azalır. 

Bu zaman aralığında L2 de birikmiş olan enerji çıkışı besler. Bu nedenle İL2 de 

azalmaktadır. Şekil 4’te cuk çeviricinin anahtar kesimdeyken durumu için eşdeğer devre 

verilmiştir. 

 

Şekil 4. Cuk çeviricide eşdeğer devre ( anahtarın kesim durumu)  

Anahtar iletimde iken VC1 diyotu ters kutuplar. Endüktans akımları İL1 ve İL2 şekilde 

görüldüğü gibi ters anahtar üzerinden akar.VC1>V0 olduğundan, C1 kapasitesi enerjisi 

çıkışa ve L2’ye aktararak anahtar üzerinden boşalır.  Bu nedenle İL2 artar. Girişten L1 e 

enerji enerji aktarıldığından İL1 ‘de artar.  Şekil 5’te anahtarın iletim durumu için cuk 

çeviricinin eşdeğer devresi verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Cuk çeviricide eşdeğer devre ( anahtarın iletim durumu)  

Endüktans akımları İL1  ile  İL2’nin sürekli olduğu varsayılmıştır. Sürekli durumda ki gerilim 

ve akım gösterimleri iki farklı yoldan elde edilebilir. Kapasite gerilimi VC1‘i sabit 

varsayarsak, L1 ve L2 üzerindeki gerilimlerin bir periyottaki entegralini sıfıra eşitlersek, 
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                                                                                                         (2) 

 

Buradan, 

    
 

     
                                                                                                                     (3) 

olarak bulunur.  

 

                                                                                                     (4) 

Buradan, 

    
 

 
                                                                                                                          (5) 

 

olarak bulunur. (4) ile (5) denklemlerinden, 

 

  

  
 

 

     
                                                                                                                         (6) 

elde edilir. PS=P0, varsayımı ile, 

  

  
 

     

 
                                                                                                                           (7) 

elde edilir. Burada, IL1=IS ve IL2=I0.  Cuk dönüştürücünün en büyük avantajı giriş ve çıkış 

akımlarının dalgalılık oranının çok düşük oluşudur. 

 

3. BULGULAR 

 

Çıkışlarındaki gerilim değerleri azaltılıp yükseltilebilen buck, boost, sepic ve cuk gibi tek 

anahtarlı dönüştürücüler giriş ve çıkış geriliminin büyük oranda değişken olduğu akü şarj 

sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarında, aktif güç faktörü düzeltme devrelerinde ve 

kesintisiz güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar.  Cuk çeviricide PI kontrolörün 

çıkış gerilimi üzerindeki etkisi Şekil 6’da verilmiştir. Sistemde referans gerilimin etkin değeri 

olarak 60 V seçilmiştir. Şekil 6’da cuk çeviricinin çıkış geriliminin değişimi verilmiştir. 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 8 

 

 

Şekil 6. Cuk dönüştürücü çıkış gerilimi 

 

Cuk dönüştürücüde kontrol sistemi bir PI gerilim denetleyicisinden oluşmaktadır. 

Dönüştürücü gerilim referansı ile çıkış geriliminden elde edilen hata sinyali PI denetleyici ile 

kontrol edilerek anahtarlama elemanının gate kapısına uygulanmaktadır. Şekil 7’de 

dönüştürücüde kullanılan IL1 ve IL2  endüktans akımlarının değişimi verilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Cuk dönüştürücüde IL1 ve IL2 akımlarının değişimi  
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Bir sistemi kontrol etmek için bir sistemin bulunması gerekir. İncelediğimiz sistem cuk 

çeviricidir. Bu sistem çıkış gerilimi kontrol edilecektir. Otomatik kontrol sistemleri içinde 

olan her sistemin kontrolü veya başka bir deyişle denetimi yapılacaktır. Kapalı bir döngüde 

denetim sistemi içinde kontrol eden organın (kontrolörün) görevi, ölçme üzerinden geri 

beslenen çıkış büyüklüğü gerilimi referans olarak, verilen giriş büyüklüğü ile karşılaştırarak 

aradaki farkın yani hata değerinin miktarına kendi kontrol sisteminin etkisine uygun bir 

şekilde kumanda denetim sinyali üreterek çıkışa tekrar sunulması ile sistem kontrol edilir. 

Şekil 8’de PI kontrolüne ait gerilimin değişimi verilmiştir. 

 

 

Şekil 8. PI kontrol giriş gerilimi  

 

PI kontrolü sistemler dinamik bir yapıya sahiptir ve belli bir cevap zamanı süresinde sistem 

hatasını düzeltme eğilimindir. Cebirsel yapısından görüldüğü gibi kontrol kuralı statik bir 

yapıya sahiptir olup anlık cevap verir. Kontrol kuralı sistem hatası ile eş zamanlı olarak 

gerçek çevirici çalışma anahtarlama oranına çok yakın bir anahtarlama oranı üretir. PI 

kontrolü ile çevirici çalışması kontrol edilir ve elde edilen anahtarlama oranı değerinden 

itibaren kompanze etmesini sağlar. Kontrol kuralı ile öncelikle sistem cevabının hızı arttırılır 

ve ardından PI kontrolcü çevirici çalışma hatasını düzeltme görevini üstlenerek etkin çevirici 

çalışması elde edilir. 

 

 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-kumanda-dersleri-1-elektrikport-akademi/8559#ad-image-0
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4. SONUÇ 

Cuk çeviricide en önemli özelliklerde biri  İL1  ile iL2  endüktans akımlarındaki dalgalılık oranı  

çok düşük oluşudur.  Bu çeviricilerin bir dezavantajı büyük dalgalılık oranını taşıyacak C1 

kondansatörünün gerekliliğidir. 

 

Cuk dönüştürücülerde enerji depo eden elemanların boyutları,  giriş gerilimi azaltabilen buck 

ve giriş gerilimini yükseltebilen çeviricilere göre önemli miktarda yüksektir. Cuk 

dönüştürücülerde yüke aktarılan direkt güç sıfırdır ve gücün tamamı anahtarlama elemanları 

tarafından işlenerek yüke aktarılır. Bu özellik elemanların gerilim stresini ve enerji depo eden 

elemanların boyutlarının artmasına neden olmaktadır. 

 

Cuk dönüştürücünün çıkış gerilimi PI kontrol yöntemiyle sabitlenmiştir. Sabitleme işleminde 

taşıyıcı sinyalin frekansı, anahtarlama frekansını oluşturmaktadır. Tasarlanan sistemde çıkış 

geriliminin frekansı 50 Hz olarak belirlenmiştir. Sistemin frekansı açık döngü çalışmaktadır. 

Çıkış gerilimi 60 V olarak olacak şekilde dönüştürücü parametreleri belirlenmiştir. 
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PLC KULLANARAK ASENKRON MOTORLARIN DÖNÜŞ YÖNÜNÜN 

KONTROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Suleyman ADAK 

 Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Eneji Bölümüm  
 

 

ÖZET 

Asenkron motorlar, endüstriyel tesislerde en fazla kullanılan makinalardır. Bu motorlar 

çalışma ilkesi bakımından endüksiyon motorları da denir. Asenkron motorların çalışmaları 
sırasında doğru akım makinelerinde olduğu gibi elektrik arkı oluşmaz. Ayrıca diğer elektrik 

makinalarına göre daha ucuzlardır ve bakıma daha az ihtiyaç gösterirler. Bu özellikler, 

asenkron motorların endüstriyel tesislerde en çok kullanılan motorlar olmalarına sebep 

olmuştur. Asenkron makinaları senkron makinalardan ayıran en büyük farklılık hızının sabit 

olmayışıdır. Bu hız motor olarak çalışmada senkron hızdan küçüktür. Bu özellikten dolayı 

asenkron motorlar değişik kayma değerlerinde çalışırlar. Asenkron motorlar iş çoğu kez ileri 

ve geri çalıştırılması istenebilmektedir. Üç fazlı asenkron motorlarda devir yönünü 

değiştirmek için 3 fazdan 2 fazın  yerini değiştirilmesi ve bir fazın sabit tutulması yeterlidir. 

Asenkron motorlar stator ve rotor olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bir fazlı asenkron 

motorlarda ana sargı veya yardımcı sargıdan gecen akımının yönünü değiştirdiğimizde 
motorun devir yönü değişir. Bu motorların sakıncası kalkış momentinin nispeten küçük, 

kalkış akımının büyük olmasıdır. 
 

Anahtar Kelimeler: Indüksiyon motorlar, Kayma, Asenkron motorlarda devir yönünü 

değiştirme, Bir fazlı asenkron motorlar, Yardımcı sargı. 
 

DIRECTION CONTROL OF ASYNCHRONOUS MOTORS USING PLC 

 

ABSTRACT 

Asynchronous motors are the most used machines in industrial plants. These motors are also 
called induction motors in terms of working principle. During the operation of asynchronous 

motors, no electrical arc occurs as in direct current machines.They are also cheaper than other 

electric machines and needless maintenance. The sechara cteristics cause asynchronous 

motors to be the most used motors in industrial plants. The biggest difference between 

asynchronous machines and synchronous machines is that the speed is not constant. This 

speed is smaller than synchronous speed in motor operation.  Due to this feature, 

asynchronous motors work in different slip conditions. Asynchronous motors are required to 

be run back and forth most of the time. In three-phase asynchronous motors,  it is sufficient to 

change the direction of rotation in two phases from 3 phases and to keep a phase constant. 

Asynchronous motors consist of  two parts as stator and rotor. In one-phase motors,  the 
direction of rotation of the motor changes when we change the direction of the main winding 

or auxiliary winding current. The drawback of these motors is that the starting torque is 

relatively small and the starting current is large. 
 

Keywords: Induction motors, Slip, Change direction of rotation in asynchronous motors, 

One-phase asynchronous motors, Auxiliary  winding. 
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1. GİRİŞ 
 

Üç fazlı asenkron motorlar stator ve rotor olmak üzere iki kısımdan oluşur. Stator motorun 

sabit parçasını oluşturur. Statorda stator çekirdeği ve alan sargıları bulunur. Üç fazlı asenkron 

motorların statorlarında her faz için ayrı sargı bulunmaktadır. Rotor ise motorun dönen 

parçasıdır. Bilezikli asenkron motorların rotorlarında sargı, sincap kafesli asenkron motorların 

rotorunda ise kısa devre edilmiş baralar bulunur. Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılan asenkron motor tipi sincap kafesli asenkron motordur. 
 
 

 
 

Şekil 1. Asenkron motorun kesit görünümü 
 

Endüstriyel alanlarda kullanılan PLC’ler gücün kontrolüne iyi bir örnektirler (Zhang vd; 

2012, Adak, 2014). Endüstriyel otom asyon sistemlerinin kumanda ve kontrol devrelerini 

gerçeklemeye uygun yapıda giriş-çıkış birimleri ve iletişim arabirimleri ile donatılmış, kontrol 

yapısına uygun bir programı ile çalışan endüstriyel bilgisayardır.  Giriş-çıkış, hafıza, merkezi 

işlem birimi (CPU), besleme güç kaynağı ve programlayıcı gibi bölümlerden oluşan bir 

entegre sistemdir (Kurtulan, 2001, Crispin, 1990). Kontroller, analog/digital, giriş/çıkış 

bağlantıları aracılığıyla olur. PLC sistemleri bilgisayarda olduğu gibi donanım ve yazılım 

kısımlarından meydana gelir. 

 

2. ARAŞTIRMA 

Programlanabilir denetleyiciler olarak bilinen sistemler, günümüzde yaygın olarak, otomatik 

kontrol düzenlerinde kullanılmakta olan mikroişlemci tabanlı endüstriyel otomasyon 

cihazlardır. PLC ikili giriş sinyallerini isleyerek, iş makinelerinin çalışmalarını direkt olarak 

etkileyecek çıkış işaretlerini üretir.  Çoğunlukla programlanabilir denetleyicilerin yapabileceği 

işlerde bir sınır yoktur ( Akçura,  2010.  Şekkeli vd; 2015).  
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PLC, bir is akışındaki bütün adımların en doğru zaman ve doğru sıradaki bir hareket 

içerisinde olmasını sağlar. Kontrol problemlerinin çözümünde teknik olarak görülmüştür ki bu 

problemlerin karmaşıklığına göre PLC uygulamalar değişebilir. Bununla beraber aşağıdaki 

temel elemanlar PLC uygulamaları için daima gereklidir (Ma; 2009, Adak,  2011). Bu temel 

birimler: 

 

 Donanım (hardware) kısmı, 

 Yazılım (software) birimi, 

 Algılayıcılar (Sensörler), 

  Is elemanları, 

 Programlayıcılardır. 

PLC’ler otomatik kontrol sistemlerinde, orta ve ağır endüstriyel sistemlerde,ısı ve sıcaklık 

kontrol sistemlerinde,tıp ve medikal uygulamalarda, hız ve güvenlik gibi iş kollarında yoğun 

bir şekilde kullanılmaktadırlar (Adak, 2011, Li ve  Zhang,  2011 ). PLC’ler endüstriyel 

otomasyonun vaz geçilmez elemanlarıdırlar. PLC’ler motor kontrolünden, endüstride 

kullanılan sistemlere, arazi sulanmasından, robot kontrolüne kadar değişik iş kollarında 

kullanılmaktadırlar.   PLC ile iş makilerinin kontrol süreci şu şekilde oluşturulur (Bayındır ve 

Vadi, 2011, Yu ve Huang, 2004). 

 Kontrolü yapılacak iş makinesinin algoritmasını oluşturma.  

 Algoritmadan hareketle çözüm için gerekli programı çıkarma. 

 Yazılan programın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.  

 Programın Ladder programına dönüştürüp PLC aktarmak. 

 Bilgisayar ladder programı, çizilen diyagramın yazılımını kendisi otomatik olarak 

verir. 

Ayrıca ürün kalitesinin yanı sıra yeni bir ürün imali için kumanda devrelerinin yeniden 

oluşturulması, montajı ve bağlantıları yerine sadece PLC programlama ile giderilmesi gibi 

sebeplerden dolayı bu sistemi önemli kılmaktadır (İzgi vd;  2008, Hasdemir ve Kurtulan, 

2008). Şekil 2’de asenkron motorun değiştirilmesine ait güç devresi verilmiştir. 
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Şekil 2. Üç fazlı asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesine ait güç devresi 

 

Şekil 2’deki güç devresinde ilk anda I,  kontaktörü enerjilendiğinde asenkron motor ileri 

yönde çalıştırılır. Asenkron motorların gerilim kararlılığı çalışmalarında dinamik yüklerin 

yaklaşık olarak modellenmesi ve eşdeğerlerinin çıkarılması çok önemlidir. Yüklerin gerilim 

değişimlerine karşı vereceği cevap sistemin kararlılığı hakkında bize bilgi verir. 

Asenkron motoru geri yönde çalıştırılmak istediğinde I,  kontaktörü devreden çıkarılarak G,  

kontaktörü devreye alınır. Asenkron motorda İki fazın yeri değiştiğinden asenkron motor geri 

yönde döner. Şekil 4’te asenkron motorun iki yönde calıştırılmasına ait kontaktörlü kumanda 

devresi verilmiştir.  
 

 
Şekil 4. Asenkron motorun iki yönde çalıştırılmasına ait kontaktörlü kumanda devresi 

 

bİLERİ butonuna basıldığında I,  kontaktörü enerjilenir. Güç devresinde kapanan I, kontakları 
motorun ileri yönde çalışmasını temin eder. Asenkron motoru geri yönde çalıştırmak 

istediğimizde bGERİ butonuna basılır. Bu durumda I, kontaktörü devreden çıkar yerine G, 

kontaktörü devreye girer. Güç devresinde G, kontaktörünün devreye girmesi ile iki fazın yeri 

değiştiğinden motor geri yönde dönmeye başlar. Şekil 5’te asenkron motorun iki yönde 

çalıştırılmasına ait ladder diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 4. Asenkron motorun iki yönde çalıştırılmasına ait ladder kumanda devresi 

 

I0.1 kontağı kapatıldığında Q0.1 bobini enerjilenir. Güç devresinde kapanana I, kontaktörü 

motoru ileri yönde çalıştırır. Asenkronmotoru geri yönde çalıştırmak istediğimizde I0.0 

butonuna basıldığında asenkron motor durur. Ondan sonra I0.2 kontağı enerjilendiğinde Q0.2  

cıkışı enerjilenir. Güç devresinde kapanan G, kontaktörü motorun geri yönde çalışmasını 

sağlar.  

Ladder kumanda devresinde: 

I0.1: İleri yönde çalıştırma btonuna karşılık gelir. 

I0.0 :   Stop btonuna karşılık gelir.   

I0.2:     Geri yönde çalıştırma butonuna karşılık gelir. 

karşılık gelir. 

PLC’leri kod deyimleri ilede çalıştırmak mümkündür. 

Kod Komut Listesi: 

NETWORK 

LD %I0.1 

O %Q0.1 

AN %I0.0 
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AN %Q0.2 

= %Q0.1 

NETWORK 

LD %I0.2 

O %Q0.2 

AN %I0.0 

AN %Q0.1 

= %Q0.2 

NETWORK 

MEND 

Son yıllarda endüstride PLC kullanımına olan talebin hızla artmasının nedenleri: 

 PLC’nin özellikle fabrikalarda 

 Otomasyon uygulamalarında 

 Asansör kumanda  tesisatlarında 

 Otomatik paketleme işlemlerinde 

 enerji dağıtım sistemlerinde, 

 taşıma bandı sistemlerinde 

 Karayolları sinyalizasyonunda 

kullanılırlar. PLC’ler endüstriyel tesislerde sağladıkları otomasyon ile üretimi artışını 

sağlarlar. Verim artışı ile birlikte ürün maliyetinin minimuma çekilmesini sağlarlar. Kumanda 

devrelerinde PLC’ler klasik röleli sistemlerin yerini almaya başlamışlardır. Üç fazlı asenkron 

motorların devir yönünü değiştirmek için döner manyetik alanın yönünü değiştirmek gerekir. 

Bu nedenle, motor klemensine bağlanan şebeke uçlarının üç tanesinden herhangi ikisi yer 

değiştirilir. Şekil 5’te üç fazlı bir asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesine ait 

bağlantı şeması verilmiştir. 
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Şekil 5. Asenkron motorda devir yönünün değiştirilmesi 

 

Asenkron motorlarda devir yönünün değiştirilmesi birçok iş kolunda sıklıkla 

uygulanmaktadır.  Torno tezgâhında veya asansör sisteminde devir yönünün değiştirilmesi 

sık, sık uygulanmaktadır. Asenkron motorlarda hava aralığında oluşan döner alanın frekansı 

ile rotorun dönme frekansı aynı değildir. Bu motorlar budan dolayı asenkron olarak 

adlandırılmaktadır. Hava aralığındaki döner alanın frekansı, motorun besleme frekansı ve 

kutup sayısına bağlı olup motorun yükü ile değişmez iken rotorun dönme frekansı yüke bağlı 

olarak değişmektedir. Motorun çalışma bölgesinde yük arttıkça motor devir sayısı düşer, yük 

azaldıkça devir sayısı artar. Motorun devir sayısı boşta çalışmada en yüksek seviyededir. 

Asenkron motorun motor çalışma bölgesinde motorun devir sayısı, döner alanın devir sayısını 

aşamaz.  

Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC) otomasyon devrelerinde yardimcı röleler , zaman 

röleleri , sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikroislemci temelli 

cihazlardır. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardisik 

lojik işlemler yazılımla gerçekleştirilir. Bu nedenle karmaşık otomasyon problemlerini hizli 

ve güvenli bir şekilde çözmek mümkündür. Endüstriyel otomasyon devrelerinde PLC’lerin 

tercih edilmelerinin nedenleri su şekilde sıralanabilir:  

 PLC programlama dili klasik kumanda devrelerine uygunluk sağlayacak şekildedir. 

Bütün PLC’lerde hemen hemen ayni olan AND, OR, NOT (VE,VEYA, DEGIL ) gibi 

Boolen ifadeleri kullanılır.  

 Programlarda klasik kumanda sistemini bilen birisi tarafından kolayca yapılabilir. 

  0-60 santigrat ortam ısılarında ve %0-%95 arası ncm oranı olan ortamlarda çalışırlar. 
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 Giriş  komutları; ani  temaslı buton, seçici anahtar, dijital anahtar veya sensör girişi 

olan sinir anahtar, yakinlik (proximity) anahtar, fotoelektrik anahtar vs. dir. Bu 

elemanlarla yüklerin çalışması monitör üzerinden gözlenebilir veya kontrol edilebilir. 

 Küçük ve orta büyüklükteki her türlü kumanda sisteminde, küçük yapılı yüksek 

güvenirlikli ve değişebilir (flexile) beyin olarak PLC’ ler otomasyon üretiminin 

vazgeçilmez birer elemanıdır. 

 PLC cihazı, girişten aldığı bilgi ve komutları isler. Giriş sinyallerine karşılık çıkış 

sinyallerinin iletimi, PLC’de yazılı olan programa bağlıdır. Selenoid valf, sinyal 

lambasi, röle, gibi küçük yükler PLC tarafından direkt olarak sürülebilir. Fakat, büyük 

kapasiteli selenoid valf, 3 fazli motor gibi yükler kontaktör veya röle üzerinden 

sürülmelidir.  

PLC’lerde sensörler  kontrol edilecek bir makine ya veya bir sisteme direkt olarak bağlanırlar. 

Bu elemanların elektriksel akım değerlerine göre algılama yapıp  PLC’ ye iletilir. Sensörlere  

örnek olarak; sınır anahtarlar, işaret üreticileri, fotoseller ve sıcaklık algılayıcıları verilebilir.  

Yazılım, lojik işlemler, makine veya bir sistemdeki elemanların harekete geçirilmesini 

belirleyen programlardır. Yazılımlar, donanımda bulunan bellek birimi içerisinde saklanırlar 

ve istenildiğinde değiştirilebilirler. Kontrol akışı, donanımda herhangi bir değişikliğin 

gereksinim duyulmadan yazılan bir program ile değiştirilebilir.  

 

3. BULGULAR 

 

Asenkron motorlar indükleme prensibine göre çalıştıklarından İndüksiyon Motor olarak da 

bilinirler. Asenkron makineler endüstride genellikle motor olarak çalıştırılırlar. Asenkron 

motorlar ucuz olması, az bakım gerektirmesi ve çalışma sırasında ark meydana gelmemesi 

sebebiyle, Doğru Akım motorlarına göre daha çok tercih edilirler. Devir sayıları yük ile fazla 

değişmediğinden sabit devirli motor olarak kabul edilirler. Devir sayıları kademeli (çift 

sargılı-dahlender) olarak birkaç devirli veya frekans dönüştürücüleri (İnverter) yardımıyla hız 

sınırları içinde ayarlanır. 

 

Bir fazlı asenkron motorun ilk kalkınması anında yardımcı sargı, ana sargının manyetik 

alanını destekleyecek yöndedir. Fakat rotor devri, normal devrine yaklaştıkça bu kez yardımcı 

sargı hem ana sargı hem de rotor sargısı üzerinde ters etki yapar. Motorun normal çalışmasını 

engellemesi nedeniyle yardımcı sargı devreden çıkartılır. Eğer motor, normal devrine ulaştığı 
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hâlde yardımcı sargı devreden çıkartılmazsa, ince kesitli yardımcı sargıdan fazla akım 

geçeceğinden sargılar ısınır ve bir süre sonra da yanar. 

 

PLC’ lerin yapısı ve çalışma şekli, bilgisayarlara çok benzemektedir. PLC’ lerde tek bir 

program sıralı bir şekilde baştan sona doğru gerçekleştirilir. PLC’ lerde kullanılan Ladder 

programlama, kumanda bilgisine sahip herkes tarafından kolayca uygulanabilir. PLC’de 

bulunan donanim (Hardware) elemanları;  merkezi islem birimi (cpu), giris birimi (ınputs), 

çıkis birimi (outputs), Programlayıcı birimi (programmable)’dir. Endüstride çok sıklıkla 

uygulanan devir yönünün değiştirilmesinin incelendiği bu çalışmada, elde edilen sonuç ve 

öneriler şu şekilde sıralanabilir:   

 PLC’ lerde programlama ve program değişikliği ile hata analizi oldukça kolaydır.  

PLC’ ler değişik kontrol sistemlerine göre yeni baştan programlanabilirler. 

 PLC’ ler yüksek düzeyde gürültülü, parazitli, mekanik titreşimli ve yüksek sıcaklıklar 

altında çalışabilirler. Hareketli aksam olmadığından kolay, kolay arıza göstermezler. 

 PLC’ lerde programı tasarlamak kontrolöre yüklemek oldukça kolaydır. PLC’ ler 

direkt olarak programlanabildikleri gibi bilgisayar üzeriden de programlanabilirler.  

 Sistemde kapladıkları alan çok  küçük olup kolayca taşınabilirler. İşlevleri oldukça 

fazladır. Çalışma hızları çok yüksek olup hatasızdır. 

 Güç kayıpları röleli sistemlere göre azdır. Üst düzeyde otomasyona imkan verir. 

 Kumanda devresinin kontrolü yazılım ile sağlandığından, değişimlerde adaptasyon 

kolaylıkla gerekleştirilebilir. Led göstergeler PLC’ lerde arızaları bulmada bize 

yardımcı olurlar. Led’ lere bakarak arızanın cinsini tespit etme imkanı mevcuttur.  

Programlanabilir denetleyiciler mikroişlemci tabanlı endüstriyel otomasyon cihazlardır.   

Dünyada rekabet koşulları gün be gün artmaktadır.  Firmaların bu rekabet ortamında ayakta 

kalabilmek için otomasyona yönelmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yok olup gideceklerdir. 

PLC’lerin kontrol ettikleri iş elemanları is elemanları; ikaz Lambaları, pnömatik silindirler 

(valf sistemler), göstergeler, kontaktörler ve motor yol vericileridir.  Programlayıcılar 

yazılımın oluşturulmasında ve PLC belleğine aktarılmasında kullanılır. Birçok uygulamada da 

yazılımın, algılayıcıların ve is elemanlarının test edilmesindede kullanılır. 
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4. SONUÇ 

 

Son yıllarda endüstride PLC kullanımına olan talebin hızla artmasının nedenleri; PLC’nin 

özellikle fabrikalarda otomasyon işlemlerinde, asansör kontrol işlemlerinde,otomatik 

paketleme işlemlerinde,enerji dağıtım sistemlerinde,taşıma bandı sistemlerinde ve daha birçok 

alanda üretimi destekleyen ve verim artışının yanısıra ürün maliyetinin minimuma 

çekilmesinde etken olmasıdır.  

Geçmişte elektronik olarak kontrol edilen her makinenin kendine ait bir kontrolü vardı. 

Günümüzde bir PLC ile çok çeşitli makinelerin toplu olarak kontrolünü yapmak mümkündür. 

PLC’ ye yazılan programla iş makinesinin işleyişine özgü çalışma durumları oluşturulabilir. 

 Bu bakımdan PLC, genel olarak kontrolü sağlarlar.  Klasik kontaktörlü  kumanda sistemiyle 

yapılmış olan  kontrol sisteminin genişletilmesi durumunda çalışma şeklinde kumanda 

panosunun yeniden dizaynı  gerekir. Buna karşılık PLC ile kontrol edilen bir düzeneğin 

çalışma şeklini tasarımını değiştirmeden sadece PLC yazılım  programını değiştirmek 

yeterlidir.  

 

PLC’lerde kontrol ve kumanda işlemleri yazılımla sağlandığından, kumanda devresini 

tasarlamak kontaklı (röleli) bir devrenin tasarımından daha kolaydır. PLC’ ninmodüller yapısı 

her türlü özel uygulamalara ve sistemleri değiştirebilme, hataları düzeltme ve sistem 

değişikliklerin tamamına cevap vermektedir. 

 

Kumanda devrelerine göre çok az yer kaplar. Elemandan tasarruf sağlarlar. Elektro mekanik 

sistem kontrolleri ve bunların devre bağlantıları göz önüne alınırsa PLC’ nin yaptığı ise göre 

kapladığı alan ve teferruatı oldukça farklı ölçüde olduğundan yerden tasarruf edilir. 

Sensörlerin PLC’ lere bağlanması sonucunda uygulama alanlarının artmıştır. PLC’ lerin  ortak 

bir bara üzerinden  bağlanmaları, kumanda alanlarının çoğalmasını sağlamıştır.  Mikroişlemci 

tabanlı sistem olan merkezi işlem birimi  (CPU) sistemin beyni durumundadır. PLC’ nin 

girişine bağlı sensörlerden gelen bilgiyi okur, bünyesine yazılmış programı uygular ve 

program sonuçlarına göre çıkışa bağlanan iş elemanlarını kontrol eder. 

 

Tüm PLC’lerde görsel programlama yöntemi olan ladder diyagram programlama şekli 

uygulanabilir. PLC’lerde kullanılan yarıiletken özellikli devre elemanları, mekaniki 

zamanlayıcılar veya rölelerden daha güvenilirdirler.  
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Sonuç olarak;  küçük ve orta büyüklükteki her türlü kumanda sisteminde, küçük yapılı yüksek 

güvenirlikli ve değişebilir (flexile) beyin olarak PLC’ ler otomasyon üretiminde vazgeçilmez 

arasında yer almalıdırlar. 
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ÜÇ FAZLI INVERTERİN ANALİZ VE TASARIMI 
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ÖZET 

Inverterler doğru akımı alternative akıma dönüştürürler. Tek fazlı veya üç fazlı olarak imal 

edilirler. İnverterler indüksiyon ile ısıtmada, AC makinelerin sürülmesinde (beslenmesinde), 

regüle (ayarlı) gerilim ve frekanslı güç kaynaklarında, kesintisiz güç kaynaklarında ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarında yaygın olarak kullanılırlar. İnverterlerde anahtarlama 

elemanları olarak, Tristör, BJT, IGBT, MOSFET gibi devre elemanları kullanılır. Bu 

anahtarlama elemanları iletim ve kesim modunda çalıştırılırlar. İnverterler beslenme 

özelliklerine göre  “akım beslemeli” ve “gerilim beslemeli” olarak iki gruba ayrılırlar. Gerilim 

beslemeli inverterler sabit DC gerilimle beslenmesine karşılık akım beslemeli inverterler akım 

kaynağından beslenirler. Gerilim kaynağına seri olarak yüksek bir endüktans bağlandığında 

akım kaynağı oluşturulur. Akım veya gerilim beslemeli inverterler arasında yapılacak seçim, 

yükün özelliklerine gore değişir. Yük harmonik akımlara karşı yüksek empedans gösteriyorsa 

gerilim beslemeli inverterler tercih edilmelidir. Buna karşılık yük harmonic akımlara karşı 

düşük empedans gösteriyorsa, akım beslemeli inverterler secilmelidir. Inverterlerde 

harmonikleri yok edecek filtrelerin tasarımında  her harmonik bileşenin seviyesi önemlidir. 

Eğer inverter çıkışında bir filter kullanılırsa, daha yüksek mertebeden olan harmonikler daha 

çok filitrelenir. Bu nedenle her harmoniğin hem frekansının hem de genliğinin bilinmesi önem 

taşır. 

Anahtar Kelimeler: DC/AC dönüştürücü, Anahtarlama elemanları, Güç kalitesi, İnverter, 

Solar inverterleri. 

ANALYSIS AND DESIGN OF THREE PHASE INVERTER 

ABSTRACT 

Inverters convert direct current into alternating current. They are produced as single-phase or 

three-phase. Inverters are widely used in induction heating, AC machines (supply), regulated 

voltage and frequency power supplies, uninterruptible power supplies and renewable energy 

sources. In the inverter, switching elements such as Thyristor, BJT, IGBT, MOSFET are used. 

These switching elements are operated in transmission and cutting mode. Inverters according 

to feding characteristics are divided into two groups  “voltage supply” and “current supply”. 

When voltage supply inverters are supplied with constant DC voltage, the current supply 

inverters are supplied from the current source. The current source is created by connecting the 

hing serial inductance to the voltage source. The choice between current or voltage-fed 

inverters depends on the characteristics of the load.  If the load shows high impedance against 

harmonic currents, voltage supply inverters should be preferred. Incontrast, if the load shows 

low impedance against harmonic currents, current supply inverters should be selected. The 

level of each harmonic component is important in the design of the filters that will eliminate 
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the harmonics in the inverters. If a filter is used at the inverter output, high erorder harmonics 

are filtered. Therefore, it is important to know both the frequency and the amplitude of each 

harmonic. 

Keywords: DC/AC converter, Switching elements, Power quality, Inverter, Solar inverter. 

 

1. GİRİŞ 

İnverterler, girişindeki doğru akımı (DC) çıkışında alternatif akıma (AC) dönüştüren birer 

dönüştürücüdürler. Inverterin küçük boyutlarda ve hafif olması önemlidir. Düşük güç 

gerektiren uygulamalarda tek fazlı inverterler yeterli olurken, orta ve yüksek güç 

uygulamalarında üç fazlı inverterler kullanılır [Freddy vd.,  2014; Cangi H,  Adak, 2015). 

İnverterler çıkışlarnda sinüsoidal olmayan gerilimleri üretirler. Inverterlerin çıkışlarındaki 

gerilim Fourier teoremi ile  temel bileşenlerle ve harmonik bileşenleri bulunabilir. Inverter 

çıkışı toplam harmonik distorsiyonunu (THD) iki yöntemle en aza indirebiliriz. Birinci olarak 

yüksek anahtarlama frekansına sahip MOSFET, IGBT gibi güç yarıiletken elemanları 

vasıtasıyla farklı PWM teknikleri kullanılarak çıkış akımına ait THD değerini azaltabiliriz. 

İkincisi çok seviyeli inverterler kullanarak çıkış gerilim THD değerini düşürebiliriz  (Islam 

vd;  2015, Gani vd; 2016).  Güç sistemlerinde DC/AC dönüşümünü sağlayan inverterler birer 

harmonik kaynağı olarak davranırlar. İnverterde kullanılan anahtarlama elemanları MOSFET, 

IGBT ve BJT gibi güç elektroniği devre elemanları non-lineer elemanlardır. İnverterlerde 

anahtarlama frekansı ile THDI arasında ters orantı vardır.  Anahtarlama frekansının aşağıdaki 

değerleri için, 

fSW=[500 600 750 1000 1500 2000 2500 3000 5000 8000 10000 13000 15000 18000 20000 

25000 33000 35000 40000 45000 50000]; 

Burada fsw anahtarlama frekanslarını göstermektedir. İnverter giriş akımımı toplam harmonik 

distorsiyonu, 

%THDI=[6.829 5.605 4.463 3.317 2.205 1.659 1.337 1.204 0.7394 0.5331 0.5017 1.069 1.414 

0.416 0.6023 0.4284 0.4594 0.3645 0.4221 0.6139 0.4888]; 

olarak ölçülmüştür. Şekil 3’te anahtarlama frekansı ile THDI arasındaki bağıntı verilmiştir.   
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Şekil 3.THDI anahtarlama frekansına bağlı değişimi 

Şekil 3’te görüleceği üzere anahtarlama frekansı arıkça THDI değeri azalmaktadır. 

Anahtarlama frekansı ile THDI arasında ters bir orantı vardır.  İnverterin cıkış akımı THD 

değerini azaltmak için anahtarlama frekansını yüksek tutmak gerekir (Çolak vd; 2011, 

Acikgoz  vd; 2016). Harmonikler ile ara harmoniklerin  PV sistem üzerinde oluşturduğu 

etkiler ile sistemde yol açacakları zararları en aza indirebilmek ve üretilen enerji kalitesini üst 

düzeyde tutmak için harmonikler ve ara harmonikleri elimine etmek gerekir. 

Günümüzde gittikçe artan miktardaki doğrusal olmayan yüklerin PV güç sistemine 

bağlanması ile non-sinüzoidal büyüklüklerin ortaya çıkmakta ve bu büyüklükler harmonik 

bileşenleri doğurmaktadır (Rashid, 2011; Farivar ve  Asaei, 2010). Non-lineer dalga formunda 

temel dalga bileşeni dışındaki sinüzoidal dalgalara harmonik denir. Harmonikler, bir elektrik 

sisteminde temel frekansın tam katlarında ortaya çıkarlar. PV sistemlerde kullanılan güç 

elektroniği tabanlı doğru akım kıyıcılar, inverterler birer harmonik kaynağıdır (Chatterjee vd; 

2011, Arifoğlu, 2016). Bunların çalışma karakteristiğinden dolayı sinüzoidal dalga formunda 

sapmalar oluşur. Sinüs formunda oluşan sapmalar harmonik bileşenlerin ortaya çıkmasına 

neden olur. 

Güneş enerjisi tesislerinin toplam maliyetinin yaklaşık %15’ini elektrik aksamı 

oluşturmaktadır. Elektrik aksamının ise yaklaşık %50’si inverter maliyetidir. Bu nedenle 

güneş santrallerindeki en önemli ekipmanlardan biri olan inverterin secimi oldukça önemlidir. 

Günümüzde gittikçe artan miktardaki doğrusal olmayan yüklerin PV güç sistemine 

bağlanması ile non-sinüzoidal büyüklüklerin ortaya çıkmakta ve bu büyüklükler harmonikler 

ara harmonikler olarak tanımlanır (Malla, 2012; Özdemir ve Erdem,  2017). PV sistemlerde 

güç kalitesini etkileyen en önemli kısmı PV panellerde üretilen DC akım ve gerilimi AC akım 

ve gerilime dönüştüren inverterlerdir. PV sistemlerde dönüştürücü olarak kullanılan  

inverterlerde harmonikler akım harmonikleri şeklinde olarak oluşur ve PV güç sistemlerde 

olumsuzlukların çoğu da bu akım harmoniklerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır ( Bodur, 2010;  
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Kabalci ve Canbaz, 2017). Bundan dolayı PV enerji tesislerinde harmoniklerden 

dahsedildiğinde akım harmonikleri anlaşılmalıdır.  

2. ARAŞTIRMA 

Harmonik bileşen içeren bir akım dalgası yüksek bir empedans üzerinden gectiğinde oluşan 

gerilimde harmonik bileşenler bulunur. Akım harmoniklerinin PV güç sistemlerinde akım 

yolundaki devre elemanlarda ek ısınma, dönüştürücülerde kullanılan anahtarlama 

elemanlarında performans düşüklüğüne ve kayıplara yol açarlar.  PV güç sisteminde herhangi 

bir sorun oluşturmadan önemli miktarda harmonik akımları taşıyabilir. Bir sorunun oluşması 

için harmonikli akımın yüksek bir empedans yolundan akması gerekir.  PV güç sisteminde 

gerilim harmoniklerinden  sistemde buluna tüm yükler etkilenir (Zülal  vd;  2015, Zhou vd;  

2000). Harmonik bileşen içeren bir akım ise sadece harmonik akımı üreten bir yükü etkiler. 

Gerilimdeki harmoniklerin oluşmasının sebebi sistem empedansından akan harmonikli bir 

akımdır. Gerilim harmoniklerini önlemek için harmonik akımların akışını kontrol etmek 

gerekir. Gerilim harmoniklerine sebep olabilecek yerlerden uzak tutmaktır. 

Endüstriyel ve solar uygulamalarda 2 kVA’ya kadar olan güç değerlerinde tek fazlı 

inverterler, daha yüksek güç değerleri için üç fazlı inverterler kullanılmaktadır. İnverterlerin 

başlıca uygulama alanları; güç kaynakları, elektrik dağıtım şebekeleri, güneş enerjisi 

sistemleri gibi sıralanabilir. Güneş panellerinden, rüzgar türbinlerinden veya bataryalardan 

sağlanan DC akım kontrollü bir şekilde AC akıma inverterler sayesinde dönüştürülür.  

Üç fazlı inverterlerde 6 tane anahtarlama elemanı kullanılır. Belli bir anahtarlama düzeninde 

anahtarlama yapılarak yük beslenir. İnverterin 6 anahtarı istenilen dalga şeklini üretmek için 

periyodik olarak açılır ve kapatılır. Üç fazlı bir çıkış üretmek için, anahtarlar döner bir patente 

kapatılır: S2, S1’den 120º sonra kapatılır, S3, S2’den 120º sonra kapatılır; S4, S1’den 180º 

sonra kapatılır, S2 ve S3’ den 180º sonra S5 ve S6 kapatılır. Anahtarlama operasyonlarının 

sonucu olarak her 60º’de anahtarlar açılmış ve kapanmış olurlar. Şekil 4’te üç fazlı inverterin 

anahtarlama şeması verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.  Üç fazlı inverter devresi 
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İnverter dizaynı için kullanılan en temel yöntem herhangi bir modülasyon tekniği ile kontrol 

edilebilen köprü tipi inverterlerdir. Anahtarlamalı mod DC/AC inverterler ya da statik güç 

dönüştürücüleri, özellikle inverterler güç anahtarlama elemanlarından oluşurlar ve kesintisiz 

güç kaynakları, alternatif akım motor sürücüleri gibi endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılırlar.  Non-lineer dalgalarda toplam harmonik distorsiyonu (THD) non-lineer dalganın 

harmonikli bileşenlerinin temel bileşene göre durumunu tespit etmede kullanılan en önemli 

ölçüttür. Non-lineer dalganın bozulma miktarı hakkında bize bir fikir verir. Bu büyüklük güç 

sistemlerinde enerji kalitesi ile ilgili bir büyüklüktür.  Hem gerilim, hem de akım dalgaları 

için verilebilir. Gerilim için THDv değeri, 

      
√∑   

  
   

  
                                                                                                                                            (1) 

İle ifade edilir. Akım için THD formulu, 

      
√∑   

  
   

  
                                                                                                                                             (2) 

Bu büyüklükler güç sistemindeki harmonik bozulma ve kalitesi hakkında bize bilgi verir. Güç 

elektroniğinde anahtarlama elemanları olarak kullanılan, BJT, GTO, IGBT ve güç mosfetleri 

gibi kendinden kontrollü ileri anahtarlama ya da asimetrik engelleme özelliği olan 

anahtarlama elemanları inverterlerde kullanılırlar. Şelil 4’te R-L yükü besleyen inverterin 

prensip şeması verilmiştir. 

 

Şekil 4. İnverter parametrelerinin ölçülmesi 
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İnverter imalatında THD’ nin küçük olması için anahtarlama elemanlarının dikkatli seçilmesi 

lazımdır. Küçük güçlü inverterler anahtarlama elemanı olarak Mosfet’tin secilmesi, orta güçlü 

inverter tasarımında IGBT’lerin seçilmesinde isabetlilik vardır. Anahtarla elemanlarının 

Tablo1’re göre seçilmesi gerekir. 

Tablo 1. Anahtarlama Elemanları ve özellikleri 

ANAHTARLAMA ELEMANLARI 

İYİDEN      KÖTÜYE 

Tetikleme 

veya sürme 

Kolaylığı 

MOSFET IGBT GTO BJT 

Söndürme 

Kolaylığı 

MOSFET IGBT BJT GTO 

Gerilim 

Düşümü 

BJT 

(1,0V) 

GTO 

(2,0 V) 

IGBT 

(3,5V) 

MOSFET 

(4,5V) 

Anahtarlama 

Hızı 

MOSFET 

(100KHz) 

IGBT 

(75KHz) 

BJT 

(25KHz) 

GTO 

(15KHz) 

Akım 

dayanımı 

GTO 

(3000 A) 

IGBT 

(800 A) 

BJT 

(600A) 

MOSFET 

(100 A) 

Gerilim 

Dayanımı 

GTO 

(3000 V) 

IGBT 

(1500 V) 

BJT 

(1200 V) 

MOSFET 

(1000 V) 

Devre güçü GTO 

(<10M) 

IGBT 

(<500K) 

BJT 

(<100K) 

MOSFET 

(10K) 

Çalışma 

Frekansı 

MOSFET 

(<100K) 

IGBT 

(20K) 

BJT 

(10K) 

GTO 

(1K) 

Fiyat BJT GTO IGBT MOSFET 

Not: Burada GTO tristör ailesini temsil etmektedir. 

 

PWM metodunda kullanılan anahtarlama ekipmanları çeşitlilik göstermektedir. Tristörlü 

çeşitlerde, tetiklenerek iletime giren tristörlerin zorla kesime sokulması gerekmektedir. Bu 

nedenle, inverterler zorlamalı komütasyonlu devre türleri olarak bilinir. Inverter imalatında  

yüksek güç düşük frekanslarda tiristör, orta güç ve orta frekanslarda BJT, düşük güç ve 

yüksek frekanslarda MOSFET anahtarlama elemanları kullanılmalıdır. IGBT, son yıllarda 

zorlamalı komütasyonlu devrelerde, orta ve biraz daha yüksek güç ve frekanslarda en yaygın 

olarak kullanılan anahtarlama elemanıdır. Yaklaşık olarak 10 kW’ın altındaki güçlerde 

MOSFET ve daha büyük güçler için IGBT tercih edilmektedir. 
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3. BULGULAR 

Küçük güçlerde hafif ve taşınabilir yapıya sahip olan inverterler her sisteme göre değişik 

gerilimlerde çalışma imkanına sahiplerdir. Genellikle 50W - 50 kW güç aralığında çalışabilen 

inverterler çeşitli sistemlerde sessiz çalışmaları ve yüksek verimlilik elde etmeleri gibi 

avantajlara sahiptirler.  

 

Şekil 4. İnverter çıkış akımı 

Inverterler yükün cinsine ve gücüne göre tek ve üç fazlı olarak  imal edilirler.  Beslenme 

durumlarına göre inverterler gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı İnverterler olarak iki kısma 

ayrılır. Gerilim kaynaklı inverterler sabit bir DC gerilimle beslenirler. Çıkış gerilimi dalga 

şekli yükten bağımsızdır. Çıkış akımı yükün fonksiyonudur. Akım Kaynaklı İnverterler ise 

sabit bir akım kaynağından beslenirler. Çıkış akımı yükten bağımsız olarak sabittir. Bu akıma 

göre yükün uçlarında bir gerilim oluşur. Akım kaynaklı inverterler sadece büyük güçlü tahrik 

sistemlerinde kullanılırlar. Şekil 5’te inverter çıkış geriliminin dalga formu verilmiştir. 

 

Şekil 5. İnverter çıkış gerilimi 
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Çeşitli özellikte inverterler vardır. DC beslemenin ters bağlanmasına karşın korumalı 

inverterler, 40 kVA'ya kadar olan güçlerde kullanım için inverterler, IGBT teknolojisi ile 

statik yapıya sahip inverterler. 

 

Şekil 6. İnverter çıkış gerilimi harmonik bileşenleri 

Günümüzde yüksek güçlü enerji sistemlerinde, kesintisiz güç kaynaklarında ve fotovoltaik 

sistemlerde kullanılan iki seviyeli eviricilerde, kullanılacak anahtarlama elemanının gücü 

yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, klasik iki seviyeli eviricilerde çıkış dalga şeklinin sinüzoidalden 

uzak olması, düşük gerilim üretilmesinden kaynaklı transformatör kullanılması, yüksek 

anahtarlama frekansına ihtiyaç duymaları klasik iki seviyeli eviricilerin dezavantajlarındandır. 

4. SONUÇ 

Sinüs biçiminde bir gerilim elde etmek için en kolay ve en ekonomik yöntem, darbe genişlik 

modülasyonu (PWM) yöntemidir. PWM yönteminde,  giriş genliğinin sabit tutulduğu ancak 

bu genliğin uygulama süresinin ya da darbe genişliğinin çıkışta istenilen sinüsoidal işarete 

göre modüle edilerek, darbe dizisi biçimindeki işaretlerin oluşturulduğu yöntemdir. 

Anahtarlama frekansı ile THDI arasında ters bir orantı vardır.  İnverterin çıkış akımı THD 

azaltmak için anahtarlama frekansını yüksek değerlerde seçmek gerekir. Ancak iki seviyeli 

eviricilerde toplam harmonik distorsiyonunu (THD) azaltmak için yüksek anahtarlama 

frekansının kullanılması anahtarlama kayıplarını arttırmaktadır. 

Çok seviyeli inverterler son yıllarda güç elektroniği alanındaki hızlı gelişmelerle beraber 

birçok endüstriyel ve solar uygulamalarda kullanılmaktadır. Harmonikbileşenlerin azaltılması 

amacı ile çok seviyeli inverterler kullanılmaktadır. 
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ÖZET 

 

Su, Mono Etilen Glikol (MEG) ve yağ gibi geleneksel ısı transfer sıvılarına alternatif olarak 

geliştirilen nanosıvılar, yüksek ısıl performansları ile ön plana çıkmaktadırlar. Nanosıvıların 

ısı transfer performanslarının değerlendirilmesinde viskozite, yoğunluk, ısı transfer katsayısı 

ve özgül ısı gibi termofiziksel özellikler önemli parametrelerdir. Literatürde viskozite, 

yoğunluk ve ısı transfer katsayısı gibi nanosıvıların termofiziksel özelliklerini belirlemeye 

yönelik çok sayıda deneysel çalışma olmasına rağmen, özgül ısı için deneysel çalışmalar 

oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, geleneksel ısı transfer akışkanlarına alternatif olarak 

geliştirilen hibrit nanosıvıların ısı transfer performansını etkileyen en önemli parametrelerden 

biri olan özgül ısı değeri, Diferansiyel Termal Analiz (DTA) metodu kullanılarak ölçülmüştür. 

Deneylerde, 0.05, 0.1 ve 0.2 hacimsel yoğunluklarda Al2O3 ve Cu ilave edilerek, iki aşamalı 

yöntemle hazırlanmış olan hibrit nanosıvılar kullanılmıştır. Hazırlanan hibrit nanosıvının 

özgül ısı değeri, DTA metodu kullanılarak her bir hacimsel yoğunluk için ayrı ayrı 

ölçülmüştür. Elde edilen deneysel veriler, daha önce yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen 

değerler ve nümerik korelasyonlarla kıyaslanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler :Enerji, hibrit, nanosıvı, özgül ısı, ısı transferi, DTA. 

 

ABSTRACT 

 

Nanofluids, which are developed as an alternative to conventional heat transfer liquids such as 

water, Mono Ethylene Glycol (MEG) and oil, are characterized by their high thermal 

performance. In the evaluation of the heat transfer performances of the nanofluids, the 

thermophysical properties such as viscosity, density, heat transfer coefficient and specific heat 

should be determined. Although there is a large amount of experimental study in the literature 

to determine the thermophysical properties of nanofluids, such as viscosity, density and heat 

transfer coefficient, experimental studies for specific heat are quite limited. In this study, 
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specific heat value, which is one of the most important parameters affecting the heat transfer 

performance of hybrid nanofluids which are being developed as an alternative to conventional 

heat transfer fluids, was measured by using Differantial Thermal Analysis (DTA) method. In 

the experiments, hybrid nanofluids have been used which were obtained by adding Al2O3 and 

Cu at volume concentrations of 0.05, 0.1 and 0.2. Two-step method was used to prepare the 

samples.  The specific heat value of the prepared hybrid nanofluid was measured separately 

for each volume concentrations using the DTA method. The suitability of the values obtained 

with the change of the specific heat value according to the different volume concentrations 

with the numerical correlations were examined. 

 

Keywords :Energy, hybrid, nanofluid, specific heat, heat transfer, DTA. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Sıvı ısıtma ve soğutma, endüstrideki çeşitli ısı transfer uygulamaları için en önemli 

parametrelerden ikisidir. Su, etilen glikol (EG), yağ gibi havadan daha üstün ısıl özelliklere 

sahip geleneksel sıvı akışkanlar, ısı transferi amacıyla sanayinin çeşitli dallarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin artışıyla birlikte erişilen yüksek hızların, 

beraberinde getirdiği yüksek ısı transfer performansı ihtiyacı, bilim insanlarını daha yüksek ısı 

transfer performansına sahip alternatif akışkanlar arayışına itmiştir. Akışkanların mikro ve 

nano boyutlarında yapılmış olan çalışmalar neticesinde; nanosıvı adı verilen, bir baz akışkan 

içerisine boyutu 100 nm’den az partiküllerin dağıtılması ile elde edilmiş olan sıvı 

süspansiyonlar geliştirilmiştir. Baz akışkanlar su, etilen, glikol, yağ ve hatta iki veya daha 

fazla akışkan karışımı da olabilmektedir. Parçacıklar ise metal (Cu, Ni, Al, vb.), metal oksit 

(Al2O3, TiO2, CuO, SiO2, Fe2O3 vb.), karbon, karbür ve nitrit olabilmektedir. Nanosıvılar, 

eklenen partiküllerin yoğunluklarına ve özelliklerine bağlı olarak saydam, yarı saydam veya 

opak görünümde olabilmektedir. Nanopartiküller, geniş yüzey alanı, hacme bağlı fiziksel 

özellikler, düşük parçacık momentumu, hacim oranına göre daha yüksek hareketlilik gibi 

avantajlı özelliklere sahiptir[1]. Partiküller uygun şekilde karıştırıldığında, nanosıvılar; 

yüksek ısı iletimi, stabilite, mikrokanalların tıkanmadan soğutulması, aşınmanın azaltılması, 

basınç düşüşünde ve pompalama gücünde azalma gibi avantajlı özelliklere sahip olabilirler.  

Nanosıvıların hazırlanmasında, tek  ve iki aşamalı yöntem olmak üzere iki temel yöntem 

vardır. Partiküllerin aynı anda baz akışkana eklenerek nanosıvı hazırlama yöntemine tek 

aşamalı yöntem denmektedir. Baz akışkanın; farklı mekanik, fiziksel, öğütme, dövme ve 

buhar fazı yöntemleri gibi kimyasal yollarla elde edilen nanopartiküllerle karıştırılması 

yöntemine de iki aşamalı yöntem adı verilmektedir. 

Termik sistemlerde kullanılan ısı transfer akışkanlarının performanslarının incelenmesinde 

göz önünde bulundurulan en önemli termofiziksel özellikleri yoğunluk, özgül ısı, termal 

iletkenlik ve viskozitedir. Bu nedenle, nanosıvıların termofiziksel özelliklerinin, geleneksel 
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sıvılarla kıyaslaması yapılırken öncelikle termofiziksel özelliklerinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Özgül ısı (Cp), ısı transferi alanındaki tasarım ve performans gibi çalışmalarda 

kullanılan temel parametrelerden biri olmakla birlikte, hibrit nanosıvıların ısı transfer 

performansını etkileyen en önemli parametrelerden de bir tanesidir. Sabit sıcaklıkta, tek fazlı 

ya da iki fazlı akışta [2] ısı transfer hızlarının hesaplanması, Prandtl sayısı dahil taşınımla ısı 

transfer korelasyonları, ısıl iletkenlik[3], Doğal konveksiyondaki akış konumu [3,4] ve ısıl 

yayınım gibi hesaplamalarında özgül ısı değeri bilinmelidir [5,6,7,8]. Bununla birlikte, ısıl 

genleşme katsayısı ve izotermal sıkıştırılabilirlik gibi diğer özellikleri hesaplamak için de 

özgül ısı da kullanılmaktadır[9,10]. Bu nedenle, ısı transfer performansı çalışmaları yapılırken 

özgül ısı değeri elde edilmelidir. 

Nanosıvıların özgül ısısının belirlenmesi amacıyla yapılmış olan deneysel çalışmalarda 

çoğunlukla Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) yöntemi kullanılmıştır. Diferansiyel 

Taramalı Kalorimetre, ısı akışı ile kontrollü bir sıcaklık programı uygulanarak, numune ile 

referans sıvı arasındaki sıcaklık farkını inceleyen ısıl bir yöntem olarak tanımlanabilir. 

DSC’de numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken emilen veya 

salınan enerji miktarı ölçülür. DSC'de numune ve referans sıvılarının sıcaklığının aynı tutmak 

için verilen enerji miktarı (güç) değiştirilir. Diğer ölçüm yöntemi ise Diferansiyel Termal 

Analiz(DTA)’dir. Bu metotta, numune ve ölçülecek referans sıvı arasındaki sıcaklık farkı, 

uygulanan sıcaklığın bir fonksiyonu olarak incelenir. İki ayrı kaba yerleştirilmiş olan referans 

ve numune sıvıya eşit miktarda ısı verilmesi neticesinde meydana gelen zamana bağlı sıcaklık 

artışı izlenir ve elde edilen değerler vasıtası ile özgül ısı hesaplamaları yapılır. 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ve Diferansiyel Termal Analiz arasındaki temel fark, 

DSC'nin, enerji farklarının ölçüldüğü, DTA'nın ise sıcaklık farkının ölçümüne dayandığı bir 

kalorimetrik yöntem olmasıdır. DSC, numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir 

sıcaklıkta tutulurken emilen veya salınan enerji miktarını ölçer. Her iki yöntem de örnekler ve 

referans maddeler içerir. Alternatif olarak, DSC'de referans sıcaklığı ve referans sıcaklığı aynı 

tutulur. Numune ve referans arasındaki sıcaklık farkı tespit edilirse, sıcaklığı aynı tutmak için 

numuneye verilen enerji miktarı (güç) değiştirilir. Nanosıvılar üzerine yapılan çalışmalar 

genelde ısı transferi, basınç düşüşü ve enerji analizine odaklanmıştır. Hibrit nanosıvıların 

termofiziksel özelliklerini belirlemek ve iyileştirmek için de birçok uygulama yapılmıştır. Isı 

transfer katsayısı, viskozite ve yoğunluk gibi termofiziksel özelliklerin ölçümü ile ilgili 

deneysel çalışmalar oldukça fazla olmasına rağmen, özgül ısı ile ilgili çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. 

Nanosıvıların özgül ısısı ile ilgili ilk çalışma Pak ve Cho tarafından yapılmıştır[11]. Çalışma 

sonucunda nanoakışkanların hacimsel yoğunluklarının artmasıyla özgül ısının azaldığı 

sonucuna varılmıştır. Nelson vd.[12], polyalfenolde dağılmış 20 nm partikül çapında, 0.6 

hacimsel yoğunluktaki grafit nanopartiküllerle elde edilen nanosıvının özgül ısısını 90 °C 

sıcaklıkta ölçmüşlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda, nanosıvınn özgül ısısının, baz yağdan 

yaklaşık %50 daha yüksek olduğu ve sıcaklık artışı ile özgül ısının arttığı belirlenmiştir. 

Namburu vd.[13], deneysel çalışmalarında, etilen glikol/su karışımına ağırlıkça %60:40'lık 
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oranda ve 20, 50 ve 10 nm partikül çapında Si2 ekleyerek elde ettikleri nanosıvının özgül 

ısısını ve viskozitesini ölçmüşlerdir. Çalışma sonucunda, konsantrasyon artışına bağlı olarak 

özgül ısının azaldığı görülmüştür. Vajjha ve Das[14], üç farklı nanosıvının özgül ısısının 

ölçülmesi konusunda deneysel çalışmalar yürütmüştür. Çalışmalar, deiyonize suya 

karıştırılmış 20 nm partikül çapında SiO2 parçacıkları, 44 nm partikül çapında Al2O3 ve etilen 

glikol-su ile karıştırılmış 77 nm partikül çapındaki ZuO’dan oluşan nanosıvılarda yapılmıştır. 

Çalışmalar sonucunda, her üç nanosıvıda hacimsel yoğunluktaki artışla birlikte özgül ısının 

azaldığı, diğer taraftan sıcaklık artışında ise özgül ısının arttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, 

sonuçların Pak ve Cho ve Xuan ve Roetzel'in korelasyonları ile uyumlu olmadığı bildirilmiştir 

[11, 15]. 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

Literatürden elde edilen bilgilerde görüldüğü üzere, nanosıvıların termofiziksel 

özelliklerinden olan özgül ısı değerinin belirlenmesi üzerine yapılan deneysel çalışmalarda, 

genel olarak DSC metodu kullanılmaktadır. Bu çalışmada, üç ayrı hacimsel yoğunlukta 

hazırlanmış olan hibrit nanosıvının özgül ısısı DTA metodu kullanılarak deneysel yolla elde 

edilmiş ve literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

 

2.1. Deney Düzeneği 

 

Hazırlanmış olan hibrit nanosıvı için taban akışkanı olarak distile su seçilmiş olup, partikül 

olarak ise 46 nm partikül çapında Al2O3 ile 65 nm çapında Cu kullanılmıştır. Öncelikle, üç 

ayrı hacimsel yoğunlukta hibrit nanosıvı iki aşamalı yöntem kullanılarak hazırlanmış, 

ardından deney düzeneğinde özgül ısı ölçümü yapılmıştır. 

 

2.2. Hibrit Nanosıvı Hazırlanması 

 

İki aşamalı yöntemle hazırlanmış olan üç ayrı hacimsel yoğunluktaki hibrit nanosıvıda, 

stabilizasayonu sağlama ve aglomerasyonu engelleme amacıyla yüzey aktif madde olarak 

tercih edilmiş olan Arabik Gam 1:1 oranda kullanılmıştır. Kullanılacak nanopartikül ve yüzey 

aktif madde miktarları, aşağıda verilmiş olan denklem vasıtası ile hesaplanmıştır: 

 

 ( )  
      ⁄

      ⁄    
              (1) 

 

Burada, Wnp nanopartikül miktarı, ρnp nanopartikül yoğunluğu ve Vb taban akışkan miktarıdır. 

Hesaplanmış olan nanopartikül ve yüzey aktif madde miktarları Şekil 1’de görülen 

SHIMADZU Aux320 model hassas terazi ile ölçülmüştür. 
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Şekil 1. Hassas terazi 

 

Hesaplanmış olan partikül ve yüzey aktif maddeler, taban akışkanı olarak seçilmiş olan distile 

suya eklenerek, Şekil 2’de görülen DAIHAN MSH-20A manyetik karıştırıcıda yarım saat 

süreyle karıştırılmıştır. 

 

 

 

Şekil 2. Manyetik karıştırıcı 

 

Manyetik karıştırıcıdan sonra, hibrit nanosıvı Şekil 3’te görülen BANDELIN Sonopuls 

Ultrasonik Homojenikatör’de 20 kHz, 200W güçte 4 saat süre homojenize edilmiştir. 
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Şekil 3. Ultrasonik Homojenizatör 

 

İki aşamalo metot kullanılarak hazırlanmış olan, 0.05, 0.1 ve 0.2’lik hacimsel yoğunluklardaki 

Al2O3-Cu/su hibrit nanosıvıları Şekil 4’te görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4. Hibrit Nanosıvılar           

 

2.3. Özgül Isı Ölçümü 

 

Diferansiyel Termal Analiz (DTA) yöntemi kullanılarak özgül ısı ölçümü yapılan bu 

çalışmada, iki ayrı hazneye eşit miktarda hibrit nanosıvı ve referans sıvı yerleştirilmiştir. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 40 

 

Referans sıvı olarak, bilinen özelliklerinden dolayı distile su kullanılmıştır. Her iki haznenin 

alt kısmından, kontrollü bir şekilde eşit miktarda ısı verilerek, sıcaklığın zamana bağlı artış 

değerleri kaydedilir. Her iki sıvıda da eşit bir ısı dağılımı sağlamak için her iki hazneye birer 

karıştırıcı yerleştirilmiştir. Referans ve hibrit nanosıvının sıcaklığı, her bir hazneye 

yerleştirilmiş iki (toplam dört) sıcaklık sensörüyle, bir veri kaydedici vasıtasıyla bilgisayara 

kaydedilmiştir. Her haznede iki sensör bulunmasının nedeni ölçümün doğruluğunun 

sağlanmasıdır. Referans ve numune haznelerine uygulanan ısı sonucunda sıcaklığın zamana 

bağlı değişim değerlerinin kaydedilmesiyle elde edilen verilerle, aşağıdaki korelasyon 

kullanılarak özgül ısı değerleri hesaplanmıştır: 

 

      
               

       
              (2) 

 

Burada Qnf ve Qref hibrit nanosıvı ve referans sıvıya verilmiş olan ısı miktarları,  Cp,ref referans 

sıvının özgül ısısı, mnf and mref sırasıyla hibrit nanosıvı ve referans sıvı kütleleri, ΔTnf ve ΔTref 

ise sırasıyla hibrit nanosıvı ve referans sıvının ölçümler sırasındaki sıcaklık değişimleridir. 

Şekil 5’de deney düzeneğinin şeması verilmiştir. 
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Şekil 5. Deney Düzeneği Şeması 

 

Farklı hacimsel yoğunluklarda hibrit nanosıvıların, deneysel ölçümlerle elde edilmiş olan 

özgül ısı değerleri diğer araştırmacılar tarafından yapılmış olan deneysel ve nümerik verilerle 
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karşılaştırılmıştır. Bu nümerik verilerin en çok bilinen ve yaygın olanlarından bir tanesi Pak 

ve Cho[11]’nun aşağıda belirtilmiş olanıdır : 

 

Cp,nf = φCp,np + (1 – φ)Cp,b             (3) 

 

Burada φ hacimsel yoğunluk, Cp,np nanopartiküllerin özgül ısısı ve Cp,b ise taban akışkanının 

özgül ısısıdır. Nanopartiküllerin özgül ısısını(Cp,np) elde etmek için aşağıda verilmiş olan 

korelasyon kullanılmıştır[16]: 

 

      
                       

          
            (4) 

 

Burada Cp,Al2O3 ve Cp,Cu sırasıyla Al2O3 ve Cu nanopartiküllerinin özgül ısıları, WAl2O3 ve WCu 

ise sırasıyla Al2O3 ve Cu nanopartiküllerinin kütleleridir. Diğer bir sık kullanılan korelasyon 

ise Xuan ve Roetzel[15] tarafından önerilmiş olan aşağıdaki korelasyondur: 

 

      
          (   )      

     (   )  
             (5) 

 

Burada ρnp ve ρb sırasıyla nanopartikül ve taban akışkanının yoğunluğudur. Al2O3-Cu 

nanopartiküllerinin yoğunlukları (ρnp) ise aşağıda verilmiş olan karışım formülündan 

faydalanılarak hesaplanmıştır[16]: 

 

    
                   

          
             (6) 

 

2.4. Belirsizlik Analizi 

Ölçümlere başlamadan önce, deney sonuçlarındaki hata ve belirsizliklerin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, referans ve numuna haznelerine ısı veren 

rezistansların voltaj ve akım değerleri ölçülerek doğrulanmıştır. Sıcaklık ölçümünde 

kullanılmış olan dört adet K tipi ısıl çiftin farklı sıcaklıklardaki ölçüm değerleri kalibrasyon 

panelinde ölçülmüş ve hata payları hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu, özgül ısı 

ölçümlerindeki sapma oranı yüzde 0.8 olarak belirlenmiştir. Son olarak, ısıl özelliklerinin 

bilinirliğinden dolayı referans sıvı olarak tercih edilmiş olan distile suyun özgül ısısı deney 

düzeneğinde ölçülerek referans değerlerle kıyaslanmıştır. Şekil 6’da görüldüğü üzere, ölçüm 

sonuçları referans değerlerle benzerlik göstermiş ve sapma oranı yüzde 0.23 olarak 

belirlenmiştir. 
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Şekil 6. Distile suyun deneysel ve referans değerlerinin karşılaştırılması 

 

2.5. Bulgular 

 

0.05, 0.1 ve 0.2’lik üç ayrı hacimsel yoğunlukta hazırlanmış olan hibrit nanosıvının 10 ila 35 

°C arasındaki sıcaklıklarda ölçülmüş olan deneysel özgül ısı sonuçları ilk olarak aynı sıcaklık 

aralıklarında distile suyun özgül ısı değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen deneysel 

veriler, sıcaklık arttıkça özgül ısının arttığını, ancak hacimsel yoğunluktaki artışla birlikte 

özgül ısı değerlerinin azaldığını göstermiştir. Her üç hacimsel yoğunluktaki hibrit nanosıvının 

özgül ısısı, düşük sıcaklıklardaki suyun özgül ısısından daha düşükken, sıcaklık artışı ile 

birlikte 0.1 ve 0.2 hacimsel yoğunluklardaki hibrit nanosıvının özgül ısısında artış 

görülmüştür. 0.1 hacimsel yoğunluktaki hibrit nanosıvının özgül ısısı, yaklaşık 35 °C'de su ile 

yakın değerlere ulaşmışken, 0.05 hacimsel yoğunluktaki hibrit nanosıvının özgül ısısı, 20 

°C'de suyun özgül ısısının üzerine yükselmiştir ve diğer iki hacimsel yoğunluktaki hibrit 

nanosıvının özgül ısıları, genel olarak suyun özgül ısı değerlerinin altında değerlere 

sahiplerdir(Şekil 7). 
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Şekil 7. Hibrit nanosıvı – Distile su özgül ısı karşılaştırması 

 

Deneysel veriler, literatürden elde edilen CNT/EG:DISu/30:70 nanosıvısının deneysel 

verileri[7] ile karşılaştırıldığında, Al2O3-Cu/su hibrit nanosıvısının özgül ısı değerlerinin her 

hacimsel yoğunluk ve sıcaklıkta CNT/EG:DISu nanosıvısının özgül ısı değerlerinden yüksek 

değerlerde olduğu gözlenmiştir(Şekil 8). 

 

 

Şekil 8. Deneysel verilerin literatürdeki diğer verilerle karşılaştırılması 
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Deneysel çalışmalardan elde edilen özgül ısı değerleri, literatürde sıklıkla kullanılan iki 

modelle kıyaslanmıştır. Pak ve Cho ile Xuan ve Roetzel tarafından geliştirilmiş olan 

korelasyon sonuçları birbirlerine benzerlik göstermiştir. Hacimsel yoğunlukn artışıyla birlikte, 

deneysel verilerden elde edilen özgül ısı değerleri her iki modele kıyasla daha düşük 

olmuştur. 0.05 hacimsel yoğunluktaki hibrit nanosıvının özgül ısı değerleri, 10 °C’lik 

başlangıç değerinde her iki modelin özgül ısısından düşük seviyedeyken, 15 °C’de her iki 

model ile yaklaşık değere erişmiş ve yüksek sıcaklıklarda her iki modelin özgül ısı değerinden 

yüksek seyretmiştir(Şekil 9). 

 

 

Şekil 9. 0.05 hacimsel yoğunlukta özgül ısının sıcaklığa bağlı değişiminin iki farklı modelle 

karşılaştırması 

 

0.1 hacimsel yoğunlukta hibrit nanosıvının özgül ısı değerleri, 35 °C’ye kadar yapılan 

ölçümlerde her iki modelin altında kalırken, 35 °C’de modellerle yaklaşık olarak aynı değere 

erişmiştir(Şekil 10). 
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Şekil 10. 0.1 hacimsel yoğunlukta özgül ısının sıcaklığa bağlı değişiminin iki farklı modelle 

karşılaştırması 

 

0.2 hacimsel yoğunlukta ise, ölçülen tüm sıcaklıklarda özgül ısı değerleri her iki modelin de 

altında olmuştur (Şekil 11). 

 

 

Şekil 11. 0.2 hacimsel yoğunlukta özgül ısının sıcaklığa bağlı değişiminin iki farklı modelle 

karşılaştırması 
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Hibrit nanosıvıların, sabit sıcaklıklardaki özgül ısı değişimlerinin hacimsel yoğunluğa göre 

değişimi incelendiğinde ise, düşük hacimsel yoğunlukta her iki modelin üstünde elde edilen 

özgül ısı değerinin, hacimsel yoğunluk artışıyla birlikte düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Şekil 12, Şekil 13 ve Şekil 14 sırasıyla 25, 30 ve 35 °C’lik sıcaklıklarda özgül ısı değerlerinin 

hacimsel yoğunluğa bağlı olarak değişiminin iki farklı model ile karşılaştırmasını 

göstermektedir. 

 

Şekil 12. 25 °C’de özgül ısı değerlerinin hacimsel yoğunluğa bağlı olarak değişiminin iki 

farklı model ile karşılaştırması 

 

 

Şekil 13. 30 °C’de özgül ısı değerlerinin hacimsel yoğunluğa bağlı olarak değişiminin iki 

farklı model ile karşılaştırması 
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Şekil 14. 35 °C’de özgül ısı değerlerinin hacimsel yoğunluğa bağlı olarak değişiminin iki 

farklı model ile karşılaştırması 

 

Sabit sıcaklıkta, özgül ısının hacimsel yoğunluğa göre değişimi, literatürden elde edilen ND-

Fe3O4/su ve GO-CO3O4/su hibrit nanosıvılarının özgül ısı değerleri[17] ve her iki model ile 

karşılaştırılmıştır. 0.1’lik hacimsel yoğunluktaki ND-Fe3O4/su ve GO-CO3O4/su hibrit 

nanosıvılarının ve her iki modelin özgül ısıları, Al2O3-Cu/su hibrit nanosıvısının altındaki 

değerlerde kalmıştır. 0.2’lik hacimsel yoğunlukta ise, Al2O3-Cu/su hibrit nanosıvısının özgül 

ısı değeri, ND-Fe3O4/su ve GO-CO3O4/su hibrit nanosıvısının ve diğer iki modelin özgül ısı 

değerlerinin altında kalmıştır(Şekil 15). 

 

Şekil 15. 30 ° C Sıcaklıkta özgül ısıların hacimsel yoğunluğa göre değişimi 

3

3,5

4

4,5

5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

C
p
  (

kJ
/k

g.
K

) 

φ (%) 

Pak ve Cho

Xuan ve Roetzel

Deneysel

T=35°C Al2O3-Cu/Su 
 

4,04

4,08

4,12

4,16

4,2

4,24

4,28

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

C
p
 (

kJ
/k

g.
K

) 

φ (%) 

Al2O3-Cu/Su

ND-Fe3O4/Su

GO-CO3O4/Su

Pak ve Cho Model

Xuan ve Roetzel Model

T=30°C 
 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 48 

 

3. SONUÇ 

 

Literatürden elde edilen verilerden de görülebileceği gibi, hibrit nanosıvılar, ısı transfer 

uygulamalarında geleneksel akışkanlardan daha iyi ısıl performanslara sahiplerdir. 

Literatürde, ısı transfer performansının değerlendirilmesinde önemli bir parametre olan özgül 

ısı ile ilgili deneysel çalışma çok sınırlıdır ve çalışmaların neredeyse tamamı Diferansiyel 

Taramalı Kalorimetre (DSC) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu deneysel çalışmada; iki 

aşamalı yöntemle hazırlanmış olan 0.05, 0.1 ve 0.2 hacimsel yoğunluklardaki Al2O3-Cu/su 

hibrit nanosıvılarının özgül ısıları, Diferansiyel Termal Analiz (DTA) yöntemi ile  deneysel 

olarak ölçülmüştür. Deneysel sonuçlardan elde edilen veriler; DTA metodunun özgül ısı 

ölçümünde geçerli ve doğrulanabilir sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bununla birlikte, hibrit 

nanosıvıların özgül ısısının, genel olarak distile suyun özgül ısısından daha düşük olduğu 

gözlenmiştir. Özgül ısının, sıcaklık arttıkça arttığı, ancak hacimsel yoğunluktaki artış ile 

birlikte azaldığı da gözlenmiştir. Farklı nanopartiküller ve taban akışkanları kullanılarak, 

çeşitli hacimsel yoğunluklarda hazırlanacak olan hibrit nanosıvıların özgül ısı değerlerinin 

deneysel yolla ölçülerek literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılması faydalı olacaktır. 

 

Bu çalışma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından FEB2018/17-BAGEP nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEREBROVASKÜLER OLAY ve KRONİK 

OBSTRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI NEDENİYLE YATAN HASTALARIN AKUT 

FAZ REAKTAN  DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Dr. Öğretim Görevlisi Ayşe ŞAHİN TUTAK 

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

ÖZET 

Amaç: Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesine (DYBÜ) ağırlıklı olarak yatışı görülen 

serebrovasküler olay (SVO) ve kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) tanılı hastalar 

arasında akut faz reaktan(AFR) düzeylerini karşılaştırmayı planladık. Bu çalışma KOAH 

alevlenmeye bağlı yatışın genellikle sebebi enfeksiyon olarak düşünüldüğünde AFR 

yükseleceği hipotezinden yola çıkılarak planlanmıştır. 

Metod: 2014-2015 yılları arasında DYBÜ yatışı olan, yatış sırasında loboratuar değerleri olan  

68’i SVO, 93’ü KOAH tanılı hastanın  retrospektif olarak elektronik kayıt sisteminden eritrosit 
sedimantasyon hızı (ESH), procalcitonin (PCT), C-reaktif protein (CRP), white blood cell 

(WBC) değerleri kaydedildi, çalışmaya alındı.  

Bulgular: Hastalık tanıları SVO (n=68) ve KOAH (n=93) grubları arasında cinsiyet, yaş, ölüm, 

WBC, ESH düzeyleri ile arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. PCT düzeyleri 

KOAH grubunda daha yüksek iken, istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (0.014). CRP 

düzeyleri KOAH grubunda istatiksel değer olarak anlamlı düzeyde yüksekti (<0.001). 

Sonuçlar: KOAH hastalarının YBÜ yatışları genellikle alevlenmeye sekonder gelişir. KOAH 

alevlenmeleri tetikleyen ise enfeksiyonlar ve buna sekonder AFR düzeylerinin yükselmesi 
literatürde birçok çalışmada mevcuttur. SVO grubunda ise DYBÜ yatışları akut olaya sekonder 

gelişmiş ve genelikle ilk  yatışta enfeksiyon bulguları olmaz ve AFR  belirteçlerinin yükselmesi 

beklenmez.  Çalışmamızın sonucu literature ile uyumlu olarak PCT ve CRP düzeyleri KOAH 

grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuş ve KOAH yatışlarını enfeksiyon açısından dikkatli 

olmamıza vurguda bulunmuştur. SVO grubunda ise ilk yatışta PCT ve CRP düzeylerinin 

yükselmemesi, enfeksiyon açısından DYBÜ yatış takiplerine gore karar verilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı, Serebrovasküler Olay, C-reaktif 

protein, Procalcitonin 

COMPARİSON of ACUTE PHASE REACTANT LEVELS WHİCH PATİENTS 

HOSPİTALİZED in THE INTENSİVE CARE UNİT BECAUSE Of a CEREBRAL 

VASCULER  ACCİDENTAND and CHRONİC OBSTRİCTİVE PULMONARY  

DİSEASE 

ABSTRACT 

Aim: We planned to compare the acute phase reactant levels among patients with a diagnosis 

of cerebrovascular accident (CVD) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), mainly 

hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU).This study was planned based on the hypothesis 

that acute phase reactants(APR) will be elevated when the cause of hospitalization due to 

COPD exacerbation is considered as an infection. 

Method: Of the 161 patients admitted to the ICU between 2014 and 2015, 68 were CVA and 

93 were COPD. Erythrocyte sedimentation rate (ESR), procalcitonin (PCT), C-reactive protein 
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(CRP) and white blood cell (WBC) values were recorded and included in the study 
retrospectively. 

Findings: There were no statistically significant differences between CVA (n = 68) and COPD 

(n93) groups in terms of gender, age, death, WBC and ESR. PCT levels were higher in the 

COPD group, but there was no statistically significant difference (0.014).CRP levels were 

significantly higher in COPD group (<0.001). 

Results: The hospitalization of COPD patients to the ICU usually develops secondary to 

exacerbation. Infections and related secondary APR levels increase COPD exacerbations 

triggers. There are many studies on this subject in the literatureIn the CVA group, admission to 
the ICU has developed secondary to the acute event. Generally, there are no signs of infection 

in the first hospitalization and the indicators of APR are not expected to increase. As a result of 

our study, PCT and CRP levels were found to be significantly higher in COPD group in 

accordance with the literature and emphasized that we should be careful in terms of infection in 

the hospitalization of COPD. In the CVA group, PCT and CRP levels did not increase in the 

first hospitalization and showed that it should be decided according to the follow-up to the ICU 

for infection. 

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Cerebral Vascular Accident, C-reactive 

protein, Procalcitonin 

Giriş: 

Akut faz reaktanları(AFR), akut faz cevabı hem akut hem de kronik enflamatuar durumlara 

eşlik eder ve enfeksiyon, travma, enfarktüs, enflamatuar artritler ve diğer sistemik otoimmün ve 

enflamatuar hastalıklar ve çeşitli neoplazmalar dahil olmak üzere çok çeşitli bozukluklarla 

ilişkilidir. AFR, inflamatuar durumlarında serum konsantrasyonları en az % 25 oranında artan 

veya azalan proteinler olarak tanımlanır (1). AFR, seviyelerinin serumda sırasıyla artmasına 

veya azalmasına bağlı olarak pozitif veya negatif olarak sınıflandırılabilir. En yaygın olarak 

ölçülen pozitif AFR, C-reaktif protein (CRP) ve Erirosit sedimantasyon hızı(ESH), 

Procalcitonin(PCT)  içerir. Negatif AFR, albümin, prealbümin, retinol bağlayıcı protein ve 

transferrin içerir (2). 

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi(DYBÜ)’ de  sıklıkla nöroloji ve solunum grubu hasta yatışı 

olmaktadır ki bu gruplarda ise en sık serebrovasküler olay(SVO) ve kronik obstriktif akciğer 

hastalığı(KOAH) hastaları yer almaktadır. SVO grubunda  akut iskemik yada hemorojik inme 

hastaları yer alır ve bu grub hastalar enfeksiyonun ön planda olmadığı grup hastalardır. KOAH 

grubu ise allta yatan parankim hastalığına sekonder genellikle enfeksiyonunun tetiklediği 

alevlenmelere bağlı yatışlar görülmektedir. Her 2 hasta grubunda yoğun bakım ünitesi(YBÜ) 

mortalite oranları yüksektir (3-4). 

Bu çalışma KOAH alevlenmeye bağlı yatışın genellikle sebebi enfeksiyon olarak 
düşünüldüğünde AFR nin  SVO hasta grubuna göre daha fazla yükseleceği hipotezinden yola 

çıkılarak planlanmıştır. 

Metod ve İstatiksel Yöntemler:  

2014-2015 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi DYBÜ yatışı 

yapılmış hastalardan, YBÜ kabul  sırasında laboratuar verileri eksik olmayan toplam 93 

KOAH, 68 SVO tanılı hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastaların yaş, cinsiyet, 

ex/canlı durumu ve laboratuar değerleri retrospektif olarak elektronik kayıt sisteminden 

kaydedildi. 
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Değişkenlerin analizinde SPSS 25.0(IBM Corparation, Armonk, New York, United States) 
programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilktesti ile varyans 

homojenliği Levene ile değerlendirildi. Bağımsız iki grubun nicel verilere göre birbiri ile 

karşılaştırılmasında parametrik testlerden Independent-Samples T testi Bootstrap sonuçlarıyla 

birlikte kullanılırken nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi Monte Carlo simülasyon 

tekniği ile kullanıldı. Kategorik değişkenlerin birbiri ile karşılaştırılmasında ise Pearson Chi-

Square Exact sonuçlar ıile test edildi.  Nicel değişkenler tablolarda 

Ortalama±SS(StandartSapma) ve medyan (Minimum / Maximum), kategorik değişkenler ise 

n(%) olarak gösterildi. Değişkenler %95 güven düzeyinde incelenmiş olup p değeri 0,05 ten 

küçük anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 

Çalışmaya alınan SVO(n=68) ve KOAH(n=93)  grubu hastaların yaşları (SVO grubunda 76.00 

(54.00 / 93.00), KOAH 75.00 (25.00 / 96.00)) benzer idi. Cinsiyet  olarak gruplar arasında 

anlamlı bir yoktu(p değeri 0.635). Mortalite  durumlarına göre yaşayan ve ex olanların oranları 

arasında anlamlı bir fark yoktu (P değeri 0.999  ). Labortauar parametresi olarak ESH, WBC, 

HGB değerleri arasında istatiksel bir fark yoktu. PCT  düzeyleri KOAH grubunda  yüksek iken, 

CRP düzeyi (p<0.001 ) istatiksel olarak anlamlı farklı idi (Tablo 1, grafi 1-2) 

 

 

Tablo 1: SVO ve KOAH grupları arasında Laboratuar , yaş, cinsiyet ve mortalite düzeylerinin 

karşılaştırılması 

              

      
SVO (n=68)   KOAH (n=93) P Value 

      n(%)   n(%)   

  Gender         

  

  Female 
33 (48.5)   49 (52.7) 0.635 

1
 

    Male 35 (51.5)   44 (47.3)   

  Mortality         

    Alive 41 (60.3)   57 (61.3) 0.999 
1
 

    Exitus 27 (39.7)   36 (38.7)   

  
    Median (Min./ 

Max.) 
  

Median (Min./ 
Max.) 

  

  
Age 

76.00 (54.00 / 
93.00) 

  
75.00 (25.00 / 
96.00) 

0.506 
2
 

  Sedimentation 27.00 (2.00 / 76.00)   33.00 (2.00 / 78.00) 0.420 
2
 

  CRP 1.30 (0.13 / 44.80)   5.65 (0.15 / 68.00) <0.001 
2
 

  Procalcitonin 0.12 (0.02 / 28.87)   0.26 (0.02 / 27.59) 0.014 
2
 

  WBC 12.44 (5.03 / 27.90)   11.41 (3.93 / 41.79) 0.672 
2
 

  HGB 13.29 (6.20 / 18.96)   12.43 (7.00 / 17.50) 0.141 
2
 

  

1 
PearsonChi-Square Test(Exact), 

2 
Mann Whitney U test(Monte Carlo), 

SD.:Standarddeviation 
 
 

Grafi  1: SVO ve KOAH grubu ve PCT düzeyleri 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 53 

 

 

Grafi 2: SVO ve KOAH grubu ve CRP düzeyleri  

 

 

 

Tartışma: 

 

AFR klinik takipte  sık kullanılan laboratuar parametreleridir. AFR seviyelerinin ölçümü 

yararlıdır çünkü anormallikler genellikle inflamatuar bir sürecin varlığını ve yoğunluğunu 

yansıtır. DYBÜ ensık kullanılan AFR ise CRP, PCT, ESH dır. CRP  enfeksiyon,  travma ve 
inflamatuar hadiselerde sekresyonu  ilk uyarandan 4-6 saat sonra başlar ve 8 saatte  düzeyi  

ikiye katlanır  (5-6).   PCT konak cevabını gösteren bir parametredir .  PCT üretimini 

tetikleyen majör neden enfeksiyonlar olmakla birlikte, doku inflamayonuna yol açan her şey 

PCT  üretiminin artmasına neden olur (5). ESH  bilindiği gibi özgüllüğü ve duyarlılığı düşük 

olan bir testtir ve tek başına  inflamatuar hastalıklarla enfeksiyon ayırımı yapılamaz (7).   

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 54 

 

SVO hastalarının YBÜ mortalite oranları yüksektir (8) . SVO, artmış CRP seviyelerine yol 
açan inflamatuar bir yanıtı tetikleyebilir (9). Yapılan bir çalışmaya göre yüksek CRP 

seviyeleri kötü sonuçlarla ilişkili olabileceği, bu yüksekliğin inflamatuar bir reaksiyonu veya 

doku hasarını yansıtabileceği belirtilmiş (10). Başka bir çalışmada ise   başvuru sırasındaki 

serum CRP düzeyinin iskemikte ciddiyeti ve erken sonucu tahmin etmek için 

kullanılabileceği, ancak hemorajik inme için kullanılamayacağı görüşüne varılmış (11).  

Bizim SVO grubumuzda mortalite oranları yüksek ancak CRP ve PCT düzeyleri yüksek 

değildi. Ancak grubumuz iskemik ve hemorajik şeklinde bir ayırım yapılmamıştı.  

 

KOAH atakda mortalite oranları yüksektir ve ortaya çıkaran birçok faktör tanımlanmış olsa 

da, alevlenmelerden %50-70 gibi oldukça büyük bir oranda trakeobronşiyal infeksiyonlar 
sorumlu tutulmaktadır (12). Literatürde birçok çalışmada KOAH atakta ESH  ve CRP 

değerleri atakla uyumlu olarak yüksek bulunduğu gösterilmiştir (13). Bizim çalışma 

grubumuzda ise CRP ve PCT düzeyleri literatür ile uyumlu olarak yüksek bulunmuştur.  

KOAH grubunun  YBÜ  takip edilen SVO grubu ile mortalite oranları benzer olmasına 

rağmen,  SVO grubuna göre PCT ve CRP düzeyleri anlamlı derecede yüksekti. KOAH 

hastalarının YBÜ yatışları genellikle alevlenmeye sekonder olur. Alevlenmeleri tetikleyen ise 

enfeksiyonlar ve buna sekonder AFR düzeylerinin yükselmesi;  SVO grubunda ise  DYBÜ 

yatışları akut olaya sekonder gelişmiş ve genellikle ilk  yatışta enfeksiyon belirteçlerinin 

yükselmesi beklenmez.  

 Çalışmamızın sonucu literature ile uyumlu olarak PCT ve CRP düzeyleri  KOAH grubunda 

anlamlı olarak yüksek bulunmuş ve KOAH yatışlarında enfeksiyon tedavisinin gözardı 

edilemeyeceği ve SVO grubunda AFR düzeylerinin başlangıçta normal olabileceği ve bu 

grupta rutin enfeksiyon tedavisinden ziyade takibe göre karar verilmesini, destekler sonuçlar 

elde edilmiştir. 
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ABSTRACT 

The interest in biodegradable and renewable resources increases the use of natural fibres in 

composite materials. The natural fibres are preferred as reinforcing materials in textile-based 

composites due to their low density and high specific strength and modulus values. Jute fibre 

is one of the natural body fibres and widely used in natural fibre reinforced polymeric 

composites since it is environmentally friendly, biodegradable and has high production 

amount with low price, high specific strength/modulus and low density. Therefore, jute fibre 

reinforced polymeric composites have been used in most industrial areas especially as 

automotive industry. Structural healing are alternative methods of maintaining structural 

integrity without an extensive repair work. It is possible to heal the composite structure by 

using additional temperature/pressure or healing agents. This study investigates the structural 

healing potential of jute/polypropylene(PP)/epoxy composites after off-axis flexural load. For 

this purpose, plain weave hybrid woven fabrics (weft (90°): jute, warp (0°): PP) are sequenced 

as [(90°/0°)/(0°/90°)/(90°/0°)]. An epoxy resin system (Hexion MGS L160 resin and Hexion 

MGS H160 hardener) are used with vacuum bagging method for composite production. 

Flexural tests are performed according to ASTM D790-17 by using 3-point test method. The 

axial (0° and 90°) and off-axis (15°, 30°, 45°, 60°, 75°) test samples are subjected to flexural 

load. Healing process is performed at 205°C for 30 min under 5.5 bars pressure by using a hot 

press. After that, flexural test is performed on healed samples. The flexural strengths and 

modulus of axial-0° samples are almost 2 times higher than that of axial-90° samples due to 

jute fibre placed at 0°. The off-axis flexural strengths are lower compared to axial-90° 

samples as expected. However, a higher strain values are obtained in off-axis samples 

depending on the angular placement of fibres. It is concluded that the residual flexural 

strengths are considerably increased due to the damaged regions are healed by PP fibres after 

using heat and pressure. The microscopic analyses are confirmed that the fibre-matrix 

delamination and matrix cracks are filled with molten PP fibres.  

Keywords: Natural fibre composites, jute fibre, off-axis flexural strength, structural healing 

 

1. INTRODUCTION 

Natural fibre reinforced polymeric composites are an alternative to synthetic fibre reinforced 

composites because of their low hazard to environment and low price. In the past decade, the 

automotive, construction and packaging industries have begun to show a considerable interest  
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in natural fibre-reinforced composites (Omrani et al., 2016). However, the main problems in 

the natural fibre reinforced composites are the low interfacial properties with the polymeric 

matrix and the hydrophilic nature (Miller, 2018). Numerous studies are available to improve 

the fibre-matrix interface properties of natural fibre-reinforced polymeric composites with 

surface modifications such as alkali pre-treatment and silane treatment (Valadez-Gonzalez et 

al., 1999; Kabir et. al., 2012; Gassan and Bledzki, 1999; Yan et al., 2012; Xie et al., 2010; 

Abdelmouleh et al., 2007).  

Among the natural fibres, jute and kenaf fibres have significant potential in polymeric 

composite reinforcement (Fruk et al., 2012). Jute fibre is biodegradable, eco-friendly, suitable 

for recycling and good thermal and electrical insulation material (Satyanarayana et al., 2009). 

Hybridization is a method used to improve the properties of natural fiber reinforced 

composites. It was determined that the tensile and bending strengths of the structure 

significantly affected the hybridization (Latha et al., 2015; Siva Rao and Biswas, 2016). 

Composites containing more than one fibre type are defined as hybrid composites. Hybrid 

composites are basically two types according to their geometry and components. In the inter-

layer hybrid composites, each layer of the composite structure is different depending on the 

strength and performance characteristics required from the composite structure, while in the 

in-layer hybrid composites it is stated that different fibre types are mixed in the same layer 

(Yan et al., 2015). Structural healing process is for the reuse of damaged structures in where it 

is expected to fulfil almost all functions of the original structure. Self-healing polymer 

composites consist of recently developed methods such as microencapsulation of healing 

agent as nanoporous silica capsules or nanoporous glass fibres (Gibson, 2010).  

Structural healing are alternative methods of maintaining structural integrity without an 

extensive repair work. It is possible to heal the composite structure by using additional 

temperature/pressure or healing agents. In this study, hybridization is used to improve 

mechanical performance of jute fibre reinforced polymeric composites and to provide 

structural healing effect. This study investigates the structural healing potential of 

jute/polypropylene(PP)/epoxy composites after off-axis flexural load.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Manufacturing Fabrics and Composites 

Plain weave hybrid woven fabrics are manufactured in a manual weaving loom (weft (90°): 

jute, warp (0°): PP) and sequenced as [(90°/0°)/(0°/90°)/(90°/0°)]. Fabric specifications are 

given in Table 1. An epoxy resin system (Hexion MGS L160 resin and Hexion MGS H160 

hardener) are used with vacuum bagging method for composite production. Curing is 

provided at 80°C for 2h. Figure 1 shows microscopically views of manufactured fabrics and 

composites.  
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Table 1. Fabric specifications. 

Yarn sets 
Warp (0°) PP (150 tex) 

Weft (90°) Jute (80 tex) 

Density (ends/cm) 
Warp (0°) 4 

Weft (90°) 4 

Crimp ratio (%) 
Warp (0°) 17.2 

Weft (90°) 1.45 

Weight (g/cm
2
) 475 

Thickness (mm) 1.25 

 

  

Figure 1. Microscopically views of manufactured fabrics and composites. 

 

2.2. Composite Tests 

Densities of composite materials are measured via a density-meter (Precisa
®

, XP205) 

according to ASTM D792-13 (2013). Fibre fractions of composites are measured according to 

ASTM D3171-15 (2015). 3-point flexural tests are performed according to ASTM D790 

(1990). The axial (0° and 90°) and off-axis (15°, 30°, 45°, 60°, 75°) test samples are subjected 

to flexural load. Flexural load is applied to the normal of jute fibre in 0° sample while the 

flexural load is applied to the normal of PP fibre in 90° sample. Flexural test is performed 

before and healing process. Figure 2 shows the off-axis cutting style of composite samples.  

 

 

Figure 2. Off-axis cutting style of composite samples. 
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2.3. Healing Process 

Healing process is performed at 205°C for 30 min under 5.5 bars pressure by using a hot press 

(Wermac
®

-H501, Turkey). Flexural test results of undamaged composite samples were 

defined as ‘before healing’ while the flexural test results of damaged + healed composite 

samples were stated as ‘after healing’.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The thickness, density and fibre fraction results are presented in Table 2. The density of 

composite is 1.32 g/cm
3
 while the total fibre fraction is 28.0 % wt. 

 

Table 2. Thickness, density and fibre fraction results of composite samples. 

Thickness (mm) 4.05 

Density (g/cm
3
) 1.32 

Fibre fraction (wt., %) Jute: 20.7, PP: 7.3, Total: 28.0 

 

Table 3 shows the flexural strength and strains of axial and off-axis composite samples before 

and after healing. Figure 3 shows flexural strength-strain curves of composite samples before 

and after healing. The flexural strengths of composite samples before healing were varied 

from 56.60 to 114.70 MPa depending on the placement of jute fibres. The flexural strengths 

of axial-0° samples are 2 times higher than that of axial-90° samples due to jute fibre placed 

at 0°. The off-axis flexural strengths are lower compared to axial-90° samples as expected. 

However, a higher strain values are obtained in off-axis samples depending on the angular 

placement of fibres. The ductility of samples increased while the flexural load applied on the 

normal to PP fibres.  

 

Figure 3. Flexural strength-strain curves of composite samples before and after healing. 
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Table 3. Flexural test results composite samples. 

Samples 

Flexural strength  

(MPa) 

Flexural strain  

(%) 

Before healing After healing Before healing After healing 

0° (jute) 114.70 ± 5.80 28.46 ± 1.89 3.23 ± 0.69 5.36 ± 0.63 

15° 87.20 ± 8.38 36.22 ± 1.05 4.23 ± 0.31 4.21 ± 0.47 

30° 78.10 ± 5.73 38.29 ± 1.97 3.37 ± 0.79 4.16 ± 0.76 

45° 71.10 ± 4.08 42.07 ± 2.12 3.59 ± 0.24 4.32 ± 0.13 

60° 61.20 ± 1.92 35.35 ± 1.19 5.07 ±  0.17 5.13 ± 0.09 

75° 59.70 ± 3.68 25.46 ± 1.44 5.37 ± 0.25 5.36 ± 0.18 

90° (PP) 56.60 ± 1.93 17.43 ± 1.76 5.57 ± 0.57 3.46 ± 0.52 

 

The flexural strengths of composite samples after healing were varied from 17.43 to 42.07 

MPa. Flexural strengths of damaged-healed composite samples were incredibly decreased as 

expected. However, the healing process provided relatively strength retention especially in 

off-axis samples as presented in Figure 4. Off-axis composites samples had better flexural 

strength retention in comparison to axial composites. It was due to the off-axis samples had 

more gaps than axial samples at the region of applied flexural load and the local gaps in 

intersectional regions of jute/PP fibres were filled with molten PP fibres. Therefore, 45° 

sample provided the highest flexural strength retention compared to axial and 15°, 30°, 60° 

and 75° samples.  The flexural strains of samples after healing showed a non-linear behaviour 

since the molten PP had different failure to strain compared to PP fibres. 

 
Figure 4. Residual flexural strengths of composite samples. 

 

Figure 5 presents the cross-sectional failure views of composite samples after healing. Flexure 

load caused fibre-matrix delamination, matrix cracks and fibre breakages on composite 

samples. Fibre breakages were observed especially in axial samples. The damaged regions are 
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partly healed by molten PP fibres. It can be stated that the healing process can be modified to 

provide the molten PP in through-the-thickness of composite samples.  

 

Figure 5. Cross-sectional failure views of composite samples after healing. 

 

4. CONCLUSIONS 

This study investigates the structural healing potential of jute/PP/epoxy composites after off-

axis flexural load. The conclusions are: 

- The flexural strengths of composite samples depend on the placement of jute fibre. 

- The PP fibres increase the ductility of samples. 

- Flexural strengths of damaged-healed composites decreased.   

- Off-axis composites samples had better flexural strength retention in comparison to 

axial composites.  

- The damaged regions are partly healed by molten PP fibres. 

- Healing process can be modified to provide the molten PP in through-the-thickness of 

composite samples.  
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ABSTRACT 

Sandwich composites consist of a thin, rigid and strong face materials and a thick and low 

density core material between these faces. The function of the core structure is to support the 

face materials. The core material has to be strong enough to maintain an appropriate distance 

between the face materials and prevent them from sliding over one another. In sandwich 

composites, stitching has been used to create a stronger bonding effect than polymeric based 

adhesives to prevent shear-based degradation between the face and core structures. In this 

study, the dry and epoxy laminated forms of the stitched polypropylene (PP) woven structures 

are produced for use in a novel core structure of the sandwich composite. Dry and epoxy 

laminated stitched structures are subjected to the seam strength tests. The seam strength, seam 

efficiency and seam slippage values of dry and laminated structures are compared by 

considering the stitching density (3 step/cm and 6 step/cm). The seam strength of both dry and 

laminated structures is increased by the increase in stitching density. The seam strength of the 

laminated structure is 2-3 times higher than that of the dry structure. This is because of 

prevented slippage of stitching yarns by epoxy resin. Also, the damage caused by the seam 

needle is filled with epoxy resin. 

Keywords: Sandwich composites, stitched core material, polypropylene/epoxy laminates, 

seam strength 

 

1. INTRODUCTION 

Sandwich structures are preferred in high performance applications due to their high strength 

properties in many areas such as transportation vehicles, aerospace, wind turbine blades 

(Yang et al., 2015; Brandt et al., 1996; Guan et al., 2014; Vuure et al., 2000). Light and strong 

sandwich structures can be obtained by using honeycomb cores. The honeycomb structure is 

formed by combining the shaped thin layers with adhesives to obtain cells. Honeycomb cores 

are used in the sandwich structures that require high mechanical strength and impact energy 

absorption (Chandradass et al., 2008). The most susceptible mechanical property of sandwich 

structures is compressive strength. Therefore, it is greatly important to investigate the post-

impact properties of sandwich structures (Meo et al., 2005).  

The performance and function of the sandwich structures are affected by the properties of face 

material and core material and the adhesion between them. Another important parameter that 

influences the mechanical properties of sandwich structures is the adhesion between unit-cells 
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of core materials. The commercially available core structures are generally damaged as 

delaminated unit-cells especially under compressive load. In this study, a novel core structure 

is developed by combining the fabric unit-cells via stitching and seam strength of this 

structure is investigated in dry and epoxy laminated forms. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Stitching Core Structure 

Polypropylene (PP) woven fabric (Ritas, Turkey) is used to develop core materials. Lock 

stitching and 100% PP stitching yarn (Coats, Turkey) are used to join the layered PP fabrics in 

a special design. The specifications of PP fabric are given in Table 1. Fabrics are stitched by a 

Siruba, L818F-M1A (Japan) stitching machine in two different stitching densities as 3 

step/cm and 6 step/cm. The stitched fabrics are consolidated in a mould with epoxy resin 

(Hexion MGS L285-H285). Figure 1 shows the developed core structure of sandwich 

composite.  

Table 1. PP fabric specifications. 

    

 

Weave 

type 

Density 

(ends/cm) 

Crimp 

(%) 
Thickness 

(mm) 

Weight 

(g/m
2
) 

Warp Weft Warp Weft 

PP woven fabric Plain 9 5 5 5 0.85 236 

 

 

Figure 1. The core structure of sandwich composite. 

2.2. Seam Strength Tests 

Seam strength tests are performed according to ASTM D1683 in a universal testing machine 

(Hounsfield, H5KS, UK). Five specimens for each dry/laminated samples in warp direction 

are tested. The total length of the specimen is 350 mm which is perpendicular to seam and the 

width of the specimen is 100 mm. The specimen is folded in 100 mm from one which is 

parallel to the short direction of the fabric. After that, the folded part of the specimen is 

stitched with a distance of 20 mm at 3 step/cm and 6 step/cm stitching density.  Specimens are 

cut at a distance of 12 mm from the folded and stitched part. Finally, the test specimens are 

then cut at a distance of 100 mm from folded and stitched part so as to be parallel to the seam. 

In this way, two test specimens with one stitched and one unstitched are obtained. The 
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unstitched parts are firstly tested to evaluate fabric strength and then the stitched parts are 

tested to obtain seam strength, seam slippage and seam efficiency. The prepared test 

specimens are used for dry stitched structures while epoxy resin is applied by hand lay-up at 

room temperature to produce laminated samples. Post cure is occurred in an oven at 80°C for 

1 h. Figure 2 shows the hand lay-up process of laminated structures and photos of seam 

strength test. 

 

Figure 2. The hand lay-up process of laminated structures and photos of seam strength test. 

Seam efficiency determines the damage of fabric during stitching process and depends of the 

structural parameters of fabrics as warp-weft density, cover factor, strengths of both stitching 

fibre and fabric and stitching parameter as type and density of stitching (Citoglu et al., 2011).  

 

100 /s bE S F
                (1) 

where; E is the seam efficiency (%), Ss is the seam strength (N) and Fb is the fabric breaking 

force (N).  

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The seam strength test results of dry and laminated fabrics are presented in Table 2. Seam 

strength and seam efficiency values of samples are given in Figures 3. Fabric strength was 

increased almost 30% by lamination. Similarly, the seam strength of laminated structures was 

higher than that of dry samples. The seam strength of both dry and laminated structures is 

increased by the increase in stitching density. The seam strength of 3 step/cm stitched 

laminated structure was 69.5% higher than that of dry sample. The seam strength of 6 step/cm 

stitched laminated structure was almost 80% higher than that of dry sample. Epoxy resin 

reinforced the both stitching yarn and PP fabric. In addition, the slippage of stitching yarns is 

prevented and the damage caused by the seam needle is filled with epoxy resin. 

 

Table 2. Seam strength test results of dry and laminated fabrics. 
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Material 

form 

Fabric strength 

(N) 

Stitching 

density 

Seam strength  

(N) 

Seam slippage 

force 

(N/mm) 

Seam efficiency 

(%) 

Dry 2646 ± 28.2 
3 step/cm 246.0 ± 58.2 2.46 ± 0.58 8.76 ± 2.50 

6 step/cm 320.7 ± 74.7 3.21 ± 0.74 11.50 ± 2.56 

Laminated 3752 ± 96.1 
3 step/cm 807.0 ± 107.0 8.07 ± 1.07 21.40± 2.56 

6 step/cm 1635.0 ± 92.6 16.35 ± 0.93 42.54 ± 2.49 

 

 

Figure 3. Seam strength and seam efficiency values of samples. 

 

The seam slippage forces of samples are varied from 2.46 to 16.35 N/mm. It can be stated that 

the seam slippages increased by the increase in stitching density. The seam region resistance 

increases by the increase in stitching density against tensile loads (Namiranian, 2014). Also, 

seam slippage forces of laminated structures were higher compared to dry samples. The 

slippage of stitching yarn is limited by epoxy resin. Stitching loops and warp/weft yarns sets 

of fabric were fixed by lamination and the mobility of them were limited under load. 

Therefore, laminated structures need more force to slip compared to dry fabrics.  

Seam efficiency of dry samples is varied from 8.76% to 11.50% while it is varied from 

21.40% to 42.54% in laminated structures depending upon the stitching density. Seam 

efficiency increased by the increase in stitching density. Lamination incredibly promoted the 

seam efficiency of samples in both stitching densities. Seam strength can be assessed with 

respect to seam efficiency and depends on not only the types of stitch, yarn and needle but 

also the stitching density (Gürarda, 2008). 

Figure 5 shows the force-extension curves of dry and laminated fabrics. Lamination increased 

the rigidity of samples. Figure 6 shows the force-extension curves of dry and laminated forms 

of 3 step/cm and 6 step/cm stitched samples. Similar to force-extension curves of fabrics, 
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laminated structures showed stiffer behaviour compared to dry samples in both stitching 

densities.  

 

Figure 5. Force-extension curves of dry and laminated fabrics. 

 

 

Figure 6. Force-extension curves of dry and laminated forms of 3 step/cm and 6 step/cm 

stitched samples. 

 

Figure 8 shows the failure views of dry and laminated structures after seam strength test. In 

dry samples, shear of warp/weft yarns sets was observed in addition breakages in stitching 

fibre. Stitching yarns were pulled-out in 3 step/cm dry sample under tensile load. There are no 

shear behaviour was observed on laminated structures in both stitching densities in where the 
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yarn sets and stitching loops were fixed by epoxy resin.  Stitching yarns were broken sharply 

in laminated structures and there was not any failure on warp/weft yarn sets of the structure.  

 

 

Figure 8. Failure views of dry and laminated structures.  

 

4. CONCLUSIONS 

A novel core structure is developed by combining the fabric unit-cells via stitching and seam 

strength of this structure is investigated in dry and epoxy laminated forms. It is substantial to 

investigate the seam strength behaviour of these structures since the stitched regions of 

developed core material are directly subjected to load in the form of sandwich composites. 

The conclusions are: 

- Lamination increased the fabric strength was almost 30%.  

- Seam strength of laminated structures was higher compared to dry samples.  

- The seam strength increased by the increase in stitching density in both dry and 

laminated structures.  

- Seam slippages forces increased by the increase in stitching density.  

- Seam slippage forces of laminated structures were higher compared to dry samples 

since the mobility of stitching loops and warp/weft yarns was inhibited by epoxy resin. 

- Laminated structures showed stiffer behaviour compared to dry samples in both 

unstitched and stitched forms.  

- Lamination promoted the seam efficiency of samples in both stitching densities. Seam 

efficiency increased by the increase in stitching density. 

- Stitching yarn breakages were observed in laminated structures without any shear in 

yarns sets of fabric.  
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SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ KULLANILARAK HAVZA SINIRLARININ 

BELİRLENMESİ ve İSTATİSTİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Bilal KAYRAN, Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞEN
 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 
 

 

ÖZET 

 

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanındaki teknolojik gelişmeler, sayısal yükseklik modeli 

(SYM) verisi ile havza alanlarının hesaplama verimliliğini artırmıştır. CBS analizleri ile farklı 

veri kaynaklarına ait farklı çözünürlüklerdeki sayısal yükseklik modellerinden havza alanları 
elde edilebilmektedir. Yapılacak olan analizlerin doğruluğunu etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler, sayısal yükseklik modelinde bulunan çukurlar, düz alanlar ve 

çözünürlük olarak sıralanabilir.  

 

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde, “Salmon” olarak 

adlandırılan havzaya ait 10 metre ve 30 metre çözünürlüklü 3DEP SYM verileri, 30 metre 

çözünürlüklü ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

ve SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) SYM verileri, 90 metre çözünürlüklü SRTM 

SYM verisi kullanılmıştır. Sırasıyla SYM verisindeki çukurların doldurulması, akış yönlerinin 

belirlenmesi, akış birikinti değerinin hesaplanması, uygun eşik değer ile akarsu tanımlaması, 
akarsu bölümlemesi, drenaj ağının belirlenmesi, alt havza oluşturulması ve havzaların 

geometrik dönüşümü işlem adımları uygulanmıştır. Türetilen alt havzalar, USGS (United 

States Geological Survey) tarafından sunulan veri setinde mevcut “Salmon” isimli alt havzalar 

ile alan ve çevre uzunluğu bazında istatistiki olarak karşılaştırılarak, havzaların farklılığı 

incelenmiştir. 

 

Çalışma sonucunda türetilen alt havzalar alan ve çevre uzunluğu bazında normal dağılımlı 

değildir. Alt havzalar alan ve çevre uzunluğu bakımından sıralanarak sayısal yükseklik 

modellerine göre gruplara ayrılmıştır. Gruplara ayrılan alt havzalar arasında sadece büyüklük 

ve küçüklük ilişkisi bulunmaktadır. Sıralama ölçekte toplanmış gözlemlere ait örneklemlerin 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Salmon 
alt havzaları ile SYM verilerinden türetilen alt havzalar istatistiki olarak alan bakımından 

farklıyken, çevre uzunluğu bakımından aynıdır. Ayrıca farklı sayısal yükseklik modellerinden 

türetilen alt havzaların hem alan hem de uzunluk bakımından denk olduğu ve aynı kitleden 

geldiği gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Havza, SYM, Drenaj ağı 

 

ABSTRACT 

 

Development of Geographic Information Systems (GIS) technology has increased the 
efficiency of the computation of watershed areathrough Digital Elevation Model (DEM). 

Watersheds can be obtained from different resolution DEMs concerning different data sources 

by using GIS analysis. There are many factors which affect the accuracy of the analysis 

implemented. These factors can be listedas depressions, flat areas and resolution in digital 

elevation model. 

 

In this study, 10 meters and 30 meters resolution 3DEP DEM, 30 meters resolution ASTER 

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) and SRTM (Shuttle 
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Radar Topography Mission) DEMs, and 90 meters resolution SRTM DEM of the basin 

named “Salmon” in California, United States of America have been used.  The process steps 
which are filling depressions in DEM, determination of flow directions, calculating flow 

accumulation, stream definition with proper threshold value, stream segmentation, extraction 

of drainage flow lines, watershed delineation, and geometric transformation of watersheds 

have been implemented, respectively. Difference between the subbasin delineations has been 

investigated statistically by the comparison of area and length obtained from derived 

subbasins and Salmon subbasins available in USGS (United States Geological Survey) 

dataset.  

 

Subbasins obtained as a result of the study are not normally distributed in terms of area and 

length. Subbasins are divided into groups according to the digital elevation models ordering in 
terms of area and length. There were only ascending and descending relationships among the 

subbasins divided into groups. Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis H-test have been 

used for the comparison of the ordinal-scaled samples. Salmon subbasins and derived 

subbasins from different DEMs are statistically different in terms of area, but they are the 

same in terms of length. In addition, it has been observed that the subbasins derived from 

different digital elevation models are equivalent in terms of both area and length, and 

members of the same population. 

 

Keywords: Watershed, DEM, Drainage network 

 

1. GİRİŞ 
 

Havza, akarsu akışına katkıda bulunan yüzey sularının tek bir çıkış noktasında toplandığı 

alandır [1]. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanındaki teknolojik gelişmeler, sayısal yükseklik 

modeli (SYM) verisi ile havza alanlarının hesaplama verimliliğini artırmıştır. CBS analizleri 

ile farklı veri kaynaklarına ait farklı çözünürlüklerdeki sayısal yükseklik modellerinden havza 

alanları elde edilebilmektedir. Yapılacak olan analizlerin doğruluğunu etkileyen birçok faktör 

bulunmakta olup, bu faktörler sayısal yükseklik modelindeki çukurlar (çöküntüler), düz 

alanlar ve çözünürlük olarak sıralanabilir.  

 

SYM verileri gerçek arazi yüzeyi ile tamamen uyumlu olmadığından, çalışma sonucu türetilen 
havza sınırlarının doğruluğunu artırabilmek için, SYM verisinin mevcut bölgedeki akarsu ağı 

yükseklik değerlerine göre yenilenmesi gerekmektedir. Böylelikle doğruluğu yüksek akarsu 

ağı vektör verileri kullanılarak, raster formattaki SYM verilerinin doğruluğu artırılabilir. 

 

SYM verileri kullanılarak havza alanlarının türetilmesi ile ilgili yaygın sorun, boşluk veya 

çöküntü olarak da adlandırılan çukurların varlığıdır [2]. Çukurlar genellikle sayısal yükseklik 

modelleri hakkında hatalı veriler olarak kabul edilir ve hidrolojik uygulamalar genellikle 

çukurların varlığından etkilenmektedir. Çukurları oluşturan hücrelere ulaşan akışlar herhangi 

bir yöne gitmediği için akış engellenmekte ve süreksiz akışların oluşmasına neden olmaktadır.  

 

Çukurların giderilmesi ile ilgili olarak en çok kullanılan yöntem, Jenson ve Dominque [2] 
tarafından tanıtılan, çukur içerisindeki yükseklik değerlerinin, akış sağlanana kadar, çukur 

çevresindeki en düşük kotlu yükseklik değerine yükseltilmesi olup, diğer yöntem O’Callaghan 

ve Mark [3] tarafından tanıtılan çukur içerisindeki yükseklik değerlerinin çukur çevre kotuna 

göre yumuşatılarak giderilmesidir. Yumuşatma yaklaşımı sığ çukurları giderir, ancak daha 

derin çukurlarda başarısızdır. Grimaldi ve arkadaşları tarafından geliştirilen çukur dolum 

yöntemi ise ilk önce çukurları doldurur ve daha sonra akış yönlendirme için sıfırdan farklı 

değerler olmak üzere tüm düz alanlara bir gradyan değer oluşturur [4]. Doldurulan çukurlar, 
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düz alanların oluşmasına ve akış doğrultularının hatalı oluşmasına neden olabilmektedir. Bu 

problem, Gökgöz ve Gülgen tarafından tanıtılan DRainageAxisWay (DRAW) yöntemiyle 
paralellik problemleri elimine edilerek çözülmüştür [5]. 

 

Drenaj ağı ve havza alanı türetilmesinde, çukurlar ve düz alanların etkisi giderildikten sonra 

suyun akış yönünün belirlenip her bir hücre için akış birikinti değerinin hesaplanması 

gerekmektedir. Akış yönünü belirlemede D8 ve D∞ gibi farklı yaklaşımlar kullanılmakta olup 

en yaygın kullanılan yaklaşım O’Callaghan ve Mark [3] tarafından tanıtılan, Jenson ve 

Dominque [2] tarafından da kullanılan D8 yaklaşımıdır. D8 yaklaşımında, akışın hareket 

edebileceği bitişik sekiz hücreye ilişkin sekiz geçerli akış yönü vardır [2]. 

 

Akış birikinti değerleri, akış yönü verisine göre hesaplanmaktadır. Burada her bir hücreye, 
kendisine akan hücrelerin sayısına eşit bir değer atanır [3]. Akış birikinti değeri sıfır olan 

hücreler (başka hücrelerin akmadığı) genellikle havza sınırlarını oluşturan sırtlara karşılık 

gelir [2]. Akış birikinti değeri, genel olarak, her bir arazi hücresine akan toplam su miktarı 

olarak tarif edilebilir [6]. 

 

Coğrafi bilgi sistemleri analizlerinde eşik değer olarak genellikle maksimum akış birikinti 

değerinin %1’inin kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte eşik değerin belirlenmesinde, 

ortalama akış birikinti değerinin kullanılması [7], akarsuların başlangıç noktalarındaki akış 

birikinti değerlerinin ortalamasının kullanılması [8], drenaj ağına katkıda bulunan akarsu 

kollarının başlangıç hücre değerleri arasındaki yakınlık ve doğrultu ilişkisine göre eşik 

değerin tespit edilmesidir [9].  
 

Bu çalışmanın amacı, farklı kaynaklardan elde edilen farklı çözünürlüklerdeki sayısal 

yükseklik modelleri kullanılarak türetilen havzaların alan ve uzunluk bazında birbirleriyle ve 

USGS (United States Geological Survey) tarafından sunulan “HUC8” hidrolojik biriminde 

olan alt havzalarla [10] istatistiksel olarak karşılaştırılması ve aralarındaki farkın 

anlamlılığının tespit edilmesidir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin, California eyaletinde, “Salmon” olarak 
adlandırılan havzaya ait 10 metre çözünürlüklü 3DEP SYM verisi, 30 metre çözünürlüklü 

3DEP, ASTER (Shuttle Radar Topography Mission) ve SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) SYM verileri, 90 metre çözünürlüklü SRTM SYM verisi kullanılmıştır [11, 12]. 

Sırasıyla SYM verisindeki çukurların doldurulması, akış yönlerinin belirlenmesi, akış birikinti 

değerinin hesaplanması, uygun eşik değer ile akarsu tanımlaması, akarsu bölümlemesi, drenaj 

çizgilerinin belirlenmesi, alt havza oluşturulması ve alt havzaların geometrik dönüşümüişlem 

adımları uygulanmıştır (Şekil 1).  

 

Yapılan çalışma sonucunda türetilen alt havzalar, birbirleriyle ve “Salmon” olarak 

adlandırılan havzaya ait USGS tarafından sunulan havza veri setinde (WBD - Watershed 

Boundary Dataset) mevcut alt havzalarla istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. 
 

Bir hidrolojik birim, ABD’yi havzalara ayıran ve tanımlayan hiyerarşik sistemin bir üyesidir.  

Sekiz basamaklı hidrolojik birim kodu (HUC8), dört düzeyi tanımlamaktadır. İlk iki basamak 

bölgeyi; ilk dört basamak alt bölgeyi; ilk altı basamak hesaplama birimini ve sekiz basamak 

ise alt havzayı tanımlamaktadır. 
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USGS havza çıkarımı için kullanılan sayısal kaynaklar, 1:24,000 ölçekli Digital Raster 

Graphics (DRG), güncellenmiş USGS topografik haritaları ve Digital Orthophoto 
Quadrangles (DOQ) veya DOQQs gibi ortofotolardır. Hidrolojik birim sınırlarının 

çıkarımında en az 30m ve 10m çözünürlüklü sayısal yükseklik modelleri kabul edilmektedir. 

Ayrıca 1:24,000 çözünürlüklü interferometric synthetic aperture radar (IfSAR) ve LiDAR 

ürünleri hidrolojik birim sınırlarının güncellenmesinde kullanılabilir [13]. 

 

3DEP (3D Elevation Program) SYM, fotogrametrik hava verilerinden, sayısallaştırılmış 

yükseklik eğrilerinden, LIDAR ve IFSAR verilerinden geliştirilebilmektedir. SYM 

çözünürlük düzeyleri, 0.5m, 1m, 3m, 5m, 10m ve 30m olabilir. Düşey doğruluk için RMSE 

(ortalama karesel hatanın karekökü) 1.55 metredir. 

 
30 metre çözünürlüklü SRTM,  ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model) ve NED 

(National Elevation Dataset) karşılaştırıldığında, NED verisinin çözünürlüğünün daha yüksek 

olduğu görülmektedir. SRTM, ASTER GDEM ve NED için RMSE değerleri sırasıyla 4.01 

metre, 8.68 metre ve 1.84 metredir [14]. 

 

 
 

Şekil 1. Havza tanımlama işlem adımları. 

 

2.1. SYM verisindeki çukurların doldurulması 

 

Sayısal yükseklik modellerinde, herhangi bir hücrenin yükseklik değerinin, komşu sekiz 

hücrenin yükseklik değerinden daha düşük olduğu durumu çukur olarak ifade edilmektedir. 

Çöküntü veya boşluk olarak adlandırılan bu çukurlar, suyun akış yönünü engellemekte olup 

süreksiz drenaj ağlarının oluşmasına neden olmakta ve sonuç olarak hatalı havzalar 

oluşmaktadır. Bu aşamada, sayısal yükseklik modelindeki boşluklar doldurularak çukurların 

etkisi giderilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Sayısal yükseklik modeli 

 

2.2. Akış yönü belirleme 

 

Çukurların doldurulması ile elde edilen veri her bir hücre için yükseklik değeri içermektedir. 
Suyun akış yönü,“D8” olarak bilinen “sekiz yönlü akış modeli” ile belirlenebilmektedir. Su 

akışı, herhangi bir hücrenin, kendisine komşu sekiz hücreden en yüksek eğime sahip hücreye 

doğru olmaktadır. Bu yöntemde, suyun akış yönleri 1,2,4,8,16,32,64,128 (Doğu, Güneydoğu, 

Güney, Güneybatı, Batı, Kuzeybatı, Kuzey, Kuzeydoğu) şeklinde kodlanmıştır. Bu aşamada, 

her bir hücre için akış yönü hesaplanmıştır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Akış yönü haritası 

 

2.3. Akış birikinti değeri hesaplama 

 

Akış birikinti değeri, genel olarak, her bir hücreye akan toplam su miktarı olarak tarif 

edilmektedir. Burada her bir hücreye, kendisine akan hücrelerin sayısına eşit bir değer atanır. 

Akış yönünün belirlenmesi ile elde edilen veri, her bir hücre için bir akış yönü değeri 

içermektedir. Bu aşamada, akış yönü verisi kullanılarak her bir hücre için akış birikinti değeri 
hesaplanmıştır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Akış birikinti haritası 

 

2.4. Akarsu tanımlama 

 

Akarsu tanımlamak için akış birikinti eşik değerinin önceden hesaplanmış olması 
gerekmektedir. Yapılan uygulamalarda eşik değer genel olarak toplam akış birikinti değerinin 

%1’i olarak kullanılmaktadır. Ancak uygulama yapılacak bölgeye ait verinin çözünürlüğüne 

göre farklı eşik değerler de kullanılabilmektedir. Eşik değerden daha yüksek akış birikinti 

değerine sahip hücreler akış yönünde birleşerek drenaj ağındaki akarsuları oluşturmaktadır. 

Kullanılan eşik değer ne kadar küçük olursa oluşacak drenaj ağı yoğunluğu ve havza miktarı o 

kadar fazla olacaktır; bu durumun tersi de doğrudur. Bu aşamada, belirlemiş olduğumuz 

uygun akış birikinti eşik değerleri kullanılarak, eşik değerden büyük hücreler ile temsil edilen 

akarsular türetilmiştir. 

 

2.5. Akarsu bölümleme 

 
Önceden tanımlanmış olan akarsu verisi ve akış yönü verisi kullanılarak, akarsuların 

başlangıç ve bitiş noktalarına göre tanımlanması veya gruplandırılması işlemidir. Böylelikle 

drenaj ağını temsil eden toplam akarsu sayısı ve her bir akarsuyu oluşturan toplam hücre 

sayısı hesaplanmıştır. Bu değer sonraki aşama olan drenaj ağının vektör hale getirilmesi için 

kullanılacaktır. 

 

2.6. Drenaj ağı çizgilerini tanımlama 

 

Bölümlenmiş akarsu verisi ve akış yönü verisi kullanılarak drenaj ağı çizgilerinin vektör 

olarak türetilmesi işlemidir. Türetilen drenaj ağı, her bir akarsuyun uzunluk ve sayısı ile 
akarsuların başlangıç noktasını temsil eden “fromnode” ve bitiş noktasını temsil eden 

“tonode” bilgisini içerir. Bu aşamada önceden bölümlere ayrılmış akarsular vektör olarak 

türetilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Drenaj ağı haritası 

 

2.7. Alt havza tanımlama 

 

Bölümlenmiş akarsu verisi ve akış yönü verisi kullanılarak alt havzaların türetilmesi işlemidir. 
Türetilen veri, toplam alt havza sayısını ve alt havzalardan her birinin toplam hücre sayısını 

içermektedir. 

 

2.8. Alt havzaların geometrik dönüşümü 

 

Önceki adımda oluşturulmuş olan alt havza verisi kullanılarak, havzaların geometrik olarak 

tanımlanması, diğer bir ifade ile vektör hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem sonucunda alt 

havzalar, alan ve çevre uzunluğu bilgisini içerecek şekilde türetilmiştir (Şekil 6).  

 

 
Şekil 6. Alt havza haritası 
 

WBD verileri toplamda 767 adet alt havzadan oluşurken, 3DEP 10m, 3DEP 30m, ASTER 

30m, SRTM 30m ve SRTM 90m sayısal yükseklik modellerinden türetilen havzalar sırasıyla 

761, 756, 776, 753 ve 740 adet alt havzadan oluşmaktadır.  
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CBS analizleri ile yapılan çalışma sonucunda 3DEP 10m, 3DEP 30m, ASTER 30m, SRTM 
30m ve SRTM 90m sayısal yükseklik modellerinden türetilen alt havzaların alan ve çevre 

uzunluğu değerleri hesaplanmıştır. Türetilen havzalar ile WBD verilerinden elde edilen 

havzaların alan ve uzunluk değerlerinin normal dağılımlı olup olmadığı, denkliğinin veya aynı 

kitleden gelip gelmediğinin tespiti, veriler arasında farklılık varsa bu farklılığın hangi veri 

grupları arasında ve hangi anlamlılık düzeyinde olduğunun tespiti için istatistik biliminde 

yaygın olarak kullanılan bir takım analizler uygulanmıştır. Bu analizler, normalliğin tespiti 

için yaygın olarak kullanılan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri, veri grupları 

arasındaki anlamlılığının tespiti için parametrik olmayan Kruskal-Wallis H-testi ve Mann-

Whitney U-testi’dir. 

 

3.BULGULAR 

 

3.1. Normallik analizleri 

 

Farklı veri grupları arasındaki ilişkinin analizi için, öncelikle grupların normal dağılımlı olup 

olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Normal dağılım gösteren veri gruplarının 

istatistiksel analizi parametrik testler ile yapılırken, normal dağılım göstermeyen veri 

gruplarının istatistiksel analizi parametrik olmayan testler ile yapılır.  

 

Normalliğin test edilebilmesi için genellikle K-S testi olarak da bilinen Kolmogorov-Simirnov 

testi kullanılmaktadır. Ayrıca normalliğin test edilebilmesi için Shapiro-Wilk testin de yaygın 
olarak kullanıldığı bilinmektedir [15]. Test sonucunda hesaplanan Sig. (Significance) değeri 

0,05’ten küçük veya eşitse gruplar normal dağılımlı değildir; büyükse gruplar normal 

dağılımlıdır sonucuna ulaşılır. K-S ve Shapiro-Wilk testleri havza alanları ve havza çevre 

uzunlukları bazında uygulanmış olup analiz sonuçları irdelenmiştir (Tablo 1, Tablo 2). 

 

K-S ve Shapiro-Wilk testleri sonucunda havza alanlarının ve havza çevre uzunluklarının 0,05 

anlamlılık düzeyinde, Sig. (significance) değerleri 0,05’ten küçük olduğu için verilerin normal 

dağılımlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Havzaların alan (A) ve çevre uzunluklarının (L) 

histogram grafikleri Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterildiği gibidir. Histogram grafiklerinde de 

görüldüğü gibi, havza alan ve çevre değerlerinin normal dağılımlı olmadığı gözlemlenmiştir. 
 

Tablo 1. Havza alanlarının normallik analizi 

 

Havza  

Alanları (A) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

WBD (A) 0,144 740 0,000 0,830 740 0,000 

3DEP 10m (A) 0,114 740 0,000 0,874 740 0,000 

3DEP 30m (A) 0,116 740 0,000 0,874 740 0,000 

ASTER 30m (A) 0,117 740 0,000 0,880 740 0,000 

SRTM 30m (A) 0,126 740 0,000 0,859 740 0,000 

SRTM 90m (A) 0,125 740 0,000 0,871 740 0,000 
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Tablo 2. Havza çevre uzunluklarının normallik analizi 

 

Havza 

Uzunlukları (L) 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

WBD (L) 0,051 740 0,000 0,978 740 0,000 

3DEP 10m (L) 0,059 740 0,000 0,981 740 0,000 

3DEP 30m (L) 0,055 740 0,000 0,982 740 0,000 

ASTER 30m (L) 0,057 740 0,000 0,983 740 0,000 

SRTM 30m (L) 0,059 740 0,000 0,979 740 0,000 

SRTM 90m (L) 0,067 740 0,000 0,974 740 0,000 

 

 

 

 

   
Şekil 7. Havza alanlarının histogram grafikleri 
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Şekil 8. Havza çevre uzunluklarının histogram grafikleri 

 

3.2. Kruskal-Wallis H-Testi analizleri 

 

Normal dağılım göstermeyen ikiden fazla veri grubunun karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis 

H-testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Testin uygulanmasında gözlemler arasındaki 

büyüklük-küçüklük ilişkisi yeterli ölçüt olup, gözlem sayılarının eşit olması şartı aranmaz 

[15]. Test sonucunda hesaplanan ki-kare değeri Kruskal-Wallis değeridir ve bu değer 

kullanılarak veri grupları arasındaki farklılığı gösteren Asymp. Sig. (Asymptotic Significance) 

değeri hesaplanmaktadır. Test sonucunda elde edilen Asym. Sig. değeri 0,05’ten küçük veya 

eşitse gözlemler arasındaki fark %95 düzeyinde anlamlıdır; büyükse anlamlı farklılık yoktur 
sonucuna ulaşılır. Kruskal-Wallis H-Testi alt havza alanları ve alt havza çevre uzunlukları 

bazında uygulanmış olup, analiz sonuçları Tablo 3’te gösterildiği gibidir. 
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Tablo 3. Havza alanları ve çevre uzunluklarının Kruskal-Wallis H-Testi ile analizi (0,05’ten 

büyük anlamlılık değerleri gri renk ile gösterilmiştir.) 
 

KRUSKAL 

WALLİS     

H-TESTİ 

HAVZA ALANLARI (A) HAVZA UZUNLUKLARI (L) 

Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. 

Test 

Statistic 

Asymp. 

Sig. 

Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. 

Test 

Statistic 

Asymp. 

Sig. 

WBD - 

3DEP 10m -149,811 67,270 -2,227 0,026 -51,778 67,432 -0,768 0,443 

WBD - 

3DEP 30m -159,848 67,359 -2,373 0,018 -6,163 67,522 -0,091 0,927 

WBD - 

ASTER 30m -118,128 66,943 -1,765 0,078 -30,083 67,105 -0,448 0,654 

WBD - 
SRTM 30m -165,454 67,449 -2,453 0,014 -85,284 67,612 -1,261 0,207 

WBD - 

SRTM 90m -205,803 67,747 -3,038 0,002 -71,194 67,911 -1,048 0,294 

3DEP 10m - 

3DEP 30m -10,036 67,491 -0,149 0,882 45,615 67,654 0,674 0,500 

3DEP 10m - 

ASTER 30m 31,683 67,075 0,472 0,637 21,695 67,237 0,323 0,747 

3DEP 10m - 

SRTM 30m -15,642 67,581 -0,231 0,817 -33,507 67,744 -0,495 0,621 

3DEP 10m - 

SRTM 90m -55,992 67,879 -0,825 0,409 -19,416 68,042 -0,285 0,775 

3DEP 30m - 

ASTER 30m 41,720 67,165 0,621 0,534 -23,919 67,327 -0,355 0,722 

3DEP 30m - 

SRTM 30m -5,606 67,670 -0,083 0,934 -79,121 67,833 -1,166 0,243 

3DEP 30m - 

SRTM 90m -45,956 67,967 -0,676 0,499 -65,031 68,131 -0,954 0,340 

ASTER 30m - 
SRTM 30m -47,326 67,255 -0,704 0,482 -55,202 67,418 -0,819 0,413 

ASTER 30m - 

SRTM 90m -87,676 67,554 -1,298 0,194 -41,111 67,717 -0,607 0,544 

SRTM 30m - 

SRTM 90m -40,350 68,056 -0,593 0,553 14,090 68,220 0,207 0,836 

 

Kruskal-Wallis H-Testi sonucunda havza alanları ve çevre uzunluklarının Asymp. Sig. 

değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler ile havzalar arasındaki çevre ve alan bazındaki 

farklılığın tespiti yapılabilmektedir. Test sonucuna göre, alan bazında yapılan gözlemler 

arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde, WBD alt havzaları ile SYM verilerinden (ASTER 30m 

hariç) türetilen alt havzaların arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bir başka 

deyişle, incelenen örneklemler farklı kitlelerden gelmektedir ve aralarında fark vardır. WBD 

alt havzaları ile ASTER 30m verisinden türetilen alt havzalar arasında ise, 0,10 anlamlılık 
düzeyine göre fark vardır. Ancak 3DEP 10m, 3DEP 30m, ASTER 30m, SRTM 30m ve 

SRTM 90 m verilerinden türetilen alt havzaların alan bazında denk olduğu gözlemlenmiştir. 
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Çevre uzunluğu bazında ise, 0,05 anlamlılık düzeyinde alt havzalar arasında anlamlı fark 

olmayıp, aynı kitleden geldiği gözlemlenmiştir. 
 

3.6. Mann-Whitney U-Testi analizleri 

 

Parametrik olmayan iki veri grubunun denk olup olmadığı ya da aralarındaki farklılığın 

anlamlılığının tespitinde yaygın olarak Mann-Whitney U-testi kullanılmaktadır [15].  

 

Tablo 4. Havza alanları ve uzunluklarının Mann-Whitney U-Testi ile analizi (0,05’ten büyük 

anlamlılık değerleri gri renk ile gösterilmiştir.) 

 

MANN 

WHİTNEY         

U-TESTİ 

HAVZA ALANLARI (A) HAVZA UZUNLUKLARI (L) 

Mann 

Whitney 

U  

Wilcoxon 

W 

 

 

Z 

Asymp. 

Sig. 

                 

Mann 

Whitney 

U  

Wilcoxon 

W 

 

 

Z 

Asymp

Sig. 

WBD -   

3DEP 10m 272657 567185 -2,225 0,026 285384 579912 -0,749 0,454 

WBD -   

3DEP 30m 270054 564582 -2,358 0,018 288900 583428 -0,164 0,870 

WBD -  

ASTER30m 281670 576198 -1,820 0,069 293513 588041 -0,467 0,641 

WBD -   

SRTM 30m 267962 562490 -2,433 0,015 278401 572929 -1,213 0,225 

WBD -   

SRTM 90m 258318 552826 -3,016 0,003 275066 569594 -1,033 0,302 

3DEP 10m - 

3DEP 30m 286701 576642 -0,157 0,876 282165,5 569068,5 -0,688 0,492 

3DEP 10m - 

ASTER30m 291105,5 592581 -0,478 0,632 292293,5 593769,5 -0,342 0,732 

3DEP 10m - 

SRTM 30m 284572 574513 -0,229 0,819 282190 572131 -0,509 0,611 

3DEP 10m - 

SRTM 90m 274651 564592 -0,824 0,410 279182,5 569123,5 -0,284 0,776 

3DEP 30m - 

ASTER30m 288215 589691 -0,635 0,526 290693,5 577596,5 -0,349 0,727 

3DEP 30m - 

SRTM 30m 284276,5 571179,5 -0,087 0,931 274910 561813 -1,192 0,233 

3DEP 30m -

SRTM 90m 274406,5 561309,5 -0,680 0,497 271733 558636 -0,999 0,318 

ASTER30m - 

SRTM 30m 285967 587443 -0,718 0,473 285068 586544 -0,822 0,411 

ASTER30m - 

SRTM 90m 275875,5 577351,5 -1,320 0,187 282032 583508 -0,597 0,550 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 82 

 

SRTM 30m 

SRTM 90m 273709,5 557590,5 -0,588 0,556 276786,5 550956,5 -0,219 0,827 

 

Testin uygulanmasında gözlemler arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi yeterli ölçüt olup, 

gözlem sayılarının eşit olması şartı aranmaz. Test sonucunda elde edilen Asym. Sig. 

(Asymptotic Significance) değeri 0,05’ten küçük veya eşitse gözlemler arasındaki fark %95 
güven düzeyinde anlamlıdır; büyükse gözlemler arasında %95 güven düzeyinde anlamlı 

farklılık yoktur sonucuna ulaşılır. Mann-Whitney U-testi alt havza alanları ve çevre 

uzunlukları bazında uygulanmış olup, analiz sonuçları Tablo 4’te gösterildiği gibidir. Mann-

Whitney U-testi sonucunda havza alanları ve çevre uzunluklarının Asymp. Sig. değerleri 

hesaplanmıştır. Bu değerler ile havzalar arasındaki çevre ve alan bazındaki farklılığın tespiti 

yapılabilmektedir. Test sonucunda, Kruskal-Wallis H-testi ile benzer sonuçlar elde edildiği 

görülmektedir. Test sonucuna göre, alan bazında yapılan gözlemler arasında 0,05 anlamlılık 

düzeyinde, WBD alt havzaları ile SYM verilerinden (ASTER 30m hariç) türetilen alt 

havzaların arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, incelenen 

örneklemler farklı kitlelerden gelmektedir ve geldikleri kitlelerin ortanca değerleri farklıdır. 

WBD alt havzaları ile ASTER 30m verisinden türetilen alt havzalar arasında ise, 0,10 
anlamlılık düzeyine göre fark vardır. Ancak 3DEP 10m, 3DEP 30m, ASTER 30m, SRTM 

30m ve SRTM 90 m verilerinden türetilen alt havzalarınalan bazında denk olduğu 

gözlemlenmiştir. Çevre uzunluğu bazında ise, 0,05 anlamlılık düzeyinde alt havzalar arasında 

anlamlı fark olmayıp, aynı kitleden geldiği gözlemlenmiştir. 

 

4.SONUÇ 

 

Su kaynakları yönetiminde kullanılan hidrolojik modellerin oluşturulmasında havza 

sınırlarının tespiti, yapılacak planlama ve analizlerde en önemli aşamalardan biridir. Yapılan 

çalışmada farklı kaynaklardan elde edilen sayısal yükseklik modelleri kullanılarak havza 
sınırları türetilmiş ve havzaların geometrik dönüşümü yapılarak alan ve uzunluk değerleri 

belirlenmiştir. Kullanılan veri kaynaklarının farklılığı ve aynı kaynaklı verilerin 

çözünürlüğünün farklı olması, analiz sonucunda türetilen alt havzalar arasında farklılığa 

neden olmuştur. Türetilen alt havzalar ve WBD verilerinden elde edilen alt havzalar, alan ve 

uzunluk bazında istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. WBD verileri toplamda 767 adet alt 

havzadan oluşurken, 3DEP 10m, 3DEP 30m, ASTER 30m, SRTM 30m ve SRTM 90m 

sayısal yükseklik modellerinden türetilen havzalar sırasıyla 761, 756, 776, 753 ve 740 adet alt 

havzadan oluşmaktadır. 

 

Yapılan istatistiki analizler sonucunda, veri gruplarındaki alt havzaların alan ve uzunluk 

bazında normal dağılımlı olmadığı gözlemlenmiştir. Alt havza alanı bazında uygulanan 
parametrik olmayan testler sonucunda, WBD alt havzaları ile SYM verilerinden türetilen alt 

havzalar arasındaki farkın anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Alt havza çevre uzunluğu bazında 

uygulanan parametrik olmayan testler sonucunda ise, tüm veri gruplarının denk olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca sayısal yükseklik modellerinden türetilen alt havzaların hem alan 

hem de uzunluk bazında denk olduğu ve aynı kitleden geldiği gözlemlenmiştir. 

Ayrıca alan bazında en fazla benzerliği, 30m çözünürlüklü 3DEP ve SRTM SYM ile türetilen 

alt havzalar gösterirken, çevre uzunluğunda ise en fazla benzerliği WBD alt havzaları ve 30m 

çözünürlüklü 3DEP SYM ile türetilen alt havzalar göstermiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada farklı bakır derişimlerinin etkisinde Oreochromis niloticus solungaç dokusunda 

Na
+
, K

+
, Ca

++
 ve Mg

++
 iyon düzeyleri 10 ve 20 gün sürelerde incelenmiştir. Balıklar 0.1 ve 

1.0 mg /L
-
 bakır derişimlerinin etkisine 10 ve 20 günlük sürelerle bırakılarak solungaç 

dokularındaki iyon derişimleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik yöntemle saptanmıştır. 

Solungaç dokusu iyon (Na
+
, K

+
, Ca

++
 ve Mg

++
) düzeyleri bakırdan etkilenmiştir. Bakır ortam 

derişimleri solungaç dokusu Na
+
, K

+
 ve Ca

++
 iyon düzeylerinde bir artışa neden olurken, Mg

++
 

iyon düzeylerinde bir etkisi olmamıştır. Bu çalışma ile O. niloticus,un solungaç dokusu iyon 

düzeylerinin bakırdan etkilenmesi nedeniyle metal kirliliğine karşı hassas bir organizma 

olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelime: Bakır, Oreochromis niloticus, iyon, toksisite 

 

THE EFFECT OF COPPER ON ION DISTRIBUTION OF Oreochromis niloticus GILL 

TISSUE 

ABSTRACT 

In this study, Na
+
, K

+
, Ca

++
 and Mg

++
 ion levels in copper effect in Oreochromis niloticus gill 

tissues were investigated for 10 and 20 days. Ion concentrations of fish gill tissues were 

determined by Atomic Absorption Spectrophotometric method for 10 and 20 days in 

concentrations of 0.1 and 1.0 mg L
-
copper. Gill ion (Na

+
, K

+
, Ca

++
 and Mg

++
) levels were 

affected by copper. Copper concentrations caused an increase in Na
+
, K

+
 and Ca

++
 ion levels, 

but did not affect Mg
++

 ion levels. In this study, O. niloticus was found to be an organism 

sensitive to metal contamination due to copper influences of gill tissue ion levels. 

Keyword: Copper, Oreochromis niloticus, ion, toxicity 
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GİRİŞ 

Ağır metaller çevredeki varlıkları ve akuatik organizmalar tarafından biriktirilebilmelerinden 

dolayı akuatik ekosistemlerin ciddi kirleticileri olarak bilinmektedirler. 

Bakır bir iz element olarak sınıflandırılmaktadır ve tüm hücrelerde pikomolar düzeyinde 

bulunmaktadır. Bakır tüm canlı organizmaların gereksinim duyduğu bir elementtir. Yaklaşık 

30 enzim kofaktör olarak bakırı kullandığı belirlenmiştir (Arellano vd., 1999). Bakır hemen 

tüm sularda eser düzeyde bulunmaktadır. Kentsel ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak 

yaygın bir şekilde kullanılan bakır su ortamının kirlenmesine ve dolayısıyla organizmalarda 

birçok hasarlara neden olmaktadır (Munoz vd., 1991). Bakırın subletal derişimleri balıklarda 

büyüme, gelişme ve üreme üzerine olumsuz etkiler yaptığı bir çok araştırıcı tarafından 

belirtilmiştir (Buckley vd., 1982; Hilmy vd., 1985). 

Balıklar suda bulunabilen metallerle ilk ilişki kurduğu yer solungaçlar olduğundan iyon 

düzenleyici membranları metallere karşı çok hassas olduğu saptanmıştır (Playle, 1998). 

Organizmalarda ağır metaller ile Na, K, Ca ve Mg gibi iyonların derişimleri arasında sıkı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir (Astorga-Espana vd., 1999). İyonlar, organizmada sadece osmotik 

dengenin korunmasında değil, aynı zamanda besinlerin barsak hücrelerine taşınmasında ve 

beyinde nörotransmitterlerin alınımlarında da önemli görevler yaparlar (Sures vd., 1995). 

Akuatik organizmaların solungaçlarında Ca, Mg, Na ve Cl gibi iyonlar, bakır ile rekabete 

girdikleri sanılmaktadır (Schamphelaere ve Janssen, 2002).  

Çalışmamızın amacı 10 ve 20 günlük sürelerle bakırın farklı derişimlerine bırakılan 

Oreochromis niloticus solungaç dokularında kurşunun iyon düzeyleri üzerine etkilerin 

belirlemektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırmada kullanılan O. niloticus balıklarılar Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi yetiştirme havuzlarından alınarak laboratuvara taşınmış ve 40X120X40 cm 

boyutlarındaki dört stok akvaryum içersinde laboratuvar koşullarına adaptasyonları 

sağlanmıştır. Balıklar bu sürenin sonunda 14.72 ± 0.44 cm boy ve 37.87 ± 1.19 g ağırlığa 

ulaşmışlardır.  

Deneyler 25 ± 1 
0
C

 
sıcaklıkta

 
yürütülmüş, akvaryumlar merkezi havalandırma sistemi ile 

havalandırılmış ve günde sekiz saat aydınlanma (8 saat gündüz/16 saat gece) periyodu 

uygulanmıştır. Balıklar, günde iki kez olmak üzere balık ağırlığının % 1’i kadar hazır balık 

yemi (Pınar Balık Yemi, Türkiye) ile beslenmişlerdir. 

Deneylerde 40X120X40 cm. boyutlarında olan ve her birinin içerisinde 18 balık bulunan 3 

cam akvaryum kullanılmıştır. Bu akvaryumlardan üçüne 120’şer litre 0.1 ve 1.0 mg/L bakır 
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çözeltileri, üçüncü akvaryum kontrol olarak kullanılmıştır. Deneyler üç tekrarlı olarak 

yürütülmüştür ve her tekrarda iki balık kullanılmıştır. 

Deney ortamında metallerin derişiminin zamana bağlı değişimler olabileceği için deney 

boyunca akvaryum suları ve bakır derişimleri iki günde bir değiştirilmiştir. Kullanılan bakır 

CuCl2 2 H2O (Merck) olup deney boyunca çözeltinin akvaryumda homojen dağılması ve 

çökelmeyi önlemek için trisodyum sitrat (C6H5Na3O7. 2H2O Merck ) eklenerek çözeltiler 

hazırlanmıştır. 

Deney süresi sonunda MS-222 (Etil ester 3-amino benzoik asit) çözeltisi hazırlanarak 

balıklara genel anestezi uygulanarak bayıltılmıştır (Hawkins., 1981). Daha sonra çeşme suyu 

ile iyice yıkanmış ve kurutma kağıdı ile yüzeylerinde bulunan su damlacıkları alınmıştır. 

Bayılan balıkların solungaç dokularının diseksiyonu yapılmıştır. Daha sonra dokular etüvde 

150
0
C

 
‘de 48 saat süreyle kurumaya bırakılmışlardır. Kuru ağırlıkları belirlenen solungaç 

dokular deney tüplerine aktarılarak üzerlerine 2 mL. nitrik asit (Merck, % 65, Ö. A. : 1.40) ve 

1 mL. perklorik asit ( Merck, % 60, Ö. A. :1.53) eklenmiş (Muramoto, 1983) ve çeker ocakta 

120
0
C’ de 3 saat süreyle yakılmıştır. Yakımı tamamlanan örnekler polietilen tüplere 

aktarılmış ve üzerleri deiyonize su ile 5 mL’ye tamamlanarak Na
+
, K

+
, Mg

+
 ve Ca

+ 
iyon 

düzeylerinin analizleri için hazırlanmıştır. 

Solungaç dokusu Ca
+ 

ve Mg
+
 derişimleri Perkin Elmer AS 3100 Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometresi ile belirlenirken, Na
+
 ve K

+
 derişimleri ise Philips PU 9100X marka 

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile (sodyum 589.0 nm ve potasyum 766.5 nm dalga 

boylu emilsiyonla) belirlenmiştir. 

Deneylerden elde edilen verilerin istatistik analizleri “ Regresyon analizi” ve “ Student-

Newman Keul’s Test (SNK)” testleri uygulanarak yapılmıştır (Rohlf ve Sokal, 1969; Sokal ve 

Rohlf, 1969). 

 

3. BULGULAR 

20 günlük deney süresi sonunda ve denenen her iki derişimde ölüm gözlenmemiştir. O. 

niloticus ‘da solungaç dokusu Na
+
, K

+
, Ca

+
 ve Mg

+
 iyon düzeyleri üzerine bakır ortam 

derişimlerinin etkisi çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. O. niloticus’da solungaç dokusu Na
+
, K

+
, Ca

+
 ve Mg

+
 iyon düzeyi üzerine 

bakırın ortam derişimlerinin 10 günlük sonunda etkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

*             : a, b ve c harfleri derişimleri belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler 

arasında istatistik ayrım vardır (P<0.01). xS    X  : Aritmetik ortalama ± Standart hata 

 

10 günlük deney süresi sonunda solungaç dokusu  K
+
 iyon düzeyleri her iki Cu ortam 

derişiminde azalırken, Ca
+
 iyon düzeyleri artmış, Na

+
 ve Mg

+
 iyon düzeyleri ise 

etkilenmemiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 2. O. niloticus’da solungaç dokusu Na
+
, K

+
, Ca

+
 ve Mg

+
 iyon düzeyi üzerine 

bakırın ortam derişimlerinin 20 günlük süre sonunda etkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

*             : a, b ve c harfleri derişimleri belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler 

arasında istatistik ayrım vardır (P<0.01). xS    X  : Aritmetik ortalama ± Standart hata 

 

20 günlük deney süresi sonunda solungaç dokusu Na
+
 iyon düzeyleri 1.0 mg/L Cu ortam 

derişiminde, Ca
+
 iyon düzeyleri ise her iki Cu ortam derişiminde artarken, K

+
 ve Mg

+
 iyon 

düzeyleri ise etkilenmemiştir (Çizelge 2). 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Balıklarda solungaçlar iyon ve gaz değişiminde önemli rol oynayan bir dokudur ve ortamda 

ksenobiotiklerle karşılaştığında onları kontrol edebilmektedirler. Ağır metallerin etkisinde 

 

Bakır 

Derişimleri 

(mg/L) 

İyon düzeyleri 

 (mg/g. k. A) 

Na+ 

xS    X      * 

K+ 

xS    X      * 

Ca+ 

xS    X      * 

Mg+ 

xS    X      * 

0.0 8.80±0.2      a 5.4±0.35      a 10.26±0.11    a 0.62±0.07    a 

0.1  8.28±0.18     a 4.10±0.05    b 14.81±0.55    b 0.59±0.01    a 

1.0 8.87±0.50     a 4.97±0.32    b 16.30±0.44    c 0.53±0.04    a 

 

Bakır 

Derişimleri 

(mg/L) 

İyon düzeyleri 

 (mg/g. k. A) 

Na+ 

xS    X      * 

K+ 

xS    X      * 

Ca+ 

xS    X      * 

Mg+ 

xS    X      * 

0.0 7.48±0.4      a 5.2±0.48      a 11.05±0.34    a 0.47±0.05    a 

0.1  7.25±0.43     a 3.88±0.38    a 15.16±0.06    b 0.62±0.01    a 

1.0 9.20±0.77     b 5.05±0.38    a 16.34±0.62    c 0.60±0.01    a 
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balığın ilk tepkisi solungaçlarda fazla miktarda mukus salgılamasıdır. Bu sayede metallerin 

vücuda girişini engellemektedir. 

Ağır metallerin etkisine bırakılan su organizmalarında iyon regülasyonu, osmoregülasyon ve 

solunum bozuklukları oluşmaktadır (Bjerregaard ve Vislie, 1986). Araştırıcılar, yüksek bakır 

derişimlerinde solungaçlarda görülen yapısal bozuklukların, iyon taşınmasındaki azalma ve 

iyon permeabilitesindeki artışın sonucu olduğunu saptamışlardır. 

Na, K, Ca ve Mg iyon düzeylerinin kimyasalların etkisinde değişimi ve değişim 

mekanizmaları araştırıcılar tarafından rapor edilmiştir. (Çizelge 3) 

Na, K, Ca ve Cl gibi iyonlar osmolarite ve plazmanın osmotik basıncının korunmasından 

sorumlu minerallerdirler ve fizyolojik işlevlerin çoğu için gereklidirler. Buna ek olarak bu 

mineraller büyüme ve iyon homeostasisi için de gereklidirler (Nussey vd., 1995; Stourthart 

vd., 1995). 

Çizelge 3. Na, K, Ca ve Mg iyonlarının değişim ve değişim mekanizmaları. 

İyonlar Değişim  Değişim mekanizması Referans 

Na ↑ Balığın su kaybetmesi, Na
+
/K

+
-ATP az 

tarafından bazolateral membranlara taşınması 

Hilmy vd., (1987) 

Sloman vd., (2003) 

K ↑ Hücre permeabiltesinin artışı,  Pelgrom vd., (1995) 

Ca ↑ Böbrek tübüllerinin işlevlerinin bozulması Nussey vd., (1995) 

Mg → 

↓ 

Mg
++

 -ATP az sisteminin inhibüsyonu Thaker vd., (1996). 

 

Sonuç olarak çalışmamızda O. niloticus bakır ortam derişiminde 10 ve 20 gün süreler sonunda 

solungaç dokusu iyon (Na
+
, K

+
, Ca

++
 ve Mg

++
) düzeyleri etkilenmiştir. Bakır ortam 

derişimleri solungaç dokusu Na
+
 ve Ca

++
 iyon düzeylerinde bir artışa neden olurken, K

+
, 

düzeyinde azalmaya neden olmuş, Mg
++

 iyon düzeylerine ise bir etkisi olmamıştır. İyon 

düzeyleri tatlı su balıklarının osmoregülasyonunun sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Bu 

çalışma ile O. niloticus,un solungaç dokusu iyon düzeylerinin bakırdan etkilenmesi nedeniyle 

metal kirliliğine karşı hassas bir organizma olduğu saptanmıştır.  
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ÖZET 

Silikon veya silisyum doğada oksijenden sonra en çok bulunan ikinci elementtir. Silikonun 

metal olmaması, elektriği metal kadar iyi iletememesi ve yalıtkan olmaması çok önemlidir. 

Geçmişi 16. yüzyıla dayanan silikon dioksit cam, beton, fayans ve porselen imalatında fazla 

miktarda kullanılmaktadır. Silikon nanopartikülleri yaşamın her alanında gerek biyolojik-

fizik-kimya gerekse teknolojinin her alanında son yıllarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 

kadar çok kullanılması gelecekte canlı ve çevre için tehlike oluşturabilme potansiyeline sahip 

olmasına neden olmaktadır. Silikon nanopartiküllerin etkileri ile ilgili fazla çalışma olmaması 

ve çevre-canlı sağlığına etkisinin henüz fazla bilinmemesi çalışmamızın önemli amacıdır. 

Yaptığımız bu derlemeyle, silika ya da silikon dioksitin canlılarda ve çevrede 

oluşturabilecekleri tehlikeleri ayrıntılı olarak belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler: silikon, silika, çevre, kirlilik 

 

THE EFFECTS OF SILICON NANOPARTICLES ON ENVIRONMENT AND LIVE 

ABSTRACT 

Silicon is is the second most abundant element in nature after oxygen. It is very important that 

the silicone is not metal, it cannot transmit electricity as much as metal and it is not insulating. 

Silicon dioxide, which dates back to the 16th century, has been widely used in glass, concrete, 

tile and porcelain manufacturing. Silicon nanoparticles have been used extensively in every 

field of life in every field of biological-physics-chemistry and technology in recent years. The 

use of so much in the future has the potential to pose a danger to life and the environment. 

The fact that there is not much study on the effects of silicon nanoparticles and its effect on 
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the environment-living health is not known yet is an important aim of our study. With this 

review, the dangers of silica or silicon dioxide in living organisms and their environment will 

be described in detail. 

Key words: silicon, silica, environment, pollution 

 

GİRİŞ 

Nanoteknoloji, elektronik, havacılık, savunma, tıp ve dişçilik gibi yaşamsal öneme sahip bilim 

ve teknoloji alanlarında hızla yayılmaktadır. Nano-boyutta bulunan maddelerin fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri ileri teknoloji uygulamaların taleplerini karşılamada önemli 

fırsatlar sunmaktadır (Drexler, 1986; Kickelbick, 2003). 

Seramik alanında kullanılan nanoparçacıklar silika, alüminyum ve titanyum gibi maddelerdir. 

Nanoteknolojideki gelişmeler mühendislik alanında yaygın olarak kullanılan nanopartikül 

yapısındaki silikanın yani SiO2'nin üretimine neden olmuştur.  

İlk olarak, silika içeren malzeme kullanan insanlarda solunum rahatsızlıklarında kristal 

silikayanın sorumlu olduğu yapılan çalışmalarda saptanmıştır (Napierska vd., 2010). Bu 

parçacıklar, 500 nm ila 10 µm arasında değişen bir boyut aralığındadır. Silikon/ Silika (silikon 

dioksit) suda serbest halde bulunan önemli bir mineraldir. Silika tek başına iyon halinde 

bulunması yerine yapısında potasyum, magnezyum ve hidrojen iyonlarını barındırması 

nedeniyle suyu çekebilme yeteneğine sahiptir.  

En iyi yarı iletken olarak bilinen iki elementten biri olan silisyum yada silikon peryodik 

tabloda 14. sırada yer almakta ve doğada nadiren saf halde bulunmaktadır. Ayrıca silikon ya 

da silisyum doğada oksijenden sonra en çok bulunan 2. elementtir. Günümüzde gıda 

sanayinde nemi tutma ve toz ürünlerinin topaklanmasını engellediği için baharatlarda ve 

kahve kremalarında kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanılan silikon dioksidin 

nanoparçacıklardan oluşması nedeniyle Avrupa Gıda Güvenliği Kurulu (EFSA) tarafından 

E551 kodu ile verilen partikül boyutu nedeniyle gıda güvenliği konusunda görüş verememiştir 

(URL1). 

Nano partiküllerin insan vücuduna üç yolla alınımı olmaktadır. Bunlar: deri yoluyla, solunum 

yoluyla ve sindirim sistemi yoluyladır. Besinler yoluyla alınan nanopartiküller sindirim 

sisteminden lenf taşıma sistemine ve daha sonra kana taşınır (Hussain vd., 2001). Solunum 
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yoluyla alınan parçacıklar akciğerlere ulaşır ve enflamatuar reaksiyonlarına neden olabilir 

(Oberdörster vd., 1992). 

Bununla birlikte, silikon/silika’nın hücresel düzeyde etki mekanizması iyi anlaşılmamıştır. 

Organizmalar kristal silikaya maruz kaldığında, hasarların oluşmaya başladığı belirtilmiştir 

(Huaux 2007). Reaktif oksijen türleri silikanın varlığında doku bozukluğuna veya oksidatif 

membran hasarına neden olabilir. 

 

Silika nano partiküllerinin (Si NP) kullanım alanları 

Güneş panelinde verimliliği artırmak Kanser araştırmalarında 

Cilt yapısını güçlendiren kremlerde Zarar görmüş omurga tedavilerinde 

Diş çürüklerini önlemek için dişçilikte Tümör immünoterapilerinde  

Gıda sanayinde Seramik imalatı ve kaplama sanayinde 

İnşaat malzemesi üretiminde Alkol üretiminde 

Tablo1. Silika nanopartiküllerinin kullanım alanları 

 

Canlılar üzerine etkileri 

Fent ve ark., 2010 Danio rerio (zebra balığı) silika nanopartiküllerinin etkisiyle ilgili 

yaptıkları bir araştırmada vücuda alınan silikanın toksik etki gösterdiğini saptamışlardır .  

Silikon’un kalp sağlığına etkisi ile ilgili yapılan bir araştırmada vücuda alınan silikon 

dioksit’in laktat üretimini azaltığı belirtilmiştir (Lloydvd., 2001). 

Ramesh ve ark., (2013) D. rerio (zebra balığı) ile yaptığı çalışmada 7 gün süre ile 2.5 

ve 5.0 mg/L SiO2 nanopartikülleri etkisinde balıkta antioksidan düzeylerini değiştirdiği 

saptanmış, ve SiO2'nin bir antioksidan biyobelirteç olabileceğini belirtmişlerdir. 

Fareler üzerine silikanın farklı boyutlarının karaciğer dokusuna etkisi ile yapılan bir 

çalışmada silikanın karaciğerde endothel hücrelerinin tahribatlarına neden olduğunu 

saptamışlardır (Ramesh vd., 2011).  

Priya ve ark., (2015) Labeo rohita balıklarında SiO2’nin hematolojik ve solungaç 

Na/K-ATPaz enzimlerine etkisiyle ilgili yaptıkları bir çalışmada Silika’nın hematolojik 
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parametrelerde ve solungaç Na/K-ATPaz enzim aktivitelerinde artışa neden olduğunu 

saptamışlardır. 

Etki mekanizmaları 

Su organizmalarında nanopartiküller özellikle solungaçları etkileyerek solunumu 

engellemektedirler (Griffitt vd., 2007). Solunum organlarının hasar görmesi sonucu 

hematolojik parametrelerin düzeyleri de değişebilmektedir. Nanopartiküllerin etkisi sonucu 

solungaçların hasar görmesi, solungaç enzimleri (Na/K-ATPaz) ve iyon düzeylerinde 

değişmelere neden olmaktadır. Ayrıca, SiO2 NP'leri, hücre içi oksidatif stresi 

indükleyebilmektedir (Griffitt vd., 2007; Priya vd., 2015). 

Gıda sanayisinde çok fazla kullanılmasının nedeni silikanın çok fazla miktarda suyu 

tutabilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Silikanın suyu bağlama yeteneği birçok maddeyi 

yüzeyinde tutabilme özelliğini kazandırmıştır. 
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ÖZET 

 

İmar planı uygulama yöntemlerinin önemli kısmı tapuya tescil ile sonuçlanmaktadır. Bu 

kapsamda, özel sektör veya kamu kurumları tarafından çeşitli projeler üretilmektedir. İmar 

planlarının uygulanmasında en büyük yetki kuşkusuz yerel yönetimlere (belediyeler, büyükşehir 

belediyeleri, il özel idareleri vb) verilmiştir. Yerel yönetimler bu yetkiyi yetki organları 

vasıtasıyla (belediye encümeni, belediye meclisi, il genel meclisi vb) kullanmaktadır. Kısacası 

yerel yönetimler imar planlarının uygulanmasında karar organıdır. Plan uygulama tekniklerine 

göre üretilen projeler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından mesleki denetime tabi 

tutulmaktadır. Kadastro Müdürlükleri tarafından teknik kontrolleri yapıldıktan sonra, tapu 

sicilinde tescil edilmektedir. Ancak bu süreçte, kurumların yetki ve sorumluluklarından 

kaynaklanan çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlara, mesleki denetim yapılırken 

jeodezik çalışmaların kontrol edilmesi,  kadastro kontrolleri yapılırken projenin imar hukuku 

açısından incelenmesi örnek olarak verilebilir. Kuşkusuz yerel yönetimlerin faaliyetleri üzerinde 

merkezi idarenin vesayeti söz konusudur. Yani merkezi idare yerel yönetimlerin faaliyetlerini 

denetleme yetkisine sahiptir. Ancak bu yetkiyi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 

kullanması doğru mudur? Uygulamada yaşanan bu çelişki doğrudan konunun taraflarına 

sorulmuş ve çözüm önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada alan taraması yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemin en önemli araçlarından biri olan anket metodu tercih edilmiştir. Elde 

edilen bulgular özetle; encümen kararına dayalı yapılan işlemlerde imar mevzuatına aykırı işlemlerle 

karşılaşıldığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin alt mevzuatının yetersiz 

olduğu, plan uygulayan kurumlarda nitelikli personel yetersizliği vb durumlar tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, tescile konu olan harita ve planların üretiminden tesciline kadar geçen süreçte; plan 

uygulama kararını alan ilgili kurumlar (belediye encümeni, il encümeni vd.), mesleki denetim yapan 

kurum (HKMO), kadastro ve tapu tekniği açısından kontrol eden kurum olan TKGM arasında yetki 

ve sorumlulukların net olarak ifade edildiği bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

An important part of the implementation plan of the zoning plan results in registration to the 

land registry. In this context, various projects are produced by private sector or public 

institutions. The greatest authority in the implementation of zoning plans is undoubtedly given 

to local administrations like municipalities, metropolitan municipalities, special provincial 

administrations. Local administrations use this power through the its authorized bodies . In 

short, local administrations  are the decision-making body in the implementation of zoning 

plans. Projects produced according to plan application techniques subject to professional 

inspection by the Chamber of Survey and Cadastre Engineers (CSCE). After technical 

inspections are carried out by the General Directorate of Land Registry and Cadastre 

(GDRLC), they are registered in the land registry. However, various problems arise due to the 

authorities and responsibilities of the institutions. These problems can be given as an example 

for checking the geodetic studies while conducting professional inspections, and examining the 

project in terms of zoning law while performing cadastral checks. There is no doubt that  the 

central administration has the administrative tutelage on the activities of local administrations. 

In other words, central administration has the authority to control the activities of local 

administrations. But is it right to use this power through the General Directorate of Land 

Registry and Cadastre? This contradiction encountered in practice was asked directly to the 

parties and a solution proposal was tried to be developed. In this study, field scanning method 

was used. The survey method, which is one of the most important tools of this method, was 

preferred. Acording to findings obtained from investigation in summary; In the transactions 

made based on the decision of the municipal comittes, it was determined that the transactions 

against the zoning legislation were encountered; the sub-legislation of the General Directorate 

of Land Registry and Cadastre was insufficient. As a result, from the production to the 

registration of the maps and plans; It is considered that there is a need for a legislative 

arrangement in which the authorities and responsibilities are clearly stated between the 

decision making institutions (municipal council, provincial council administrations, etc.), the 

professional controlling institution (CSCE), Cadastre and Land Registry Authority (GDRLC). 

 

Keywords: 

Zonning Law, Land Registry and Cadastre 

 

1. GİRİŞ 

İmar planlarının uygulanması hem taşınmaz sahiplerinin isteği, hem de ilgili diğer kurumların talebi 

ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple bu yöntemler zorunlu ve gönüllü uygulamalar olarak 

sınıflandırılmaktadır (Şekil 1). Söz konusu uygulamaların dayanağını encümen kararı, kamu yararı 

kararı vb idari tasarruflar oluşturmaktadır. İdarenin sahip olduğu bu yetki kaynağını 3194 sayılı İmar 

Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2872 sayılı Çevre 

Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2981 sayılı Yasa, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4562 sayılı 
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Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gibi kanunlardan almaktadır. 

Bu Kanunlar aynı zamanda İmar Hukukunun kaynağını da oluşturmaktadır.  

ZORUNLU 
(Re’sen Yapılan Uygulamalar)

GÖNÜLLÜ
(Malik talebiyle  Yapılan Uygulamalar)

Arsa ve Arazi Düzenlemesi 
(İmar Kanununun 18. md. 

Uygulaması

Kamulaştırma 

Kentsel Dönüşüm

İmar Kanununun 15. 16.md. 
Uygulamaları

Yoldan İhdas

Cins Değişikliği

Kat Mülkiyeti/
Kat İrtifakı Tesisi

Geçit Hakkı vb arzi 
irtifak hakları tesisi

Kentsel Dönüşüm
(6306 sayılı yasa)

İmar Planı 
Uygulama 
Yöntemleri

Tapu Siciline 
Tescil

 

Şekil 1. İmar Planı Uygulama Yöntemleri ( [1]’den uyarlanmıştır). 

 

Türkiye’de imar planlarını uygulayan kurumların başında kuşkusuz yerel yönetimler gelmektedir. 

Bu uygulamalarda özetle kadastral parseller mevcut plana uygun olarak imar parsellerine 

dönüştürülmektedir. Söz konusu uygulamalar bir başka ifadeyle mülkiyet dönüşümü olarak ta 

tanımlanabilir. Bu çalışmalar ülkemizde son yıllarda sayısı üç bine yaklaşan Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendislik Büroları (SHKMB),  226 Adet  Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik 

Büroları (LİHKAB) veya yetkileri çerçevesinde kamu kurumları tarafından projelendirilmektedir. 

Harita özel sektörünü oluşturan SHKMB ve LİHKAB işletmeleri kurumsal açıdan Türk Mühendis 

ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na (HKMO) 

bağlıdır [2]. Harita özel sektörü ve ilgili kamu kurumları tarafından üretimi gerçekleştirilen 

projelerin önemli kısmı tapuya tescil ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple bu projeler tescile esas harita 

ve planlar olarak adlandırılmaktadır. Tescile esas harita ve planlar yönetmeliğinde [3];  

 İmar planları, gecekondu imar plânları, arazi toplulaştırma plânları, toprak dağıtım plânları 

ve benzeri plânlar, 

 Kamulaştırma planlar, 

 Sınırlandırma haritaları, 

 Hükme bağlanmış harita ve planlar, 

 Özel parselasyon plânları, 
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ve benzeri tescil ile sonuçlanan her türlü plan projelerde kontrol ve diğer uygulanacak esasları 

belirleme yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) verilmiştir. Benzer şekilde 

TKGM’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen yasada bu kurumun görev alanına 

giren konular şu şekilde ifade edilmiştir [4]:   

 Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, 

taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, 

siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek 

korunmasını sağlamak. 

 Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve 

güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek. 

Bu çerçevede tescile esas harita ve planların üretiminden tesciline kadar geçen süreçte -özel 

veya kamu sektöründen- çeşitli kurumlar sürece dâhil olmaktadır.  Bu sürecin taraflarını; 

 Plan uygulama kararlarını alan -başta belediyeler olmak üzere- yerel yönetimler ve ilgili 

diğer kamu kurumları, 

 Projelendirme ve sahaya uygulama faaliyetini gerçekleştiren SHKMB ve LİHKAB’lardan 

oluşan özel sektör, 

 Harita özel sektörüne müellif yetkisi veren ve mesleki denetim yapan HKMO, 

 Bu projelerin kontrol ve tescilini gerçekleştiren TKGM 

oluşturmaktadır. Ancak uygulama kararlarının alınmasından tescile kadar geçen süreçte, kurumların 

yetki alanları tam olarak belirlenmediğinden zaman zaman çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin mesleki denetim altında bir projede jeodezik çalışmalar kontrol edilebilmekte veya 

kadastro teşkilatı tarafından encümen kararları esastan kontrol edilerek projenin imar hukukuna 

uygunluğu denetlenebilmektedir. Bu çalışmada tescile esas planların üretiminden tesciline kadar 

geçen süreçte kurumların yetkileri ve temel ilkeler ele alınarak değerlendirmeler yapılacaktır.  

 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın birinci aşamasında alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem özellikle geniş 

örneklem grubuna ulaşılarak mevcut durumun tespit edilmesinde yararlanılan bir yöntemdir. Bu 

yöntem kapsamında özellikle anket metodu kullanılmaktadır [5]. Anketler kısa zamanda çok fazla 

kişiye ulaşmak ve bilgi toplamak amacıyla kullanılan bir veri toplama yoludur [5,6]. Bu veri 

toplama aracı ile birlikte araştırılan konu hakkında insanlara direkt bilgi sorarak konu hakkında 

geniş örneklem grubundan bilgi toplanmaktadır [5]. Bu çalışmada ülke genelinde TKGM 

bünyesinde farklı illerde ve çeşitli kademelerde görev yapan hedef kitle olan örneklem grubuna 

uygulanacak anketin klasik yöntemlerle yapılmasının daha etkin olacağı düşünülmüştür. Çalışmada 

geliştirilen anketin iç geçerliliği, uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Nitekim [5] tarafından 

anketin iç geçerliliğinin artırılmasında en önemli etkenlerden birinin uzman görüşünün alınması 

olduğunu ifade edilmektedir. Alınan uzman görüşleri ile birlikte ankette yer alan soruların 

çalışmanın amacına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Çalışmanın amacına 

uygun olmadığı belirlenen bazı sorular anketten çıkarılarak ankete son hali verilmiştir. Ayrıca 

uzman grubunun anketin tasarımı ve düzeni ile ilgili yapmış oldukları öneriler göz önünde 
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bulundurularak anket formu son haline kavuşturulmuştur. Bu çerçevede konuya yönelik TKGM’de 

görev yapan uzman nitelikli 3 kişi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Harita Mühendisliği 

Kamu Ölçmeleri ABD’de görev yapan uzman nitelikli 3 kişi olmak üzere toplam 6 uzman nitelikli 

kişinin görüşlerinden faydalanılarak anket soruları hazırlanmıştır.  

Anket 10 tanesi seçimli, 1 tanesi ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ankete kadastro ve tapu 

müdürlüklerinde söz konusu işlemelere muhatap uzman nitelikli kişiler örneklem grubu olarak dâhil 

edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasını yarı yapılandırılmış mülakat formu geliştirme ve 

uygulaması, üçüncü aşamasını ise TKGM tarafından yapılan teftişlerin araştırılıp konuya yönelik 

kararların sınıflandırılması oluşturacaktır. Söz konusu bu aşamalara yönelik çalışmalar halen devam 

etmektedir. Bu çalışma kapsamında sadece anket verileri irdelenecek ve elde edilen sonuçlar 

sunulacaktır.  

Ankete katılan toplam 105 kişi örneklem grubunu oluşturmaktadır. Tablo 1’den görüldüğü üzere, 

örneklem grubu çoğunlukla Kontrol Mühendislerinden oluşmakla birlikte, çalıştıkları birimde 

yeterli bilgi birikime ve deneyime sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 1. Örneklem grubunun unvan (a), mesleki deneyim (b) ve öğrenim düzeyi (c) dağılımı 

Birim 

Ünvan 

Tapu  

Müd. 

Kadastr

o 

Müd. 

Kontrol Mühendisi 0 60 

Mühendis 10 0 

Tapu Müdürü 5 5 

Bilg. İşlet.(Tapu 

Müd.) 

17 3 

Kadastro 

Teknisyeni 

2 0 

Toplam 34 68 
 

Birim 

Deneyim 

Tapu  

Müd. 

Kadastr

o 

Müd. 

0-10 yıl 9 0 

11-20 yıl 16 28 

21+ yıl 20 16 

Toplam 45 44 
 

 

Birim 

Eğitim 

Tapu 

Müd. 

Kadastro 

Müd. 

Önlisans 18 0 

Lisans 24 51 

Yüksek lisans 3 9 

Toplam 45 60 

(a) (b) (c) 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışma kapsamında geliştirilen ve son hali verilen anket soruları ile bunlara verilen yanıtları içeren 

bulgular görselleri ve tabloları ile birlikte aşağıda sunulmuştur: 

1.Encümen Kararlarına bağlı değişiklik işlemlerinin kontrolü esnasında kararın dayanağı olan imar mevzuatı hükümlerine 

aykırı durumlarla karşılaştınız mı? 

 

Söz konusu soru ile kontrollük aşamasında 105 

kişiden 73 ‘ü Encümen Kararlarında imar 

mevzuatına aykırı durumla karşılaştığını 

belirtmiştir.  

Bu 73 kişinin büyük bölümünün Kadastro 

Müdürlüğü çalışanı olduğu görülmektedir. 

Bunun sebebi ise, tescil öncesi ilk 

değerlendirmenin Kadastro Müdürlüğünde 

yapılıyor olmasıdır.  

Şekil 1. Encümen Kararı vb. idari kararlar ve imar mevzuatı ilişkisi 

0 10 20 30 40 50 60

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Hayır Evet
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2.Yukarıdaki soruya cevabınız evet ise bu durumda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? 

 

Anket sonucuna göre böyle bir durumla 

karşılaşılması halinde gerek Kadastro 

Müdürlüğü, gerekse Tapu Müdürlüğü 

tarafından 1.sırada yapılacak işlem “idareyi 

yazılı olarak uyarmak” şeklinde ifade 

edilmiştir. Kadastro Müdürlüklerinde 

“yetki dışı olma nedeni ile işleme devam” 

şeklinde bir eğilimin bulunmadığı dikkat 

çekmektedir.  

Şekil 2. Encümen Kararı vb. idari kararlar ile imar mevzuatı ilişkisi olması gerekenin dışında ise 

davranış durumu 

 

3. İmar Mevzuatına aykırı durumlarda, uygulayıcı kurumlara (Belediye vb.) yaptığınız geri bildirimlerden sonra, konu ile 

ilgili devam eden süreçte en sık karşılaştığınız durum nedir? 

 

Kadastro Müdürlüklerinde “Uygulamada 

Israrcı olunması” Tapu Müdürlüklerine ise 

“Hatalı işlemin revize edilmesi şeklinde bir 

sonuca ulaşılmıştır.  

Şekil 3. Encümen Kararının revizyon talebi noktasında uygulayıcı kurumların tutumu 

 

4. Sizce yukarıdaki soruda bahsedilen konu ile ilgili olarak TKGM’nin mevzuatı (yönetmelik, genelge vb) yeterli midir? 

 

Kadastro Müdürlülerinde görev yapan örneklem 

grubuna göre, mevzuatın yetersiz olduğu, Tapu 

Müdürlüğünde görev yapan örneklem grubuna 

göre ise mevzuatın yeterli olduğu ifade 

edilmektedir.  

Toplamda ise örneklem grubunun yaklaşık 

yarısının mevzuatın yetersizliğini ifade etmiş 

olması TKGM’nin bu konuda çalışma yapması 

gerektiğine işaret etmektedir.   

 

Şekil 4. Encümen Kararı vb. idari kararların kontrol ve tescilinde TKGM’nin mevzuatının yeterliliği 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Yetkimiz dıışnda olması nedeniyle işleme devam ederim.

İlgili idareyi yazılı olarak uyarırım.

İşlemi Ret ederim.

0 10 20 30 40 50

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Uygulamada Israr Hatalı işlemin revize edilmesi

0 5 10 15 20 25 30 35

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Hayır, yeterli değildir Evet, yeterlidir
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5. TKGM personelinin yetki ve sorumluklarını belirlediği ilgili mevzuatta değişiklik işlemlerinin imar tekniği açısından 

denetlenmesine yönelik herhangi bir ifade var mıdır? 

 

Anket sonucunda ağırlıklı olarak 70 kişi 

Encümen Kararlarının TKGM mevzuatında 

İmar Tekniği yönünden irdelenmesi yönünde 

bir ifade ibare bulunmadığı şeklinde cevap 

verilmiştir. Anlaşılacağı üzere konu hakkında 

çelişkili yorumların varlığı, uzman nitelikli 

örneklem grubunun aynı konularda dahi farklı 

uygulamalara yönlenebildiğini ortaya 

koymaktadır. 

Şekil 5. Encümen Kararı vb. idari kararların kontrol ve tescilinde TKGM mevzuatının sınırları 

 

6. Yukarıda belirtilen hususlar ilgili olarak, kontrol teşkilatınca kontrollük ve tescil esnasında imar mevzuatına aykırı 

kararlara yapılan müdahale sizce nasıl değerlendirilmelidir? 

 

Örneklem grubu böyle bir müdahaleyi şu 

gerekçelerle ve sırada öncelikle gerekli 

görmektedir. 

1.sırada “Kamu Görevlisi olunması nedeni ile 

Hukuki bir sorumluluk ” gerekçesi ile gerekli 

görülmektedir.  

2.sırada da %30 oranında TKGM’nin yetki ve 

sorumluluğu içerisinde görülmektedir. 

3.sırada da bunun bir vatandaşlık görevi 

olduğu düşünülmektedir.  

Burada ki önemli husus “vatandaşlık görevi” 

olarak görülen lüzümün kamu görevi ve 

çalışılan idare vasıtası ile yapılabilme 

eğilimidir. Böyle bir durumda 

başvurulabilecek bir değerlendirme 

mekanizması bulunmadığı da ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Şekil 6. İmar mevzuatına aykırı idari kararlara müdahale gerekçeleri 

7. İmar Uygulaması yapan Kurumlarda (İlçe Belediyesi, BŞ Belediyesi, TOKİ, Özel İdare, Bakanlık vb.) İmar 

konusunda uzman nitelikli ve yeter sayıda personel istihdam edildiğini düşünüyor musunuz? 

 

Tapu Müdürlüklerinde görev yapan örneklem 

grubu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev 

yapan örneklem grubu, söz konusu 

kurumlarda yeterli teknik personelin 

bulunmadığı düşünülmektedir. 

 

Şekil 7. Uygulayıcı kurumlarda alanda uzman nitelikli ve yeter sayıda personel varlığı düşüncesi 

0 10 20 30 40 50

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Hayır Evet

0 10 20 30 40 50

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Diğer

TKGM'nin yetki-sorumluluğu içindedir.

TKGM'nin yetki-sorumluluğu dışındadır.

Bir vatandaşlık görevidir

Kamu görevlisi olunması nedeniyile  hukuki sorumluluktur.

0 10 20 30 40 50 60

Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Hayır Evet
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8. Belediye vb. Kurumlarca, İmar faaliyetlerine yönelik verilen kararlarda, yerel yönetimlerdeki uzman nitelikli 

personelin bilgi ve deneyiminden etkin olarak faydalanıldığını düşünüyor musunuz? 

 

Örneklem grubunu oluşturan TKGM 

personelince imar faaliyetlerine ilişkin 

verilen kararlarda, yerel yönetimlerdeki 

uzman nitelikli teknik personelden bilgi ve 

deneyiminden etkin olarak kısmen veya 

tamamen yararlanılmadığı düşüncesi 

hakimdir.  

Şekil 8. Uygulayıcı kurumlarda alanda uzman nitelikli personelden yararlanıldığı düşüncesi 

 

9. Belediye Encümenlerince verilen kararlardaki imar mevzuatına aykırı uygulamaların nedeni sizce ne 

olabilir?(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

 

İmar mevzuatına aykırı kararların sebebi 

olarak en başta “siyasi/bürokratik istekler” 

ve “yörenin sosyal, ekonomik, yöresel 

koşullara uygun olmaması” 

gösterilmektedir.  

Ardından “Teknik Yetersizlik” 3.sırada 

yerini alırken, sehven yapılmış hatalar ise 

4.sırada gelmektedir.  

 

Şekil 9. Uygulamaların mevzuata aykırı olmalarının olası sebepleri 

 

10. Kontrollük aşamasında, diğer kurumların yetki ve sorumlukları çerçevesinde, alınan kararlara en çok müdahale gereği 

duyduğunuz kurumları en önemlisi (1) olacak şekilde sıralayınız. 

 

Söz konusu kurumlara bakıldığında ilk sırayı 

ilçe Belediyeleri, 2.sırayı B.Ş.Belediyelerinin 

aldığı görülmektedir. Uygulamada Özel 

durumlu yerlere ilişkin olarak İmar 

faaliyetlerinde bulunan pek çok Bakanlık 

olmasına rağmen “Bakanlıklar” yerel 

idarelerden sonra 3.sırayı almıştır. Yerel bir 

idare olmasına rağmen Özel idarenin kararlarına 

ise Belediyeler kadar müdahale edilme gereği 

duyulmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 10. Uygulamalar neticesinde en çok müdahale gereği duyulan uygulayıcı kurumların 
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Kadastro Müdürlüğü

Kısmen Hayır Evet
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Diğer

İmar mev.sosyal-eko.top.koş.uygun değil.

Sehven
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Tapu Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Bakanlık Özel İdare TOKİ

BŞ Belediyesi İlçe belediyesi Diğer
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Anketin 11. sorusu ile açık uçlu bir sorudur. Bu soru “Belediye vb.kurumların imar konusu ile ilgili 

faaliyetlerinin yeterince denetlendiğini düşünüyor musunuz? Söz konusu denetimler ile ilgili olarak 

önerebileceğiniz denetim/kontrol model önerisi var mı? Açıklayınız.” şeklindedir. 105 kişi ile 

gerçekleştirilen anketin bu açık uçlu sorusuna yanıt veren 48 kişi bulunmaktadır. Söz konusu soruya 

verilen cevaplar frekans ve yüzde olarak sınıflandırılmış ve Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

                         Tablo 4. Uygulayıcı kurumların denetlendiği düşüncesinin sorgulanması 
Frekans/Yüzde Değerleri * 

Yanıtlar 

Frekans 

(f) 

Yüzde** 

(%) 

Yeterince denetliyor 1 %2 

Yeterince denetlenmiyor, Hiç denetlenmiyor 47 %98 

* Bu soruda bir örneklem birden fazla kategoride görüş bildirebilmektedir.   

**Bu tabloda verilen yüzdelik değerler ankette bu soruyu cevaplayan 48 kişi olarak hesaplanmıştır 

 

 

4. SONUÇ 

İdarenin sahip olduğu kamusal yetkilerin, özelde planlama yetkisinin, hukuk sınırları içerisinde 

kullanılmasının birinci koşulu “bu yetkilerin hangi idare ya da idareler tarafından kullanılacağı”dır. 

İmar Faaliyetleri kapsamında uygulamaya yönelik imar planı ve bu planının uygulamalarını yapmak 

kadar, tüm bu söz konusu faaliyetlerin denetimi de önemlidir. Zira kurumlar arakesitinde olan 

çalışma konusu işle ilgili denetimler ne şekilde olmalı ve denetim sonuçları ne şekilde uygulamaya 

dâhil edilmeli sorusu da iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Bu anlamda çalışma kapsamında Belediye ve 

Özel İdareler başta olmak üzere yürütülen imar uygulamasına ilişkin faaliyetlerle ilgili anket 

çalışması yapılmıştır.  

Anket sonucuna göre; TKGM Kadastro İl Müdürlüklerinde görevli mühendisler ve Tapu 

Müdürlüğü çalışanlarının büyük bir çoğunluğu, Encümen Kararlarına dayalı olarak yapılan 

işlemlerde imar mevzuatına aykırı durumlar ile karşılaştıklarını, bu durumla karşılaştıklarında ya 

idareyi yazılı olarak uyardıklarını veya işlemi reddettiklerini belirtmişlerdir. Kontroller sırasında 

ilgili idareye geri bildirimde bulunduklarında büyük çoğunlukla idarenin aynı işlemde direndiği 

ifade edilmiştir. Anketten elde edilen verilere göre kararların zaman zaman revize edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu noktada örneklem grubu, TKGM’nin konuya ilişkin alt mevzuatının yeterli 

olmadığı, imar tekniğine ilişkin irdelemenin net ifadelerle bu altcıl mevzuatta yer almadığını 

belirtmişlerdir. Encümen Kararlarında, imar mevzuatına aykırı durumlarla karşılaşılması halinde, 

işlemin kendi görev tanımları içinde net cümlelerle ifade edilmemiş olmasına karşın, yürüttükleri 

görevin kamu görevi olması nedeni ile detaylı inceleme yapma gereği duyduklarını ifade 

etmişlerdir. 

Örneklem grubu, imar uygulaması yapan kurumlarda konusunda uzman nitelikli ve yeter sayıda 

personel istihdam edilmediğini, alınan kararlarda teknik personelden etkin olarak faydalanılmadığı 

veya kısmen faydalanıldığı da ifade edilmiştir. İmar planlarına aykırı olarak alınan kararların 

bürokratik/siyasi ağırlıklı olduğu görüşünün yanı sıra, planların sosyal, ekonomik, topoğrafik 

koşullara uygun olmadığı görüşünün de hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Anketin açık uçlu sorusuna 
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verilen yanıtlarda “Belediye vb.kurumların imar konusu ile ilgili faaliyetlerinin yeterince 

denetlendiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna 104 kişi “hayır“ cevabı 1 kişi ise “evet” şeklinde 

cevap vermiştir.  

TKGM mevzuatına göre Kadastro Müdürlükleri teknik yönden yeterli olmayan plan ve haritaları 

reddetme durumundadır. Tapu planları tüzüğünün 10.maddesi “tapu plânları, kadastro müdürlüğü 

tarafından teknik mevzuatı çerçevesinde kontrol edilir, uygunluğu halinde tapu müdürlüğüne 

gönderilir” hükmünü içermektedir. Buna göre kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilmeyen 

tapu plânları tescile konu olamamaktadır. Tüm bunların ışığında bir kamu idaresi kendi görev 

çerçevesi içerinde kontrol işlemini yaparken bir başka idarenin kendi görev ve yetki sahası içindeki 

kuralları düzenleyen mevzuatına aykırı bir işlem yaptığını fark etmesi halinde “yapılması gereken 

nedir?” sorusu akıllara gelmektedir. TKGM kendi görev ve yetkileri nedeni ile böylesi bir hata 

tespiti ile sık sık karşıya kalabilmektedir. Hatayı yapan idareyi uyarmak söz konusu işleyişte kısmen 

düzeltmeye sebep olsa da, ilgili idarece “yetki aşımı” şeklinde yorumlanabilmektedir. Yapılan 

araştırmadan elde edilen kısmi sonuçlara bakıldığında, imar tekniğine/mevzuatına aykırı kararlar 

alınabildiğine dair bulgular bulunmaktadır. Ancak böyle bir durumda ne yapılacağına ilişkin 

uygulama birliğinin olmadığı, uygulamada farklı yaklaşımların sergilendiği anlaşılmaktadır.  

Sonuç olarak, tescile konu olan harita ve planların üretiminden tesciline kadar geçen süreçte; plan 

uygulama kararını alan ilgili kurumlar (belediye encümeni, il encümeni vd.), mesleki denetim yapan 

kurum (HKMO), kadastro ve tapu tekniği açısından kontrol eden kurum olan TKGM arasında yetki 

ve sorumlulukların net olarak ifade edildiği bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Her hastalıkta olduğu gibi osteoporozda da erken tanı koymak son derece önemlidir. Ancak 

tanı yöntemleri basit, ucuz ve standart değildir. Çok sayıda insanı, özellikle de kadınları 

etkileyen, patolojik kırıklara sebep olan bu hastalık diğer teşhis yöntemlerinin pahalı olması 

yüzünden hekimleri hastalığın dental radyografiler ile tanısına yöneltmiştir. Bu çalışmanın 

amacı kontrol grubu, osteopeni ve osteoporozlu bireylerde dijital panoramik 

radyomorfometrik analizlerden, panoramik mandibular indeks değerlerini dual enerji X-ray 

absorbsiyometri(DEXA) değerleri ile karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya kemik mineral 

yoğunluğu değerleri DEXA ile ölçülen osteoporoz, osteopeni ve normal olarak sınıflandırılan 

yaşları 45–72 arasında değişen toplam 100 postmenopozal kadın hasta dahil edildi. Tüm 

bireylerden dijital panoramik radyografiler alındı. Panoramik radyografilerde normal, 

osteoporotik ve osteopenik bireylerde radyomorfometrik analizlerden panoramik mandibular 

indeks değerleri ölçüldü ve DEXA ile ölçülen kemik mineral yoğunluğu değerleri ile 

karşılaştırıldı. Çalışma ve kontrol grubuna ait radyomorfometrik ölçümlerden inferior ve 

süperior panoramik mandibular indeks değerlendirilmiştir.   Bu indekslerde osteopenili ve 

osteoporozlu bireyler, kontrol ve osteopenili bireyler ile osteopenili ve osteoporozlu bireyler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.001). Dental 

radyografilerde osteoporoz belirtilerinin tanımlanabilmesi, bu hastalığın teşhisinde ve 

takibinde önemlidir. Osteoporozlu bireylerde iskeletin farklı bölgelerindeki kemiklerin 

mineral yoğunlukları ile radyomorfometrik analizlerin osteoporoz teşhisinde kullanımı 

yapılabilmektedir. Çene kemiklerinin incelenmesinde çoğunlukla panoramik radyografiler 

kullanılır. Panoramik radyografilerin yaygınlaşması ve rutin olarak kullanıma girmesi en 

büyük avantajlarındandır. Radyogramlarda kemik morfolojisi incelenebilir ve farklı ölçüm 

teknikleri ile değişik analizler yapılabilir. Panoramik mandibular indeks değerlerinin kemik 

yoğunluğunu göstermede gösterge olarak kullanılabileceğini ancak büyük hasta gruplarında 

ilave çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
 

Çalışmamızda panoramik mandibular 

indeks değerlerini ölçtüğümüz kontrol, osteopeni ve osteoporozlu bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Elde ettiğimiz panoramik indeks değerleri 

konu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar ile uygunluk göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: : Osteoporoz, Panoramik Mandibular İndeks, DEXA. 
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ABSTRACT  

As with any disease, early diagnosis of osteoporosis is extremely important. But diagnostic 

methods are not easy, low cost and standard. This disease, which affects a large number of 

people, especially women, causes pathological fractures for this reason leading physician to 

diagnose the disease with dental radiographs because of other diagnostic methods are 

expensive. The aim of this study was to compare the panoramic mandibular index values with 

dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) values from radiomorphometric analyzes of 

digital panoramic radiography in control group, osteopenia and osteoporosis. This study 

included a total of 100 postmenopausal women, ranging from 45 to 72 years, whose bone 

mineral density values were measured by DEXA and were classified as osteoporosis, 

osteopenia, and normal. Digital panoramic radiographs were taken from all subjects. In 

panoramic radiographs, panoramic mandibular index was measured from radiomorphometric 

analysis in normal, osteoporotic and osteopenic patients and compared with DEXA measured 

bone mineral density values. In study and control groups inferior and superior panoramic 

mandibular index was evaluated from radiomorphometric measurements. In these indexes, a 

statistically significant difference was found between individuals with osteopenia and 

osteoporosis, control and osteopenia, osteopenia and osteoporosis(p<0.001). The definition of 

osteoporosis symptoms in dental radiographs is important in the diagnosis and follow-up of 

this disease. In individuals with osteoporosis, the mineral density of the bones in different 

regions of the skeleton and radiomorphometric analysis can be used in the diagnosis of 

osteoporosis. Panoramic radiographs are often used in the examination of the jaw bones. The 

widespread use of panoramic radiographs and their routine use are the main advantages. Bone 

tissue morphology can be examined on radiograms and different analysis techniques can be 

performed. They stated that the panoramic mandibular index could be used as an indicator to 

demonstrate bone density but that additional studies were needed in large patient groups. In 

our study, we found a statistically significant difference between control, osteopenia and 

osteoporosis individuals whose measured the panoramic mandibular index values. The 

obtained panoramic index values in this study are in conformity with the other researchers. 

Keywords: Osteoporosis, Panoramic Mandibular İndex, DEXA. 

1. GİRİŞ 

Osteoporozun genel sağlık bakımından önemi, gelişmesine neden olduğu kemik kırıklarından 

dolayıdır. Kırıkların en önemlisi en ciddi komplikasyon riskini taşıyan kalça kırığıdır. Bir 

kırık oluşuncaya kadar genellikle fark edilemeyen bu hastalık, yaşam kalitesi üzerine pek çok 

olumsuz etkisi bulunan, iş gücü kaybı ve tedavi maliyetlerinin yüksekliği ile karakterize bir 

hastalıktır (Arasıl, 1997).
  

Diş hekimliğinde, panoramik radyogramlar üzerinde yapılan densitometrik ve 

radyomorfometrik ölçümler ile kemik mineral yoğunluğu değerlendirilebilir. Kemiğin kalite 

ve kantitesindeki değişiklikler protetik uygulamalar ve implantolojide çok önemlidir. 

Mandibular kemiğin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesinde, densitometrik ve 

radyomorfometrik ölçümleri içeren farklı yöntemler vardır(Çakur, 2005).
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Osteoporoz teşhisinde kemik mineral yoğunluğundaki değişiklikler, single foton 

absorbsiyometri, dual foton absorbsiyometri, dual enerji X-ray absorbsiyometri, nötron 

aktivasyon analizi, kantitatif bilgisayarlı tomografi gibi yöntemlerle değerlendirilir. Bu 

yöntemler içersinde en sık kullanılan dual enerji X-ray absorbsiyometridir ve altın standart 

olarak kabul edilir (Klemetti ve Vainio, 1993).
 

Bu çalışmanın amacı osteoporoz teşhisinde diş hekimliğinde rutin olarak kullanılan dijital 

panoramik radyogramların tanı değerini belirlemek için, kontrol, osteopeni ve osteoporozlu 

bireylerde radyomorfometrik analizlerden panoramik mandibular indeks değerlerini dual 

enerji X-ray absorbsiyometri değerleri ile karşılaştırmaktır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmamız, farklı nedenlerle kliniğimize başvuran, yaşları 45–72 arasında değişen, femur ve 

vertebral kemiklerinden alınan kemik mineral dansitesi ölçümleri sonucunda osteoporoz tanısı 

konulan 30; osteopeni tanısı konulan 40 ve kontrol grubu olarak 30 olmak üzere toplam 100 

postmenopozal kadın birey üzerinde yapıldı. 

Çalışma kapsamına alınan bütün hastalar, çalışmaya dahil edilmeden önce yapılacak çalışma 

hakkında bilgilendirildi ve hastaların çalışmaya gönüllü olarak katılmak istediklerini belirten 

Aydınlatılmış Onay Formu imzalatılarak hastaların izinleri alındı. Çalışma için Atatürk 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Etik Kurul onayı alındı(2006 4.1/2-14). 

Çalışma ve kontrol grubunu oluşturan hastaların kemik metabolizmasını etkileyen herhangi 

bir sistemik hastalığı bulunmamasına (Paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteomalazi, 

hipoparatiroidizm, hiperparatiroidizm, renal osteodistrofi) dikkat edildi. Ayrıca kemik 

metastazı olmayanlar, kemik metabolizmasını bozacak herhangi bir ilaç kullanmayanlarda 

çalışmaya dahil edilmedi. Osteoporoz teşhisi için alınan DEXA sonucunun son bir ay 

içerisinde alınmış olmasına dikkat edildi. Bu şartlara uyan 3 gruba ayrıldı. 

 1.grup: Osteoporoz (30 birey) 

 2.grup: Osteopeni (40 birey) 

 3.grup: Kontrol(30 birey)  

Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerin kemik mineral dansitesi ölçümlerinde Nükleer Tıp 

Merkezinde bulunan QDR 4500 ACCLAIM SERIES ELITE HOLOGIC Marka DEXA cihazı 

ile PA spinede L1, L2, L3, L4, L1-L4 ile sol femur Ward’s üçgeni, Neck, Inter, Total 

Trochanter bölgelerinden alınan kemik mineral yoğunluk ölçümleri kullanıldı. 

Çalışma ve kontrol grubuna ait tüm bireylerin panoramik radyogramları Atatürk Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalında Morita Werawievepocs 

HS marka dijital panoramik cihazla alındı. Panoramik radyogramlarda standardizasyon 

sağlanması amacıyla üretici firmanın cihaz üzerinde belirlemiş olduğu referans noktalarına 

tam olarak uyuldu. 
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2.1. Radyomorfometrik ölçümler 

Radyomorfometrik ölçümler dijital panoramik radyogramlar üzerinde tek bir araştırmacı 

tarafından sağ ve sol taraf için ayrı ayrı yapıldı ve bunların ortalamaları alındı. 

Radyomorfometrik ölçümler için Mediadent Data ve Mediadent Demo Patient programları 

kullanılarak veriler elde edildi. Verilerin doğruluklarının kontrolü için ölçümler bir hafta ara 

ile tekrar yapıldı. Dijital görüntüler üzerinde; 

2.1.1. Panoramik mandibular indeks superior: Mental foramenin orta noktasından 

mandibula alt kenarına dik olarak indirilen doğrunun mandibula alt kenarına teğet uzanan 

doğruyu kestiği noktadaki kortikal kalınlığın mental foramenin üst noktasına oranı sağ ve sol 

tarafta ayrı ayrı ölçülerek ortalamaları alındı ve tabloya not edildi ( PMİ sup= c/a). 

2.1.2. Panoramik mandibular indeks inferior: Mental foramenin orta noktasından 

mandibula alt kenarına dik olarak indirilen doğrunun mandibula alt kenarına teğet uzanan 

doğruyu kestiği noktadaki kortikal kalınlığın mental foramenin alt noktasına olan oranı sağ ve 

sol tarafta ayrı ayrı ölçülerek ortalamaları alındı ve tabloya not edildi (PMİ inf=c/b). 

 

 

 

Şekil 1.  PMİ superior ve PMİ inferior. 

 

2.2. İstatistiksel analizler 

 Çalışmamızda elde edilen verileri karşılaştırmak için parametrik ve nonparametrik testler 

kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü varyans analizi 

(Anova, Duncan), ki-kare testleri kullanılmıştır. 

 

a
b

c
c
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3. BULGULAR 

3.1. Çalışmamıza dahil edilen toplam 100 kadın birey 45–72 yaş arasında postmenopozal 

dönemdedir. Değerlendirmeye alınan bireylerin yaş analizlerinin maksimum, minimum, 

ortalama ve standart sapma değerleri tablo 1’de verildi. 

 

 N Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 

Osteoporoz 30 60.13 6.016 48 72 

Osteopeni 40 56.73 5.875 46 72 

Kontrol 30 55.50 5.812 45 68 

Toplam 100 57.38 6.134 45 72 

 

Tablo 1: Tüm bireylerin yaş tanımlayıcı istatistikleri 

3.2. Çalışmaya dahil edilen bireylerin femur boynu ve omurga T ve Z skorlarının ortalamaları 

tablo 2 de verilmiştir. 

 

 Tablo 2: Tüm bireylerin omurga ve femur boynu bölgelerinin T ve Z skorları. 

3.3. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylere ait kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinden omurga 

(L1-L4) T skorları tablo 3 de gösterilmiştir. Omurga (L1-L4) T skorlarında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulundu. (P< 0.001) 

 Ortalama** Std. Sapma F P* 

Osteoporoz 3.1717  
 

0.5362  

257.995 

 

<0.001 Osteopeni 1.7692   0.3652 

Kontrol 0.0157  
 

0.7256 

Toplam 1.6545 1.3561 

 Tablo 3: Omurga (L1-L4) T skorları 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

 

**Duncan Test Sonuçları
 

 Omurga 

(L1-L4) 

T skor 

Omurga 

(L1-L4) 

Z skor 

Femur Boynu 

T skor 

Femur Boynu 

Z skor 

Osteoporoz 3.1717 1.6870 2.2043 0.2160 

Osteopeni 1.7692 0.6390 1.3853 0.4678 

Kontrol 0.0157 1.0033 0.6880 0.9173 
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3.4. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylere ait kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinden femur 

boynu (Ward’s) üçgeni T skorları tablo 4 de gösterilmiştir. Femur boynu (Ward’s) üçgeni T 

skorlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkılılık olduğu bulundu.(P<0.001)  

  

 Ortalama** Std. Sapma F P* 

Osteoporoz 2.2043  
 

1.0580  

15.189 

 

<0.001 Osteopeni 1.3853  
 

0.8716 

Kontrol 0.6880  
 

1.2907 

Toplam 1.4218 1.2101 

 

Tablo 4: Femur boynu (Ward’s üçgeni) T skorları. 

 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

 

**Duncan Test Sonuçları 

 

3.5. Çalışma ve kontrol grubuna ait diğer bir radyomorfometrik ölçüm tekniği olan panoramik 

mandibular indeks superior değerleri tablo 5 de gösterilmiştir. Tüm gruplar arasında superior 

panoramik indeks değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.001). 

 

 Ortalama** Std.Sapma Minimum Maksimum F P* 

Osteoporoz 0.2330   0.0405 0.15 0.30  

26.921 

 

<0.001 Osteopeni 0.2683   0.0408 0.16 0.35 

Kontrol 0.3217   0.0597 0.21 0.46 

Toplam 0.2737 0.0582 0.15 0.46 

   

Tablo 5: Superior panoramik mandibular indeks değerleri. 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

**Duncan Test Sonuçları 
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3.6. Çalışma ve kontrol grubuna ait radyomorfometrik ölçümlerden panoramik mandibular 

indeks inferior değerleri tablo 6 da verilmiştir. Osteopenili ve osteoporozlu bireyler, kontrol 

ve osteopenili bireyler ile osteopenili ve osteoporozlu bireyler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur.(P<0.001) 

 

 Ortalama** Std.Sapma Minimum Maksimum F P* 

Osteoporoz 0.3017  
 

0.4956 0.19 0.38  

19.441 

 

<0.001 Osteopeni 0.3522  
 

0.0648 0.21 0.55 

Kontrol 0.4120
   

0.0873 0.24 0.63 

Toplam 0.3550 0.0804 0.19 0.63 

 

Tablo 6: İnferior panoramik mandibular indeks değerleri 

 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

**Duncan Test Sonuçları. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun azalması nedeniyle, küçük travmalarla kolayca 

kırık oluşması sonucu klinik olarak tanı koyulabilen, morbiditesi hatta mortalitesi yüksek, 

tedavisi oldukça pahalı olan metabolik kemik hastalığıdır (Aleksandre C, 1995). 

Kemik kalitesi; kemiğin kortikal kalınlığı, trabeküler kalınlığı, dansite ve kemik mineral 

yoğunluğunu tanımlar. Kemik kalitesi, düşük kemik kütlesinin ve fraktür riskinin 

belirlenmesinde, ağrı ve sakatlıkların önlenmesinde ve implant planlamasında son derece 

önemlidir (Akdeniz, 1995; Bidez and Misch, 1992; Horner ve ark. 1996). 

Dental radyografilerde osteoporoz belirtilerinin tanımlanabilmesi, bu hastalığın teşhisinde ve 

takibinde önemlidir. Osteoporozlu bireylerde iskeletin farklı bölgelerindeki kemiklerin 

mineral yoğunlukları ile radyomorfometrik analizlerin osteoporoz teşhisinde kullanımını 

araştıran birçok araştırma yapılmıştır (Akdeniz, 1995; Çakur, 2005; Dağıstan, 2002; Horner 

ve ark, 1996;  Kademoğlu, 2004). 

Dental panoramik radyogramlar üzerinde yapılan kortikal kalınlık ve porozite 

derecelendirmesi sistemik osteoporoz riskli bireylerin belirlenmesinde radyolojik olarak 

yararlı bir metottur (Ishii ve ark., 2007). 

Osteoporoz tanısında kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinden dual enerji x-ray 

absorbsiyometri bu ölçümler için altın standart olarak kabul edilir (Klemetti ve Vainio, 1993). 

Bu nedenle çalışmamızda dual enerji x-ray absorbsiyometri değerleri ile mandibular 

radyomorfometrik analizlerin karşılaştırılması yapılmıştır. 

Çalışmamızda panoramik mandibular indeks inferior ve superior olarak sağ ve sol tarafta ayrı 

ayrı yapılmış ve ortalamaları alınmıştır. 
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Tuğsel ve ark. (1994)  yaşları 41–67 arasında 11 sağlıklı ve12 osteoporozlu birey üzerinde 

yapmış oldukları çalışmada panoramik radyogramlar üzerinde hesaplanan PMI değerlerinin 

hasta grubunda kontrol grubuna nazaran azaldığını vurgulamışlardır. 

Tuğsel ve ark. (1996), 14 sağlıklı ve 71 osteoporozlu hastada panoramik mandibular indeksi 

değerlendirdikleri çalışmalarının sonucunda hasta grubunda PMI’nin anlamlı olarak azaldığını 

vurgulamışlar ve implant planlamasında kemik metabolizmasını etkileyebilecek durumların 

tespiti ve ilgili bölümlere sevki konusunda PMI’nin ön tanı yöntemi olabileceğini rapor 

etmişlerdir. 

Ledgerton ve ark. (1997) , 
 
PMI’ nin güvenilirliğini 21 panoramik radyogram üzerinde 

değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak foramen mentalenin bazen tam tespit yapılamaması bazen 

de hiç bulunmayışı nedeni ile klinik uygulamada tekrar edilebilirliğinin zor olduğunu ve 

güvenilirliğinin zayıf olduğunu belirtmişlerdir. 

Benson ve ark. (1991),  353 birey üzerinde yapmış oldukları çalışmada PMI değerlerinin yaşla 

beraber azaldığını, siyah kadın ırk ortalamalarının diğer ırklardan daha yüksek olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

Sonuç olarak çalışmamızda PMI değerlerini ölçtüğümüz kontrol, osteopeni ve osteoporozlu 

bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Elde ettiğimiz PMI 

değerleri konu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar ile uygunluk göstermektedir. Diş 

hekimleri olarak dijital panoramik radyogramlar üzerinde yapmış olduğumuz 

radyomorfometrik analizler ile osteoporoz tanısında ve risk grubu tayininde etkin bir rol 

oynayabilir ve hastalığın erken teşhisinde görev alabiliriz. 
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ÖZET 

Plastik kullanımı son elli yılda istikrarlı bir şekilde artmış ve plastiğin küresel üretimi 2017 

yılında 348 milyon tona kadar ulaşmıştır. Her ne kadar plastik kullanımı toplumsal faydalar 

sağlasa da plastik çağı beraberinde pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Bu 

olumsuzluklar arasında en dikkat çeken ve kaygıya neden olan problem ise plastiklerin sucul 

ortamlarda mikroplastik birikimine neden olmasıdır. Mikroplastikler genellikle 5 mm’den 
daha küçük plastik parçacıkları olarak tanımlanmaktadır ve üretilme şekline bağlı olarak iki 

şekilde sınıflandırılmaktadırlar. Primer mikroplastikler çevre içerisine doğrudan evsel ve 

endüstriyel atıklar dolaylı olarak ise yağmur suları aracılığıyla salınan küçük plastik parçaları 

iken sekonder mikroplastikler ise UV radyasyon, mekanik transformasyon ya da 

mikroorganizma aracılı biodegredasyon neticesinde çevrede var olan büyük plastik 

parçalarının kademeli olarak parçalanması ile oluşmaktadır.  Çift kabuklular, zooplanktonlar, 

balıklar, omurgasızlar, kuşlar da dahil olmak üzere çeşitli deniz organizmaları 

mikroplastikleri sudan ya da sedimentten vücutlarına alabilirler. Herhangi bir besin değeri 

olmayan mikroplastiklerin vücuda alınması fiziksel ve kimyasal toksisiteye neden olabilir, 

sindirim sistemini tıkayabilir/hasar verebilir ya da bireysel zindeliği etkileyerek 

organizmalarda ölüme sebebiyet verebilir. Ayrıca yapılan çalışmalarda mikroplastiklerin 
organizma içerisinde bağırsaklardan dolaşım sistemine girme eğilimi  olduğu yani vücut 

içerisinde yer değiştirebildiği gösterilmiştir. Günümüzde mikroplastik maruziyetinin sucul 

organizmalar üzerindeki kronik etkileri ile ilgili veriler yetersiz olsa da sucul organizmalar 

üzerinde mikroplastiklerin etkileri endişe yaratmaktadır. Çünkü mikroplastik kontamine balık 

ve kabuklu deniz ürünlerinin besin zinciri aracılığıyla insanlar tarafından tüketilmesinin 

insanlarda da mikroplastik alım/birikimine neden olabileceği ve bu nedenle mikroplastiklerin 

halk sağlığını önemli derecede tehdit ettiği düşünülmektedir. Yapılan bu derleme ile 

mikroplastiklerin sucul çevre ve organizmalar üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikroplastikler, Sucul Organizmalar, Çevre ve İnsan Sağlığı 
 

 

ABSTRACT 

Plastic production and use has steadily increased over the last fifty years and global 

production of plastics reaching over 348 million tonnes in 2017. Although the use of plastic 

has provided huge societal benefits, the plastic age has come with many disadvantages. One 

of the most important problems among these disadvantages is the fact that plastics cause the 

accumulation of microplastics in the aquatic environment. Microplastics are generally defined 

as plastic particles smaller than 5 mm and are classified depending on the manner in which 

they are produced. Primary microplastics  are small plastic particles released directly into the 

environment by domastic and industrial wastes and indirectly via run off while seconder 
microplastics are formed as a result of gradual degredation of larger plastic particles already 

present in the environment due to UV radiation, mechanical transformation and biological 

degredation by microorganism. A wide range of marine organisms, including bivalves, 

zooplankton, fish, invertebrates and bird can take up microplastics from the water or sediment 

into their bodies. Ingesting microplastics of no nutritional value may induce physical and 

chemical toxicity, block/damage the digestive tract or affect individual health and may cause 

resulting in death. Also, studies showed that microplastics have the propensity to translocate 
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from the gut to the circulatory system. While the effects of microplastics on chronic animal 
health are insufficient, the effects of them are major concern because consumption of 

microplastic contamined fish and shellfish by food chain may act as a vehicle for the 

intake/accumulation of microplastics in human and therefore it is thought that microplastics 

may threaten public health. The effects of microplastics on aquatic environment and aquatic 

organisms will be evaluated with this review.  

 

Keywords: Microplastics, Aquatic Organism, Public and Human Health 

 

1. GİRİŞ 

Plastik genel olarak polivinilklorür (PVC), naylon, polietilen (PE), polistiren (PS) ve 
polipropilen (PP) gibi petrol kaynaklarından elde edilen organik polimer ailesinin bir üyesi 

olarak ifade edilmektedir (Vert ve ark., 2012). Yaygın plastik polimerleri PE, PS ve düşük 

yoğunluklu polietilen (LPDE) içermektedir (Frias ve ark., 2014).  İlk ticari plastik üretiminin 

başladığı 1940’lı yıllardan bu yana günümüz toplumunda plastik ticari, endüstriyel, tıbbi ve 

toplumsal uygulamalar nedeni ile önemli bir statü kazanmıştır. Plastik kullanımına bağlı artan 

talep göz önüne alındığında yıllık plastik üretimi 1950’lerde 1.5 milyon tonlarda iken bu oran 

2017 yılında yaklaşık olarak 348 milyon tona ulaşmıştır (PlasticsEurope, 2017). Her ne kadar 

plastikler çok yönlü, bozulmaya karşı dayanıklı ve dirençli olmaları nedeni ile geçmişte ve 

günümüz de her alanda kullanılmaya başlansa da plastik kirliliğine karşı ilk alarm1972 yılında 

Carpenter ve Smith tarafından dünyaya verilmiştir. Çalışmalarında mevcut atık uygulamaları 

ile birlikte plastik üretimindeki artışın deniz yüzeylerinde plastik konsantrasyonları artışına 
neden olduğunu ve bu partiküllerin hidroid, diatom ve muhtemelen bakterilerin büyümesi 

üzerinde biyolojik etkiler yaratacağını bildirmişlerdir. Bu çalışmalarından kısa bir süre sonra 

ise aynı polietilen pelletlerin balıklar tarafından sindirildiğini raporlamışlardır (Carpenter ve 

ark., 1972). Bu çalışma sonrası araştırmacılar en küçük plastik atık kirliliğini incelemeye 

başlamışlardır. Plastik malzemeler doğru şekilde atılmadığında ya da geri 

dönüştürülmediğinde sucul çevreyi ciddi şekilde tehdit etmektedir. Günümüzdeki atıkların 

%60-80 oranında plastik formunda olduğu ve yıllık plastik üretiminin yaklaşık olarak 

%10’unun plastik degredasyonunun yüzlerce yıl sürebileceği okyanuslarda sonlandığı 

bildirilmektedir (Avio ve ark., 2017). Plastikler nehir, yağmur suları, atık deşarjları veya 

karasal çöpün rüzgar tarafından taşınması gibi karasal ya da plaj kaynaklı taşınmalar ile sucul 
ortam içerisine girmekte, denizcilik faaliyetleri, rekreasyonel balıkçılık, ticari ya da özel 

gemiler tarafından atılan atıklar da plastik kirliliği oluşumuna katkı sağlamaktadır (Cooper ve 

Corcoran, 2010). Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre sucul çevrede plastik 

birikiminin neden olduğu olumsuz biyolojik ve ekolojik etkilerin yanı sıra plajlardaki çöplerin 

temizlenmesi de göz önüne alındığında sucul ekosistemdeki ekonomik hasar yılda yaklaşık 

olarak 13 milyar dolardır. (Avio ve ark., 2017). Kuzey Doğu Atlantik Deniz Çevresinin 

Korunması Konvansiyonu (OSPAR) tarafından 2016-2017 yılında yayınlanan rapora göre ise 

denizlerdeki kirliliğin %90 ve üzerini plastikler oluşturmaktadır (Şekil 1) ve her yıl yaklaşık 

olarak 8 milyon ton plastik sucul ortama girmektedir. Sucul ortama giren plastiklerin çevresel 

gelecekleri öncelikli olarak polimer yapısına, yoğunluğuna su ortamındaki pozisyonuna, 

biyota ile etkileşime girme olasılığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Deniz suyundan 
daha yoğun olan PVC gibi polimerler suda çökme eğilimi gösterirken, düşük yoğunluklu PE 

ve PP gibi polimerler suda asılı kalma özelliğine sahiptir. Plastik yüzey üzerindeki organizma 

kolonizasyonu, biyokirlenme benzeri durumlar partikül ağırlığını arttırıp batma eğilimini 

yükseltirken, degredasyon, fragmentasyon ve çeşitli maddelerle etkileşime girme ise 

nesnelerin yoğunluğunu ve sucul ortam içerisindeki dağılımlarını değiştirmektedir. 

Degredasyon foto/termal-oksidasyon, hidroliz ya da mikrobiyal aktivite aracılı 
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biodegredasyon yoluyla polimerlerin mekanik bütünlüğünü ve ortalama moleküler ağırlığını 
azaltan kimyasal bir süreçtir. 

 
Şekil 1. Sucul ekosistemdeki kirlilik kaynaklarının materyallere göre sınıflandırılması 
(OSPAR 2017 Yıllık Raporu).  

 

Degredasyon oranı polimerin kimyasal yapısına bağlı olmakla birlikte, ortamdaki kimyasal 

varlığı, oksijen bulunabilirliği, çevre sıcaklığı ve fiziksel etkenlerde (dalga hareketi, fiziksel 

aşınma) molekülerün parçalanma ve bozunmasında rol oynamaktadır. Büyük ölçüde degrede 

plastikler mikro boyutlarda çıplak gözle görülemeyecek parçalara ayrılır ve bu parçacıklar 

mikroplastik olarak adlandırılır (Andrary, 2011). 

Mikroplastik genellikle literatürde araştırmacılar tarafından 5 mm’den daha küçük plastik 

parçacıkları olarak tanımlanmaktadır (Cole ve ark., 2011).  Mikroplastikler sucul ekosistemde 

yoğun bulunmaları, uzun süre ortamda kalmaları ve biyota tarafından alınmaları nedeni ile 

sucul çevrede büyük risk oluşturmaktadırlar. Üretilme şekline bağlı olarak mikroplastikler  
primer ve sekonder olarak sınıflandırılırlar. Primer  mikroplastikler çevre içerisine doğrudan 

evsel ve endüstriyel atıklar dolaylı olarak ise yağmur suları aracılığıyla salınan küçük plastik 

parçaları iken sekonder mikroplastikler ise UV radyasyon, mekanik transformasyon ya da 

mikroorganizma aracılı biodegredasyon neticesinde çevrede var olan büyük plastik 

parçalarının kademeli olarak parçalanması ile oluşmaktadır (Sa ve ark., 2018). 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Sucul çevrede plastik ve mikroplastik kirliliği ile ilgili derleme ve araştırma makaleleri 

belirlenmiş ve derleme metni içerisinde bu çalışmalara yer verilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

 Son yıllarda yapılan analizler sucul organizmalar üzerinde mikroplastiklerin olumsuz etkileri 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Sucul organizmalar tarafından alınan/yutulan ve dolaşıma katılan 

mikroplastikler lethal etkinin yanı sıra organizmalarda göç ve hareket kabiliyetinin bozulması, 

vücut ağırlığında azalma, açlık hissinin kaybı, yiyecek yakalama ve sindiriminde azalma gibi 

sublethal etkilere de neden olabilmektedir. Mikroplastik kirliliğinden en çok etkilenen 

organizmalar arasında ise deniz memelileri, deniz kuşları, kaplumbağalar ve balıklar yer 

almaktadır (Allsopp ve ark., 2016). Birkaç yıl öncesine kadar araştırmacılar mikroplastiklerin 

ekotoksikolojik etkileri üzerine yoğunlaşsalar da çevresel çalışmalar ortamda bulunan diğer 

kimyasal kirleticiler nedeniyle mikroplastiklerin muhtemel olumsuz etkilerini ortaya 
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koymakta yeterli olmamıştır. Bu nedenle çeşitli laboratuvar çalışmalar yapılarak sucul 
çevredeki mikroplastiklerin potansiyel ekotoksikolojik etkileri daha iyi karakterize edilmiştir. 

Cole ve ark., (2015) mikroplastik alımının sucul zooplanktonların üreme hızı ve beslenme 

oranında azalmaya neden olduğunu ve zooplanktonların sağlık ve fizyolojisini etkilediğini 

bildirmişlerdir. Lee ve ark., (2013) akut mikroplastik maruziyetinin erişkin dişi kopepod 

larvaları, Tigriopus japonicas, üzerinde olumsuz etki göstermediğini fakat kronik maruziyet 

sonrası ölüm oranlarında artış olduğunu belirtmişlerdir. Nematod Arenicola marina ile 

yapılan laboratuvar denemelerinde ise %5’lik plastikleştirilmemiş PVC’nin mikro boyutlarda 

alınması ile nematodların beslenme aktivitesinde azalma, enerji rezervlerinde tükenme ile 

oksidatif stresin indüklendiği ve inflamasyon sürecinin ortaya çıktığı gözlenmiştir (Browne ve 

ark., 2013). Sucul çevrede mikroplastiklerin ekotoksikolojik etkilerinin gösterilmesinde model 
organizma olarak sıklıkla tercih edilen midyelerle yapılan çalışmalarda ise mikroplastiklerin 

midyelerin sindirim dokularında biriktiği ve sonrasında hemolenf dokusuna taşındığı 

gösterilmiştir (Browne ve ark., 2008). Bunun yanı sıra mikroplastiklerin midye Mytilus 

galloprovincialis embriyolarında morfolojik olarak değişikliğe neden olmasa da kabuk 

biyogenezinde (karbonik anhidraz, kitin sentaz) ve immunomodulasyonda (mycitin C ve 

mytilin B) rol oynayan genlerin up- regulasyonu ile lizozomal enzimleri kodlayan genlerin 

inhibisyonunu da kapsayan transkripsiyonel değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir 

(Capolupo ve ark., 2018). Balıklarla yapılan çalışmalarda ise mikroplastiklerin nörotoksik etki 

gösterdiği ve doğal balık popülasyonlarında ölüm oranınını arttırdığı bildirilmiştir (Olieveira 

ve ark., 2013). Lu ve ark. (2016) Danio rerio ile yapılan çalışmada mikroplastiklerin 

balıkların solungaç, karaciğer ve barsak dokularında biriktiğini ayrıca mikroplastik maruziyeti 
sonrası karaciğerde lipid birikimi ve inflamasyonda artış olduğunu bildirmişlerdir. Aynı 

çalışmada balıkların antioksidan enzim aktivitelerinde artış gözlenmesinin oksidatif stresin 

indüklenmesinden kaynaklandığı, mikroplastik maruziyeti sonrası balıkların lipid ve enerji 

metabolizmaları ile metabolik profillerinin değiştiğini belirlenmiştir. Mikroplastiklerin balina 

türleri üzerine etkileri incelendiğinde ise balinaların seçici olmayan beslenme davranışları 

nedeniyle sucul ortamdan mikroplastikleri alma eğiliminde olduğu gösterilmiştir.Yapılan 

araştırmalarda Pontoporia blainvillei yunusu ile Balaenoptera acutorostrata ve B. borealis 

balinalarının gastrointestinal sistemlerinde plastik parçacıkları bulunmuştur. Mikroplastik 

alımının ve mikroplastik kirliliği yoğun sucul çevrede bulunmanın balinalarda akut/kronik 

yaralanmalara neden olarak patolojik durumları tetikleyeceği ve bunun ölümle 
sonuçlanabileceği düşünülmektedir (Baulch ve Perry, 2014). Bunun yanı sıra deniz 

kaplumbağaları kazayla/ normal beslenme sırasında mikroplastikleri sucul ortamdan almakta 

ya da mikroplastik kontamine yumuşakça ve kabukluların tüketilmesi ile mikroplastiklere 

maruz kalabilmektedirler. Deniz kaplumbağaları tarafından plastiklerin alınması sindirim 

sisteminde hasara ya da barsak kanalında tıkanmaya neden olabilir bu da beslenme 

davranışında azalma ve sonucunda ölüme sebebiyet verebilir. Ayrıca kaplumbağaların 

barsaklarında fazla miktarda plastik birikimi yüzme, avlanma ve üreme davranışı üzerinde 

olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını tetiklemekte, kaplumbağaların immun sistem 

fonksiyonlarını değiştirerek fibropapillomatozis gibi hastalıklara duyarlılığı arttırabilmektedir 

(Nelms ve ark., 2015). 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER  
Son yıllarda sucul çevrede ortaya çıkan mikroplastikler sucul çevredeki biyolojik çeşitlilik 

için büyük bir risk oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ışığında sucul ortama giren plastik 

miktarının azaltılması, geri dönüşüm faaliyetlerinin ve sucul çevreyi temizleme fonlarının 

arttırılması amacıyla kamu, sanayi ve bilim adamlarının birlikte hareket etmesi 

gerekmektedir. Ayrıca bireylere daha az atık daha temiz çevre bilincinin kazandırılması için 

eğitim programları düzenlenmesi ve plastik yerine alternatif biyoçözünür malzemelerin 
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üretimi için Arge çalışmalarının özendirilmesi sucul çevredeki plastik kirliliğini elimine 
etmede gözden geçirilmesi gerekilen adımlardır. 
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ÖZET 

 

Kadmiyum (Cd) ve diğer ağır metaller hem çevresel hem de mesleki maruziyetlerle insan 
sağlığını tehdit etmekte ve sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadmiyum hücre içinde 

lipit peroksidasyonu, protein oksidasyonu ve DNA hasarına neden olarak hücre 

fonksiyonlarının bozulmasına neden olmaktadır. Resveratrol anti-inflamatuvar, antioksidan, 

antitümör ve immunomodulatör özellikleri olan doğal bir polifenolik bileşiktir. Oksidatif 

strese bağlı olarak oluşan hücresel hasarları ve apoptozu önleyerek süperoksit anyonlarını ve 

hidrojen peroksiti hücreden uzaklaştırmada oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle 

yapılan çalışmada Swiss albino farelerin akciğer dokusunda kadmiyum toksisitesine karşı 

resveratrolün koruyucu etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda otuz beş fare eşit olarak 5 gruba 

ayrılmıştır, Grup I-V. Grup 1: Kontrol grubu (kadmiyuma maruz kalmamış normal ad libitum 

beslenen grup), Grup II: Alkol grubu (% 1 etil alkol) Grup III: Kadmiyum (CdCl2, 1 

mg/kg/gün), Grup IV: Resveratrol (10 mg/kg/gün, %1’lik etil alkolde çözündü), Grup V: 
Kadmiyum+Resveratrol (1 mg/kg/gün + 10 mg/kg/gün). Tüm uygulamalar 21 gün süreyle 

oral gavaj yoluyla uygulanmıştır. Uygulama süresi sonunda akciğer dokusunda oksidatif 

stresin göstergesi olarak malondialdehid (MDA) ve nitrik oksit (NO) miktarları, antioksidan 

savunmanın biyobelirteci olarak ise redükte glutatyon (GSH) miktarı spektrofotometrik 

yöntemlerle belirlenmiştir. Grup III, Grup IV ve Grup V’te MDA miktarı kontrole göre 

sırasıyla % 103.25, % 76.74, % 83.72, NO miktarı ise % 79.12, % 53.27 ve % 60.43 oranında 

artmıştır. Glutatyon miktarı sadece kadmiyum uygulanan farelerde kontrole göre önemli 

derecede azalmıştır. Çalışma sonuçları kadmiyum, resveratrol ve kadmiyum+resveratrol 

uygulanan farelerin akciğer dokusunda oksidatif stresin indüklendiğini ve antioksidan 

sistemin kadmiyumun toksik etkisini elimine etmede yetersiz kaldığını göstermektedir. Ayrıca 
kadmiyum+resveratrol uygulaması ile artan MDA ve NO miktarları resveratrolün 

kadmiyumla indüklenen akciğer hasarına karşı koruyucu etkisi bulunmadığını 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akciğer, Kadmiyum, Oksidatif Stres, Resveratrol 

 

ABSTRACT 

 

Cadmium (Cd) and other heavy metals which are commonly used in industry could threaten 

human health with both environmental and occupational exposures. Cadmium can directly 

damage the cells through lipid peroxidation, protein oxidation and DNA damage and cause to 

disrupt cell function. Resveratrol, a natural polyphenol, is thought to have some properties 
such as anti-inflammatory, antioxidant, antitumor and immunomodulatory. It has a very 

strong effect in removing superoxide anions and hydrogen peroxide from the cell by 

preventing cellular damage and apoptosis due to oxidative stress. Therefore, the present study 

was designed to examine the protective effect of resveratrol against cadmium toxicity in lung 

tissue of Swiss albino mice. Thirty five mice were equally divided into 5 groups, namely 

Groups I-V. Group I: Control, Group II: Alcohol group (1 % ethyl alcohol), Group III: 

Cadmium (CdCl2, 1 mg/kg/day), Group IV: Resveratrol (10 mg/kg/day, dissolved in 1 % 
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ethyl alcohol), Group V: Cadmium+Resveratrol (1 mg/kg/day + 10 mg/kg/day). All 
treatments were administered orally via gavage for 21 days. At the end of the exposure period, 

the malondialdehyde (MDA) and nitric oxide (NO) levels which are considered as valuable 

indicators of oxidative stress and reduced glutathione (GSH) which is used as biomarker of 

antioxidant defense were determined spectrophotometric methods. The levels of MDA 

increased up 103.25 %, 76.74 %, 83.72 % at Group III, Group IV and Group V as well as NO 

level increased up to 79.12 %, 53.27 % and 60.43 % at Group III, Group IV and Group V, 

respectively. The glutathione level significantly decreased (18.22 %) only in mice exposed to 

cadmium compared to control group. Based on the results obtained in the current study, 

cadmium, resveratrol and cadmium+resveratrol exposures caused to induce oxidative stress in 

lung tissue of mice and the antioxidant defense was inadequate eliminate the toxic effect of 
cadmium. Also, elevated of MDA level in tissue after cadmium+resveratrol treatment 

suggested that resveratrol has no protective effect against cadmium-induced lung damage. 

Keywords: Cadmium, Lung, Oxidative Stress, Resveratrol 

 

1. GİRİŞ 

Yer kabuğunun doğal bir elementi olan kadmiyum madencilik ve endüstriyel faaliyetler 

esnasında çevreye yüksek emisyon düzeyinde yayıldığından insan sağlığını tehdit eden 

önemli bir çevresel kirletici olarak değerlendirilmektedir (Akesson ve ark., 2014). 

Kadmiyumun insanlarda çeşitli organ kayıpları ve kanseri tetiklediği bilinmektedir. İnsanlar 

beslenme yoluyla günlük yaklaşık olarak 30 g kadmiyum alımına maruz kalmakta iken 

sigara kullananlarda bu durum sigara başına 2 g olacak şekilde artış göstermektedir 

(Mannino ve ark., 2004). İnsanlar tarafından alınan kadmiyum vücuttan etkin bir şekilde 
uzaklaştırılamaz ve kadmiyumun biyolojik yarılanma ömrü 10-30 yıl kadardır. Bu nedenle 

beslenme yoluyla düşük dozlarda kronik kadmiyum maruziyeti farklı dokularda kadmiyum 

birikimi ile sonuçlanır. Kadmiyum akciğer, karaciğer, böbrek, hematopoetik doku ve diğer 

organ sistemlerini etkileyen karsinojen olarak sınıflandırılmaktadır (ATSDR, 2012). Ayrıca 

mesleki yüksek düzey kadmiyum maruziyetinin akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH) ve amfizem gibi çeşitli akciğer hastalıklarıyla da ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Hu ve ark., 2019). Önceki çalışmalarda düşük konsantrasyonlarda 

kadmiyum maruziyetinin farelerin akciğer hücrelerinde proliferasyona neden olduğu ve ciddi 

akciğer iltihabı ile sonuçlandığı bildirilmiştir (Kundu ve ark., 2009). Kadmiyumla indüklenen 

doku hasarları ve hücre ölümlerinin sistemik enflamasyon ve reaktif oksijen türlerinin üretimi 
ile indüklenen oksidatif stresle ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Akut ve kronik kadmiyum 

maruziyeti sadece reaktif oksijen türleri üretimini arttırmayıp aynı zamanda antioksidan 

düzeylerinde de azalmaya neden olarak oksidan/antioksidan dengesini bozmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda kadmiyum kaynaklı reaktif oksijen türleri üretiminin hem zaman hem de 

konsantrasyona bağlı olduğu aynı zamanda süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve 

katalaz gibi enzimlerin yanı sıra antioksidan savunmada önemli rolü olan glutatyon miktarının 

azalmasını da etkilediği belirtilmiştir (El-Ebiary ve ark., 2016). 

Resveratrol (trans-3, 4', 5 –hidroksistilben) kırmızı meyvelerde bulunan doğal polifenolik bir 

bileşiktir. Son yıllarda antioksidan, antiproliferatif ve anti-inflamator özellikleri nedeniyle 

dikkat çekmektedir. Resveratrolün kardiovasküler hastalıklar, yaşlanma, metabolik hastalıklar 

ve kansere karşı koruyucu etkileri daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Bunun yanı sıra 
pulmoner ve ekstrapulmoner hedefleri birlikte stimüle etmesinden dolayı KOAH ve akciğer 

kanseri gibi hastalıklarda da ilginç bir terapötik ajan olarak kullanılabileceği düşünülmektedir 

(Beijers ve ark., 2018). Resveratrolün en iyi bilinen özelliği reaktif oksijen türleri gibi serbest 

radikalleri reaktif olmayan bileşiklere dönüştüren antioksidan özelliğidir (Yousef ve ark., 

2017). Bu nedenle bu çalışmada Swiss albino farelerin akciğer dokusunda kadmiyum 

toksisitesine karşı resveratrolün antioksidan ve koruyucu etkisi araştırılmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul’undan (KAÜ-HADYEK-2016/030) 

etik onayı alındıktan sonra çalışmada kullanılan Swiss albino fareler (n=35) Erzurum 

Veteriner Kontrol Enstitüsü Deney Hayvanları Biriminden temin edilmiştir. Fareler, bir aylık 

adaptasyon süresi boyunca 25±2 
0
C oda sıcaklığında, %50±5 nisbi nemli ortamda ve 12 saat 

gece/gündüz ışık periyodunda barındırılarak ad libitum standart fare yemi ve su ile 

beslenmişlerdir. Fareler ağırlıklarına göre her bir grupta 7 fare olacak şekilde 5 gruba 

ayrılmıştır. Grup I: Kontrol grubu (kadmiyuma maruz kalmamış normal ad libitum beslenen 

grup), Grup II: Alkol grubu (%1 etil alkol), Grup III: Kadmiyum (1 mg/kg/gün), Grup IV: 
Resveratrol (10 mg/kg/gün, %1’lik etil alkolde çözündü), Grup V: Kadmiyum+Resveratrol. 

Tüm uygulamalar 21 gün süreyle oral gavaj yoluyla uygulanmıştır. Deney süresi sonunda 

fareler genel anestezi uygulandıktan sonra ötenazi edilmiş ve akciğer dokuları alınmıştır. 

Doku örnekleri fosfat tamponu ile homojenize edilmiş ve homojenatlar 5000 g, 4 
0
C’de 15 

dakika santrifüj edildikten sonra, süpernatant biyokimyasal analizler için kullanılmıştır. Lipid 

peroksidasyonunun en son ürünü olan malondialdehit (MDA) Yoshioko ve ark., (1979), 

glutatyon (GSH) Beutler ve ark., (1963), nitrik oksit (NO) ise Miranda ve ark.,’nın (2001) 

yöntemleri kullanılarak spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. 

Verilerin analiz sonuçları SPSS 16.0 Paket Programında OneWay ANOVA-SNK testi 

kullanılarak p<0.05 önem derecesinde belirlenmiştir. Tanımlayıcı istatistikler aritmetik 

ortalama±standart hata olarak ifade edilmiştir. 
 

3. BULGULAR 

Malondialdehit miktarı 21 günlük kadmiyum, resveratrol ve kadmiyum+resveratrol 

uygulamalarından sonra akciğer dokusunda kontrole göre sırasıyla %103.25, %76.74 ve 

%83.72 oranında artmıştır (Şekil 1A). Glutatyon miktarı sadece kadmiyum uygulamasından 

sonra kontrole göre %18.22 oranında azalırken, resveratrol ve kadmiyum+resevratrol 

uygulanan gruplarda kontrol düzeyinde bulunmuştur (Şekil 1B). Akciğer dokusunda nitrik 

oksit miktarı kadmiyum, resveratrol ve kadmiyum+resveratrol uygulanan gruplarda kontrole 

göre sırasıyla %79.12, %53.27 ve %60.43 oranında artış göstermiştir (Şekil 1C). 
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1C) 

 
Şekil 1. Swiss albino farelerin akciğer dokusunda 21 günlük kadmiyum, resveratrol ve 

kadmiyum+ resveratrol uygulamaları etkisinde A) MDA (mol/g ıslak doku) B) GSH 

(mol/g ıslak doku) C) NO (mol/g ıslak doku) miktarındaki değişimler. Değerler aritmetik 

ortalama±standart hata olarak verilmiştir. x-z harfleri gruplar arasındaki ayrımı 

göstermektedir. p<0.05 önemli kabul edilmiştir. 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Günümüzde insanlar sigara kullanımı ve mesleki maruziyet nedeniyle kadmiyuma maruz 

kalmakta ve bu durum çoklu akciğer hastalıkları ile ilişkilendirilmektedir. Kadmiyum 

insanlarda oksidatif stresi indükleyen en zararlı ağır metallerden bir tanesidir. Kadmiyumun 

reaktif oksijen türleri üretimini arttırarak hücrelerde lipid peroksidasyonunu indüklediği ve 

antioksidan savunmayı azalttığı yapılan çalışmalar ile bildirilmektedir (Wang ve ark., 2014). 

Çalışmamızda kadmiyum indüklü akciğer hasarına karşı resveratrolün koruyucu etkisi 

araştırılmış ve farelerin akciğer dokusunda kadmiyum, resveratol ve karışım uygulaması 

etkisinde MDA ve NO miktarlarının kontrole göre arttığı bulunurken GSH miktarının sadece 

kadmiyum uygulanan farelerde azaldığı diğer gruplarda ise kontrol düzeyinde olduğu 

bulunmuştur. Benzer olarak Kar ve ark. (2015) kadmiyum uygulanan farelerde total 
antioksidan miktarlarının önemli derecede azaldığını ve lipid peroksidasyonun kontrole göre 

arttığını bildirmişlerdir. El-Ebiary ve ark. (2016) 28 gün süresince kadmiyum maruziyetine 

bırakılan farelerin akciğerlerinin alveolar epitelyal astarında dejenaratif değişiklikler, 
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bozulmuş interalveolar septa ve hemolitik yıpranmalar gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Hu ve 
ark. (2019) içme suyu ile düşük dozda kadmiyum maruziyetine 16 hafta süresince bırakılan 

farelerin akciğerlerinde lipid miktarının arttığını, mitokondrial oksidatif stres ve hücre 

ölümlerinin indüklediğini bildirmişlerdir. Resveratrol ile ilgili yapılan hücre kültürü 

çalışmalarında ise resveratrolün akciğer kanserinin büyümesini doza ve zamana bağlı olarak 

önemli derecede inhibe ettiği bulunmuştur (Yin ve ark., 2013). Ayrıca Donnely ve ark. (2004) 

resveratrolün akciğerde gelişen iltihap enfeksiyonlarına karşı anti-inflamator etkiye sahip bir 

ajan olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Fakat Pires ve ark., (2013) tarafından farelerde 

yapılan çalışmada resveratrolün düşük konsantrasyonlarda kadmiyum indüklü oksidatif hasara 

karşı etkili olmadığı daha yüksek konsantrasyonlarda ise GSH miktarı ve antioksidan enzim 

aktivitelerini normalize ettiği bildirilmiştir. Bu çalışmaya benzer olarak bizim çalışma 
sonuçlarımız da kadmiyum, resveratrol ve kadmiyum+resveratrol uygulanan farelerin akciğer 

dokusunda oksidatif stresin indüklendiğini ve antioksidan sistemin kadmiyumun toksik 

etkisini elimine etmede yetersiz kaldığını göstermektedir. Ayrıca kadmiyum+resveratrol 

uygulaması ile artan MDA ve NO miktarları resveratrolün kadmiyumla indüklenen akciğer 

hasarına karşı çalışmamızda uygulanan konsantrasyonda koruyucu etkisinin bulunmadığını 

düşündürmektedir. 
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ABSTRACT 

Due to scarcity of fresh water more and more flotation plants have to use groundwater, sea 

water or recycle water with a high concentration of electrolytes. Although a number of studies 

have been conducted to investigate the effect of saline water (or salt solutions) on mineral 

flotation, effective ways to solve the problems encountered in mineral flotation plants using 

saline water are currently not available. In this study, five kinds of salts (NaCl, Al2(SO4)3, 

MgCl2, CaCl2 and KCl) in different concentration and tap water were used in the flotation of 

chalcopyrite ore to investigate the effects of electrolytes on the  flotation performance. 

Flotation tests for tap water were ended with 12,54 % grade and 29,35 % recovery. As for 

salts, results were obtained in the follow order NaCl˃ Al2(SO4)3> CaCl2> KCl˃MgCl2. The 

best result among the salts showed in 0,001 M NaCl with 17,97 % grade and 72,40 % 

recovery. Generally, saline water showed better results compared to the tap water. 

Keywords: Flotation, chalcopyrite, electrolytes 

 

1. INTRODUCTION 

Flotation is a physicochemical mineral separation process that utilizes the differences in the 

surface properties of valuable minerals and gangue minerals (Wills and Napier-Munn, 2006). 

It is a complicated process involving the collision between particles and bubbles, the 

attachment of particles to bubbles and the formation of stable particle-bubble aggregates (Dai 

et al., 2000). The surface wettability of mineral particles is crucial to determining the flotation 

efficiency since only the hydrophobic particles can attach to the rising air bubbles and be 

recovered (Chang et al.,2018).        

Flotation is a water-intensive process; however, because of the deficiency of fresh water 

resources,  flotation units need to use groundwater, recycled water, or seawater, which have 

high electrolyte concentrations (Wang and Peng, 2014). It is well known that the presence of 
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some inorganic salts (e.g., KCl, NaCl, Na2SO4, MaCl2 and CaCl2) in water inhibits bubble 

coalescence thus increasing froth stability while reducing bubble size (Craig et al., 1993a, 

1993b; Quinn et al., 2007; Del Castillo et al., 2011).  

 

Paulson and Pugh (1996) investigated the flotation of model hydrophobic graphite particles in 

a series of electrolytes. Based on flotation recovery, they classified the electrolytes into three  

groups; Group A electrolytes (LaCl3, MgCl2, MgSO4, Na2SO4, etc.) gave high flotation, 

Group B electrolytes (NaCl, LiCl, KCl, CsCl, NH4Cl, etc.) gave intermediate flotation, but 

Group C electrolytes (NaAc, NaClO4, HClO4, HCl, H2SO4, LiClO4, etc.) produced low 

flotation.  

 

The effect of electrolytes on mineral flotation has been studied by researchers from a different 

perspective. Zhao and Peng (2014) investigated the effect of the clay minerals  on the calcosit 

flotation in the presence of electrolyte solutions. Flotation experiments have shown that 

kaolinite significantly reduces flotation efficiency, but it increases the flotation efficiency by 

adding electrolytes such as NaCl, LiCl, KCl, NaF, NaI. In addition, the effects of the cations 

(K
+
> Na

+
> Li

+
) and anions (I

-
> Cl

-
> F

-
) on the kaolinite calcocyte flotation of the above 

mentioned salts were investigated. The best results among the cations showed K
+
 and I

- 
 

among the anions. In a study provided by Wang et al. (2014) was experimented rough coal  

and fine coal in salts with low, medium and high ionic forces and free electrolytes. It was 

determined that the increase in the conductivity of the water increased the flotation efficiency.  

In investigation of the effect of saline water on oxidized coal flotation, were examined coal 

samples with different surface oxidation and water with different salinity. Their effects were 

investigated by changing the froth stability and the properties of the coal surface. It has been 

determined that the suppression of the electrical double layer in the saline water reduces the 

electrostatic interaction between the particle and the bubble so that the flotation efficiency 

increases (Chang et al. 2018).  

 

In this paper, the effect of electrolytes on the flotation of chalcopyrite was studied. In 

particular, the effect of different strengths of saline water on the grade and recovery of 

chalcopyrite flotation was investigated. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials and reagents 

A copper ore sample obtained from an Siirt-Madenköy copper plant was crushed and grinded. 

The D80 grain size of ore determined by the Malvern Mastersizer 2000 device is 80 µm. The 

copper grade of the ore is about 2.63%. Quantitative XRD analysis indicates that the copper 

ore contains chalcopyrite, pyrite, magnetite, kaolinite, illite and chlorite as the main minerals 

(Taner and Onen, 2018). 

Distilled water was used in experimental studies. Additionally an experiment was made with 

tap water to compare the results. Table 1 shows the chemical compositions of the tap water 

analysed by ICP. 

Table 1. Chemical compositions of tap water used in this study (mg/L) 

  

 

Aerophine 3418A (Sodyum izobutil dithiofosfin) and MIBC (Methyl Iso Butyl Carbinol) 

were used as collector and frother respectively.  Analytical grade of Sodium chloride (NaCl), 

potassium chloride (KCl), magnesium chloride (MgCl2), Calcium chloride (CaCl2) and 

aluminium sulfate (Al2(SO4)3) were used as the background electrolyte. Lime stock solution 

was used as a pH adjuster.  

2.2 Flotation experiments  

Flotation experiments were carried out in a conventional laboratory cell (Denver Type), at     

2 cm froth depth, 10 % solid ratio and agitation speed 1350 rpm. Aerophine 3418A (50 g/t) 

and MIBC (80 g/ton) were used as collector and frother respectively. The mineral suspension 

was prepared by adding solids in a saline water. Initially, pH of the mineral suspension was 

adjusted to 11,5 by adding lime stock solution and conditioned for 5 minutes. Then collector 

with frother were added  and conditioned for 3 and 1minutes respectively. The froth was 

scrapped for 3 minutes to collect the concentrate. Flotation concentrates were filtered and 

dried in an oven at  0    C for  2 ho rs. The SensAA Atomic Absorption Spectrometer was 

used in Cu measurements. 

 

B Ca Fe Mg Mn Na Zn 

0.06 57.24 0.005 8.92 0.0004 3.49 0.08 
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 3. RESULTS 

3.1. Effect of electrolytes on chalcopyrite flotation  

Flotation was conducted in the water with five different electrolytes. As can be seen from Fig. 

1, the flotation of chalcopyrite exhibited different trends with five types of electrolytes. It can 

be noticed that with the addition of NaCl, Cu grade was increased till 0,001 M  with the best 

result of 17,97 % grade and 72,40 % recovery (Fig. 1a). Castro at al. (2013) studied the effect 

of MIBC and DF250 on bubble coalescence in NaCl electrolyte solutions and indicated that 

inorganic salts prevented bubble coalescence. The same reason might affect improved 

flotation performance with using NaCl. The study provided by Laskowski et al. (1991) with 

methylated quartz particles in KCl solutions, showed that higher salt concentrations tend to 

reduce the energy barrier that has to be overcome in order to obtain particle–bubble 

attachment, consequently leading to faster flotation kinetics. The same observations were 

taken from flotation recovery results in a KCl. It was shifted higher with the increasing of  

electrolyte concentration and reached 94 %. The grade of Cu showed conversely result, with 

increasing of salinity it was smoothly decreased. The best result in flotation of Cu with using 

KCl was obtained in a 0,01 M with 15,35 %  of  Cu  grade and 80,11 % recovery (Fig.1 b). As 

for recovery, at the beginning it was increased till 0,0001 M, then decreased, at 0,001 M its 

shifted again. Hirajima at al. (2016) investigated effect of Mg ions on the floatability of 

chalcopyrite and  molybdenite. MgCl2 significantly depressed the recovery of chalcopyrite at 

concentrations higher than 0,001 M. Similar detrimental effects of MgCl2 on the floatability 

of chalcopyrite were reported by Nagaraj and Farinato (2014). As shown in Fig.1 (c) recovery 

showed the same result, improved till 0,001 M then it was decreased. In a study provided by 

Nagaraj and Farinato (2014) CaCl2 solutions reduce both the hydrophobicity and surface 

charge of chalcopyrite and molybdenite. Based on this findings can be proved (Fig.1 d) low 

grade results of flotation provided with CaCl2. In reference to Al2 (SO4)3, with increasing of 

electrolyte concentration its grade was significantly decreased. The best Cu grade-Cu 

recovery results was obtained in 0,001 M Al2 (SO4)3 solution with 16,49 % grade and 82,49 % 

recovery (Fig.1 e). Flotation tests for tap water were ended with 12,54 % grade and 29,35 % 

recovery. 
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Fig.1 Chalcopyrite flotation response in different types of electrolytes: a) NaCl, b) KCl, c) 

MgCl2, d)  CaCl2, e) Al2(SO4)3. 

In Table 2 it has been shown the overview of best results for each tested electrolyte. A 

comparison of all results indicates that NaCl has a more pronounced effect on chalcopyrite 

flotation than other electrolytes.  

Table 2. Overview of best results for each electrolyte 

Electrolyte NaCl KCl MgCl2 CaCl2 Al2 (SO4)3 

Opt. Concentration 0.001 M 0.01 M 0.1 M 0.0001 M 0.001 M 

Grade 17.97% 15.35% 17.51% 15.12% 16.49% 

Recovery 72.40% 80.11% 66.82% 89.04% 82.49% 
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4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The current study indicates that flotation grade and recovery may be improved by using 

electrolytes. In the end of flotation with tap water obtained values of grade and recovery were 

low. With the addition of electrolytes the flotation efficiency was improved. If electrolytes 

which used in flotation are grouped by degree of influence from the strongest to the weakest, 

scheme will look like as follow; NaCl˃ Al2(SO4)3> CaCl2> KCl˃MgCl2 in ratio of 0,001 M - 

0,1 M - 0,001 M - 0,01 M - 0,0001 M  respectively. However, in all salts Cu grade was 

between 15 % and 18 %; as for  recovery in all electrolytes it was more than 70% except 

MgCl2. Although grade results obtained with Al2SO4 were close to NaCl and recovery were 

higher, we suggest using of NaCl in flotation as electrolyte. Because it is an electrolyte 

naturally present in the domestic water. As for aluminum it plays an important role because of 

its presence in return water in mineral processing plants. 

Flotation may be improved by depression the electrical double layer. As its known 

electrolytes like  K 
+
, Na 

+
, Ca 

2+,
 Mg 

2+
 and  Al 

3+
 depress the electrical double layer by 

decreasing zeta potential values of the particle and bubble, and as a result the electrostatic 

interaction is mitigated. In other words, the use of these salts may result in smaller bubbles 

that improve bubble-particle collision efficiency and increase froth stability. 
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ABSTRACT 

Flotation is one of the most effective methods for the recovery of coal particles due to the 

natural hydrophobic structure of coal. However, the presence of clay minerals in flotation 

processes causes many negative effects. These detrimental effects are problems such as 

increase in pulp viscosity, overconsumption of reagents, slime coating and mechanical 

entrainment in flotation. Understanding the mechanisms of action of clay minerals is 

important to increase the efficiency and selectivity of flotation. In this study, the coal samples 

obtained from Kütahya-Tunçbilek region were mixed with clay minerals (montmorillonite 

and kaolinite) in different rations and their effects on coal flotation were investigated. The 

type/ amount of the clay and the amount of collector is the experimental parameters studied. 

The ash content of the feed material with 14% ash content could be reduced to 10-11% with 

40-55% efficiency in the experimental studies carried out with clayless ore samples. In 

exprimental studies carried out with the addition of clay in different proportions(5-10-15%), 

the effect of montmorillonite on the concentrate quality is higher than the kaolinite, due to its 

high swelling potential and its effect on the pulp viscosity. In addition, increasing clay content 

caused both an increase in ash of concentrate and decrease in efficiency. This is a result of the 

coating of coal surface with slime with increased clay content. 

 

Keywords: : Clay, Coal, Flotation, Kaolinite, Montmorillonite  
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1. INTRODUCTION 

Flotation is the most effective method for treating fine coal. However, the quality of coal 

decreases when the coal contains clay minerals known as extremely fine particles and gangue. 

In fine coal flotation, clays cause major problems. During the flotation process, the clay 

foaming adheres to the product and causes contamination of the clean product. (Xing et al., 

2017). In addition, the presence of clay minerals causes problems such as change of foam 

stability in flotation, increase in pulp viscosity, slime coating and mechanical entrainment 

(Taner and Onen, 2016). 

Clays belong to the family of anisotropic phyllosilicate minerals and are the basic structural 

elements of clay minerals, two-dimensional arrays of silicon-oxygen tetrahedral and 

aluminum or magnesium oxygen-hydroxyl octahedral. These spesific structures of clays affect 

the pulp rheology differently. The presence of clay minerals in flotation slurries can cause 

significant rheology changes that have a detrimental impact on flotation performance (Cruz et 

al., 2016). For instance, montmorillonit type clays due to show a considerable amount of yield 

stress and their impact on the viscosity of the suspension is very strong (Taner and Onen, 

2016). 

The slime coating can be defined as the coating of fine clays on the surface of the precious 

mineral. The collector adsorption can be inhibited by preventing the direct contact of the 

particle and the bubble (Xing et al., 2018). The electrokinetic (or zeta) potential of clays and 

coal has been measured in various studies and it has been tried to explain the coating process 

with electrical double layer theory (Xu et al, 2003). These studies showed that the slime 

coating of the mineral surface occurs due to electrostatic attraction between opposite charged 

coarse and fine particles. Fine clay particles are electrostatically attracted to the surface of 

coal particles and the attachment is heavily dependent on the magnitude and sign of the zeta 

potentials of the coal particles and the fines. Xu et al. (2003) found that the addition of 

montmorillonite but not kaolinite clay depressed coal flotation by using zeta potential 

distribution measurement method. Slime coating by montmorillonite clay particles on coal 

was observed and this is responsible for the depression of coal flotation by montmorillonite 

clay addition (Xing et al.,2018). 

The flotation reagents play an important role in the coal slime flotation. Normally, the 

conventional collectors (diesel oil and kerosene) are  added to the flotation pulp to make the 

surface of the coal more hydrophobic. Then, the collectors were attached to the coal slime and 
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plenty of micro air bubbles were formed, the coal concentrate was carried up by the air 

bubbles to be separated from the pulp (He et al, 2018). However, the clay minerals have a 

large surface area, which allows more reaction. This situation is increased consumption of 

reagents with increasing the surface area, it can also cause intensly adsorption of chemical 

reagents to the clay surface (Taner and Onen, 2016). 

In order to increase the flotation efficiency, it is necessary to ensure the effect of clay minerals 

and to understand this mechanism. There are significant structural differences between clay 

minerals and these structural differences are effective in their behaviour during flotation 

processes. In this study, floation performance of coal from Kütahya-Tunçbilek region and the 

effect of different clay minerals were investigated and the relationship between them was tried 

to be presented. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

The coal samples was obtained from Kütahya-Tunçbilek region. Kaolinite sample obtained 

from Esan Eczacıbaşı Industrial Raw Materials Industry  Company and montmorillonite 

(sodium montmorillonite) sample obtained from Karakaya Bentonite Industry Trade 

Company were utilized for preparing of artificial mixtures. The d80 grain size of clays 

determined by the Malvern Mastersizer 2000 device are 28 µm and 60 µm for kaolinite and 

montmorillonite, respectively. Measurement of montmorillonite, acetone is used instead of 

distille water because the clay is not dispersed in water sufficiently. The result of analysis of 

the coal sample is given in Table 1. The total sulphur content  is 1,73. The d80 particle size of 

coal is 300 µm. Kerosene and methylisobutylcarbinol (MIBC) were used as the collector and 

frother. Sodium silicate was used as the dispersants. Tap water was used in study. 

 

Table 1. Proximate analyses results of the coal sample 

Components 

Dry 

basis 

Ash Content(wt%) 14,8 

Volatile Matter 30,5 

Fixed carbon(wt%) 33,22 

Gross Calori 
 

4790 

Net Calori    4495 
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2.2.Methods 

The experiments were performed in a 1 L Denver laboratory flotation cell. The natural pH of 

coal suspension was about 7,8 . Solids concentration, impeller rotation and frother dosage  

were kept constant at 10 wt%, 1350 rpm, 80g/t. Sodium silicate was used as depressant (200 

g/t for kaolinite and 300 g/t for montmorillonite). The mineral suspension was prepared by 

adding certain amounts of clay to coal in the tap water. The type / amount of the clay and the 

amount of collector were the investigated variables. For every flotation tests, the mixture of 

coal–water was first conditioned in the flotation cell for 5 min, after that, dispersant, collector 

and frother were added, respectively and each reagent was conditioned for 3 minutes. After 

the froth was collected for 4 min. Concentrates were filtered, dried (in an oven at 105 
0
C), 

weighed. The ash contents of the concentrates were determined and then, combustible 

recovery was calculated from Eq 1. 

                     [
           

            
]                                       (1) 

where Ac, ash content of clean coal; Af, ash content of feed; Mc, mass of clean coal; Mf, 

mass of feed. 

 

3. RESULTS 

Flotation experiments were conducted to determine the effects of clay minerals (kaolinite-

montmorillonite) at various keresone dosages on the combustible recovery of coal and 

product ash. Firstly, experiments without clay ore samples were performed. The ash content 

of the feed material with a ash content of 14% could be reduced to 10-11% with 40-55% 

efficiency in the collector amounts used. Other experimental studies performed by adding clay 

in different rations (5-10-15%); performed experiments with kaolinite, 10,4-11,5% ash 

content concentrate was obtained at the optimum collector concentration with 5-10% clay 

containing ore samples (Figure 1a-b.). Increasing the clay content (%15) caused both an 

increase in ash and decrease in efficiency. In experimental studies conducted with 

montmorillonite, a concentrate containing 11.6% ash was obtained with a coal sample 

containing 5% clay (efficiency-46%) (Figure 1c-d.). Ash content of concentrate were 

increased with the further increase in the content of clay. 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 139 

 

 

 

Figure 1. Effect of collector amount on ash and efficiency in the presence of kaolinite and 

montmorillonite clays. 

 

       

Figure 2. Effect of clay amount on ash and effiency in the presence of kaolinite and 

montmorillonite clays. 

 

In the results of the experiment, it is seen that with the increase of the clay content the 

efficiency decreased (Figure 2a-b.). This can be explained by the coating of coal particles 
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with clay minerals. The literature studies suggest that the electronic double layer and the 

forces between the van der Waals forces between valuable minerals and clay particles are 

responsible for the clay coating (Xing et al, 2018). The clay coating govern by the van der 

Waals attraction while the double-layer interaction play a secondary role (Xing et al, 2017). 

The reason of slime coating is electrostatic attraction between negatively charged coal 

particles and positively charged edges of clay particles. (Xu et al, 2003). Oats et al.(2010) in 

their study, they found significant differences in the presence of clay in the presence and 

absence of clay on the bubble surface of coal particles. This experimental results strongly 

suggest that the slime coating significantly prevents the attachment of the coal particles to the 

bubble, and hence reduces the coal flotation recovery. 

In addition, in experiments the effects of different clay minerals were found to be different.  

In literature, Arnold and Aplan (1986) investigated that the effect of clay type on coal 

flotation and indicated that different clays influenced coal flotation differently. As a result of 

experimental studies, we seen that the effect of montmorillonite swelling was higher than that 

of kaolinite. This is due to the fact that kaolinite does not have interlayer materials and 

interlayer expansion or swelling in water, and has low chemical reactivity (Cruz and Peng, 

2016). But, montmorillonite exhibit a remarkable amount of yield stress, even at low 

concentrations, due to the clustering of fine clay grains forming a viscous structure similar to 

a gel and a high rate of swelling (Taner and Onen, 2016). 

 

4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The presence of clay minerals in coal flotation causes many negative effects. The coating of 

the surface of the coal mineral, which is called the slime coating, is important in terms of 

flotation efficiency. Because of the electrostatic attraction between the negatively charged 

coal particles and the positively charged edges of clay particles, the clay minerals cover the 

coal surface and cause a decrease in efficiency. In this study showed that by increasing the 

amount of clay particles, the coal particles were coated with clay mineral to decrease the 

efficiency. In addition, the effects of different clay minerals on flotation were found to be 

different. While kaolinite is a non-swelling clay mineral, montmorillonite has a high swelling 

potential. Thus, the effect of Montmorillonite on the product quality is higher than that of 

kaolinite due to its high swelling potential and its effects on pulp viscosity. Montmorillonite 

also increased efficiency with increasing clay content (15%) due to mechanical entrainment. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 141 

 

REFERENCES 

Cruz, N., Peng Y. 2016. Rheology measurements for flotation slurries with high clay               

contents – A critical review, Minerals Engineering, 98, 137-150. 

 

He, J., and Liu, J., Yao, Y. 2018. Flotation intensification of the coal slime using a new      

compound collector and the interaction mechanism between the reagent and coal surface.  

Powder Technology,325, 333-339. 

 

Oats, W.J., Ozdemir O., Nguyen V. 2010, Effect of mechanical and chemical clay removals 

by  hydrocyclone and dispersants on coal flotation, Minerals Engineering,  23(5), 413-419. 

 

Taner, H.A., Onen, V., 2016. Killerin Pulp ortamındaki Davranışı ve Flotasyona Etkisi, 

Madencilik, 55(2),45-51.  

 

Xing, Y., Xu, X., Xu, M., Gui, X., Cao, Y.2017, Effect of kaolinite and montmorillonite on 

fine  coal flotation, Fuel, 195, 284-289. 

 

Xing, Y., Xu, M., Guo, F., Luo, J., Zhang, Y., Cao, Y., Gui, X. 2018. Role of different types 

of  clay in the floatability of coal: Induction time and bubble-particle attachment kinetics                   

analysis. Powder Tecnology, 19,814-818. 

 

Xu, Z., Liu, J., Choung, J.W, Zhou Z. 2003, Electrokinetic study of clay interactions with coal  

    in flotation, Int.J.Miner.Process, 68, 183-196. 

 

 

 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 142 
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ÖZET 

Elektronik montaj hatlarında yaygın olarak karşılaşılan bir durumdan yola çıkılarak, bu 

çalışmada tek makineli bir sistemde hız değiştirme faaliyeti (hdf) ile birlikte işlerin 

çizelgelenmesi üzerinde durulmaktadır. Hdf, söz konusu makinenin üretim hızını değiştiren 

bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bir işin hdf’den önce veya 

sonra planlanması işlem zamanının farklı değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Problemde 

verilmesi gereken kararlar, toplam tamamlanma zamanının minimize edilmesi için hdf’nin ne 

zaman gerçekleştirileceği ve makinedeki iş sırasının ne şekilde olacağı ile ilgilidir. Çözüme 

yönelik olarak şebeke tabanlı bir matematiksel model oluşturulmuş ve çözülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Makine çizelgeleme, Hız değiştirme faaliyeti, Matematiksel modelleme 

ABSTRACT 

Based on a common situation in electronic assembly lines, this study focuses on the 

scheduling of jobs and a rate modifying activity in a single machine system. Rate modifying 

activity is an activity that changes the production speed of the machine in question. In this 

respect, planning of a job before or after the rate modifying activity causes a different 

evaluation of the processing time. Decisions to be made in the problem are related to when the 

rate modifying activity will be performed to minimize the total completion time and how the 

job sequence will be in the machine. A network based mathematical model for the solution is 

proposed and solved. 

Keywords: Machine scheduling, Rate-modifying activity, Mathematical modelling 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada, hız değiştirme faaliyeti (hdf) ile birlikte tek makineli bir sistemdeki işlerin 

çizelgelenmesi problemi ele alınmaktadır. Söz konusu aktivite sistemdeki makinenin işlem 

hızını değiştirmekte olan bir faaliyettir. Çalışmada çözüm aranan problemler iş sıralamasının 

bulunması ve hdf’nin gerçekleştirileceği anın belirlenmesidir. Problemde amaç toplam 

tamamlanma zamanının minimize edilmesi olarak belirlenmiştir. 

Literatürde, hdf ile tek makineli sistemde farklı durumları ele alan çizelgeleme çalışmaları 

bulunmaktadır. Lee ve Leon (2001), Gordon ve Tarasevich (2009), Mosheiov ve Oron (2006), 

Mosheiov ve Sarig (2009), Wang ve Wang (2010), Mosheiov ve Sidney (2010) tarafından 

yapılan araştırmalar, bu çalışmalarından bazılarıdır. Söz konusu problem için önerilen birçok 

farklı çözüm yaklaşımından farklı olarak bu çalışmada, farklı problem yapılarında da 

kullanılabilecek, şebeke tabanlı bir yaklaşım önerilmektedir.  
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Çalışmanın devamı şu şekildedir: Bir sonraki bölümde çözüm için önerilen matematiksel 

model açıklanmış ve bir örnek üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bölüm 3 ise son açıklamalar ve 

elde edilen bulgular üzerinde durmaktadır. 

2. MATEMATİKSEL MODEL 

İncelenen sistemde, n adet iş ve bir hdf aktivitesi tek bir makine üzerinde çizelgelenecektir. 

Her bir iş için, eğer iş hdf’den önce yapılırsa, sabit bir işlem süresi (  ) bilinmektedir. Diğer 

yandan, eğer j işi, hdf’den sonra yapılırsa, işlem süresi      olmaktadır, burada      

değiştirme oranını göstermektedir.  

Problem için bir doğrusal programlama modeli oluşturulmuştur. Bu formülasyonda kullanılan 

   düğümü;         için işin hdf’den önce (   ) veya sonra (   ) gerçekleştirilme 

durumuna göre oluşturulmuş olan durumları,             için başlangıç ve bitiş 

düğümlerini, ve             için hdf ile ilgili hareketleri tanımlamaktadır. 

Probleme yönelik şebeke yapısının anlaşılabilmesi için Şekil 1 üzerinden gidilecek olursa; 4 

işin yapılacağı bir örnekte,     anında           olarak tanımlanmış olan    

düğümünden başlanmaktadır.                olarak tanımlanmış olan düğümler           

işleri için ilgili işlerin hdf’den önce yapılması durumlarını;                olarak 

tanımlanmış olan düğümler ise           işleri için ilgili işlerin hdf’den sonra yapılması 

durumlarını belirtmektedir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere;             

düğümleri, yani          olarak adlandırılan düğümler, hdf ile ilişkili düğümlerdir. Burada 

tek aktivite için iki farklı düğüm kullanılmış olması problemin genel yapısına uyum 

sağlanabilmesi adına seçilmiş bir yaklaşımdır. Şebekede bitiş düğümü olarak         

  olarak tanımlanan    düğümü kullanılmaktadır. 

Şekil 1 üzerinden devam edildiğinde, problemin çözümü ile elde edilebilecek üç mümkün 

yolun verildiği görülebilir. Mavi çizgiler ile gösterilen ilk yol     anında ilk olarak 1. işin 

yapılması, ardından hdf’nin gerçekleştirilmesi, ve sonrasında sırasıyla 4., 3. ve 2. işlerin 

tamamlanması ile bitiş düğümüne varılacağı bir olası yolu göstermektedir. Benzer şekilde 

kırmızı çizgiler ile gösterilen yolda 4. iş ile başlanmakta, onu 3. iş takip etmekte, ardından 

gerçekleştirilen hdf sonrasında 2. ve 1. işler tamamlanmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak, 

yeşil çizgiler ile gösterilen yolda ilk olarak hdf yapılmakta ve tüm işler hdf sonrası sahip 

olacakları işlem zamanlarına göre gerçekleştirilmektedir. Yeşil ile gösterilen bu yoldaki iş 

sırası 1, 2, 3 ve 4 olarak görülmektedir. 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 144 

 

 

Şekil 1.  Probleme yönelik şebeke gösterimi 

Oluşturulan matematiksel modelde aşağıdaki parametre ve değişkenler kullanılmaktadır: 

Parametreler: 

-  : Gerçekleştirilecek iş sayısı 

-    :    düğümündeki işlem zamanı 

Karar değişkenleri: 

-      
: {
1                                        
    diğer durum

} 

-    :    düğümünün bitiş zamanı 

-  : Toplam tamamlanma zamanı 

Bu problem için, hdf’den önce ve sonra gidilebilecek düğümler ayrı tanımlanmış olup, ilgili 

fizibilite koşullarının sağlanması gereklidir. Tüm olası hareketler bu durumlara dikkat 

edilerek belirlenmekte ve bulunacak yolda bazı hareketler engellenmektedir. 

Oluşturulan şebekede        düğümü başlangıç noktası olarak belirlenmiş ve bunun için 

Eş.(1) kullanılmıştır. 

       
        (1) 

Eş.(2)’deki Miller-Tucker-Zemlin (196 ) tipi kısıtlar düğümlerin tamamlanma zamanlarının 

seçilen arklara ve düğümlerdeki zamanlara göre belirlenmesini sağlamaktadır. 

           
      

  (       
)                (2) 

Şebeke gösterimi ile tutarlı olarak, başlangıç ve bitiş düğümlerini tanımlamak üzere Eş.(3) ve 

Eş. (4) kullanılmıştır. Tüm diğer düğümler için ise Eş. (5) geçerlidir. 
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∑        
 ∑        

               (3) 

∑         ∑                       (4) 

∑        
 ∑        

                (5) 

Her bir iş için hdf’nin öncesinde veya sonrasında olmak üzere tek bir işlem gerçekleştirileceği 

için, ilgili düğümlerden yalnızca birinin kullanılması sağlanmalıdır. Bunun için Eş. (6) 

oluşturulmuştur. 

∑         ∑                 (6) 

Hdf gerçekleştirildikten sonra yalnızca     alt indisi ile tanımlanan düğümlere 

gidilebileceğinden ilgili kısıt Eş. (7) ile sağlanmıştır. 

∑                 (7) 

Problemde ele alınan amaç, toplam tamamlanma zamanının minimizasyonudur. Bu değerin 

tanımlanması için Eş. (8) kullanılmaktadır.  

  ∑            (8) 

Sonuç olarak, aşağıdaki karışık tamsayılı doğrusal programlama modeli elde edilmiştir: 

min C 

s.t.   (1)-(8) 

Oluşturulan model, yapılan varsayımların ve kullanılan kısıtların daha iyi anlaşılabilmesi için, 

aşağıdaki örnek problem verileri ile kullanılmıştır. 

Örnek 1. Tek makineli bir sistemde yapılacak olan 4 işin işlem süreleri şu şekildedir: 50, 60, 

60, 40 birim zaman (bz). Makinenin bakım ihtiyacı nedeniyle vereceği ara (hdf) için gerekli 

süre 30 bz’dir. Hdf sonrasında, işlerin işlem sürelerinde %1 ’luk iyileşme olacağı 

öngörülmektedir. Model sonucu elde edilen yol Şekil 2’de verilmiştir. Şekilden takip 

edilebileceği üzere, iş sırası 4-1-3-2 şeklinde olup, tüm işler hdf sonrasında yapılmaktadır. 

Elde edilen optimum çözüme göre toplam tamamlanma zamanı değeri 591 bz olarak 

bulunmuştur. 
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Şekil 2.  Örnek problem için elde edilen şebeke yapısı 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada gerçek hayatta sıkça karşılaşılan bir durumdan yola çıkılmış ve tek makineli bir 

sistemde işlenecek işlerin bir hız değiştirme faaliyeti (hdf) ile birlikte çizelgelenmesi problemi 

ele alınmıştır. Parçaların işlem zamanlarını değiştiren bir faaliyet olarak hdf, temelde bir 

bakım faaliyetidir. Bununla birlikte, bir işin hdf’den önce veya sonra planlanması ilgili işlem 

zamanının farklı değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Problemde, toplam tamamlanma 

zamanının minimize edilmesi amaçlanmakta; bu amaca uyacak şekilde ilgili makinedeki iş 

sırasının ve hdf’nin gerçekleştirileceği zamanın belirlenmesine çalışılmaktadır. Çözüm için 

şebeke tabanlı bir algoritma önerilmiş ve yöntemin uygulanabilirliği örnek problem verisi 

üzerinde gösterilmiştir.  
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ÖZET 

Vakıf hemen her toplum tarafından insanlara yardım etmek için geçmişten beri 

kullanılagelmiş kurumlar olarak bilinmekte olup, belirli bir amaç için kurulan mal ve para 

topluluklarıdır. Özellikle İslam medeniyetlerinde büyük önem kazanan vakıf Osmanlı 

döneminde altın çağını yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra, vakıfların 

yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bırakılmıştır. Vakıflara ait taşınmazların tamamının 
arazi yönetimi uygulamaları yine bu kurum tarafından yürütülmektedir. Harita Mühendisliği 

Bölümü Lisans eğitiminde, vakıf taşınmazlara yönelik bir ders yer etmemiştir. Bu durum, 

öğrencilerin, mezuniyetten sonra vakıf taşınmazları ile ilişkili alanlarda problemlerle 

karşılaşmasına, yanlış uygulamalar yapmasına ve eksik kararlar almasına sebep 

olabilmektedir. Arazi yönetimi uygulamaları ile vakıf taşınmazlar arasındaki ilişkinin doğru 

bir şekilde öğrencilere aktarılması elzemdir. Zira bu öğrenciler mezuniyetlerini takiben bu 

uygulamalara yön vermektedirler. Harita mühendisleri bu uygulamaların yürütülmesinde öncü 

bir rol üstlenmektedir. Bu alanda çalışma yapma potansiyeli bulunan harita mühendislerinin, 

vakıf ve mülkiyet ilişkisi kavramları üzerine kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin 

belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Yanılgıların ve bilgi eksikliklerinin tespit edilmesi 

atılacak somut adımlara öncü olacaktır. Bu çalışmanın amacı harita mühendisliği 
öğrencilerinin vakıf ve mülkiyet ilişkisi üzerine kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin 

belirlenmesidir. Çalışmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Alan taraması çalışmaları 

mevcut durumu tespit etmek için yürütülen bir araştırma türüdür. Çalışmanın örneklemini 200 

harita mühendis adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 25 sorudan 

oluşan anketten yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdelik dilimlerden 

yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda harita mühendisliği adaylarının özellikle “Vakıflar 

Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması” konusunda kavram yanılgılarının ve bilgi 

eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle adaylardaki bu eksiklikleri gidermek adına 

kavramsal değişim metni, örnek olay gibi materyallerin hazırlanarak etkilerinin tespit edilmesi 

önerilebilir.  
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Anahtar Kelimeler: vakıf, mülkiyet, kavram yanılgısı, bilgi eksikliği, anket 

Bu çalışma TÜBITAK tarafından desteklenen 117Y261 numaralı "Harita Mühendisliği 

Öğrencilerinin Vakıf ve Mülkiyet İlişkisi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi 

ve Giderilmesi", başlıklı projeden üretilmiştir. Katkılarından dolayı TÜBİTAK’a teşekkür 

ederiz. 

DETERMINATION OF THE MISCONCEPTION IN THE RELATION BETWEEN 

FOUNDATION AND OWNERSHIP ON THE STUDENTS OF GEOMATICS 

ENGINEERING 

ABSTRACT  

The Foundation, a group of goods and money established for a specific purpose, is known as 

the institutions which have been used since the past to help all the people by almost every 

society. The foundational institutions gained great importance especially in Islamic 

civilizations, has lived its top period in the Ottoman times. After the proclamation of the 

Republic of Turkey, management and representation of the all foundations has been given to 
the General Directorate of Foundations (GDF). The land management practices and 

implementations of all the immovable belonging to foundations are also carried out by this 

institution. Department of Geomatics Engineering in the graduate education does not cover 

the foundational issues in terms of immovable properties. This situation may cause for the 

students to come across some problems in the land management implementations related to 

the foundational immovable after graduation, maybe they can make wrong applications and 

take some insufficient decisions. It is essential that the relationship between land management 

implementations and foundation immovable must be taught to these students.  Because these 

students, after the graduation, shape these applications as good or bad. There, geomatics 

engineers play a pioneering role in the implementation of these applications. It is important to 

identify all the misconceptions and information deficiencies in the relation between 
foundational works and property, for the geomatics engineers who have the potential to work 

in this field. Identifying the misconceptions and information deficiencies mentioned will be 

the pioneers for concrete steps to be taken. The aim of this study is to determine the 

misconceptions and information deficiencies of geomatics engineering students on the 

relationship between foundation and property. Survey research design method was used in the 

study. Survey research design is a type of research conducted to determine the current 

situation. The sample group of the study consists of 200 candidates of geomatics engineer. A 

questionnaire consisting of 25 questions produced was used to collect data. Frequency and 

percentage slices were used to analyse the data. As a result of the study, it was seen that the 

candidates had misconceptions and lack of information especially about the implementation 
of Article 30 in Law of Foundations. Therefore, to eliminate these shortcomings in the 

candidates, it is advisable to prepare materials such as "conceptual change text" and "case 

study" to determine the materials’ effects.  

Keywords: foundation, property, misconception, lack of knowledge, interview 
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GİRİŞ 

 

Arapça kökenden gelen vakıf kelimesi “durma, durdurma, alıkoyma, ayakta bekleme, 

hapsetme, dinlendirme” anlamlarına gelmektedir (Muhammed, 1933; Koyunoğlu, 2002). Türk 

Dil Kurumu Sözlüğünde ise vakıf, “bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve 

resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para” olarak, 

vakfiye ise “Bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakıfname” olarak, vakıf senedi “Bir vakfın 

oluşumunu belgeleyen senet” olarak,  tanımlanmaktadır (URL–1, 2019). 

 

Vakıf kavramı ve mantığı hemen her toplum tarafından, gerek o toplum içinde gerekse farklı 

toplumlardan, başta yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla geçmişten beri 
yaşatılan yardım kurumları olarak bilinir. Vakıf, medeni hukukta belirtildiği üzere, özel hukuk 

tüzel kişisi olmakla birlikte bir mal topluluğudur. Vakıf, belirli ve sürekli ve de hukuka uygun 

bir amaç için özgülenen mal ve para şeklinde de tanımlanabilir. Hemen her inançta vakıf 

kavramı veya buna benzer kurumlar göze çarpmaktadır (Hatemi, 1996; Berki, 1934; Ertuç, 

2007; Köprülü, 1981; Mardin, 1954; Koyunoğlu, 2002). Özellikle İslam medeniyetlerinde, 

İslam dinin etkisi ile çok büyük önem kazanan bu kavram, Osmanlı döneminde altın çağını 

yaşamıştır. Öyle ki Osmanlı dönemi Vakıf Medeniyeti olarak bilinmektedir (Kazıcı, 2004). 

Osmanlı döneminde sayıları 200.000’i aştığı ifade edilen, işlevleri ise sayılamayacak kadar 

çok olan vakıf kurumlarının yönetimi için Vakıflar Bakanlığı bile kurulmuştu. Türkiye 

Cumhuriyetinin kurulmasından sonra, vakıfların yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 

yüklenmiştir. Mülkiyeti mazbut vakıflar ile vakıflar genel müdürlüğüne ait tüm vakıf 
taşınmazların tamamının her türlü arazi yönetimi uygulamaları ki bunların en bilinenleri, tapu 

kadastro işlemleri, kamulaştırma çalışmaları, imar uygulamaları, coğrafi bilgi sistemi 

çalışmalarıdır, yine bu kurum tarafından yürütülmektedir (Çoruhlu, 2013).  

 

Vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde ve hayır şartlarının yerine getirilmesinde en önemli gelir 

kaynağı vakıfların taşınmazlarından elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler bazen taşınmazın 

taşınmaz değerleme modelleri ile değerlemesine, bazen kiralanmasına, imar uygulaması ile 

farklı bir taşınmaza evirilmesine bağlı olarak farklı şekilde kendini gösterebilir. Ancak, her 

durumda bu taşınmazdan direkt ya da dolaylı yoldan elde edilecek olan gelir, ilgili vakıf 

taşınmazın hiç şüphesiz etkin yönetiminden geçmektedir (Çoruhlu, 2013). Vakıf 
taşınmazlarının, arazi idaresi anlamındaki yönetiminde söz sahibi meslek gruplarının başında 

harita mühendisleri yer almaktadır. VGM tarafından yürütülen vakıf taşınmazların bu tip arazi 

yönetimi uygulamaları bu meslek grubunca öncelikli olarak idare edilmektedir. Bu nedenle, 

harita mühendislerinin mesleğe atanmadan önce “vakıf” ve “vakıf taşınmazları” kavramları 

ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmaları oldukça önemlidir. Mevcut literatür 

incelendiğinde harita mühendisleri ve harita mühendisliği öğrencileri ile “vakıf” ve “vakıf 

taşınmazları” konusunda yürütülmüş sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir (Çoruhlu ve 

Demir, 2015). Özellikle, vakıf ve mülkiyet konusunu birlikte ele alarak bunlar arasında ilişki 

kuran çalışmalara rastlanılamamıştır. Literatür araştırması sonucunda; vakıf, vakıf taşınmaz 

ve bunların mülkiyet kavramı ile olan ilişkisi hakkında bilgi verilen bazı çalışmaların 

yapıldığı görülse de (Çoruhlu ve Demir, 2009a, 2009b; Çoruhlu, 2010; Çoruhlu ve Demir, 
2013a, 2013b, 2013c; Çoruhlu, 2013, Çoruhlu ve Demir 2014a; Çoruhlu ve Demir, 2014b; 

Çoruhlu ve Demir, 2014c; Çoruhlu ve Demir, 2014d), arazi yönetimi uygulamalarında aktif 

görev alacak “harita mühendisi adayları” ile yürütülmüş herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

 

Çalışmada ele alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ile diğer 

üniversitelerin aynı bölümlerinin lisans eğitiminde, vakıf taşınmazlara yönelik bir ders 
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bulunmamaktadır. Bu durum, harita mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin, mezuniyetten 
sonra vakıf taşınmazları ile ilişkili alanlarda problemlerle karşılaşmasına, yanlış uygulamalar 

yapmasına ve eksik kararlar almasına sebep olabilmektedir. Bu alanda çalışma yapma 

potansiyeli bulunan harita mühendislerinin, vakıf ve mülkiyet ilişkisi kavramları üzerine 

kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin araştırılması gerekir. Ardından ise, yanılgıların 

ve bilgi eksikliklerinin tespit edilmesi atılacak somut adımlara öncü olacaktır. 

 

Bu çalışmanın temel problemi “Harita mühendisliği öğrencilerinin vakıf ve mülkiyet ilişkisi 

üzerine kavram yanılgıları ve bilgi eksiklikleri nelerdir?” sorusudur. Araştırmanın bu temel 

problem çerçevesinde yürütülmesi amaçlanmıştır.  

 

Amaç 

 

Bu çalışmanın amacı harita mühendisliği öğrencilerinin vakıf ve mülkiyet ilişkisi üzerine 

kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin belirlenmesidir.  

 

Yöntem 

 

Çalışmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Alan taraması çalışmaları mevcut durumu 

tespit etmek için yürütülen bir araştırma türüdür. Alan taraması, özel durum çalışmaları için 

gerekli alt yapıyı hazırlar ve araştırılacak problemin oluşturulması için ortam sağlar (Çepni, 

2007). 

 

Örneklem 

 

Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında harita mühendisliği 

programında öğrenim gören 200 harita mühendis adayı oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anketten yararlanılmıştır. Anket araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Anket sorularının geçerliğini sağlamak amacıyla 3 alan uzmanından görüş 
alınmıştır. Anket 200 harita mühendis adayına uygulanmıştır. Anket verileri betimsel analize 

tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelik dilimlerden yararlanılarak okuyucuya 

sunulmuştur.  

 

BULGULAR 

 

Bu başlık altında anket çalışmasından elde edilen bulgular soru soru incelenerek sunulmuştur.  

Öncelikle anket sorusu verilmiş ve sonrasında sorunun analizinden elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

 

Ankette sorulan “Aşağıdaki kavramlara yönelik görüşlerinizi (X) ile işaretleyiniz.” sorusuna 
yönelik elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Harita mühendisliği öğrencilerinin kavramlara ilişkin görüşleri  

 

Görüşler 

Kavramlar 

Biliyorum Kısmen 

biliyorum 

Bilmiyorum 

Frekans  

(f) 

Yüzde 

(%) 

Frekans  

(f) 

Yüzde 

(%) 

Frekans  

(f) 

Yüzde 

(%) 

Vakıf 152 76,00 46 23,00 2 1,00 

Vakıf taşınmaz 116 58,00 63 31,50 21 10,50 

Mazbut vakıf 13 6,50 33 16,50 154 77,00 

Mülhak vakıf 11 5,50 32 16,00 157 78,50 

Cemaat ve esnaf vakfı 50 25,00 101 50,50 49 24,50 

Yeni vakıf 28 14,00 70 35,00 102 51,00 

Akar 76 38,00 60 30,00 64 32,00 

Hayrat 143 71,50 43 21,50 14 7,00 

Vakfiye 26 13,00 56 28,00 118 59,00 

İcareteynli vakıf 5 2,50 19 9,50 176 88,00 

Mukataalı vakıf 7 3,50 24 12,00 169 84,50 

Vakıf şerh 51 25,50 68 34,00 81 40,50 

Taviz bedeli 33 16,50 58 29,00 109 54,50 

Galle fazlası 6 3,00 14 7,00 180 90,00 

İntifa hakkı(vakıflarda) 49 24,50 66 33,00 85 42,50 

Vakıflar Meclisi 22 11,00 78 39,00 100 50,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan harita mühendisliği öğrencilerinden en az yarısının 

vakıf, vakıf taşınmaz, hayrat kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın en az 
yarısının da mazbut vakıf, mülhak vakıf, yeni vakıf, vakfiye, icareteynli vakıf, mukataalı 

vakıf, taviz bedeli, galle fazlası ve vakıflar meclisi kavramları hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları görülmektedir.  

 

Ankette sorulan “Vakıflar nasıl bir kişiliğe haizdir?” sorusuna yönelik elde edilen bulgular 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Harita mühendisliği öğrencilerine göre vakıfların kişiliği 

Nitelikler Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Özel hukuk tüzel kişisi 98 49,00 

Kamu tüzel kişisi 76 38,00 

Özel kişi 19 9,50 

Şirket  7 3,50 

Diğer  0 0,00 

 

Tablo 2 incelendiğinde vakıfları; öğrencilerin % 49’u özel hukuk tüzel kişiliğine haiz olarak 

nitelendirdikleri görülmektedir. 

 

Ankette sorulan “Cumhuriyet öncesi kurulmuş ve mazbutaya alınmış bir vakfın işlerini 

yapmaya hangi birimin yetkili olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik elde edilen 

bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.  
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Tablo 3. Harita mühendisliği öğrencilerine göre cumhuriyet öncesi kurulmuş ve 
mazbutaya alınmış bir vakfın yetkili birimi 

Birimler Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Vakıflar genel müdürlüğü 105 52,50 

Maliye hazinesi/defterdarlık 45 22,50 

Kültür ve tabiat varlıklarını koruma 

kurulu 

32 16,00 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 12 6,00 

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü 6 3,00 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin; % 52,50’sinin “Vakıflar Genel Müdürlüğü”nü, 

cumhuriyet öncesi kurulmuş ve mazbutaya alınmış bir vakfın yetkili birimi olarak belirttikleri 

görülmektedir. 
 

Ankette sorulan “Sizce Akar ve Hayrat niteliğindeki vakıf taşınmazlar arasında fark var 

mıdır?” sorusuna yönelik elde edilen bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Harita mühendisliği öğrencilerinin Akar ve Hayrat niteliğindeki vakıf 

taşınmazları arasındaki farka ilişkin görüşleri 

Durumlar  Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Evet  88 44,00 

Kısmen  57 28,50 

Hayır  55 27,50 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin % 44’ü Akar ve Hayrat niteliğindeki vakıf taşınmazlar 

arasında fark olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Ankette sorulan “Günümüzde hangi kişilerin mazbut vakıf kurma yetkisi vardır?” sorusuna 
yönelik elde edilen bulgular Tablo 5’de sunulmuştur. 

 

Tablo 5. Harita mühendisliği öğrencilerine göre mazbut vakıf kurma yetkisi olan 

kişiler  

Kişiler  Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Tüzel kişiliğe haiz çeşitli devlet 

kurumları 

80 40,00 

Gerçek kişi 55 27,50 

Köy/Belediye/il tüzel kişiliği 23 11,50 

Türkiye diyanet vakfı tüzel kişiliği 19 9,50 

Hiçbiri  23 11,50 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin; % 40’ının tüzel kişiliğe sahip çeşitli devlet kurumlarının 
mazbut vakıf kurma yetkisinin olduğunu belirttikleri görülmektedir.  
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Ankette sorulan “Herhangi bir vakfın statüsü, o vakfa ait taşınmaz için tapuda yapılacak 
işlemlerde, yetkilendirilen kişinin belirlenmesinde bir farklılık yaratır mı?” sorusuna yönelik 

elde edilen bulgular Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Harita mühendisliği öğrencilerine vakfın statüsünün tapu işlemlerinde yetkili 

kişinin belirlenmesinde farklılık yaratıp yaratmayacağına ilişkin görüşleri 

Durumlar  Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Evet  124 62,00 

Hayır  76 38,00 

 

 
Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin % 62’sinin vakfın statüsünün o vakfa ait taşınmaz için 

tapu işlemlerinde yetkili kişinin belirlenmesinde farklılık yaratacağını belirttiği görülmektedir.  

 

Ankette sorulan “Vakıf taşınmazlar günümüzde tapu siciline hangi kişiler adına tescil 

edilmektedir sorusuna yönelik elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Harita mühendisliği öğrencilerinin vakıf taşınmazların hangi kişiler adına 

tescil edildiğine yönelik görüşleri  

Kişiler  Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Vakıflar genel müdürlüğü 101 50,50 

İlgili vakfın adı ile 87 43,50 

İlgili vakfın mütevelli heyeti başkanı adına  8  4,00 

Vakıfbank veya vakıf katılım adına  4 2,00 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin % 50,50’sinin “Vakıflar Genel Müdürlüğü"nü vakıf 

taşınmazların tapu siciline tescil edildiğini belirttikleri görülmektedir.  

 

Ankette sorulan “Vakıf taşınmazları üzerine temliki tasarrufları kısıtlayan şerh-beyan vs., tapu 

sicilinde konulabilir mi?” sorusuna yönelik elde edilen bulgular Tablo 8’de sunulmuştur. 
 

Tablo 8. Harita mühendisliği öğrencilerinin vakıf taşınmazları üzerine temliki 

tasarrufları kısıtlayan şerh-beyan vb. durumların tapu siciline konulup konulmadığına ilişkin 

görüşleri 

Durumlar  Frekans                                

 (f) 

Yüzde 

(%) 

Evet  157 78,50 

Hayır  43 21,50 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin % 78,50’sinin vakıf taşınmazları üzerine tekmili 

tasarrufları kısıtlayan şerh-beyan vb. durumların tapu tesciline konulabileceğini belirttikleri 

görülmektedir.  
 

Ankette sorulan “A isimli kişi adına tapu sicilinde tescil edilmiş bir taşınmaz üzerinde vakıf 

şerhi bulunmaktadır. Bu şerh B’ ye satışını engeller mi?” sorusuna yönelik elde edilen 

bulgular Tablo 9’da sunulmuştur. 
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Tablo 9. Harita mühendisliği öğrencilerine göre tapu sicilinde tescil edilmiş taşınmaz 
üzerindeki vakıf şerhinin taşınmazın satışını engelleyip engellemeyeceğine ilişkin görüşleri 

Durumlar  Frekans                                

(f) 

Yüzde 

(%) 

Evet  134 67,00 

Hayır  66 33,00 

 

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin % 67’sinin tapu sicilinde tescil edilmiş taşınmaz 

üzerindeki vakıf şerhinin ilgili taşınmazın satışını engelleyeceğini belirttikleri görülmektedir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Aşağıdaki kavramlara yönelik görüşlerinizi (X) ile işaretleyiniz sorusu ile örneklem grubunun 

vakıf ve mülkiyet ilişkisinin ortaya konulması adına sorulan en temel soru olarak temel 

kavramlar ele alınmıştır. Bu temel kavramların bilinirlik düzeyleri araştırılmıştır. Zira 

uygulamalar bu kavramlar üzerinden yürütülmektedir. Örneklem grubunun sadece vakıf 

kavramını %76 oranında, vakıf taşınmaz kavramını %58, hayrat kavramını ise %71 oranında 

bildiği, bununu dışındaki temel tanım ve kavramların net bir şekilde bilmedikleri anlaşılmıştır. 

Oysa uygulamaların yürütülmesinde bu bilinen kavramların tek başına yeterli olmadığı, diğer 

kavramların da mutlak suretle bilinmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

 

Vakıflar nasıl bir kişiliğe haizdir sorusu Medeni Hukuk’un kişiler hukuku altında tanımlanan 

vakıf kavramının nasıl bir kişiliğe haiz olduğunun bilinirliği değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğu, vakıf kavramını kamu tüzel kişisi, özel kişi, şirket gibi yanlış veya eksik bir 

şekilde değerlendirilmiştir. 

 

Cumhuriyet öncesi kurulmuş ve günümüzde yöneticisi kalmayarak mazbut vakıf statüsüne 

alınan vakıfların tüm iş ve işlemlerini yapmak ve bu vakıfları temsil etmek hangi kurumun 

yetkin olduğu sorusu ise şu şekilde değerlendirilmiştir. Örneklem grubu %52 oranlar bu işin 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını doğru bir şekilde ifade etmiştir. Ancak ilk 

soruda yöneltilen mazbut vakıf ifadesini bilmeyen öğrenci oranının %77 olması bu sorunun 

doğruluğu sorgulatır niteliktedir. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sayıları 40.000’i 

aşkın mabut vakfın yönetimi ve temsili yürütülmekte olup, bu vakıfların arazi yönetimi 
uygulamalarına yönelik tüm iş ve işlemleri de yine genel müdürlükteki bu mühendisliler 

vasıtası ile yürütülmektedir. Bu nedenle mazbut vakıf kavramı ile genel müdürlük arasındaki 

ilişkinin doğru bir şekilde ele alınması gerektiği sonucu bu soru ile elde edilmiştir. 

 

Akar ve Hayrat niteliğindeki vakıf taşınmazlar arasında fark bir soru olarak örneklem grubuna 

sorulmuştur. Bu soru da fark olduğu %44 lük bir oranda belirtilmiştir. Ancak bu farkın ne tip 

uygulamalarda ve ne şekilde ortaya çıkacağına ve değerlendirileceğine yönelik bir açıklama 

istenmemiştir.  Ek olarak ilk soruda hayrat kavramı %71,50 oranında biliniyor olduğu ifade 

edilmiştir. Ayrıca %56 lık bölümün fark olduğu noktasındaki ifadesi de zaten yanlıştır. Bu 

nedenle akar ve hayrat vasıflı taşınmazların ne olduğu noktasında örneklem grubunda ciddi 

bilgi eksikleri olduğu değerlendirilmiştir. 
 

Mazbut vakıf kurma yetkisi olan kişiler hakkında öğrencilerin sadece %11,50 lik doğru yanıtı 

işaretlemiştir. Bu nedenle mazbut vakfın ne olduğu yanında nasıl kurulabileceği ve 

kurulamayacağı noktasında eksiklikler olduğu değerlendirilmiştir. 
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Harita mühendisliği öğrencilerine vakfın statüsünün tapu işlemlerinde yetkili kişinin 
belirlenmesinde farklılık yaratıp yaratmayacağına ilişkin görüşleri öğrencilerin yarıdan fazlası 

doğru yanıtlamıştır. Ancak bu vakıfların statülerini ve yetki işlemlerinin nasıl yürütüleceğini 

bilmeden işaretledikleri söylenebilir. Zira ilk sorudaki vakıf türleri; mazbut vakıf, mülhak 

vakıf, cemaat ve esnaf vakfı, yeni vakıf kavramları bilinmeden bu farkın açıklanması olası 

değildir. 

 

Harita mühendisliği öğrencilerinin vakıf taşınmazların hangi kişiler adına tescil edildiğine 

yönelik görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %  43,50 si vakfın adı ile tapu sicilinde 

taşınmazların tescil edileceğini doğru bir şekilde ifade etmişlerdir. Buna karşın geriye kalan 

daha büyük kitle yanlış ifadelerde bulunmuş, bunlardan büyük çoğunluğu genel müdürlük 
adına tescil işleminin yapılacağını ifade etmişlerdir.  

 

Harita mühendisliği öğrencilerinin vakıf taşınmazları üzerine temliki tasarrufları kısıtlayan 

şerh-beyan vb. durumların tapu siciline konulup konulmadığına ilişkin görüşleri ile A isimli 

kişi adına tapu sicilinde tescil edilmiş bir taşınmaz üzerinde bulunan vakıf şerhinin, 

taşınmazın B’ ye satışını nasıl etkileyeceği irdelenmiştir. Bu iki soru birbiri ile direkt ilişkili 

olduğundan birlikte değerlendirilmiştir. Örneklem grubu bu soruların yanıtını doğru bir 

şekilde ve büyük oranda yanıtlamıştır. Ancak 1. soru ile yöneltilen icareteynli vakıf, 

mukataalı vakıf, vakıf şerh taviz bedeli kavramlarının bilinemediği de görülmüştür. 

Dolayısıyla bu sorunun 1. sorunun yukarıda verilen ifadeleri ile birlikte ele alınmasında 

faydalı olacaktır. Zira hem vakıf veya vakıf taşınmazdan dolayı bir kısıtlama tapu siciline 
tescil edilmektedir. Bazen de tersi durumlardan dolayı vakıf taşınmaz üzerinde bir kısıtlılık 

tescili yapılabilmektedir. Benzer şekilde, taşınmazın geçmişte vakıf olmasından dolayı, 

günümüzde farklı bir kişiye ait olsa bile üzerinde vakıf belirmesi de olabilmektedir. Özellikle 

bu soru ile geçmişte vakıf olup, günümüzde farklı kişilere ait olan taşınmazlar özelinde bilgi 

eksiklikleri tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

 

Arazi feodalizm dönemlerinde sadece mali değeri olan bir zenginlik kaynağı iken günümüzde 

bilindiği üzere kıt bir kaynak haline gelmiştir. Bu kıt kaynakların çok iyi bir şekilde 

yönetilmesi arazinin aslına uygun şekilde kullanılması ile sağlanabilir. Bunu yaparken de bazı 

arazilerin kentsel alan bazı arazilerin kırsal alan olarak planlanması yanında bazı alanlarında 

mezarlık olarak planlanması gerekmektedir. Çok çeşitli arazi türleri mevcut olup, bunlardan 

bir tanesi de mezarlıklardır. Mezarlıklar, toplumun inançları ve ölüm arasındaki bağı yansıtan 
önemli yerlerdir. Mezarlıklar korkulan mekânlar olarak görülse de, ölümü bilincini yaşayan 

her canlının ortak paydasıdır. Toplumun inançları ve ölüm arasındaki bağı yansıtan önemli 

mekânlardır. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de bu alana yönelik yayımlanmış sınırlı sayıda 

literatür olduğu görülmüştür. Uygulamalara bakıldığında ülkemizde mezarlık alanları ile ilgili 

olarak bir arz sıkıntısı göze çarpmaktadır. İnsanoğlunun hayatının son bulmasından dolayı 

zorunlu olarak ortaya çıkan mezar kavramı çeşitli sebeplerden ötürü birbirinden farklılık 

göstermiştir. Diğer bir önemli konu bu tip alanların yönetimine ilişkin mevzuattaki 

dağınıklıktır. Bu dağınıklık sektör için çok gerekli idari ve yapısal değişimin sağlanmasını 

engellemektedir. Bu çalışma, kısmen bu boşluğu doldurmayı ve sektörle ilgili öngörüleri 

dolaylı olarak sunmayı hedeflemektedir. Genelde; statü, ölüm şekli, varlıklı olup olmama ve 

din farklı mezar sınıflarının olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Mezar türleri vurgulandığı üzere 
hem mezarın özelliğinden dolayı ve hem de taşınmazın mülkiyetinden dolayı ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada mezarlıklar mülkiyet türlerine ve özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Ele 

alınması gereken diğer bir soru ise, mevcut mezarlar belirlenirken dikkate edilmesi gereken 

kriterlerdir. Bu konularda çalışma yapacak olan araştırmacılara, mezarlık bilgi sistemine altlık 

oluşturacak mezarlık yer seçim kriterleri ve alt kriterler belirlenmesi konusunda araştırma 

yapmaları önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: arazi yönetimi, mezarlık, nesne tabanlı coğrafi veri modeli 

 

CEMETERIES AND CEMETERY TYPES IN LAND MANAGEMENT ISSUES 

 

ABSTRACT 

While the land was accepted as a source of wealth with only its financial value in the 

feudalism period, it became a scarce resource. Good management of these scarce resources 

can be achieved thanks to the proper usage of it. Some lands should be planned as urban 

areas, some areas as rural areas and some areas as cemeteries. Apart from these, there are a 

wide variety of land types, one of which is graveyards. Cemeteries are important places that 

reflect the connection between society's beliefs and death. Although cemeteries are generally 

accepted seen as feared spaces, it is the common denominator of all human beings who are 
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conscious of death. They are important places that reflect the connection between society's 
beliefs and death. There are limited number of published literature for this area in Turkey in 

terms of land management. When we look at the applications, there is a supply shortage in the 

graveyard areas in our country. The concept of grave differs from each other for various 

reasons due to the end of human life. Another important issue on the management of these 

areas is the disorganization of their legislation. This disruption prevents the administrative and 

structural change which are necessary for the sector. This study aims to partially fill this gap 

and indirectly present the predictions about the sector. Generally; status, type of death, 

whether or not to be wealthy, and religion have provided the existence of different grave 

classes. Graveyard species have emerged in different ways because of the nature of the grave 

and because of the ownership of the real estate. In this study, cemeteries are classified 
according to their properties and characteristics. Another question that needs to be addressed 

is current criteria to be considered when determining the existing graveyards and needed 

criteria to be considered when determining the possible graveyards. Cemetery location 

selection criteria and sub-criteria determination, bases of the cemetery information systems, 

are advised researchers interested in this area to investigate. 

 

Keywords: land management, cemetery, geographic data model 
 

GİRİŞ  

Mezar kelime olarak kısaca ölünün gömülü olduğu yer olarak tanımlanabilmekle beraber,  

kabir, sin ve makber gibi kelimeler mezar ile eş anlamlı kelimelerdir (TDK, 2019). Bir başka 

tanımda mezar, yaşam fonksiyonlarını tamamen yitirmiş organ ve kadavraların toprak içinde 

mikroorganizmalarca parçalanacağı, çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun 

derinliklere yasal ve dini kurallara uygun, ölünün defin yerini belirten, üzeri kapatılmış 

çözülme odacıklarıdır (Uslu 1997; Aktaş, 2009). Mezarlık ise mezarların toplu halde 

bulundukları yerlerdir. Eski çağlarda bunlara “nekropol” (yeraltı galerileri) denilirdi. 

Arapça’da ise mezarlık, “Ziyaret edilen yer, görülmeye gelinen yer” olarak kullanılmaktadır. 

İngilizlerde mezarlık “Uyku mekânı”; Almanca’da “Huzur yeri” anlamını taşımaktadır (Uslu, 

1997). Görüldüğü gibi mezarlık, kelime anlamı olarak ölülerin gömüldüğü yer manasına gelse 

de farklı farklı toplumlarda hep maneviyatla ilgili anlamlar taşır.  

Mezarlar ve mezar alanları korkulan, ürkülen mekânlar olarak görülse de, ölümün bilincide 

olan her canlının ortak paydasıdır. Bu alanlar, tarihimizin, dini ve kültürel kimliğimizin, sanat 

anlayışımızın, adet, gelenek ve göreneklerimizin, üzüntü ve kızgınlıklarımızın, 

beklentilerimizin, hırslarımızın, mali durumumuzun kısacası günlük yaşantımız da dâhil 

birçok konunun yansıdığı veya yansıtıldığı çok önemli alanlardır. Yazılı tarihimiz az olduğu 

için mezarlıklar bu toprakların bizlere bıraktığı en önemli yazılı kayıtlardır (Aksoy ve 

Özkardaş, 2015). Mezarlıklar çeşitli özellikleri sebebiyle tarihçiler, arkeologlar, şehir 

plancıları, peyzajlar vb pek çok meslek grubunun ilgisini çekmiştir (Karaoğlu, 2015). Yapılan 

araştırmalarda mezarlıklar çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki 

mezarlıklar mülkiyet ve yönetim boyutuyla ele alınacaktır. Her alanda olduğu gibi 

mezarlıkların çağdaş normlarda yönetimi kuşkusuz e-devlet uygulamaları ile söz konusu 

olacaktır. Bilindiği üzere son yıllarda hızla gelişim gösteren e-devlet uygulamaları, özellikle 
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de tapu ve kadastro verilerine ilişkin uygulamalar, dikkat çekmektedir. Belediyeler de bu 

uygulamalar içinde çok farklı şekillerde rol almaktadır. Mezarlıkların yönetimi adına örnek 

nitelikte olacak çok sayıda belediye uygulamaları mevcuttur. Ancak tüm bu sistemlerin ülke 

genelinde bir bütünlük içinde yani e-devlet bütünlüğü içinde birbiri ile uyumlu bir şekilde 

çalışabilmesi için ortak bir takım verilere ihtiyaç vardır. Nihayetinde bir arazi yönetimi 

uygulaması olan mezarlık bilgi sistemi uygulamaları için en önemli veri taşınmazlara ilişkin 

verilerdir (Çoruhlu ve Yıldız, 2017; Çoruhlu ve Yıldız, 2018). Geçmişte klasik CBS 

uygulamaları ile lokal ölçekte tesis edilebilen uygulamalar artık yerini e-uygulamalara 

bırakmaktadır. Zaten E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması ve bu sistemlerin aktif bir 

şekilde kullanımı ile ancak bilgi toplumuna dönüşüm sağlanabilir (Çoruhlu ve Demir, 2015). 

Bu dönüşümde araziye ilişkin her bir verinin hassas bir şekilde ele alınması elzemdir. Bu 

verilerden bir tanesi de mezarlıklara ilişkin verilerdir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Mülkiyet Hakları Açısından Mezarlıklar 

Mezarlıklar mülkiyet boyutuyla ele alınmadan önce, Türkiye’de mülkiyete konu olan 

taşınmaz malların özetlenmesi gerekmektedir. Şekil 1’den de görüleceği üzere taşınmaz 

mallara mülkiyete konu olan ve olmayan taşınmaz mallar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. 

Mülkiyete konu olan taşınmaz mallar ise özel mülkiyete konu olan veya devlet malları 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. Buradan hareketle mezarlıklar mülkiyet hakları açısından nasıl 

sınıflandırılmalıdır sorusu gündeme gelmektedir. Bu noktada mezarlıklar mülkiyeti olan 

devlet malları içinde farklı statülerde olduğu görülmektedir (Şekil 1). Bir başka deyişle 

mezarlıklar özel mülkiyete konu olmayan, devletin çeşitli organları ile temsil edilen ve bu 

organlar adına tescil edilen taşınmaz mal varlıklarıdır. Ancak uygulamada bu tanımlara 

uymayan çok sayıda fiili mezarlık varlığı da bilinmektedir. Her ne kadar fiili durum da çok 

farklı türde mezar olsa da bunları bir şekilde tanımlamak ve taşınmaz mallar ile 

ilişkilendirmek gerekmektedir. Örnek olarak bir mevta kendi tarlası veya fındık bahçesine 

defnedilmekte ve zamanla bu mezarlıktaki mevta sayısı artmaktadır. Yani tarım arazisi bir 

anda fiili olarak mezarlık vasfına dönüşebilmektedir. Bu tip taşınmazların tapu sicili ile 

ilişkisi kurulmadığından, bu tip alanlar mezarlık olarak belirlenememektedir.  

Devlet malları olarak nitelenen mezarlıkların mülkiyeti belediyeye, köy tüzel kişiliğine, 

hazineye ve milli savunma bakanlığına ait olabilmektedir. Ancak burada vakıf mülkiyeti 

mezarlıkları bu tanımın dışında tutmak gerekir. Çünkü vakıflar özel hukuk tüzel kişisi olarak 

tanımlanmıştır. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma mazbut vakıflar ise özel 

hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilip temsil 

edilmektedir (Çoruhlu, 2016). Ülkemizin 100.000’i aşkın taşınmaz kültür varlığı sayısı 

içinde vakıflara ait taşınmaz kültür varlığı sayısı 20.000’i aşkındır (Çoruhlu ve Demir, 

2015). Özellikle turizm ve kültür turizmi, vakıf taşınmaz kültür varlıkları üzerinden 
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yürütülmektedir. Bu taşınmazların içinde hem niteliği mezarlık olan birçok taşınmaz 

bulunmakta hem de cami vasıflı taşınmazların içinde de birçok mezarlar yer 

etmektedir (Çoruhlu ve Yıldız, 2018). Vakıf taşınmazlar içinde de hem geçmişten gelen 

kültür varlığı olarak tescilli mezarlıklar (Batur ve Aygül, 2016) ve hem de normal mezarlıklar 

olabilmektedir. 

 

MÜLKİYETE KONU 

OLANLAR
MÜLKİYETİ KONU 

OLMAYANLAR
- TARIMA ELVERİŞSİZ YERLER
- KAMUYA AİT SU VE  KANALLAR
- EMEKLE OLUŞTURULAN BARAJ VE GÖLLER
- KIYILAR, AKARSU YATAKLARI
- TAŞOCAKLARI
- BATAKLIK, SAZLIK, KAMIŞLIKLAR

- ÇAKILLIK VE KUMLUKLAR

ÖZEL VE TÜZEL 

KİŞİLERE AİT MALLAR
- ARSA 
- ARAZİ
- BİNA
- ÖZEL ORMANLAR
 -YABANCI  MALLARI
- İHYA EDİLEN YERLER

DEVLET MALLARI

ÖZEL MALLARI
-KÜLTÜR ARAZİLERİ
-DEVLET ORMANLARI
-MADENLER
-PETROL KAYNAKLARI

KAMU MALLARI

HİZMET MALLARI
-CAMİ, OKUL, SAĞLIK TESİSİ

-KÜTÜPHANE,-MEZARLIKLAR

KAMUNUN YARARLANDIĞI MALLAR

VAKIF MALLARI

-TEKKE
-TÜRBE
-CAMİ
-OKUL
-HASTANE
-İMARETHANE
-HAN
-ARSA
-ARAZİ
-DİĞER

KÖY ORTA MALLARI

-MERA
-YAYLAK
-KIŞLAK
-OTLAK
-HARMAN YERİ
-PAZAR
-PANAYIR
-BALTALIK
-MEYDANLAR
-SUVAT VE EYREK YERİ

TAŞINMAZ MALLAR

BELEDİYE MALLARI
-HARMAN YERİ
-ÇAYIR
-MERA
-KORULUK
-BATAKLIK
-DOLGU SAHALARI
-YIKIK KALE VE 
BURÇLAR

-METRUK 
MEZARLIKLAR

 
Şekil 1. mülkiyet çeşitlerine göre taşınmazlar ( Çoruhlu vd., 2018’ den uyarlandı) 

 

Mezarlıkların Sınıflandırılması  

Ülkemizde mezarlıklar adlandırılırken çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramların 

çoğu yasal dayanaktan yoksundur. Aşağıda çeşitli sınıflardaki mezarlıklara yönelik 

açıklamalar bulunmaktadır. Mezarlıkların farklı sınıflarda nitelendirilmesi kuşkusuz bu 

taşınmazların mülkiyet yönünden tescilini ve yönetimini doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple 

mezarlıkların öncelikle sınıflandırılması önem arz etmektedir. 
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Tablo 1. Mezarlık Türleri 

Müslüman 

Mezarlığı  

(Şehir 

Mezarlığı ) 
 

Şehir mezarlıkları olarak da adlandırılmış olduğumuz Müslüman mezarlıkların, Müslümanlar 

vefat ettiği zaman defnedilirler. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7.maddesine 

göre bu mezarlıkların işletilmesi belediyelerin mezarlıklar müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Belediyeye başvuruda bulunan merhumun yakınları belli bir ücret karşılığında buradan mezar 

yerini kendileri adına tahsis ettirebilirler. 

Asri Mezarlık  

 

Cumhuriyet’ten sonra yeni kurulan mezarlıklara verilen genel addır. Türkiye’deki tarihi 

1930’lu yıllardır. Bu yıllarda asri mezarlıklar yapılmaya başlamış olup, ilk yapılan pilot 

mezarlıkta Ankara’da bulunan Cebeci Asri Mezarlığıdır.  

Gayri Müslim 

Mezarlığı  

 

Ülkemiz vatandaşı olup, farklı dinlere mensup olan insanların defnedildiği mezarlardır. Aynı 

Müslüman mezarları gibi bu mezarlarında işletilmesi belediyelere aittir. Gayri Müslim 

vatandaşlar defin işlemlerini kendi dinlerine göre gerçekleştirebilirler. Ülkemizde Musevi ve 

Hristiyanlığın mezheplerinden olan Ortodoks, Protestan ve Katolik mezarlıkları da 

bulunmaktadır. 

Kimsesizler 

(Garipler) 

Mezarlığı 

 

Herhangi kimsesiz olmayanların veya mezar parasını ödeyecek durumu olmayanların 

gömüldüğü mezar türüdür. Bu mezar türünün işletmesi belediyelere, köylerde ise köy tüzel 

kişiliğine aittir. Buraya defnedilen kişilerin yakınlarından herhangi bir ücret alınmaz. Mezar 

taşlarına isimleri yazılmaz sadece numara verilir.  

Şehitlikler 

 

Şehitliğe defnedilecek kişiler Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, 

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan subay, sözleşmeli subay, 

astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler, Jandarma Genel 

Komutanlığında Jandarma Hizmetleri Sınıfında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Sahil 

Güvenlik Hizmetleri Sınıfında bulunan kamu personeli ile sözleşmeli subay ve astsubaylar, 

uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri 

Sınıfında bulunan kamu personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları ile askerlik 

yükümlülüğünü yerine getiren yedek subay, erbaş ve erlerden biri olmalıdır. Bu belirtilen 

kişiler şehitlik yönetmeliğinin 3 maddesinin fıkralarından herhangi birinin nedeniyle vefat 

ettiyse bu şehitliğe defnedilirler. 

Devlet 

Mezarlığı  

 

Devlet Mezarlığı, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, başbakanlar, kurtuluş savaşında 

en az tümen komutanlığı yapmış komutanlar, meclis başkanları gibi devlet büyükleri 

defnedilir. Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yer alır. Milli Savunma Bakanlığı 

tarafından yönetilir.  Devlet Mezarlığı: 2549 Sayılı Kanunda belirtilenler için Atatürk Orman 

Çiftliği içinde Bakanlar Kurulunca yeri ve büyüklüğü tespit edilmiş ve Millî Savunma 

Bakanlığı'nca hazine adına tescil ettirilen yerdir. 

Anıt Mezarlığı 

 

Anıt mezar  büyük, etkileyici ve gösterişli mezar anıtı olarak da tanımlanan bu mezar türü 

genelde devlet büyüklerine veya toplumun önde gelen isimleri için yapılır.  

Kültür Varlığı 

Mezarlar 

 

Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili 

bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve 

kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve 

taşınmaz varlıklar için kullanılan bir terimdir. Bu niteliklerden birini veya bir kaçını taşıyan 

mezar kültür varlığı mezar olarak nitelendirilir. 

Vakıf Mezarlığı 

 

Vakıf: bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yararlanması için 

malını ya da parasını ya da mülkünün bağışlayarak oluşturmuş olduğu kuruluştur. Bu 

kurumlara ait olan arazilerde bulunan mezar, türbe vb. yapılar ilgili vâkfa aittir.  

 

 

 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 164 

 

M
ü

sl
ü

m
a
n

 m
ez

a
rl

ığ
ı 

 

 

D
ev

le
t 

M
ez

a
rl

ığ
ın

d
a
k

i 

K
a
zı

m
 K

a
ra

b
ek

ir
’i

n
 

K
a
b

ri
 

 

 

G
a
y
ri

 M
ü

sl
im

 m
ez

a
rl

ığ
ı 

 

 

A
n

ıt
 m

ez
a
r 

(A
n

ıt
k

a
b

ir
) 

 

 

 

K
im

se
si

zl
er

 

m
ez

a
rl

ığ
ı 

 

 

K
a
y
a
 m

ez
a
r 

 

  

Ş
eh

it
li

k
 

     V
a
k

ıf
 M

ez
a
r 

 

  
Şekil 2. Mezarlık türlerine ilişkin görseller 

Mezarlıklar birbirlerinden farklılık gösterdiği için bu farkları belirtmek gerekmektedir. Bu 

farklılıklar statü, varlık durumu, ölüm şekli ve din gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu 

sebepler sonucunda mezar sınıfları ortaya çıkmıştır. Sınıfları şekildeki gibi tamamen ayırmak 

mümkün değildir. Bazı mezarlar birden fazla sınıfa girebilir. Bir anıt mezar aynı zamanda 

tarihi öneminden dolayı bir kültür varlığı mezar özelliği de taşıyabilir. Yine aynı şekilde 

şehitlik, kültür varlığı mezar özelliği taşıyabilir. Buna en güzel örnek Çanakkale de bulunan 

şehitliklerdir. Aynı zamanda şehitlikler bulunduğu yere göre şehir mezarlığı özelliği de 

taşıyabilir. Ve gayrimüslim mezarlıkların çoğu tarihi geçmişinden dolayı kültür varlığı 

özelliği taşımaktadır. Kimsesizler mezarlığı ayrı bir sınıf olmasına rağmen tek başlarına 
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bulunmazlar şehir mezarlığının içinde bulunmaktadır. Devlet mezarlığı ise bir tane olup anıt 

mezar sınıfının içinde bulunmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Mezarlık sınıflarının birbirleriyle ilişkisi 

 

Mezarlıklarda Yer Seçimi 

Mezarlık alanları ile ilgili en önemli konulardan biri yeterli büyüklükte uygun bir yer 

seçiminin gerçekleştirilmesidir. Mezarlık alanı için yer seçimi sırasında, gelecek yıllarda 

kentin gelişimiyle konut, sanayi, yol vb. (Karadağ vd., 2018) kullanımlardan gelecek baskıda 

dikkate alınarak, düşünülen alanlar alternatif kullanımları açısından da değerlendirilmelidir. 

Bu nedenle arazi kullanım planları ve kentin gelişim planları (Özarslan, 2017) mezarlığın yeri 

seçilmeden önce incelenmelidir. Ülkemizde mezarlıklar hakkında birçok mevzuat vardır. 

1931 yılında yayınlanan Belediye Mezarlıkları Nizamnamesine göre revize edilerek 2010 

yılında Resmi Gazetede yayınlanmış “Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin 

İşlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre yer seçimi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken 

hususlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir; 

 Yerleşim yerlerinden, konut veya diğer amaçlarla bina yapılan bölge sınırından mezarlık 

sınırına olan uzaklık en az 500 metre olmalıdır, 

 Çukur, bataklık, su akıntısı ve birikintilerinden uzak, ulaşımı kolay, mümkünse hafif 

meyilli yerler seçilmelidir, eğim derecesi %15 üzerine çıkmamalıdır. Hem ekolojik olarak 

hem de işlevsel olarak bu eğimin üzerinde olan alanlarda sorunlar yaşanabilir, su ya da 

rüzgar ile toprak kayması ya da yapısal kütlelerin hareketliliği söz konusu olabilir,  
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 Mezarlık alanı yer altı sularından uzak olmalı, mezarlık sınırından itibaren 250 metrelik 

mesafe içinde kuyu ve kaynak gibi yer altı suları hiçbir amaçla kullanılmamalıdır,  

 Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin (Resmi gazete 1868; 1931) 14.maddesine göre 250 

m.’lik mesafe hidrolojik ve hidrojeolojik şartların gerektirdiği hallerde il hıfzıssıhha 

kurulunun da kararı alınmak suretiyle 100 m.’ye kadar kısaltılabilir.  

Mezarlık alanlarının, tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde 

muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle 

çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına 

mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım 

ve temizliğinin yapılması büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde 

belediyeler ve köy muhtarlıklarınca sağlanır. İhtiyaca göre birden fazla mezarlık tesis 

edilebilir. Birbirine sınır olan köyler için ortak bir mezarlık yapılabilir. Mezarlar kendi 

aralarında farklılık göstermektedir. Bu da birçok mezar türlerinin oluşmasına neden olmuştur. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Ülkemizde mülkiyeti olan ve olmayan taşınmazlar bulunmaktadır. Bunlardan mülkiyeti 

olmayanlar; tarıma elverişsiz alanlar, kamuya ait su ve kanallar, emekle oluşturulan baraj ve 

göller, kıyılar, akadur yatakları, taş ocakları, bataklık, sazlık, kamışlıklar ile çakıllık ve 

kumluklardır. Bu tip alanlar tapu siciline tescil edilmemektedir. Bunun dışındaki alanlar ise 

özel/tüzel kişilere ait taşınmazlar ile devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar olarak 

mülkiyete konu olmakta ve tapu siciline tescil edilmektedir. Mezarlıklar burada devletin özel 

mülkiyetinde veya hizmet malları statüsündeki alanlardır. Mezarlıklar bu açıdan özel 

mülkiyete konu olmamaktadır. 

 

Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak bilgisayar yardımıyla haritalardan farklı 

amaçlarla faydalanabilme olanağı ortaya çıkmıştır. Mekânsal verilerin öznitelik veriler ile 

ilişkilendirilmesi sonucunda mezarlık bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Mezarlıkların çağdaş 

normlarda yönetilebilmesi için e-devlet stratejisine uygun şekilde yönetiliyor olması 

beklenmektedir. Şüphesiz mezarlık alanlarının belirlenmesi ile başlaması gereken bu süreçte 

uluslararası mezarlık seçim kriterleri de dikkate alınarak ülkemizin özel şartlarını barındıracak 

bir alan taraması yapılması zorunluluğu tartışılmalıdır. Bahsedilen bu işlemler yapılmadan 

ortaya konulacak sistemler bir yerde tıkabilir. Ya da çok hassas tarım alanlarının veya 

mezarlık olmaya elverişli olmayan alanların, mezarlık yapılmasına sebebiyet verebilir. Bu 

çalışmalar dikkate alınarak tesis edilecek mezarlık bilgi sistemlerinin ülke genelinde ortak bir 

veri tabanında yönetimi şüphesiz çok kolaylıklar sağlayacaktır. 

Bilgisayar yardımıyla veri girişinin yapılabildiği, veriler arası irtibatın sağlandığı, sorgulama 

ve analiz işlemlerinin yapılabildiği bu tür sistemler özellikle yerel yönetimlerde kullanım 

alanları son derece geniştir. Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS), mezarlık müdürlüklerindeki 

mevcut tüm verilerin ortak bir veri tabanında toplanması, mezarlıklara ait sayısal halihazır 
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haritaların oluşturulması, parselasyon planlarının yapılması, cadde sokak isimlendirmeleri, 

tabelalandırılması, sözel/grafik veriler entegre edilerek sorgulama ve analiz edilmesine olanak 

sağlayan sistemdir. MEBİS ile kurum içi ve kurum dışı bilgi paylaşılabilmekte, vefat etmiş 

kişilerin tıbbi ölüm sebepleri, kadın ve erkek oranları, yaş grupları gibi veri girişi yapılmış 

tüm alanlarla ilgili olarak grafik ya da tablolarla istatistiksel bilgiler elde edilebilmektedir. 

Bu çalışma sonucunda arazilerin geçmiş dönemlerde sadece mali değeri olan bir zenginlik 

kaynağı iken günümüzde kıt kaynak haline gelmiş olması nedeniyle yönetim bakımından 

mezarlık arazilerinin verimli kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizde yok denecek 

kadar az sayıda çift katlı mezarlık bulunmakta fakat bu mezarlık şekli bilinmemektedir. Yakın 

gelecekte artan yer problemlerine yönelik bir üç boyutlu mezarlık tasarımı ve mevzuat tasarısı 

oluşturulmalıdır. 
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ÇİÇEK SOĞANLI BİTKİLERİNDEN İZOLE EDİLMİŞ FUSARIUM OXYSPORUM 

İZOLATLARINA KARŞI GLIOCLADIUM ROSEUM'UN ETKİNLİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hadi AYDIN 

Siirt Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma laboratuvar koşullarında Gliocladium roseum'un Fusarium oxysporum'a karşı 

antagonist etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Lale bitkisinin yumrularından izole 

edilen Fusarium oxysporum izolatları ile, bazı bitki kökleri ve topraktan elde edilen 

Gliocladium roseum izolatları (Gr1, Gr2 ve Gr3) kullanılmıştır. Fusarium oxysporum 

izolatlarının patojenisitesi belirlendikten sonra, üç izolat seçilmiştir (Fo1,Fo2ve Fo3). 

Deneme, 9 cm çapındaki PDA (Potato dextrose agar) içeren petri kutularında yürütülmüştür. 

Bir hafta boyunca geliştirilen patojen ve antagonist kültürlerinden 5 mm çapında diskler 

alınmış ve aralarında karşılıklı olarak mesafe bırakılarak PDA ortamına bırakılmıştır. 

İnkübatörde, 22±24
o
C’de 10 gün süreyle geliştirildikten sonra, antagonist ve patojenlerin 

büyüme çapları ölçülmüş ve engelleme oranı ( RI ) = ( R1- R2 ) x 100 / R1 formülü (RI: 

Engelleme oranı, R1: Patojenin büyüme yarı çapı, R2: Patojenin antagonist yönündeki 

büyüme yarı çapı) ile hesaplanmıştır. Değerlendirme sonucunda Gliocladium roseum 

izolatlarının, Fusarium oxysporum izolatlarını farklı oranlarda (% 55.8-76.4) engellediği 

belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Lale (Tulipa L.), Gliocladium roseum, Fusarium oxysporum 

 

 

EFFICACY OF GLIOCLADIUM ROSEUM AGAINST FUSARIUM OXYSPORUM 

ISOLATED FLOWER BULBS IN VITRO CONDITION 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the antagonist effect of Gliocladium roseum against 

Fusarium oxysporum in laboratory conditions. Fusarium oxysporum and  Gliocladium roseum 

(Gr1, Gr2 and Gr3) isolates used in this study were obtained from tubers, plant roots and the 

soil. After the pathogenicity, three isolates of the Fusarium oxysporum were selected (Fo1, 

Fo2 and Fo3). The experiment was carried out in petri dishes containing a PDA (Potato 

dextrose agar) with 9 cm diameter. the pathogen and antagonist cultures developed for one 

week then Discs of 5 mm diameter were removed and left in the PDA medium by keeping 
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them mutual and same distance. The growth diameters of antagonists and pathogens were 

measured after developing for 10 days at 22 ± 24 ° C in the incubator and the inhibition rate 

was calculated acording to this formula, (RI) = (R1-R2) x 100 / R1 (RI: inhibition ratio, R1: 

Growth radius of the pathogen, R2: It was calculated by the growth radius of the pathogen 

antagonist direction). As a result of the evaluation, Gliocladium roseum isolates prevented 

Fusarium oxysporum isolates in different ratios between 55.8-76.4 %. 

Key Words: Tulip (Tulipa L.), Gliocladium roseum, Fusarium oxysporum 

 

1. GİRİŞ 

 

Süs bitkileri, farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla 

üretilen, çoğaltılan ve büyütülen bitkiler olarak tanımlanabilir. Süs bitkileri üretimi 

günümüzde hızla gelişen bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Süs bitkileri özellikle kentsel 

alanlarda insan ile doğa arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve biyolojik konfor gibi doğrudan 

fiziksel ihtiyaçların karşılamasına yönelik uygulamaların da temel materyali haline 

gelmişlerdir. Dolayısıyla süs bitkileri kapsam ve üretim yelpazesi yönünden çok geniş bir 

sektördür (Hekimoğlu ve Altındeğer,2012). Kesme çiçek üretimi 2016 yılı itibarıyla 11.956 

ha dikim alanına ulaşmıştır (Akdamar, 2017).  

Soğanlı süs bitkilerinin geliştirilmesi ve korunması, hem flora için hem de ekonomik 

faaliyetler için önemlidir. Soğanlı çiçekli bitkilerin önemlilerinden biri de Lale (Tulipa L.) dır.  

Soğanlı süs bitkilerinin depolandığı koşullarda hava sirkülasyonunun iyi olmaması, sıcak 

ortamlar ve dikildiği alanlarda  drenajın iyi olmaması sonucu ağır topraklarda çeşitli 

hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu hastalıklardan biri de kök çürüklüğü ve solgunluk 

hastalığı etmenleridir. Lale soğanlarında patojen Fusarium türleri; F. oxysporum f. sp. tulipae 

W.C. Snyder & H.N. Hansen, F. aeuminatum, F. culmorum, F. equiseti dır (Hertog ve Le 

Nard, 1993). Çiçek soğanlarında en yaygın görülen fungal patojen Fusarium oxysporum 

Schlecht’dir (Miller, 2002; Boyraz ve Yaşar 2005). Bu bitkilerin pek çoğu toprak ve yumru 

kökenli bir fungus olan Fusarium oxysporum Schlecht'un tehtidi altındadır. Patojen, 

soğanların alt kısmında çürümeler meydana getirmekte ve bitki çiçeklenmeden önce 

solmaktadır.  

Hastalık yumrulara ve bitkiye bulaştıktan sonra mücadelesi zordur. Ancak biyolojik kontrol 

de dahil bütün mücadele yöntemlerini değerlendirmek gerekir. Günümüzde hastalık 

kontrolünü sağlamak için birçok biyolojik kontrol ajanı kullanılmaktadır. Bunların içinde 

Gliocladium spp.de önemli sayılmaktadır. Gliocladium roseum Bainier., toprakta ve çürüyen 
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bitki artıklarında yaygın olarak bulunan filamentli bir fungustur. Genel olarak bir saprofit 

olarak kabul edilir ve çeşitli antibiyotik maddeler üretir, diğer mantarları parazitler, aynı 

zamanda bitki gelişimini de uyarır (Barnett ve ark. 1962). 

Bu çalışmada, Fusarium oxysporum'un  patojenisitesi belirlenen üç izolatı (Fo1,Fo2 ve Fo3) 

ile bazı bitkilerin kökleri ve topraktan izole edilen Gliocladium roseum izolatları (Gr1, Gr2 ve 

Gr3) arasındaki parazitik ilişki invitro koşullarında araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Fusarium oxysporum, piyasada ticari olarak satılan lale soğanlarından izole edilmiştir. 

Gliocladium roseum, farklı zamanlarda Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

laboratuvarına getirilen bazı bitkilerin köklerinden izole edilmiştir. Yine çalışmada, 

firmasından temin edilen sezon içerisinde hasat edilmiş hastalıkla bulaşık olmayan lale 

soğanları kullanılmıştır 

Çalışma üç aşamada yapılmıştır. birinci aşama hastalıklı lale soğanı örneklerinden 

izolasyonlar gerçekleştirilerek F. oxysporum'un tespiti yapılmıştır. İkinci aşamada; lale 

soğanlarından izole edilen F. oxysporum için patojenisite testi yapılmıştır. Üçüncü aşamada; 

patojenisite testi ile elde edilen izolatlar ile G. roseum izolatlarının etkileşimi araştırılmıştır.  

2.1. Fusarium oxysporum izolatlarının izolasyonu, teşhisi ve Patojenisitelerinin  

belirlenmesi  

Örnekler mikroskobik olarak incelenmiş, hastalık belirtisi gösteren kısmlardan doku parçalar 

alınmış, 1.5 dk. boyunca, % 0,5’lik NaOCI dan geçirilmiştir. İki kez saf sudan geçirildikten 

sonra kurutma kağıdının arasında kurutulmuş ve PDA (Potato Dextrose Agar) ile SNA 

(Synthetic Nutrient Agar ) içeren petri kaplarına ekilmiştir. Petri kapları, 22-24°C’de 

inkübatöre konularak 7 gün süreyle gelişmeye bırakılmıştır. Gelişen funguslar, tek spor 

kültürü ile saflaştırılarak, zayıf besi ortamlarına aktarılmış ve tekrar inkübatörde gelişmeleri 

sağlanmıştır. Daha sonra, mikroskopik olarak incelemeye hazır hale getirilmiştir. Teşhis, 

fungusun spor ve koloni morfolojisi dikkate alınarak yapılmıştır (Booth, 1977; Nelson et al., 

1983; Hasenekollu, 1991; Leslie and Summerrell, 2006; Borca and Carmen, 2013).  

Petride PDA ortamında bir hafta geliştirilmiş F. oxysporum kolonileri üzerine su eklenip, spatula ile 

kazınarak tülbentten geçirilmiş ve sporların besiyerden ayrılması sağlanmıştır; Elde edilen 

süspansiyonun spor yoğunluğu haematocytometre  yardımıyla 1x107/ml’ye ayarlanmıştır. 

Süspansiyonlar çalkalayıcıda 15 dk karıştırılarak homojen olmaları sağlanmıştır. Temiz lale soğanları 

% 3'lük sodyum hipoklorid içerisinde bekletilerek dezenfekte edilmiştir. Toprak patojen süspansiyonu 

ile bulaştırılmadan önce otoklavda steril hale getirilmiştir. Bir litrelik saksı toprağına hazırlanan 
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patojen süspansiyonundan 200 ml eklenmiş ve karıştırılmıştır. Dikim yapmadan önce bulaşık toprak 

nemli olarak bekletilmiştir. İki gün sonra saksılara dikim yapılmış ve oda koşullarında gelişmeye 

bırakılmıştır. Her saksıya bir adet soğan dikilmiş ve 3 tekrarlı olarak deneme kurulmuştur.  

Değerlendirme, yaklaşık bir ay sonra topraktan bütün yumrular alınarak 0-4 skalasına göre 

değerlendirilmiştir (Boyraz veYaşar, 2005).  

2.2. Gliocladium roseum'un Fusarium oxysporum'a   karşı etkililiğinin belirlenmesine 

yönelik in vitro çalışması 

Deneme, 9 cm çapındaki PDA (Potato dextrose agar) içeren petri kutularında yürütülmüştür. 

Bir hafta boyunca geliştirilen patojen ve antagonist kültürlerinden 5 mm çapında diskler 

alınmış ve aralarında karşılıklı olarak mesafe bırakılarak PDA ortamına bırakılmıştır. Petriler 

inkübatörde, 22±24
o
C’de 10 gün süreyle gelişmeye bırakılmıştır. Deneme her izolat için 4 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Değerlendirme aynı zaman diliminde yapılmıştır. Antagonist 

ve patojenlerin büyüme çapları ölçülmüş ve engelleme oranı ( RI ) = ( R1- R2 ) x 100 / R1 

formülü ile hesaplanmıştır. (RI: Engelleme oranı, R1: Patojenin büyüme yarı çapı, R2: 

Patojenin antagonist yönündeki büyüme yarı çapı).  

  

3. BULGULAR 

 

Zayıf besiyerde mikroskop altında incelenen  F. oxysporum izolatlarının bol miktarda mikro 

konidi oluşturduğu, çoğunlukla tekli klamidiospor yapısına sahip oldukları görülmüştür. Yine 

hifler üzerinde dizili halde kısa fiyalidler üzerinde yerleşmiş olan muz şekilli, bölmeli veya 

bölmesiz kalın duvarlı mikro ve  makrokoniler görülmüştür. Bu yapılar, Fusarium teşhis 

anahtarları dikkate alınarak mikroskop altında incelenmiş ve teşhis yapılmıştır. 

15 adet F. oxysporum izolatı elde edilmiş ve bunlardan 10 tanesi seçilerek patojenisite 

çalışmalarına alınmıştır. Çalışma oda koşullarında, sterilizasyonu yapılmış  l lt toprak dolu 

saksılarda ve 20-24 
0
C’ye ayarlı sıcaklıkta kurulmuştur. Üç tekerrürlü olarak kurulan bu 

denemede değerlendirme, yaklaşık 1 ay sonra bitkiler sökülmüş; 0-4 skalasına göre 

değerlendirilmiştir. Virulensi en yüksek görülenler arasından Fo1, Fo2 ve Fo3 olarak 

isimlendirilen izolatlar  invitro denemesinde kullanılmak üzere seçilmiştir. Çizelge 1’de 

patojenisite testlerine alınan izolatlar, 0-4 skalasına göre hastalık değerleri verilmiştir. 
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Çizelge 1.  Patojenisite testlerine alınan R. solani izolatları ve skala değerleri 

İzolat No 1. Tek. 2. Tek 3. Tek Hastalık Değeri 

F.oxysporum1   4* 3 4 3,66 

F.oxysporum2 4 4 3 3,66 

F.oxysporum3 3 4 3 3,33 

F.oxysporum4 2 1 1 1,33 

F.oxysporum5 3 2 1 2,00 

F.oxysporum6 2 3 3 2,66 

F.oxysporum7 3 2 3 2,66 

F.oxysporum8 2 4 2 2,66 

F.oxysporum9 3 1 3 2,33 

F.oxysporum10 2 3 2 2,33 

*0: Soğan sağlam lezyon ve çürüme yok, 1: Soğanın1/4’ünde lezyon ve çürüme var, 2 :Soğanın 2/4’ünde lezyon 

ve çürüme var, 3: Soğanın 3/4’ünde lezyon ve çürüme var, 4: Soğanın 4/4’ünde lezyon ve çürüme var. 

Çizelge 1. incelendiğinde, izolatların virulensliklerinin farklı olduğu ve en düşük 1,33 ile en 

yüksek 3,66 hastalık değerini aldıkları belirlenmiştir. Bu izolatlardan, Lale soğanları üzerinde 

oluşturdukları lezyon ve çürüme sonucu, 3,00 ile 4,00 arasında hastalık değeri alan 

F.oxysporum1, F.oxysporum2 ve F.oxysporum3 izolatları in vitro  çalışması için seçilmiştir. 

Gliocladium roseum'un Fusarium oxysporum'a   karşı etkililiğinin belirlenmesi 

Patojen ve antagonist izolatları karşılıklı olarak PDA ortamına ekilmiş ve büyüme çapları 

ölçülmüştür. Gliocladium roseum izolatların engelleme oranı çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 2.Laboratuvar koşullarında G. roseum izolatlarının F.oxysporum izolatlarını 

engellemesi 

 Antagonist izolatlar Engelleme (%) 

Patojen izolatlar 

F.oxysporum1 F.oxysporum2 F.oxysporum3 

Gliocladium roseum1 57,1 c* 64,9 bc 76,4 a 

Gliocladium roseum2 57,5 c 62,6 bc 69,6 b 

Gliocladium roseum3 55,8 c 67,2 b 67,2 b 

         * Aynı satırdaki farklı harf taşıyan değerler istatiksel olarak birbirinden farklıdır (P<0,01). 
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Patojenlere bakıldığında Çizelge 2’de görüldüğü gibi, F.oxysporum1’i, G. roseum1 izolatı %57.1, 

G. roseum 2,  %57.5, G. roseum 3, %55.8 oranında, F.oxysporum2’yi, G. roseum1 izolatı %64.9, 

G. roseum 2,  % 62.6, G. roseum 3 % 67.2 oranında, ve son olarak F.oxysporum3'ü, G. roseum1 

izolatı  76,4, G. roseum 2 izolatı  %69.6, G. roseum 3 izolatı 67.2 oranında engellemişlerdir. 

F.oxysporum3’a karşı %76.4 engelleme ile G. roseum1 en etkili izolat olmuştur. Değerlendirme 

sonucunda Gliocladium roseum izolatlarının, Fusarium oxysporum izolatlarını farklı 

oranlarda (% 55.8-76.4) engellediği belirlenmiştir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Gliocladium roseum izolatlarının (Gr1, Gr2 ve Gr3), lale bitkisinden izole 

edilen Fusarium oxysporum'un  üç izolatını (Fo1,Fo2 ve Fo3) petride engelleme oranları 

belirlenmiştir. In vitro çalışmasında G. roseum’un bazı izolatlarının F.oxysporum patojenine 

etkilerinin farklı olabileceği görülmüştür. Bu durum diğer bazı araştırmacıların Gliocladium veya 

Trichoderma üzerine yaptıkları çalışmalarda da belirtilmiştir(Pratella ve mari, 1993;Vinale ve 

ark.,2008;Gajera ve ark.,2013) 

In vitro çalışmasında kullanılan Gliocladium izolatlarının patojene etki mekanizmalarında antibiosis, 

mikoparazitizm ve fungus tarafından üretilen enzimlerin rol alabileceği düşünülmektedir. Nitekim bazı 

araştırıcılar tarafından da tarafından yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar bulunmuş ve 

Gliocladium'un ürettiği metabolitlerin patojenlerin gelişmesini engelleyici etkiye sahip olduğu ve bitki 

gelişimine de  katkı sunduğu bildirilmiştir (Baker, 1989; Howell, 2003; Samuels, 2006; Prisa et 

al.,2013; Çığ ve Aydın,2019) 

Soğanlı süs bitkilerinde hastalıklara karşı ve bitki gelişimini uyarıcı biyolojik mücadele çalışmalarının 

teşvik edilmesi ve desteklenmesi gereklidir.  
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BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE 

VERİM UNSURLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNGÖR, 
 

Düzce üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü  

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ALTIN 

Düzce üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü  

 

ÖZET 

Buğday ıslah programlarının amacı yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı 

ve stabil yeni çeşitler geliştirmektir. Bu çalışma, 7 ekmeklik buğday (3 ileri hat ve 4 tescilli) 

genotipinin Tekirdağ ve Kırklareli ekolojik koşullarında verim ve verim unsurları yönünden 

belirlenmesi amacıyla 2015-2016 vejetasyon döneminde tesadüf blokları deneme desenine 

göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada genotiplerin bitki boyu, başaklanma 

süresi, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 

biyolojik verim, hasat indeksi ve tane verimi değerleri incelenmiştir. İncelenen tüm özellikler 

bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar elde edilmiştir. İki 

lokasyonun ortalamasına göre genotiplerin bitki boyları 82.5-100.3 cm, başaklanma süreleri 

111.2-115.4 gün, başak uzunlukları 8.9-10.3 cm, başakta başakçık sayıları 18.7-23.1 adet, 

başakta tane sayıları 48.3-58.7 adet, başakta tane ağırlıkları 2.04-2.53 g, biyolojik verimleri 

1049.2-1321.2 kg/da, hasat indeksleri % 47.2-53.6 ve tane verimleri 512.9-704.8 kg/da 

arasında değişmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek tane verimi hatlarda NKB-H1, 

tescilli çeşitlerden ise Flamura-85 den elde edilmiştir.  

   

Anahtar kelimeler: Ekmeklik buğday, Tane verimi, Verim unsurları 

 

EVALUATION OF SOME BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES 

FOR YIELD AND YIELD COMPONENTS 

 

ABSTRACT 

The objective of the wheat breeding programs is to develop new varieties that are high yield, 

quality, resistant to diseases and pests and stable. This study was conducted during 2015-2016 

under the ecological conditions of Tekirdağ and Kırklareli with the objective to determine the 

yield and yield components of 7 bread wheat (3 advanced line and 4 registrated) genotypes. 

This study was done according to randomized complete block design with four replications. 

In this study, data was recorded on parameters of genotypes such as plant height, heading 

time, spike length, number of spikelets per spike, number of grains per spike, grain weight per 

spike, biological yield, harvest Index and grain yield. There were a statistically significant 

difference among the genotypes based on the traits recorded. Two locations average data 

indicated a plant height of 82.5-100.3 cm, heading time of 111.2-115.4 days, spike length of 
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8.9-10.3 cm, number of spikelets per spike of 18.7-23.1, number of grains per spike of 48.3-

58.7, grain weight per spike of 2.04-2.53 g, biological yield of 1049.2-1321.2 kg/da, harvest 

Index of 47.2-53.6.2% and grain yield of 512.9-704.8 kg/da. The highest yielding genotypes 

were found as NKB-H1 for advanced line and Flamura-85 for registrated cultivar.  

   

Key words: Bread wheat, grain yield, yield components 

 

1.GİRİŞ 

Ülkemizde buğday (Triticum aestivum L.) 7.2 milyon hektar ekiliş alanı ve 20 milyon tonluk 

üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. (Anonim, 2019). Ülke nüfusumuzun artışı karşısında gıda 

sorunlarını çözümlemedeki en önemli nokta tarım yapılan bölgeye uygun yüksek verim ve 

kaliteye sahip genotiplerin üretimlerinin yapılmasıdır. Bundan dolayı farklı ekolojik şartlara 

uygun yüksek verim ve kaliteye sahip genotiplerin belirlenmesi ve üretimlerinin 

yaygınlaştırılması önem arz etmektedir (Güngör ve Dumlupınar, 2019).  

 

Trakya bölgesinde yağış rejiminin yetersiz ve düzensiz miktarda olduğu yıllarda kuraklık 

sorunu ortaya çıkmakta ve bu durumda kuraklığa karşı toleranslı olmayan çeşitlerde önemli 

miktarda verim kayıpları görülmektedir. Aynı zamanda bölgede buğday tarımında görülen 

önemli mantari hastalıklarda (septorya, sarı pas, kahverengi pas ve külleme) verim ve kalitede 

kayıplara neden olmaktadır. 

 

Bu araştırmada, Tekirdağ ve Kırklareli ekolojik koşullarında 7 ekmeklik buğday (3 ileri hat ve 

4 tescilli çeşit) genotipi tane verimi ve verim unsurları yönünden incelenerek, bölge 

koşullarına uygun genotiplerin belirlenmesi amacıyla 2015-2016 vejetasyon döneminde 

yürütülmüştür.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Denemeler, Kırklareli ve Tekirdağ lokasyonlarında 2015-2016 yetiştirme sezonunda yağışa 

dayalı şartlarda yürütülmüştür. Araştırmada, standart olarak 4 tescilli ekmeklik buğday 

(Flamura 85, Gelibolu, Selimiye, Tekirdağ) çeşidi ile 3 ileri ekmeklik buğday (NKB-H1, 

GZD-H2, NKL-H3) hattı materyal olarak kullanılmıştır.  

 

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Denemelerin ekimleri Kırklareli lokasyonu için 30.10.2015, Tekirdağ lokasyonu için ise 

03.11.2015 tarihlerinde yapılmıştır. Ekimler; 500 tane/m
2
 bitki sıklığında, parsel alanı 6 m² 

olacak şekilde elle yapılmıştır. Yabancı ot mücadelesi kimyasal ilaçlarla yapılmış olup, 

gübrelemeler ise ekimden önce 18-46-0 kompoze gübre, kardeşlenme dönemi üre (% 46 N), 

sapa kalkma dönemi Amonyum nitrat (% 33 N) kullanılmış ve toplam 16 kg/da saf Azot (N) 

ile 9 kg/da saf fosfor (P) olacak şekilde yapılmıştır. Hasat, Kırklareli lokasyonunda 

30.06.2016, Tekirdağ lokasyonunda ise 02.07.2016 tarihlerinde yapılmıştır. 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 179 

 

 

Araştırmada bitki boyu, başaklanma süresi (Ocak ayından itibaren bitkilerin her parselde %50 

oranında başaklandığı güne kadar geçen gün sayısı), başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, 

başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, biyolojik verim, hasat indeksi ve tane verimine ait 

veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca çiçeklenme dönemi itibarı ile her iki lokasyonda da Sarı pas 

ve Kahverengi pas hastalıklarına ait gözlemler yapılmıştır. 

 

Araştırmada elde edilen sonuçlar JMP 10 istatistik analiz programında yapılmış (JMP, 2010), 

farklılık belirlenen özelliklerin ortalamaları arasındaki karşılaştırmalar ise Duncan çoklu 

karşılaştırma testi ile değerlendirilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Bitki boyu (cm) 

Araştırmada elde edilen bitki boyuna ait değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Yapılan varyans 

analizine göre bitki boyu bakımından genotipler arasında P≤0.01 ve yer x genotip 

interaksiyonu P≤0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Tekirdağ lokasyonunda bitki boyları 

82.7 cm (Tekirdağ) ile 98.7 cm (NKL-H3) arasında değişirken, Kırklareli lokasyonunda ise 

82.2 cm (Tekirdağ) ile 103.3 cm (NKB-H1) arasında değişmiştir. Her iki lokasyonda ve iki 

lolokasyonun ortalamasına göre ortalama bitki boyu 92.0 cm olmuştur. İki lokasyon 

ortalamasına göre en uzun bitki boyu NKB-H1 (100.3 cm) genotipinden, en kısa bitki boyu 

ise Tekirdağ (82.5 cm) genotipinden ölçülmüştür. Buğdayda bitki boyu, tane veriminde etkili 

olup bitki boyu üzerine genetik yapının yanı sıra çevresel faktörlerinde etkili olduğu birçok 

araştırıcı tarafından bildirilmiştir (Mut ve ark., 2017; Atar ve ark., 2018; Güngör ve 

Dumlupınar, 2019). 

 

3.2. Başaklanma Süresi (gün) 

Başaklanma süresine ilişkin değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Yapılan varyans analizine göre 

yer, genotip ve yer x genotip interaksiyonu P≤0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Tekirdağ 

lokasyonunda, genotiplerin başaklanma süresi ortalama 111.7 gün, Kırklareli lokasyonunda 

ise 113.0 gün olarak tespit edilmiştir. Her iki lokasyon ortalamasına göre NKL-H3 genotipi en 

geçci (115.4 gün), Tekirdağ genotipinin ise en erkenci (111.2 gün) olduğu belirlenmiştir. 

Bölgelerin iklimsel yapısına bağlı olarak başaklanma tarihleri de farklı olarak meydana 

gelmiştir. Farklı bölge koşullarında yapılan araştırmalarda başaklanma süresi bakımından 

önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun oluşmasında genotip ve çevrenin 

birlikte etkili olduğu bildirilmektedir (Kara ve ark., 2016;  Sakin ve ark., 2017; Güngör ve 

Dumlupınar, 2019). 
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3.3. Başak uzunluğu (cm) 

Araştırmada elde edilen başak uzunluğuna ait değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Her iki 

lokasyon birlikte değerlendirildiğinde başak uzunluğu bakımından genotipler arasında P≤0.01 

önem seviyesinde farklar çıkmıştır. Çizelge 1 incelendiğinde Tekirdağ lokasyonunda 

genotiplerin başak uzunluğu değerleri 8.9-10.2 cm arasında değişmiştir. Başak uzunluğu en 

fazla NKL-H3 genotipi olurken, en kısa başak uzunluğuna ise Gelibolu genotipi sahip 

olmuştur. Kırklareli lokasyonun da ise başak uzunlukları 8.9-10.5 cm arasında değişmiştir. 

Başak uzunluğu en fazla Tekirdağ ve NKL-H3, en düşük ise Gelibolu genotipinden 

ölçülmüştür. İki lokasyonun ortalamasına göre ise başak uzunluğu 9.9 cm olarak tespit 

edilmiştir. İki lokasyonun ortalamasına göre en uzun başak boyu 10.3 cm ile NKL-H3 

genotipinden, en kısa başak boyu ise 8.9 cm ile Gelibolu genotipinden ölçülmüştür. Yapılan 

diğer çalışmalarda, Kurt ve Yağdı (2013) 8.3 cm, Kara ve ark., (2016) 7.91-8.87 cm, Sakin ve 

ark., (2017) 9.1-9.2 cm; Güngör ve Dumlupınar (2019) 8.5 cm değerlerinde başak uzunlukları 

elde etmişlerdir. 

Çizelge 1. Bitki boyu, başaklanma süresi ve başak uzunluğu değerleri. 

Çeşitler 

     Bitki boyu (cm)      Başaklanma süresi (gün)     Başak uzunluğu (cm) 

Tekirdağ Kırklareli Ortalama Tekirdağ Kırklareli Ortalama Tekirdağ Kırklareli Ortalama 

NKB-H1 97.3 ab 103.3 a 100.3 a 110.2 cd 112.8 c 111.5 c 9.9 ab 10.1 10.0 a 

GZD-H2 94.2 bc 94.8 bc 94.5 b 110.0 d 113.3 bc 111.6 c 10.1 ab 10.1 10.1 a 

NKL-H3 98.7 a 97.8 b 98.2 a 114.0 a 116.8 a 115.4 a 10.2 a 10.5 10.3 a 

Selimiye 85.5 d 84.8 e 85.1 d 111.7 bc 111.5 cd 111.6 c 9.4 bc 10.2 9.8 a 

Flamura-85 92.7 c 91.7 cd 92.2 bc 112.7 ab 114.8 b 113.7 b 9.5 bc 10.1 9.8 a 

Gelibolu 92.7 c 89.7 d 91.2 c 110.7 cd 112.3 c 111.5 c 8.9 c 8.9 8.9 b 

Tekirdağ 82.7 d 82.2 e 82.5 e 112.5 ab 110.0 d 111.2 c 9.9 ab 10.5 10.2 a 

Ortalama 92.0 92.0 92.0 111.7 b 113.0 a 112.4 9.7 10.0 9.9 

D.K. 2.71** 2.73** 2.74** 0.98** 1.10** 1.09** 4.54* 8.22 öd 6.72** 

Yer 

Genotip 

YxG 

öd 

** 

* 

 

** 

** 

** 

 

öd 

** 

öd 

 **,* Sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde önemlidir. Aynı harfle gösterilen değerler 0.05 önem düzeyinde farklı değildir.  öd: önemli değil. 

 

3.4. Başakta başakçık sayısı (adet) 

Araştırmada elde edilen başakta başakçık sayısına ait değerler Çizelge 2’de verilmiştir. 

Yapılan varyans analizine göre genotipler P≤0.01 ve yer ise P≤0.05 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Başakta başakçık sayısı açısından Tekirdağ lokasyonunda genotipler 16.2-20.7 

adet arasında değişen değerler almıştır. Başakçık sayısı en fazla olan genotip 23.2 adet ile 

NKL-H3 olurken başakçık sayısı en az olan genotip 19.2 adet ile Gelibolu olmuştur. 

Kırklareli lokasyonunda başakçık sayısı değerleri 18.2-23.0 adet arasında değerler almıştır. 

Lokasyonların ortalamasına göre başakçık sayısı 18.7-23.1 adet arasında değişirken ortalama 

20.6 adet olarak saptanmıştır. Lokasyonların ortalamasına göre başakçık sayısı en fazla olan 

genotip 23.1 adet ile NKL-H3 olurken başakçık sayısı en az olan ise 18.7 adet ile Gelibolu 
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genotipinden saptanmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda başakta başakçık sayısını; Kurt ve 

Yağdı (2013), 18.1 adet; Erdoğan (2018), 17.5-20.2 adet; Güngör ve Dumlupınar (2019), 

16.5-21.2 adet olarak bildirmişlerdir.    

 

3.5. Başakta tane sayısı (adet) 

Başakta tane sayısı açısından yer ve genotip istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli olmuştur 

(Çizelge 2). Başakta tane sayısı Tekirdağ lokasyonunda 46.9-64.5 adet, Kırklareli 

lokasyonunda 45.8-53.0 adet ve lokasyonların ortalamalarına göre ise 48.3-58.7 adet olarak 

tespit edilmiştir. Çalışmanın her iki lokasyonunda ve lokasyonların ortalamasına göre başakta 

tane sayısı en fazla olan genotip GZD-H2 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına 

benzer şekilde diğer araştırıcılar da başakta tane sayısının çeşitlere göre değiştiğini 

belirlemişlerdir (Doğan ve ark., 2014; Kara ve ark., 2016; Bayram ve ark., 2017; Atar ve ark., 

2018; Erdoğan, 2018; Güngör ve Dumlupınar, 2019). 

 

3.6. Başakta tane ağırlığı (g) 

Denemeye alınan genotiplerin başak tane ağırlığına ait ortalama değerler Çizelge 2’de 

verilmiştir. Başak tane ağırlığı açısından genotipler ve yer arasındaki fark istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. Genotiplerin ortalaması olarak başak tane ağırlığı Tekirdağ 

lokasyonunda  2.68 g, Kırklareli lokasyonunda ise 2.00 g olmuştur. Genotiplerin başak tane 

ağırlıkları lokasyonların ortalamasına göre 2.04-2.53 g arasında değişmiştir. Başak tane 

ağırlığı lokasyonların ortalamasına göre en fazla NKB-H1 ve Gelibolu genotiplerinden, en 

düşük değer ise NKL-H3 genotipinden elde edilmiştir. Yapılan benzer çalışmalarda başak 

tane ağırlığını; Kara ve ark., (2016), 1.425-1.966 g; Erdoğan (2018), 2.2-3.8 g, Güngör ve 

Dumlupınar (2019), 0.93-2.25 g olarak bildirmişlerdir.    

 

Çizelge 2. Başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı değerleri. 

Çeşitler 

Başakta başakçık sayısı (adet)     Başakta tane sayısı (adet)        Başakta tane ağırlığı (g) 

Tekirdağ Kırklareli Ortalama Tekirdağ Kırklareli Ortalama Tekirdağ Kırklareli Ortalama 

NKB-H1 20.7 bc 18.7 cd 19.7 c 56.9 b 50.5 53.7 abc 2.89 ab 2.10 2.49 a 

GZD-H2 21.2 b 22.0 ab 21.6 b 64.5 a 53.0 58.7 a 2.60 bc 1.79 2.20 bc 

NKL-H3 23.2 a 23.0 a 23.1 a 56.6 b 45.8 51.2 bc 2.46 c 1.62 2.04 c 

Selimiye 20.7 bc 21.5 ab 21.1 b 53.4 bc 49.8 51.6 bc 2.65 bc 1.98 2.32 abc 

Flamura-85 19.7 cd 18.2 d 19.0 c 46.9 c 49.8 48.3 c 2.51 bc 2.31 2.41 ab 

Gelibolu 19.2 d 18.2 d 18.7 c 59.7 ab 50.3 55.0 ab 3.05 a 2.02 2.53 a 

Tekirdağ 22.1 ab 20.5 bc 21.3 b 54.6 b 47.5 51.1 bc 2.57 bc 2.17 2.37 ab 

Ortalama 21.0 a 20.3 b 20.6 56.1 a 49.5 b 52.8 2.68 a 2.00 b 2.34 

D.K. 4.64** 6.89** 5.67** 9.07** 12.7 öd 10.60* 9.73* 16.65 öd 12.5* 

Yer 

Genotip 

YxG 

* 

** 

öd 

 

** 

** 

öd 

 

** 

* 

öd 

 **,* Sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde önemlidir. Aynı harfle gösterilen değerler 0.05 önem düzeyinde farklı değildir.  öd: önemli değil. 
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3.7. Biyolojik verim (kg/da) 

Denemeye alınan genotiplerin biyolojik verimine ilişkin değerler Çizelge 3’de verilmiştir. 

Yapılan varyans analizine göre yer, genotip ve yer x genotip interaksiyonu istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. Tekirdağ lokasyonunda, genotiplerin biyolojik verimleri ortalama 

1318.4 kg/da, Kırklareli lokasyonunda ise 1101.5 kg/da olarak tespit edilmiştir. Her iki 

lokasyon ortalamasına göre 1321.2 kg/da ile NKL-H3 genotipi en yüksek biyolojik verime 

sahip olurken, 1049.2 kg/da ile Selimiye genotipi en düşük biyolojik verim değerine sahip 

olmuştur. Yapılan benzer çalışmalarda biyolojik verimi Doğan ve ark., (2014) 764.3-1043.6 

kg/da, Özen ve Akman (2015) 1215-1910 kg/da olarak tespit etmişlerdir. 

 

3.8. Hasat indeksi (%) 

Hasat indeksi açısından yer ve genotip istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli olmuştur 

(Çizelge 3). Genotiplerin hasat indeksi; Tekirdağ lokasyonunda % 50.1-54.6, Kırklareli 

lokasyonunda % 43.9-52.5 ve lokasyonların ortalamalarına göre ise % 47.2-53.6 olarak tespit 

edilmiştir. Çalışmanın her iki lokasyonunda ve lokasyonların ortalamasına göre hasat indeksi 

en yüksek olan genotip NKB-H1 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına benzer 

şekilde diğer araştırıcılar da hasat indeksinin genotiplere göre değiştiğini belirlemişlerdir 

(Ayter, 2010; Özen, 2014; Özen ve Akman, 2015; Sakin ve ark., 2015). 

 

Çizelge 3. Biyolojik verim, hasat indeksi ve tane verimi değerleri. 

Çeşitler 

     Biyolojik Verim (kg/da)     Hasat İndeksi (%)    Tane verimi (kg/da) 

Tekirdağ Kırklareli Ortalama Tekirdağ Kırklareli Ortalama Tekirdağ Kırklareli Ortalama 

NKB-H1 1416.2 ab 1209.2 1312.7 a 54.6 52.5 a 53.6 a 774.6 a 635.0 a 704.8 a 

GZD-H2 1389.6 ab 1091.6 1240.6 a 53.9 49.8 ab 51.8 ab 750.8 a 542.9 bc 646.9 ab 

NKL-H3 1556.6 a 1085.8 1321.2 a 50.6 43.9 c 47.2 d 784.2 a 477.5 c 630.8 ab 

Selimiye 1080.8 c 1017.5 1049.2 b 51.1 46.4 bc 48.7 cd 552.9 b 472.9 c 512.9 c 

Flamura-85 1390.4 ab 1127.9 1259.2 a 52.6 50.2 ab 51.4 abc 731.2 a 562.1 ab 646.6 ab 

Gelibolu 1308.7 b 1112.9 1210.8 a 50.9 51.1 ab 51.0 abc 670.0 a 568.8 ab 619.4 b 

Tekirdağ 1086.2 c 1065.8 1076.0 b 50.1 49.8 ab 50.0 bcd 545.0 b 528.8 bc 536.9 c 

Ortalama 1318.4 a 1101.5 b 1210.0 52.0 a 49.1 b 50.6 687.0 a 541.1 b 614.1 

D.K. 9.06** 7.95öd 10.74** 4.81 öd 6.67* 5.84** 11.39** 10.14** 12.88** 

Yer 

Genotip 

YxG 

** 

** 

* 

 

** 

** 

öd 

 

** 

** 

* 

 **,* Sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde önemlidir. Aynı harfle gösterilen değerler 0.05 önem düzeyinde farklı değildir.  öd: önemli değil. 

 

3.9. Tane Verimi (kg/da) 

Tane verimi yönünden yer, genotip ve yerxgenotip interaksiyonu arasında istatistiki olarak 

fark önemli olmuştur (Çizelge 3). Genotiplerin tane verimleri Tekirdağ lokasyonunda 545.0-

784.2 kg/da, Kırklareli lokasyonunda 472.9-635.0 kg/da arasında değişirken lokasyonların 

ortalamasına göre tane verimi 512.9-704.8 kg/da olarak tespit edilmiştir. Tekirdağ 
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lokasyonunda en yüksek tane verimi NKL-H3, Kırklareli lokasyonunda ise NKB-H1 

genotiplerinden elde edilmiştir. Lokasyonların ortalamalarına göre en yüksek tane verimi 

NKB-H1 genotipinden elde edilmiştir. Tane verimi genotipin genetik potansiyeli, çevre 

şartları ve yetiştiricilik koşullarına göre değişmektedir. Farklı bölgelerde benzer yapılan 

çalışmalarda tane veriminin genotiplere göre değiştiği diğer araştırmacılar tarafından da 

belirlenmiştir (Aktaş ve ark., 2017; Aydoğan ve Soylu, 2017; Mut ve ark., 2017; Atar ve ark., 

2018; Güngör ve Dumlupınar, 2019). 

 

3.10. Sarı pas ve Kahverengi pas hastalıklarına ait değerlendirmeler 

Çiçeklenme döneminden itibaren pas hastalıkları ile ilgili yapılan değerlendirme sonuçları 

Çizelge 4’te verilmiştir. Genotipler her iki pas hastalığına Kırklareli lokasyonunda Tekirdağ 

lokasyonundan daha fazla yakalanmışlardır. Bu durumun iklim koşullarından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Genelde sarı pas hastalığı 10-15
o
C sıcaklık ve nemli 

yerlerde daha çok görülmektedir. Kahverengi pas hastalığı ise 15-20
o
C sıcaklık ve yüksek 

nemde görülmektedir (TAGEM, 2019). İklim şartları göz önüne alındığında Kırklareli 

lolkasyonu Tekirdağ lokasyonuna göre daha serindir. Ancak her lokasyon içerisinde 

genotiplerin hastalıklara karşı göstermiş oldukları reaksiyonlar arasında fazla bir farklılık 

görülmemiştir. 

 

Çizelge 4. Sarı pas ve Kahverengi pas hastalıklarına ait değerlendirmeler 

Genotipler 

Tekirdağ Kırklareli 

Sarı pas Kahverengi pas Sarı pas Kahverengi pas 

NKB-H1 10MR 10MR 60MS 50MS 

GZD-H2 5MR 10MR 60MS 70MS 

NKL-H3 20MR 10MR 80 MS 80 MS 

Selimiye 10MR 20MR 80MS 60 MS 

Tekirdağ 10MR 50MR 50MS 50 MS 

Gelibolu 20MR 20MR 60MS 60 MS 

Flamura 85 10MR 10MR 80MS 50 MS 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, Tekirdağ ve Kırklareli ekolojik şartları altında 3 ileri hat ve 4 tescilli ekmeklik 

buğday genotipinin yağışa dayalı şartlar altında tane verimi ve verim unsurlarının belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü iki lokasyonun ortalamasına göre yüksek 

verim açısından NKB-H1 ileri hattı ile tescilli çeşitlerden Flamura-85 ön plana çıkmıştır.  
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ÖZET 

Türkiye, nüfus olarak büyüyen bir ülkedir. Türkiye'nin enerji ihtiyacının, nüfus büyümesi ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak yıllar içinde artması beklenmektedir. Bir başka ifadeyle, 

Türkiye'nin ekonomik gelişimine bağlı olarak, enerji talebi artmaya devam edecek ve bu 

elektrik sisteminde kapasite genişleme sorununa yol açacaktır. Türkiye'nin enerji 

politikasındaki stratejik kararlardan biri, artan kapasite ihtiyacına yönelik iletim genişleme 

planının oluşturulmasıdır. Enerji iletimi, Türkiye'nin ulusal enerji politikasının temel 

taşlarından biridir. Sistem hedeflerini etkin bir şekilde yerine getirmek için mevcut bir iletim 

şebekesine eklenmesi gereken yeni iletim hatlarını belirleme sorunu olan iletim genişletme 

planı ("Transmission Expansion Planning", TEP), güç sistemlerinde temel stratejik 

kararlardan biridir. Bu kararları alırken, amacımız teknik, ekonomik ve siyasi kısıtlamaları 

dikkate alarak toplam arz ve talebi dengelemektir. Elektrik, stok olarak depolanamayan bir 

ürün olarak kabul edilebilir, bu yüzden üretim ve tüketim aynı anda yapılmalıdır. Elektrik 

iletiminin güvenliği ve güvenilirliği çok önemlidir, çünkü üretim ve tüketim arasındaki 

operasyonları sağlar. Belirsizlikler dikkate alınarak bu sorunun çözümü, sorunun doğrusal 

olmayan karışık-tamsayı niteliği nedeniyle oldukça zordur. Bu alandaki belirsizliğe ait 

literatür incelendiğinde belirsizliğin özellikle talep artışına ve üretim artışına bağlı olarak ele 

alındığı gözlemlenmiştir. IEEE-24 problemi için 10 farklı senaryo üzerinden belirsizlik 

tanımlanmıştır. Problemin amaç fonksiyonunda hat ekleme maliyeti ve karşılanmayan elektrik 

ceza maliyetine ek olarak karbondioksit salınımı dikkate alınarak yeni bir maliyet unsuru 

eklenmiştir. Ayrıca üretim tesislerinin MW/üretim cinsinden üretim maliyetleri de modele 

dâhil edilmiştir. Çalışmada ele alınan problem Min-Max pişmanlık yöntemi ile çözülmüştür. 

Bu çözümler arasında en küçük değere sahip olan 4 ve 7 numaralı çözüm tüm olası 

senaryolarda 303421 $ maliyet ile başımıza en aza pişmanlığın geldiği en sağlam çözümdür. 

 

Anahtar Kelimeler: İletim Genişleme Planı, Elektrik Dağıtımı, Min - Max pişmanlık 

yöntemi, Belirsizlikler. 
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THE SOLUTION OF TRANSMISSION EXPANSION PLANNING PROBLEM WITH 

MIN-MAX REGRET METHOD 

ABSTRACT 

Turkey is a growing country in terms of population. Considering the population growth and 

technological advances, it is expected to increase Turkey's energy needs over the years. In 

other words, depending on Turkey's economic development, energy demand will continue to 

increase and will lead to the capacity expansion problems in the electrical system. One of the 

strategic decisions in Turkey's energy policy is the creation of capacity expansion plans for 

increasing capacity needs. Electric power transmission is one of the cornerstones of Turkey's 

national energy policy. Transmission Expansion Planning (TEP) is a problem of finding new 

lines that need to be added to an existing transmission line is one of the main strategic 

decisions in power systems. Its impact on system operation is deep and long lasting. In 

making these decisions, our aim is to balance the total supply and demand by taking into 

account the technical, economic and political constraints. Electricity is a product that cannot 

be held as a stock in high quantities, so production and consumption must be done at the same 

time. The safety and reliability of electricity transmission is very important because it 

provides the operation between production and consumption. . The solution to this problem by 

taking uncertainties is quite complicated due to the nonlinear mixed-integer nature of the 

problem. When the literature on uncertainty was examined, it was observed that uncertainty 

was mainly related to increase in demand and increase in production. Uncertainty is defined in 

10 different scenarios for the IEEE-24 problem. A new cost element has been added to the 

objective function of the problem, which takes into account carbon dioxide emission in 

addition to line addition and penalty cost of unmet demand. In addition, production costs in 

MW / $ for different types of production facilities have been added to the model. The problem 

was solved by Min - Max regret. Among the possible solutions, solution number 4 and 7 is 

the most robust solution with a regret cost of 303421 dollars. 

Keywords: Transmission Expansion Planning, Electricity, Min-max regret, Uncertainty. 

1. GİRİŞ 

Elektrik sosyal, ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli bir kaynaktır. Yeterli güç kaynağı 

olmadan devletler, işletmeler ve toplumlar tam kapasite ile çalışamaz ve bu durum ekonomik 

büyüme önünde engel teşkil eder. Sosyal olarak ise yeterli güç kaynağının olmaması yani 

elektrik enerjisi yokluk durumu toplum refahını doğrudan etkileyen olumsuz bir unsurdur. 

Elektrik güç ağlarında yük büyümeleri ve tahmin edilen talebi dikkate alarak iletim genişleme 

planı hazırlamak uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konudur [1]. İletim genişleme planı 

(Transmission Expansion planning TEP) genel olarak ne zaman, nerede ve ne miktarda yeni 

üretim, yeni hat ve yeni dağıtım ağları yapılacağına karar vermektedir. Bu kararlar verilirken 

amacımız teknik, ekonomik ve politik kısıtları dikkate alarak toplam arz ve talep arasındaki 

dengeyi kurmaktır[2].  
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2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
 

Bu alandaki belirsizliğe ait literatür incelendiğinde belirsizliğin özellikle talep artışına ve 

üretim artışına bağlı olarak ele alındığı gözlemlenmiştir. IEEE-24 problemi için 10 farklı 

senaryo üzerinden belirsizlik tanımlanmıştır. Problemin amaç fonksiyonunda hat ekleme 

maliyeti ve karşılanmayan elektrik ceza maliyetine ek olarak karbondioksit salılımı dikkate 

alınarak yeni bir maliyet unsuru eklenmiştir. Ayrıca üretim tesislerinin MW/üretim cinsinden 

üretim maliyetleri de modele dahil edilmiştir. Problem kesikli durum Min-maks robust ve 

Min-maks pişmanlık ile çözülmüştür. 10 farklı senaryo şu şekildedir.  

Senaryo 1: Petrol fiyatlarındaki aşırı artışa bağlı olarak, petrol ve doğal gaz fiyatlarının 2 

katına çıktığı durum. 

Senaryo 2: Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yarıya 

düştüğü durum. 

Senaryo 3: Yeşil enerji ve çevre kirliliği dikkate alınarak     salınım maliyetinin 10 katına 

çıkarıldığı durum. 

Senaryo 4: Radyoaktif riskler dikkate alınarak nükleer enerji ile üretim yapan santrallere 

ürettikleri MW birim başına ek maliyet öngören durum. 

Senaryo 5: İş güvenliği gibi durumların dikkate alınarak kömür üretim maliyetlerinin %20 

artış gösterdiği durum. 

Senaryo 6: 16 numaralı üretim tesisinin yenileme ve bakım çalışması için çalışamaz hale 

geldiği durum 

Senaryo 7: 18 numaralı üretim tesisinin yenileme ve bakım çalışması için çalışamaz hale 

geldiği durum 

Senaryo 8: İlk hat yatırımından sonra eklenecek yeni hatların %30 daha az maliyetle 

gerçekleştiği durum. 

Senaryo 9: İstasyon 8 ve istasyon 9 da sosyal refah dikkate alınarak elektrik kesintisinin çok 

yüksek ceza maliyeti ile cezalandırıldığı durum. 

Senaryo 10: Tarihi ve kültürel çalışmalar sebebiyle 10 nolu istasyona bağlanacak 5-10, 6-10, 

8-10, 10-11 ve 10-12 nolu hatların maliyetinin 2 katına çıktığı durum. 

Her senaryonun en iyi değeri alternatif çözüm olarak kabul edilmiştir ve 10 adet alternatif 

çözümün tüm senaryolardaki değeri hesaplanmıştır. Tablo 2'te gösterilen çözümler 10 

çözümün 10 senaryo için elde edilmiş en iyi çözümleridir. 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 189 

 

Tablo 1 Senaryolar İçin En İyi Çözüm Değerleri 

Senaryolar En İyi Çözüm 

Değeri $ 

Eklenmesi Gereken Hatlar 

Senaryo 1 2864600 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 14-16 arası:1 hat ekle 

Senaryo 2 2546147 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 14-16 arası:1 hat ekle 

Senaryo 3 6434232 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 14-16 arası:1 hat ekle 

16-17 arası: 1 hat ekle 

Senaryo 4 3723666 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 13-14 arası:1 hat ekle 

Senaryo 5 2699376 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 14-16 arası:1 hat ekle 

Senaryo 6 2802585 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 11-13 arası:1 hat ekle 

Senaryo 7 2764146 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 13-14 arası:1 hat ekle 

Senaryo 8 2609020 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 14-16 arası:1 hat ekle 

Senaryo 9 2657020 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 10-12 arası:1, 14-16 arası:1 hat ekle 

Senaryo 10 3087883 1-5 arası: 1 hat 6-10 arası:1, 7-8 arası:2, 9-12 arası:1,  

14-16 arası:1 hat ekle 

Tablo 2 Senaryoların En İyi Değerlerinin Diğer Senaryolardaki Değerleri 

 Senaryo1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 Senaryo 5 Senaryo 6 Senaryo 7 Senaryo 8 Senaryo 9 Senaryo 10 

Çözüm 1 2864600 2546147 6444917 3942941 2699376 4715897 3154923 2609020 2657020 3317020 

Çözüm 2 2864600 2546147 6444917 3942941 2699376 4715897 3154923 2609020 2657020 3317020 

Çözüm 3 3185092 2865873 6434232 4296870 3014014 2980292 3494313 2931909 2979909 3639909 

Çözüm 4 2958531 2609984 6470720 3723666 2769154 2989943 2764146 2683304 2731304 3391304 

Çözüm 5 2864600 2546147 6444917 3942941 2699376 4715897 3154923 2609020 2657020 3317020 

Çözüm 6 2989021 2648710 6509446 3822099 2807625 2802585 2803215 2722030 2770030 3430030 

Çözüm 7 2958531 2609984 6470720 3723666 2769154 2989943 2764146 2683304 2731304 3391304 

Çözüm 8 2864600 2546147 6444917 3942941 2699376 4715897 3154923 2609020 2657020 3317020 

Çözüm 9 2864600 2546147 6444917 3942941 2699376 4715897 3154923 2609020 2657020 3317020 

Çözüm 10 3142398 2815375 6745114 4312021 2970372 5093299 3546945 2879883 2927883 3087883 

3. SONUÇLAR 

Çözüm 1’in tüm senaryolardaki pişmanlık şu şekilde hesaplanmaktadır. 

Çözüm 1 Pişmanlık = Maks{Çözüm 1’in senaryo 1’deki değeri- Senaryo 1’in en iyi değeri, 
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   Çözüm 1’in senaryo 2’deki değeri- Senaryo 2’in en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 3’deki değeri- Senaryo 3’ün en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 4’deki değeri- Senaryo 4’ün en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 5’deki değeri- Senaryo 5’in en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 6’daki değeri- Senaryo 6’ın en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 7’deki değeri- Senaryo 7’in en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 8’deki değeri- Senaryo 8’in en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 9’daki değeri- Senaryo 9’un en iyi değeri, 

   Çözüm 1’in senaryo 10’daki değeri- Senaryo 10’in en iyi değeri} 

Çözüm 1 pişmanlık= Maks{ 2864600 - 2864600 =0,  

2546147 - 2546147 =0, 

6444917 – 6434232  = 10685,  

3942941 – 3723666  = 219275, 

2699376 - 2699376  = 0,  

4715897 – 2802585  = 1913312,* 

3154923 – 2764146  = 390777, 

2609020 – 2609020  = 0, 

2657020 – 2657020  = 0, 

3317020 – 3087883  = 229137} 

Çözüm 1 pişmanlık= 1913312$ 

 Bu çözümler arasında en küçük değere sahip olan 4 ve 7 numaralı çözüm tüm olası 

senaryolarda 303421 $ maliyet ile başımıza en aza pişmanlığın geldiği en sağlam çözümdür.  

 Açıklama:  

Bu bildiri  “Belirsizlikler Altında İletim Genişleme Planının Belirlenmesi”  isimli FDK-2017-7221 proje 

kodlu proje kapsamında Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmektedir.  
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ÖZET 

Mobilya sektörü hem Türkiye’de hem de Kayseri ilinde önemli bir yere sahiptir. Kayseri ili 

sektörde yarattıkları istihdam, gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat ile öne çıkan birçok 

firmasıyla lider bir mobilya kenti durumundadır. Özellikle son zamanlarda gerek yarattıkları 

istihdam gerekse gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat ile öne çıkan Kayseri, birçok firması ile 

mobilya sektöründe önemli bir konuma gelmiştir. Mobilya sektöründe müşteri isteklerinin 

karşılanması hayati öneme sahiptir. Müşteri istekleri şehirden şehire farklılık göstermektedir. 

Müşteri istekleri farklılaştığı için mobilya üreticileri her yıl yeni modeller tasarlayarak bu 

istekleri karşılamayı ve müşterileri kazanmayı hedeflemektedirler. Kayseri ilinde yer alan 

ABC A.Ş.’ in yeni mobilya tasarımları bu çalışmada dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın amacı 

ABC A.Ş.’ in yeni geliştirdiği 5 yeni koltuk tasarımı arasından en uygun koltuk modeline 

karar verilmesidir. En iyi tasarımın belirlenmesi birçok kriterli karar verme problemidir. Çok 

kriterli karar verme problemlerinin çözümünde kullanılan çok sayıda yöntem vardır. 3 farklı 

çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak karar verme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada 5 ana ve 13 alt kriter dikkate alınmıştır. Bu kriterler, çalışmada detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. Çalışmada AHP, TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri kullanılmıştır. AHP ve 

TOPSIS yöntemlerine göre 5. koltuk tasarımın en iyi koltuk tasarımı olduğu belirlenmiştir. 

ELECTRE yöntemine göre ise 3. Koltuk tasarımı en iyi koltuk tasarımı iken 5. Koltuk 

tasarımı en iyi ikinci tasarım olmuştur. Spearmen sıra korelasyon katsayı değerleri dikkate 

alındığında AHP ve TOPSIS sonuçları arasında çok kuvvetli pozitif bir ilişki (1) var iken 

ELECTRE yöntemi ile AHP ve TOPSIS yöntemleri arasında zayıf pozitif bir ilişki (0,3) 

bulunmaktadır. Sonuçların genel değerlendirmesinde en iyi koltuk tasarımının 5 nolu tasarım 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, En iyi tasarımın belirlenmesi, Çok kriterli 

karar verme yöntemleri, Örnek olay. 
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THE DETERMINATION OF DESIGN WITH AHP, TOPSIS AND ELECTRE MULTI-

CRITERIA DECISION MAKING METHODS 

ABSTRACT 

The furnishings industry has an important place both in Kayseri and in Turkey. Kayseri 

province is an important leader furnishing city with many companies that are prominent with 

the employment they create in the sector, their production and export. Especially in recent 

times, Kayseri has become an important position in the furnishings sector with its many 

companies. Meeting the customer demands in the furniture sector has vital importance. 

Customer wishes vary from city to city. As the customer desires differ, furniture 

manufacturers aim to meet these demands and win customers by designing new models every 

year. New furnishings designs of ABC Inc. located in Kayseri province are taken into 

consideration in this study. The aim of this study is to decide the most suitable armchair 

model among 5 new armchair designs newly developed by ABC Inc. Determining the best 

design is a multi-criteria decision making problem. There are many methods used to solve 

multi-criteria decision-making problems. Decision making has been carried out using three 

different multi-criteria decision making methods. In this study, 5 main and 13 sub-criteria are 

taken into consideration. These criteria are explained in detail in the study.AHP, TOPSIS and 

ELECTRE methods were used in the study. According to the AHP and TOPSIS methods, it is 

determined that the 5th armchair design is the best armchair design. According to the 

ELECTRE method, the 3rd armchair design is the best armchair design while the 5th armchair 

design is the second best design. When there is a very strong positive correlation (1) between 

AHP and TOPSIS results, there is a weak positive correlation (0,3) between AHP and 

TOPSIS methods with the ELECTRE method when the spearmen rank correlation coefficient 

values are taken into account. It has been determined that the overall design of the results is 

the 5
th

 design of the best armchair design. 

Keywords: Multi-criteria decision making, Determining the best design, Multi-criteria 

decision making methods, Case study. 

1. GİRİŞ 

Karar verme problemi en genel anlamda; bir seçenek kümesinden en az bir amaç veya ölçüte 

göre en uygun seçeneğin seçimi şeklinde tanımlanabilir. Buna göre bir karar probleminin 

elemanlarını karar verici, seçenekler, kriterler, sonuçlar, çevre ve karar vericinin öncelikleri 

oluşturur. Karar vermenin en çok bilinen dallarından biri olan çok kriterli karar verme,  bir 

dizi karar kriterinin varlığı altında karar verme problemi olarak tanımlanabilir. Çok kriterli 

karar verme problemleri birden fazla alternatif içerisinden seçim yapma işlemidir ve karar 

vericiye göre değişen öneme sahip kriterleri dikkate almaktadır. Kriter ağırlıklarının dikkate 

alınmasının nedeni, her bir kriterin diğer kriterlere göre önemini tespit etmektir. 

Değerlendirme kriterlerine önemlerine göre belirlenen ağırlıklar, her bir kriterin sahip olduğu 

çeşitli değerlerin bu ağırlıklara göre değişimini ve bu değişimlere bağlı olarak farklı sayısal 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 194 

 

değerler almasını sağlar. Çalışmada ele alınan problemin çözümünde kullanılan yöntemler 

çok kriterli karar verme yöntemleri olarak adlandırılmakta ve gün geçtikçe bu yöntemlerin 

kullanım alanları artmaktadır. Bu çalışmanın yapılma amaçlarından birisi de Mobilya 

sektörünü çok kriterli karar verme yöntemleri konusunda bilgilendirmektir. 

Çalışmada, çok kriterli karar verme problemlerinden (ÇKKV)  Analitik Hiyerarşi Prosesi 

(AHP), İdeal çözüme benzerlikle sıralama tercihi tekniği  (The Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution-TOPSIS) ile Gerçekliği ifade etme, seçme ve eleme 

(Elimination and Choice Expressing the Reality-ELECTRE)  yöntemleri kullanılmıştır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

AHP yönteminin uygulanmasında belirlenen amaç ve alternatif modeller doğrultusunda 

hiyerarşik modelde iskeleti oluşturulan değerlendirme kriterlerinin ikili karşılaştırma 

değerleri, satış- pazarlama, ar-ge, planlama, satın alma, üretim ve kalite birimlerinde çalışan 

deneyimli ve konularında uzman 10 kişilik ekibe anket yapılarak elde edilmiştir. Koltuk 

tasarımı (modeli) seçimi AHP hiyerarşik yapısının gösterimi şekil-1’de yapılmıştır.  

 

Şekil 1. Koltuk tasarımı (modeli) seçimi AHP hiyerarşik yapısının gösterimi [1] 
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Uzmanlara ilk olarak, anket ile ilgili bilgi verilmiş ve kriterlerin ikili karşılaştırmalarının nasıl 

yapılacağı ile ilgili açıklama yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla ana ve alt kriterlerin 

karşılaştırmaları yapılmıştır [1].  Çalışmada dikkate alınan 5 ana kriter ve 13 alt kriter 

bulunmaktadır. Ana ve alt kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Bu ağırlıklara göre en önemli 

ana kriter tasarım kriteri iken en önemsiz ana kriter ise üretim ana kriteridir. En önemli alt 

kriter ürün maliyeti kriteridir. En önemsiz alt kriter ise ergonomi kriteridir. AHP yönteminde 

her bir kritere alternatif koltuk modelleri birbirleriyle ikili karşılaştırmalara tabii tutulmuş, bu 

karşılaştırmaların sonuçları elde edilmiştir. TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri de sonuçlar 

elde edilmiştir. 

3. SONUÇLAR 

Çalışmada mobilya sektöründe üretim yapan bir firmanın ar-ge bölümünde tasarlanan yeni 

koltuk modelleri arasından üretime alınacak en uygun model veya modellerin seçilmesi ve 

sıralanması amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden 

AHP, TOPSIS ve ELECRE yöntemleri kullanılmıştır [2].  

Tablo 1. Koltuk modellerinin yöntemlere göre sıralamasının gösterilmesi  

Sıra AHP TOPSIS ELECTRE 

1 5 5 3 

2 2 2 5 

3 3 3 2 

4 1 1 1 

5 4 4 4 

 

 
Tablo 2.  Spearmen sıra korelasyon katsayı değerlerinin gösterilmesi  

Yöntem AHP TOPSIS ELECTRE 

AHP - 1 0.3 

TOPSIS 

 

- 0.3 

ELECTRE     - 

Tablo-1’de koltuk modellerinin yöntemlere göre sıralaması gösterilmiştir.  AHP yönteminde 

ağırlıkların ve ikili karşılaştırmaların yardımıyla en uygun koltuk modelleri en iyi alternatiften 

en kötü alternatife doğru sıralanmıştır. Sıralama sonucunda A5 modeli en uygun koltuk 

modeli olarak seçilmiş daha sonra sırasıyla A2, A3, A1 ve A4 alternatifler sıralanmıştır. 

TOPSIS yönteminde sıralama sonucun da AHP yönteminin sonucu ile aynı şekilde A5 modeli 

birinci olarak seçilmiş daha sonra sırasıyla A2, A3, A1 ve A4 alternatifler sıralanmıştır. AHP 

ve TOPSIS yöntemleri aynı sonuçları vermiştir. ELECTRE yöntemi sonucuna göre A3 

modeli en uygun koltuk modeli olarak seçilmiş, daha sonra sırasıyla A5, A2, A1, A4 şeklinde 

alternatifler sıralanmıştır. Tablo-2’de Spearmen sıra korelasyon katsayı değerleri 

gösterilmiştir. Bu değerler incelendiğinde AHP ve TOPSIS sonuçları arasında çok kuvvetli 
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pozitif bir ilişki (1) var iken ELECTRE yöntemi ile AHP ve TOPSIS yöntemleri arasında 

zayıf pozitif bir ilişki (0,3) bulunmaktadır. En iyi koltuk tasarımının 5 nolu tasarım olduğuna 

karar verilmiştir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada öğrenme etkisi ve ergonomik risk altında tamamlanma zamanı minimizasyon 

problemi incelenmiştir. Literatürde tek makine çizelgelemede işlerin tamamlanma zamanı 

minimizasyonu ve optimal sıraların bulunması için farklı model ve yöntemler önerilmesine 

rağmen ergonomik riskler incelenmemiştir. Makine çizelgeleme probleminin gerçek hayata 

yaklaştırılması ve optimal iş sırasının elde etmesi verimlilik açısından önemlidir. Uzun vade 

de iş gücü verimliliğinin korunması ve sürdürülebilir iş gücü sağlanması için iş sağlığı ve 

güvenliği yükümlülükler ihmal edilmemelidir. Bu çalışmada verimlilik ihtiyaçları ile iş sağlığı 

ve güvenliği arasında denge kurulması amacı ile ergonomik risklerin iş sıralarına etkisi 

incelenmiştir. Ergonomik riskler, iş görenin maruz kaldığı tekrarlı faaliyetlerden kaynaklanan 

iş ile ilgili kas iskelet bozukluk riski olarak tanımlanmıştır. İş görenin maruz kaldığı iş ile 

ilgili kas iskelet bozuklukları (İİKİB) risklerin değerlendirmesi için OCRA indeksi 

kullanılmıştır. Bu çalışma kullanılan veriler Kayseri’deki elektrikli ev aletleri üretim tesisinde 

gerçekleştirilen gözlemler vasıtası ile elde edilmiştir. Gözlemler normal vardiya ve gündüz 

geçekleştirilmiştir. Gözlemler esnasında işlerin işlem zamanları ve OCRA indeks değerleri 

kayıt altına alınmıştır. İşlere ait temel işlem zamanları firma mühendisleri tarafından 

hazırlanan teknik dokümanlardan alınmıştır. Her bir iş için gerçekleşen işlem zamanı olarak 

gözlemler esnasında kayıt altına alınan işlem zamanların ortalaması kullanılmıştır. Öğrenme 

etkisinin temel işlem zamanı üzerinde kısaltıcı etkiye, ergonomik risklerin ise temel işlem 

zamanı üzerinde uzatıcı etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir. Ergonomik risklerin çizelgeleme 

eşitliklerine etkisini araştırmak için dört farklı fonksiyon esas alan model kurulmuştur. 

Modellenen matematiksel eşitlik atama problemi dönüştürülmüştür.  Tasarlanan atama 

problemi modeli LINGO yardımı ile çözülmüştür. Elde edilen çözümler gözlem verileri ile 

karşılaştırılmıştır. Ergonomik risk ve öğrenme etkisi altında tek makine çizelgeleme için 

hesaplanan işlem zamanlarının gözlem verilerine yakın sonuç verdiği tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Tek makine çizelgeleme, bozulma, atama problemi, iş ile ilgili kas iskelet bozukluğu, 

OCRA indeksi. 
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MAKESPAN MINIMIZATION UNDER ERGONOMIC RISK CONSIDERATION 

AND LEARNING EFFECT  

ABSTRACT 

In this study, makespan minimization problem under ergonomic risk consideration and 

learning effect was inspected. In the literature, although different models and methods have 

been proposed for the makespan minimization and optimal sequences in the single machine 

scheduling, ergonomic risks was not inspected. In terms of efficiency, it is important that the 

machine scheduling problem is closed to real life and the optimal job sequence is achieved. 

Occupational health and safety regulations should not be neglected in order to ensure long-

term labor productivity and sustainable work force. In this study, in order to set balance 

between productivity requirements and occupational health and safety, the effect of 

ergonomic risks on job sequence is investigated. Ergonomic risks are defined as work-related 

musculoskeletal disorders risk which is caused by repeated activities are exposed.  OCRA 

index was used for risk assessment of work related musculoskeletal disorders (WMSD) risk 

which was exposed by worker. The data used in this study was obtained by observations 

performed in the electrical home appliances production facility in Kayseri. Observations were 

performed in normal shift and day time. During the observations, the processing times and the 

ergonomic risk values of jobs are recorded.  The basic processing times of jobs are taken from 

the technical documents prepared by the plant engineers. The average of the processing times 

recorded during the observations was used as actual processing time for each job. It is 

assumed that the learning effect has a shortening effect on the basic processing times and the 

ergonomic risks have a prolonging effect on the basic processing times. In order to investigate 

the effect of ergonomic risks on scheduling equations, models based on three different 

functions were established. The model of mathematical equation was transformed as 

assignment problem. The designation problem was solved with the help of LINGO.  The 

obtained solutions were compared with the observation data. It was shown that the processing 

times calculated for single machine scheduling under ergonomic risk and learning effect close 

to the observation data. 

 
Keywords: Single machine scheduling, deterioration, assignment problem, work-related musculoskeletal 

disorder, OCRA index 

1. INTRODUCTION 

Recently, carrying out risk assessment in working environment and production lines is 

compulsory. Risk assessments are performed in the scope of occupational health safety. It 

reveals necessary precautions that should be taken for protecting laborers and workplace from 

possible risks.  Risk assessments are used similarly by machine manufacturers and by 

designers aiming for assessment of security in machines and physical performance of people. 

However, in production lines, when it comes to increasing workplace productivity, there are 

quite a small number of studies on optimization of the aim to improve occupational safety and 
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occupational health at the same time.  From this point of view, the effect of risks that are 

formed to optimize these two aims to schedules, process times and times of delivery are not 

enlightened yet.  

Our target is to protect the health of workers as well as to provide working environment 

efficiency.  In this scope as we are holding WMSD risks in working environments towards 

protecting of sustainable labor work and labor health, we will also search for the effect of 

WMSD towards provision of working environment security, in single machine scheduling 

problem on process time.  

Different risk assessment can be used for asses risk in manufacturing plant. The National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) equation was developed to evaluate 

exposed risks during lifting activities [1]. RULA is a method that was developed towards 

rapid risk assessment of upper limp. By using this method angle of repose, reaching and 

lifting of upper limps of a worker such as body, neck, shoulder, arms, wrists etc. can be 

analyzed [2]. REBA was developed by Hignett S. and McAtamney L. (2000) to determine the 

risks that entire body are exposed [3]. QEC (The Quick Exposure Check-) method was 

developed by Bidiawati A.J.R. and Suryani E.  MSD risks related to back, shoulder/arm, 

wrist/hand, neck, vibration and stress were comprised to the assessment [4]. Another risk 

assessment tool is EAWS. EAWS risk assessment method [5] with Colombini and OCRA 

score tables developed by Occhipinti are very similar [6].  

In Turkey the national standard for repeated tasks are TS EN 1005-5 whereas international 

standard is ISO 11228-3 [7], [8].  In both standards occupational repetitive action OCRA 

index were given. OCRA index was developed by Colombini et.al  [9].  Also it was used by 

Akyol and Baykasoğlu ergonomic assembly line balancing [10], Akyol and Baykasoğlu in 

constructive randomized search algorithm for solving assembly line worker assignment and 

balancing problem under ergonomic risk factors [11], as well as in occupation rotation 

problem by Boenzi et.al  [12]. The solution of assembly line balancing problem was held by 

Baykasoğlu et.al with considering human factor. For aim function OCRA index median of all 

assembly lines were used [13]. It was used by Şenyiğit and Atici in a study themed scheduling 

under ergonomic risk factors. OCRA index was used for scheduling as a constant number  and 

optimal schedule was obtained SPT rule [14]. Work related musculoskeletal disorders risk 

assessment software (WMSD-RA) was developed towards obtaining of WMSD risks with 

computer aided. It was stated that WMSD-RA includes scientific methods developed in recent 

years such as OCRA, EAWS, REBA and RULA. WMSD risk assessment can be performed 

using pre-recorded video images and processing times can be recorded at the same time. It 

considered that relation between ergonomic risk factor and industry 4.0 [15]. An abstract was 

presented by Şenyiğit and Atici.  It was reported that there was a relation between OCRA 

index and process time And OCRA index average value increases, process time average 

decreases. But ANOVA results weren’t reported [16].  

Planning and scheduling activities have an important effect on performance of manufacturing 

plant. It was evaluated that after 1980s computers would lead in complex planning and 
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scheduling problems. In many manufacturing establishments it was  reported that planning 

and scheduling processes were in need of important human support [17].  

Within this paper the first part is regulated as introduction and literature review related to the 

subject, the second part is regulated as methodology, the third part is regulated as result and 

the fourth part is regulated as conclusion. 

2. METHODOLOGY 

In this study, we focused on the effect of ergonomic risks on process time.  Since among the 

methods in literature, only OCRA index was used on time parameter calculations. For this 

reason, we chose OCRA index as ergonomic risk assessment method.   

           
            

                          
    (1)  

 

   
       

         
.     (2) 

 

 

In this study, we explained that how the machine scheduling is affected under different risk 

deterioration policies. We used learning effect model which was proposed by Biskup [18]. In 

this model, learning effect was represented by a (a<0) and it was formulated as a= logα/log2 

where α is learning rate. In this study, it was assumed that the learning rate is α=0.8.  

Generated OCRA index value normalized (see Eq.(2)). We used four different risk type 

deterioration effects (β) in this study.  First one is Logarithmic Risk Deterioration Effect 

(βLRDE=1+log(1+OCRAj’), second one is Normalized Risk Deterioration Effect 

(βNRDE=1+OCRAj’),  third one is Tangential Risk Deterioration Effect (βTRDE=1+tan(OCRAj’) 

and  fourth one is Sinusoidal Risk Deterioration Effect (βSRDE=1+sin(OCRAj’). The actual 

processing time was defined as           
 . The optimal scheduling of jobs and machines 

can be considered as an assignment problem. In this model, objective function minimizes 

makespan (see Eq.(3)). 

 

   ∑ ∑       
 
   

 
            (3) 

∑                 
           (4) 

∑                 
           (5) 

                                         (6) 

Three constraints were written to assign jobs[19]. Each machine (r, r=1…..N) should be 

assigned to a job (j, j=1…..N) (see Eq.(4)). Only a job (j, j=1…..N) can be assigned to a 

machine (r, r=1…..N) (see Eq.(5)). Let xjr be a 0/1 variable such that xjr=1 (j, r=1…..N) if job 

j is assigned to machine r and xjr=0 (j, r=1…..N) otherwise (see Eq.(6)). 
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3. RESULTS 

10-job instance of machine scheduling model was solved to show how the schedule changes 

with respect to different policies and why WMSD risks should be taken into account in 

machine scheduling. Basic process times and OCRA index values were generated randomly. 

Sample data are given in Table-1. 

 

Table 1. Jobs’ basic process times and OCRA index values 

Jobs j-1 j-2 j-3 j-4 j-5 j-6 j-7 j-8 j-9 j-10 

OCRA Index 
Values 

3.9 2.65 8.5 4.72 3.15 4.21 5.42 8.79 2.9 1.7 

Basic Process 

Time 
15 27 45 32 21 38 53 37 41 58 

 

In the classical single-machine setting, makespan minimization could be solved by replacing 

consecutive jobs position and optimal sequence is determined to smallest processing time first 

(SPT) rule. In this study we considered makespan minimization problem as an assignment 

problem.  The model was coded using LINGO software. 

 

  Table 2. Jobs’ sequence and actual process times under different deterioration policies 

  Positions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L
R

D
E

 Jobs j-1 j-5 j-2 j-10 j-9 j-4 j-6 j-7 j-8 j-3 

Actual 

Process Time 
5.36 5.04 4.82 6.45 6.78 7.52 7.82 12.75 12.45 14.21 

N
R

D
E

 

Jobs j-1 j-5 j-2 j-4 j-9 j-6 j-10 j-8 j-7 j-3 

Actual 

Process Time 
21.45 22.68 24.45 31.12 32.23 31.37 36.89 37.50 41.80 41.59 

T
R

D
E

 Jobs j-1 j-5 j-2 j-4 j-9 j-6 j-10 j-7 j-8 j-3 

Actual 
Process Time 21.87 22.93 24.61 32.20 32.51 32.18 36.96 45.70 45.43 50.80 

S
R

D
E

 Jobs j-1 j-5 j-2 j-4 j-9 j-6 j-8 j-10 j-3 j-7 

Actual 

Process Time 
21.25 22.56 24.37 30.65 32.10 31.01 36.20 35.30 40.09 39.51 

 

If jobs are ordered to LRDE, the sequence of jobs is job-1, job-5, job-2, job-10, job-9, job-4, 

job-6, job-7, job-8, job-3 and makespan-LRDE equals to 83.20. If jobs are ordered to NRDE, 

the sequence of jobs is job-1, job-5, job-2, job-4, job-9, job-6, job-10, job-8, job-7, job-3 and 

makespan-NRDE equals to 321.08. If jobs are ordered to TRDE, the sequence of jobs is job-1, 

job-5, job-2, job-4, job-9, job-6, job-10, job-7, job-8, job-3 and makespan-TRDE equals to 

321.08. If jobs are ordered to SRDE, the sequence of jobs is job-1, job-5, job-2, job-4, job-9, 

job-6, job-8, job-10, job-3, job-7 and makespan-SRDE equals to 313.09.  
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Figure 1. Jobs’ position and makespan of schedules. 

NRDE and SRDE makespan result are close rather than TRDE. NRDE and SRDE sequence 

of jobs are %70 similar. NRDE and TRDE makespan result close. NRDE and TRDE 

sequence of jobs are % 80 similar.  Different parameters were taken into account in machine 

scheduling as deterioration effect, but WMSD risk has not been considered in the literature. 

The result in Fig. 1 shows that when ergonomic risks (e.g. WMSD) are included scheduling 

problems, NRDE, TRDE and SRDE close to each other.  NRDE, TRDE and SRDE have 

potential to use as deterioration model in machine scheduling. 

4. CONCLUSION 

In this study, the effect of work related musculoskeletal disorder (WMSD) risks on process 

time was researched.  The contribution of this study to the literature is the research of effect of 

each OCRA index parameters that are used in obtaining of WMSD, on process time. It 

provides making closer real-life single machine scheduling. NRDE and SRDE makespan 

result are close rather than TRDE. NRDE and SRDE sequence of jobs are %70 similar. 

NRDE and TRDE makespan result close. NRDE and TRDE sequence of jobs are % 80 

similar.  NRDE, TRDE and SRDE close to each other.  NRDE, TRDE and SRDE have 

potential to use as deterioration model in machine scheduling. 
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ÖZET 

Sarı pas (Puccinia striiformis)  buğdayda verim ve kalitede kayıplar meydana getiren önemli 

fungal hastalıklardan biridir. Bu çalışma, Bolu ili ekolojik koşulları altında 18 adet ekmeklik 

buğday çeşidinin doğal infeksiyon koşullarında sarı pas hastalığına karşı reaksiyonlarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları uyarınca 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuş ve denemenin ekim işlemi 14.11.2017 tarihinde yapılmıştır. Hastalık gözlemleri ile 

ilgili çalışmalar Puccinia striiformis etmeninin neden olduğu Sarı pas hastalığı için 

çiçeklenme dönemi sonunda yapılmıştır. Tarla koşullarında doğal bulaşıklığa göre yapılan 
değerlendirme sonucunda hastalık bulunma oranları ve hastalık şiddeti belirlenmiştir. 

Belirlenen hastalık oranlarına göre Sarı pas hastalığına karşı en hassas çeşidin % 100 hastalık 

şiddeti ve %100 hastalık bulunma oranı ile “Bereket”, en tolerant çeşidin % 0.4 hastalık 

şiddeti ve %20 hastalık bulunma oranı ile “Midas” olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 

elde edilen verilere göre Sarı pas hastalığına karşı Midas ve Aslı çeşitlerinin ileride yapılacak 

ıslah çalışmaları için ümitvar olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, Sarı pas, Puccinia striiformis 

 

DETERMINATION OF REACTIONS OF SOME BREAD WHEAT VARIETIES 

AGAINST YELLOW RUST UNDER BOLU ECOLOGICAL CONDITION 

 

ABSTRACT 
Yellow rust (Puccinia striiformis) is one of the fungal diseases that cause significant losses in 

yield and quality of wheat. This study was conducted to determine the response of 18 bread 

wheat varieties to natural infection of yellow rust under ecological conditions of Bolu 

province. The trial was established in accordance with randomized block with four 

replications and the experiment was planted on 14.11.2017. The wheat varities were observed 

for the associated diseases including yellow rust (caused by Puccinia striiformis at the end of 

the flowering period). The disease rates and disease severity were assessed in the field 

conditions according to natural contamination. According to determined rate of diseases, the 

most sensitive variety against yellow rust disease was found as “Bereket” with 100% rate of 
disease and 100% rate of disease severity, while the most tolerant variety was found as 

“Midas” with 0.4% rate of disease and 20% rate of disease severity. According to the data 

obtained from the study, Midas and Aslı varieties were found to promising for future breeding 

programs against yellow rust disease. 

 

Keywords: Bread Wheat, Yellow rust, Puccinia striiformis 

 

1.GİRİŞ 

Buğday (Triticum spp.), farklı iklim ve toprak koşullarında yetişebilen birçok çeşide sahiptir. 

Bu nedenle de dünyanın hemen her tarafında yetiştirilebilmektedir. Ülkemizin de birçok 
yerinde hububat üretimi yapılabilmekte ve Dünya genelinde hububat üretim potansiyeli 

yüksek olan ülkeler arasında yer almaktadır. Buğday insan beslenmesinde stratejik bir 
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üründür. İnsan beslenmesinde temel gıda maddeleri arasında yer alan buğday başta ekmek 
olmak üzere, makarna, bulgur, bisküvi gibi çok farklı şekillerde tüketilmektedir. Hububat 

üretimi ülkemizde üretilen bitkisel ürünler içerisinde en fazla ekiliş alanına sahiptir 

(Hekimhan, 2011). 

 

Buğday tarımında verim ve kalite üzerinde olumsuz etkileri olan birçok hastalık ve zararlılar 

bulunmaktadır. Dünyadaki bitkisel üretiminin ortalama % 34.8’inin hastalık, zararlı ve 

yabancı otlardan dolayı kaybedildiği bilinmektedir (Agrios 1997). Ülkemizde yapılan bir 

çalışmada buğdayda hastalıklar nedeniyle kayıpların %5 ile %90 arasında değiştiğini 

belirtmektedir (Aktaş, 2001). Türkiye’de buğdayda verim ve kaliteyi düşüren birçok hastalık 

bulunsa da bu hastalıkların en önemlisi Pas hastalıklarıdır. Pas hastalıklarından biri de etmeni 
Puccinia striiformis West olan sarı pas hastalığıdır. Sarı pas hastalığının Güney doğu, Orta ve 

Doğu Anadolu Bölgesinde yaygın olduğu bilinmektedir (Aktaş, 2001). Düzce bölgesinde 

yapılan bir çalışmada doğal enfeksiyon koşulları altında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde 

sarı pas hastalık şiddetinin hassas çeşitlerde % 45.4’e kadar ulaştığı belirtilmektedir (Altın ve 

ark., 2017).   

 

Ülkemizde buğday üretiminde farklı pas türlerinin oluşturduğu ürün kaybının %12-80 

arasında olduğu kaydedilmiştir (Bolat ve ark., 1999). Bu ürün kayıpları iklim koşullarına, 

etmenlerin ırklarına, hastalığın çıkış zamanına ve çeşit hassasiyetine göre değiştiği gibi yıldan 

yıla ve bölgeden bölgeye göre de değişebilmektedir. Buğday üretim alanlarında görülen 

hastalıklara karşı kültürel önlemler ve kimyasal mücadelenin yanında hastalıklara karşı 
dayanıklı çeşit kullanılması önem taşımaktadır. Özellikle buğday çeşitlerinin yetiştirildikleri 

ekolojide hastalıklara karşı göstermiş oldukları reaksiyonlar önemlidir. 

 

Bu çalışma, Bolu ili ekolojik koşulları altında 18 adet ekmeklik buğday çeşidinin doğal 

infeksiyon koşullarında sarı pas hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bolu ili ekolojik koşulları altında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin doğal enfeksiyon 

koşulları altında Sarı Pas (P. striiformis) hastalığına dayanıklılık durumlarının belirlenmesi 
amacıyla denemede materyal olarak kullanılan 18 adet ekmeklik buğday çeşidi tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 14.11.2017 tarihinde tarlaya ekilmiştir. 

Denemede kullanılan çeşitler Çizelge 1’de verilmiştir. Çeşitler 2 metre uzunluğunda 20 cm 

sıra aralığında, 2 sıra halinde her sıraya çeşitlerin bin tane ağırlığı esas alınarak 500 tane/m
2
 

ekim normu kullanılarak parsellere elle ekilmiştir (Akman ve ark., 1999). 

 

         Çizelge 1. Denemede kullanılan ekmeklik buğday çeşitleri 

 Çeşit adı  Çeşit adı 

1 Aldane 10 Lucilla 
2 Aslı 11 Masaccio 

3 Bereket 12 Midas 

4 Esperia 13 Pehlivan 
5 Flamura 85 14 Saban 

6 Gelibolu 15 Selimiye 

7 Kate A1 16 Rumeli 
8 Krasunya Odeska 17 Tekirdağ 

9 Köprü 18 Glosa 
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2.1. Hastalık gözlemleri ve değerlendirme 
Puccinia striiformis etmeninin neden olduğu Sarı Pas hastalığı için çiçeklenme dönemi 

sonunda hastalık değerlendirmesi yapılmıştır. Sayım, her parselde tesadüfen seçilen 50 

bitkide, her bitkiden 2 adet (bayrak yaprak ve ondan önceki yaprak) olmak üzere toplam 100 

yaprakta yapılmıştır. Denemede hastalık değerlendirmeleri Tarım ve Orman Bakanlığının 

yayınlamış olduğu Hububat Hastalıkları Standart İlaç Deneme Metodunda yer alan ve 

hastalıklı yaprak alanı yüzdesine göre verilen çizgisel skala (Şekil 1) ile Modifiye edilmiş 

Cobb skalası (Peterson et al., 1948) kullanılarak iki şekilde yapılmıştır. Skala kullanılarak 

yapılan değerlendirmede elde edilen skala değerleri Towsend-Heuberger formülü kullanılarak 

çeşitlerin hastalık şiddeti belirlenmiştir (Townsend and Heuberger, 1943). Ayrıca çeşitler 

bazında değerlendirme yapılan hastalıklı yapraklar değerlendirme yapılan toplam yaprak 
sayısına oranlanarak hastalık bulunma oranları da hesaplanmıştır. 

 

[Hastalık Şiddeti %=[Σ (Skala Değeri x Skala Değerindeki Bitki sayısı)/(Toplam Bitki Sayısı 

x En Yüksek Skala Değeri)] x 100]  

 

Şekil 1. Sarı pas hastalığının değerlendirme skalası 
 

Modifiye edilmiş Cobb skalası kullanılarak yapılan hastalık değerlendirmelerinde pas şiddeti 

ve enfeksiyon tipi kaydedilmiştir. Bu skalaya göre yaprak alnının % 37’sinin pas püstülleri ile 

kaplı olması durumunda enfeksiyon oranı % 100 olarak kabul edilmiştir. Modifiye edilmiş 

Cobb skalasında pas şiddeti değerlendirmeleri gözlemlere dayandığı için 1, 5, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90 ve 100 kademeleri kullanılmaktadır (Şekil 2). Enfeksiyon tipi belirlemesi 

ise Çizelge 2’deki skalaya  göre yapılmıştır (Peterson et. al., 1948). 
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Şekil 2.  A: Pas püstüllerinin kapladığı gerçek yaprak alanı, B: gözle görünen % pas şiddeti  

 

Çizelge 2. Pas hastalıklarının değerlendirmesinde kullanılan değiştirilmiş Cobb skalası  

Konukçu Tepkisi 
Enfeksiyon 

Tipi 

Hastalık Belirtisi  

 

Dayanıklı R Nekrotik ve klorotik alanlar görülmekte, püstüller yok 
Orta Dayanıklı MR Nekrotik ve klorotik alanlar görülmekte, püstüller çok küçük 

Orta Duyarlı MS 
Küçükten orta büyüklüğe kadar püstüller görülmekte, nekrotik 

alan yok fakat belirgi klorotik alanlar bulunabilir. 

Duyarlı S 
Orta büyüklükte püstüller görülmekte, nekrotik alan yok, 

küçük klorotik alanlar görülebilir 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bolu ilinde kurulan denemede P. striiformis etmeninin neden olduğu Sarı Pas hastalığı için 

çiçeklenme dönemi sonunda hastalık değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme öncesi 

yapılan kontrollerde buğday yapraklarının üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte 

püstüllerin oluştuğu görülmüştür. Genelde buğday tarlalarında 10-15
o
C sıcaklık ve yüksek 

nem koşulları hastalığın çıkışını teşvik etmektedir. Bu koşullara altında yaprakların üst 

yüzeyinde sarı renkte püstüllerin oluştuğu ve mevsim sonuna doğru yazlık sporların yerini 

siyah renkli kışlık sporların aldığı bilinmektedir (Anonim, 2019). Sarı pas ile ilgili bu bilgiler 

deneme alanında yapmış olduğumuz hastalığa ait gözlemler ile örtüşmektedir. 

 

Sarı pas hastalığı ile ilgili yapılan gözlemler sonucunda deneme parsellerinde hastalığın 

bulunma oranları, hastalık şiddetleri ve modifiye edilmiş Cobb skalasına göre pas şiddeti 

değerleri ve enfeksiyon tipi belirlenmiştir. Sarı Pas ile ilgili elde edilen veriler Çizelge 3’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 3. Sarı Pas hastalığının bulunma oranları, hastalık şiddeti, pas şiddeti ve enfeksiyon 
tipleri 

Çeşitler 
Hastalık Şiddeti  

(%) 

Hastalık 
Bulunma Oranı 

(%) 

Modifiye edilmiş Cobb Skalasına 
göre Pas şiddeti ve  enfeksiyon tipi 

Midas 0,4 20 5MR 

Aslı 0,6 30 5MR 

Rumeli 6,8 85 20MR 

Esperia 10,2 45 60MS 

Krasunya odeska 12,4 85 60MR 

Lucilla 14,6 95 5MR 

Glosa 15,6 90 90MS 

Masaccio 21,5 100 50MS 

Tekirdağ 33,6 95 80S 

Gelibolu 43 100 70MS 

Saban 47 100 80MS 

Kate A1 48,5 100 80S 

Flamura 85 49 100 90S 

Selimiye 60,5 100 90MS 

Aldane 61,4 100 80S 

Pehlivan 64,5 100 80S 

Köprü 92,5 100 100S 

Bereket 100 100 100S 

 

Çizelge 3 incelendiğinde deneme parsellerinde hastalık şiddeti değerlerinin  % 0.4 ile % 100 

arasında değiştiği görülmektedir. En düşük hastalık şiddeti % 0.4 ve % 0.6 ile Midas ve Aslı 
çeşitlerinde belirlenmiştir. En yüksek hastalık şiddeti ise % 92.5 ve % 100 ile Köprü ve 

Bereket çeşitlerinde tespit edilmiştir. Düzce ekolojik koşulları altında 2016 yılında yapılan 

çalışmada da en düşük hastalık şiddeti değeri Midas ve Aslı çeşitlerinde görülmüştür (Altın ve 

ark., 2017). Bu durum Midas ve Aslı çeşitlerinin bu bölgelerde Sarı pas hastalığına karşı 

tolerant bir reaksiyon gösterdiğini ortaya koymuştur.  

 

Sarı pas hastalığının bulunma oranları yönüyle yapılan değerlendirmede  çeşitler bazında yine 

benzer bir durumla karşılşılmıştır. En düşük bulunma oranı % 20 ve % 30 ile Midas ve Aslı 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. Ancak diğer çeşitlerde Esperia çeşidi hariç % 85 ile % 100 

arasında bir bulunma oranı belirlenmiştir. Bu durum parsellerde bulunan bitkilerin çoğunun 

sarı pas hastalığına yakalandığını göstermektedir. 
 

Modifiye edilmiş Cobb skalasında göre Sarı Pas hastalığının değerlendirilmesi sonucunda 

Köprü ve Berket çeşitleri  100S değeri ile en hassas çeşitler olarak öne çıkmıştır. Midas, Aslı 

ve Lucilla çeşitlerinin ise 5MR değeri ile en tolerant çeşitler olduğu görülmüştür. 

 

Diyarbakır ve Adıyaman sulu koşullarında bazı makarnalık buğday çeşitleri ile yapılan bir 

çalışmada yer alan Şölen çeşidi sarı pas hastalığına karşı Adıyaman şartlarında 5MR-MS 

Diyarbakır şartlarında ise 60MS reaksiyon göstermiştir (Kendal ve ark., 2012). Bu durum 

çeşitlerin farklı ekolojik koşullarda hastalıklara karşı farklı reaksiyonlar ortaya koyabileceğini 

göstermektedir. Bu nedenle Bolu ekolojik koşullarında sarı pas hastalığına karşı elde edilen 
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sonuçlar ileride bu yörede yapılacak olan çalışmalara verioluşturması açısından önem 
taşımaktadır.  

 

İklim koşullarına bağlı olarak hastalığın ortaya çıkışı ve zarar derecesi de değişmektedir. Sarı 

pas hastalığı için 10-15
o
C sıcaklık ve yüksek nem koşulları gereklidir (Anonim, 2019).  

Denemenin yürütüldüğü bölgeye ait iklim verileri Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde Nisan ve Mayıs ayında sıcaklığın sarı pas hastalığı için uygun olduğu 

görülmektedir. Özellikle Mayıs ayında yağış ortalamasının uzun yıllar yağış ortalamasının 

üzerinde olması hastalığın gelişmesi için uygun koşullar oluşturmuştur. Çalışmada parsellerde 

hastalığın bulunma oranlarının ve hastalık şiddetlerinin yüksek olması da bunu 

göstermektedir. 
 

Çizelge 4. Denemenin yapıldığı yıl ve uzun yıllar ortalamasına ait bazı iklim verileri. 

Değerler  Yıllar 
Aylar 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Ortalama 

sıcaklık (C) 

2017-2018 5.4 3.6 1.5 4.7 8.3 12.4 15.5 18.2 19.8 

Uzun Yıllar 6.9 2.8 0.6 1.9 4.7 9.6 14.1 17.4 19.8 

Yağış (mm) 
2017-2018 58.4 66.8 46.1 29.6 102.4 18.7 99.8 111.2 37.1 

Uzun Yıllar 45.1 59.5 57.7 48.3 49.9 51.1 59.1 54.6 27.7 

Nisbi nem (%) 2017-2018 80.9 81.9 81.5 79 70,9 63.3 76.4 73.1 71.2 

 

4.SONUÇ 

Konukçu patojen ilişkilerinde konukçunun dayanıklılığı veya duyarlılığı, patojenin inokulum 

miktarı ve virülensliği önem taşımaktadır. Ancak bunların yanı sıra hastalık olgusunda iklim 

koşulları da önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada elde edilen 

veriler ışığında benzer ekolojik koşullarda ileride yapılacak olan adaptasyon ve ıslah 

çalışmalarında Sarı pas hastalığına karşı Midas ve Aslı çeşitlerinin dikkate alınmasının uygun 

olacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

In this study, a fractal antenna system based on metamaterial superstrate is proposed to 

demonstrate the advantages of the overall system. A metamaterial (MTM) structure consisting 

of 2x4 rhombus patches operating in the microwave frequency band is used on the fractal 

antenna to improve gain and directivity of the fractal antenna. In order to achieve these 

properties, the proposed MTM structure is integrated to a circularly shaped fractal antenna 
composed of four circles with different radius. Operating frequency of the designed fractal 

antenna is chosen around 5.47GHz with a bandwidth of 146MHz. Design procedure and 

numerical studies are conducted with finite integration based microwave simulator. The signal 

is applied by assigning a discrete port in the center of the fractal antenna. It is numerically 

demonstrated that the designed fractal antenna has reflection of -16.947, gain of 4.85dBi and 

angular width of 87.3°. Each MTM structure contains 2x4 rhombus-shaped resonator 

elements supported by a FR4-epoxy substrate. The most suitable shapes and dimensions for 

the structure are optimized with simulation study. The simulated scattering parameters are 

used to extract the real and imaginary parts of effective medium parameters such as dielectric 

permittivity, magnetic permeability and refractive index (ɛ, µ and n). This investigation has 
been used to demonstrate the metamaterial characteristics of the rhombus patches. The results 

show that each effective parameter of the periodic structure is below zero at 5.47 GHz. Since 

the negative medium parameters are obtained at this frequency, the MTM structure is called 

as Double Negative (DNG) element. Different numbers of DNG elements are also attempted, 

but unit cell with 2x4 resonators provides the best gain. The superstrate is mounted above the 

antenna by using two plastic bolts at the corners. A different number of DNG elements have 

been installed on the fractal antenna in order to understand the effect of the DNG elements on 

antenna performance. The results show that a significant gain enhancement is achieved at the 

operating frequency of the superstrate. It is seen that the proposed fractal antenna system 

based on metamaterial superstrate not only improve the gain, but also enhances the reflection 

coefficient. Moreover, when the DNG element placed on the fractal antenna is increased, the 
improvement in gain and reflection coefficient is even better. 

 

 

Keywords: Fractal antenna, Metamaterial, Double Negative 
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1. INTRODUCTION 

The antennas, which are similar in shape to each other, have different sizes and a fixed ratio 

between their sizes, are known as Fractal antennas. Fractal antennas have small size, multiple 

resonance frequency, multi-band and high gain. Fractal antennas can be designed by repeating 

the basic antenna elements at different scales[1-2]. The design and fabrication of fractal 

antennas is a bit more complicated than other antennas [3-4]. Applications that need to work 

in multiple frequency bands such as military, defense, space communication systems, mobile 

communications of Wi-Fi and WLAN require broadband antennas [5]. 

Metamaterials (MTM) are not found in nature, but can be produced artificially. These 

structures simultaneously have negative dielectric constant, magnetic permeability and 

negative refractive index [6]. MTMs exhibiting unusual physical properties that have received 

much attention over the last decade have been used to improve some prescribed antenna 

features such as impedance matching, gain, bandwidth, and efficiency[7]. Because of these 

features of the artificial structures, many articles about MTM integrated with antennas have 

been published and their properties have been analyzed and investigated[8]. A decagonal 

antenna has been designed with the dimensions of 28mm*28m. On the resonator, 5 symmetric 

aperture has been created based on sierpinski square gaps. The antenna gain and efficiency 

has been improved by extracting two aperture of rectangular shape from ground plane [9]. In 

another study, an antenna has been designed by the shape of miniaturized hexagon composed 

of connected triangular shapes. The most efficient dimensions of the designed antenna has 

been evaluated and it is fed by a signal source [10]. The parasitic SRRs also have been used to 

design fractal antennas with the dimensions of 45mmx45mm. The SRR structures are placed 

on a circular patch antenna designed on FR-4 substrate and the antenna parameters has been 

compared with and without case. It is observed that the antenna bandwidth has been enhanced 

by SRR structures [11]. SRR structures are also been used at the ground plane of a star shaped 

fractal antenn of 12mmx14mm [12]. Complementary SRRs have been used behind a substrate 

of Sierspinski fractal antenna to provide multiband operations [13]. Fractal antenna known as 

Hilbert Minkowski antenna (HMA) and Minkowski Hilbert (MHA) have been designed by 

using Minkowski on Hilbert curves and vice versa. It has been observed that HMA antenna 

has better gain and MHA antenna has more resonance frequency band [14]. 
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2. ANTENNA DESIGN 

 

Figure 1.Fractal antenna shape and specifications 

The fractal antenna used in this study is made of 35x35 mm FR4 material with dielectric 

constant and loss tangent of 4.3 and 0.02, respectively. The shape and specifications of the 

fractal antenna are shown in Fig.1. Conductivity of copper part seen in the form of circular 

patches is 5.8001x10
7
S/m. The thickness, dielectric permittivity and loss tangent of FR4 are 

1.6 mm, 4.2 and 0.02, respectively. Designed fractal antenna structure analyzed with Finite 

Integration Technique (FIT) based Simulator. Fig.2 shows the reflection coefficient (S11) of 

the fractal antenna. -10 dB is considered as a reference for S11 and it is known that the antenna 

works efficiently below this value. As shown in the figure, the smallest value of the S11 

parameter of the fractal antenna is -16.947dB at 5.47 GHz. The difference between the 

frequencies where the S11 parameter falls below -10 dB is known as the bandwidth and the 

bandwidth of the fractal antenna used in this study is approximately 146 MHz. 

 

Figure 2. S11 graph for fractal antenna 

The radiation pattern of an antenna plays an important role in the determination of the most 

basic properties, since it gives information about the distribution of the emitted energy. The 

gain, directivity and efficiency of an antenna depend entirely on the shape of its radiation 

pattern. Fig. 3 shows the far field radiation pattern and its 3D representation of the proposed 
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antenna. As shown in Fig.3, the gain of the antenna is approximately 6.65 dBi and the 

radiation is in one direction as desired and almost no side lobes are observed. 

 

Figure 3. Radiation pattern for fractal antenna a) 2D far field  b) 3D far field at 5.47 GHz. 

3. MTM STRUCTURE DESIGN 

The MTM structure is used to improve the reflection coefficient (S11) and gain of the fractal 

antenna. The MTM structure used is shown in Fig.4.  

 

Figure 4. Front view and dimensions of the MTM structure 

 

The MTM structure is designed by using 1.6 mm thickness, 38x38 mm FR4 material and it 

has 8 unit cells in 2 × 4 array as shown in the Fig.4. There are eight rhombus-shaped 

resonators with 8.66x15 mm in dimensions at the front of the structure. Superstrate of the 

structure to be designed is FR4 which is quite common and cheap with a relatively loss 

tangent. The thickness, dielectric permittivity and loss tangent of FR4 are 1.6 mm, 4.2 and 

0.02, respectively. The metallic resonator at the front side of the MTM is made of copper 

which has 5.8001𝑥10
7𝑆/𝑚 electrical conductivity and 0.035 𝑚𝑚 thickness. The dielectric 

constant, the magnetic permeability and the refractive index must be simultaneously negative 

in order to design structure with  metamaterial characteristics. 
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Figure 5. S11 value of fractal antenna with one MTM structure as superstrate 

 

The effects of the non-periodically arranged MTMs on reflection coefficient, bandwidth and 

radiation pattern of fractal antenna are investigated. To realize this, The MTM structure is 

mounted on the fractal antenna with different arrangements. In the first design, only one 

MTM structure is used as illustrated in Fig.5. The S11 value of the fractal antenna with one 

MTM structure as superstrate is shown in Fig.5. While the reflection coefficient (S11) value is 

-16.973 dB for the fractal antenna without MTM, that of the fractal antenna with only one 

MTM structure is -18.311 dB. Figs. 5 and 6 show that the MTM structure used as a 

superstrate is not only used to achieve the improvement of the reflection coefficient but also it 

can be used to enhance the bandwidth and the radiation pattern. The bandwidth of the fractal 

antenna with one MTM structure is 153.5 MHz. The 2D and 3D radiation patterns of the 

fractal antenna with one MTM structure is shown in Fig.6. The 2D and 3D radiation patterns 

are very important parameters for determining the directivity, gain and efficiency of an 

antenna. The gain and directivity of the fractal antenna with one MTM structure are 4.12 dB, 

and 9.09 dBi, respectively. 

 

Figure 6. Radiation pattern for fractal antenna with one MTM structure as a superstrate  a) 2D 

far field  b) 3D far field at 5.425 GHz.  
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Figure 7. S11 value of fractal antenna with two MTM structures as superstrate 

 

In the second design, two MTM structures are used as illustrated in Fig.7.  The value of S11 

has decreased to -29.873 dB at 5.35 GHz and the bandwidth has increased to 156.3 MHz. The 

2D and 3D radiation pattern of the fractal antenna with two MTM structures is shown in 

Fig.8.  For this arrangement, the gain and directivity of the fractal antenna with one MTM 

structure are 5.07 dB and 8.91 dBi, respectively. 

 

Figure 8. Radiation pattern for fractal antenna with two MTM structures as a superstrate  a) 

2D far field  b) 3D far field at 5.35GHz.  

 

The effects of three MTM arrays on antenna reflection coefficient, bandwidth and radiation 

pattern are also investigated and shown in Figs.9 and 10. In this design, the reflection 

coefficient and bandwidth of the antenna are obtained as -29.576 dB at 5.32 GHz and 159.2 

MHz, respectively. 
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Figure 9. S11 value of fractal antenna with three MTM structures as superstrate 

 

Figure 10. Radiation pattern for fractal antenna with three MTM structures as a superstrate  a) 

2D far field  b) 3D far field at 5.35GHz. 

 

4. CONCLUSIONS 

In this study, double negative MTM structure is used as a superstrate for antenna gain and 

radiation pattern enhancement. The numeric results have demonstrated that the effective 

refractive index of the metamaterial is negative at a frequency of 5.47 GHz. To validate the 

MTM effect, fractal antenna with different arrays of MTM superstrate operating at this 

frequency have been simulated. The results of the simulation demonstrated a significant 

improvement in the operating frequency of the superstrate. Antenna gain is increased from 

1.19 dB to 5.15 dB and directivity from 6.65 dBi to 9.23 dBi, and the best result is obtained in 

the configuration with three superstrate. The S11 values of fractal antennas using different 

numbers of MTM structures as the top layer are plotted in the same graph for comparison as 

shown in Fig.11. 

It is possible to mention two main advantages of fractal antennas with MTM structure as a 

superstrate. The first one is to provide better reflection coefficient achieved at 5.47 GHz. The 
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reflection coefficient of the fractal antenna without MTM is -16.947dB dB, while the antenna 

with three MTM structures is -29.576 dB. The second advantage is that the gain of the fractal 

antenna with the MTM structure is much better than that of the fractal antenna without MTM 

structure. Hence fractal antenna with MTM structure as a superstrate have possible potential 

usage areas such as military, defense, space communication systems, mobile communications 

Wi-Fi and WLAN applications. 

 

Figure 11. S11 value of fractal antenna with three MTM structures as superstrate 
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ABSTRACT  

Oil parameters such as viscosity, base number, refractive index, acid number, density, water 

content, etc. play an important role in determining oil properties. Complex laboratory 

equipments are required to measure these parameters. However, the dielectric constant and 

the loss tangent are other important indicators of the oil quality which are easy to measure 

where used. When the dielectric constant of frying oil is measured, changes in the dielectric 

constant and loss tangent of the used oil relative to the unused oil could specify the presence 

of pollutant materials such as water and particles, or changes in the chemistry of the oil, such 

as oxidation. 

In this study, in order to observe the changes in dielectric constant, potatoes with the same 

characteristics were fried 16 times using sunflower oil. The real and imaginary parts of the 

complex dielectric constant are measured using a network analyzer and a dielectric measuring 

probe kit connected to it. The results show that the dielectric constant changes linearly from 

2.9 to 3.3 depending on the number of fries in the frequency range of  4- 8GHz . This change 

in the dielectric constant is caused by water and other particles which are mixed in the oil 

during frying. Then, measured dielectric constant values were imported to the commercial 

finite integration technique based microwave simulator to design a sensor to determine oil 

usage lifespan depending on the change in the dielectric constant. The designed sensor 

consists of a two-port transmission line operating in the 4-8GHz band. The transmission line 

sensor designed to detect the oil lifespan has two advantages. The first advantage is the shift 

in the resonance frequency of reflection (S11) around 5.45GHz. The second advantage is the 

frequency shift occurring around 4.5 GHz and 5.5 GHz at the resonant frequency of 

transmission (S21). These advantages show that the proposed  sensor can be used to 

determine lifetime of oil sample.  

 

Keywords: Dielectric, sensor, transmission line, microwave 
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1. INTRODUCTION 

As it is well known, every material found in nature has a lifetime and one of these materials is 

sunflower oil which is commonly used in frying. Each oil types can be characterised by its 

parameters such as viscosity, refractive index, density, base number, acid number, water 

content, etc. One of the first studies in this field was conducted in 1979 and variation on 

dielectric constants of deteriorated frying oil was investigated [1]. To understand microwave 

effects on dielectric materials, another study was conducted with the change of dielectric 

constants [2]. Also in chemical perspective, dielectric characterisation of some edible oil 

samples was investigated and effect of the moisture and fatty acid contents on dielectric 

constants was analysed in the low frequency regime [3, 4]. 

With the development of microwave technology, we can have information of any material 

electromagnetically when characterising material. The mentioned information includes 

conductivity for conductive materials, dielectric constant values and permeability values for 

insulating material in electromagnetic perspective. This information can be used in sensor 

applications according to variations of dielectric constant and permeability values in 

microwave frequency regime. For example in 4-6GHz band, Bakir examined a microfluidic 

sensor application by using  metamaterial based structure for discrimination of methanol, 
ethanol and acetone according to dielectric constants of each material sample [5]. Also, chiral 

based sensor and bio-sensor applications which are related with the material complex 

permittivity value are examined in literature [6, 7]. With this perspective, Rawat et al. 

proposed a sensor structure to detect kerosene adulteration with the resonance shifts by using 

split ring resonator in ISM band [8]. Moreover, used oil detector was developed and 

suggested by Raadnui and Kleesuwan. They designed a multi grid plane for sensing the 

variation of dielectric constants in 100Hz-100KHz band [9]. In another study, chemosensory 

systems which are used in food industries for quality control was used to discrimination of oil 

by dielectric constant values [10]. In addition, transmission line based sensor configuration 

was designed and suggested for sucrose, sorbitol, glucose and fructose concentration in 
2GHz-3GHz band [11] and microwave dielectric sensor structure was proposed for glucose 

solution [12]. Furthermore, microwave sensor [13], metamaterial based chemical sensor [14], 

transmission line integrated liquid sensor [15] and microfluidic fuel adulteration sensor [16] 

was investigated in literature. 

In this study, dielectric characterisation of sunflower oil which is mainly used in frying 

application especially potato frying was investigated in 4GHz-8GHz frequency regime. To 
observe the effect of potato on frying oil, two different experimental measurements have been 

conducted. The first measurement was conducted with 16 times fried sunflower oil without 

potato samples, and the other measurement was conducted with the 16 times fried sunflower 

oil with potato samples. Obtained dielectric characteristics show that potato inclusions results 

in the increase of dielectric constants. According to variations of dielectric constant values, a 

transmission line structure was designed with sensing layer to discriminate the oil usage. The 

designed sensor layer has resonance shifts on return losses (S11) and transmissions (S21). 

With these properties, designed sensor structure can be used in detection of sunflower oil 

lifetime.  
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2. DIELECTRIC CHARACTERISATION OF FRYING OIL  

In this study, dielectric characterisation of sunflower oil which is used in frying potatoes was 

investigated. This experiment consists of two basic parts; the first one is frying oil with potato 

samples and the other is frying oil without potato samples. Each part of this experiment is 

conducted 16 times such as samples were fried 10 minutes and cooled 30 minutes to obtain 

different oil samples.  

To examine each 16 oil samples electromagnetically, vector network analyser was used to 

determine dielectric constants and loss tangent values of oil samples. Real and imaginary 

parts of each oil samples were measured by dielectric probe kit as shown in Figure 1. Before 

experimental measurement, vector network analyser and dielectric probe kit was calibrated to 

obtain accurate results.  Totally 34 measurement was carried out for the sunflower oil fried 

with and without potato samples (16 fried and 1 pure oil for each experiment).  

 

Figure 1. Dielectric measurement with probe kit 

Firstly, 16 times fried sunflower oil without potato samples was measured and obtained 

dielectric values are illustrated in Fig.2. The purpose of this experiment is to observe the 

effects of heat on sunflower oil. As seen in figure, dielectric values change between 2.93-3 at 

4GHz and a changing range of 0.07 continues between 4-8GHz. In addition, similar 

measurement was carried out by fried oil with potato samples. Obtained dielectric constant 

values of fried oil with potato samples are shown in Fig. 3. According to obtained results, 

dielectric constant values are increasing linearly from 2.93 to 3.3 between the frequencies 

4GHz and 8GHz. 16 times added potato in the fried oil causes a linear increase on dielectric 

values, because of the potato ingredients such as protein, water, starch and carbohydrate 

causes the changing the oil substances. 
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Figure 2. Dielectric constant (𝜀’) of 16 times fried sunflower oil without potato samples 

 

Figure 3. Dielectric constant (𝜀’) of 16 times fried sunflower oil with potato samples 

In general, 70-80% of raw potato is water and 20% is easily digestible carbohydrates as starch 

and it contains small amount of proteins as 2-3%. The usage of potato more than one in frying 

sunflower oil causes change in oil substances therefore the change in oil ingredients causes a 

linear change on dielectric values. This linear change also causes a small change in loss 

tangent values as given in Fig. 4.  The loss tangent value is the ratio of imaginary part and real 

part of dielectric constant value.  
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Figure 4. Loss tangent values (𝜀’’) of 16 times fried sunflower oil with potato samples 

3. SENSOR DESIGN 

In sensor design and analysis part, a finite integration technique based commercial microwave 

simulator is used. The operating frequency is chosen between 4GHz and 8GHz, since, the 

dielectric changes of frying sunflower oil were obtained in this band. The measured 17 

different dielectric values (1 for pure oil, 16 for fried sunflower oils) were transferred to the 

microwave simulator and sensor designed according to these dielectric values. Then, the 

transmission line sensor was designed as shown in Fig. 5. The sensor has 20mm and 40mm 

side lengths and the conducting line width is 1mm. The backside and conducting line are 

designed by assigning copper which has a conductivity of 5.8 x10
7
 and a thickness of 

0.035mm.  The substrate layer is shaped by FR4 dielectric material which has a dielectric 

constant of 4.3, a loss tangent of 0.025 and a thickness of 1.6mm. As seen in figure, sensing 

layer has 30mm and 2mm side lengths, and it has 1.635mm depth from upper side. To design 

sensor layer, various simulations are conducted by using parametric study and genetic 

algorithm in microwave simulator.  

 

Figure 5. Transmission line 1 configuration 
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After design part, 17 different simulations have been realized according to measured frying 

sunflower oil with potato samples. Fig. 6 shows the reflection (return loss-S11) characteristics 

of port 1 of the designed transmission line. The five different coloured lines corresponds pure, 

4, 8, 12 and 16 times fried sunflower oil with potato samples. As seen in figure, pure 

sunflower oil has -17dB resonance point at 5.45GHz although the resonance frequency shifts 

to the left side with 4, 8, 12 and 16 times fried sunflower oil with potato. About 100MHz 

resonance shifts obtained between pure and 16 times fried sunflower oil with potato samples. 

 

Figure 6. Reflection characteristics of port 1 of transmission line 1 with various fried potato 

samples 

 

 

Figure 7. Transmission characteristics of transmission line 1 with fried potato samples 

In addition, another advantage of this type of sensor design is to have two resonance shifts of 

transmission between port 1 and port 2 (S21) (Fig. 7). The first resonance shift is observed 
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between 4.55GHz and 4.35GHz, the other resonance shift is obtained between 7.65GHz and 

7.45GHz for pure, 4, 8, 12 and 16 times fried sunflower oil with potato samples. Moreover, 

the designed sensor can be used between the frequencies of 5.8GHz and 6.2GHz with a 

reference transmission of 4dB. There are nearly 130MHz resonance shift between 5.8-6.2GHz 

bands as can be seen. The designed transmission line sensor can be used in sensing of oil 

lifespan applications such as frying oil with potato. 

CONCLUSIONS 

In this study, dielectric characterisation and sensor design of sunflower oil which is used in 

potato frying applications was examined. The dielectric constant and loss tangent values are 

important parameters for characterising any material electromagnetically. Thus the dielectric 

constant values of various times fried sunflower oil with and without potato samples were 

investigated in this numerical and experimental study. Sunflower oil was fried 16 times with 

and without potato samples and the potato causes significant change on dielectric constant 

values of sunflower oil in the frequency band between 4GHz - 8GHz. Potato includes protein, 

water, starch and carbohydrate and that substances cause the changing on oil properties such 

as viscosity, refractive index, density, base number, acid number and water content. 

According to measured dielectric constant values, fried sunflower oil without potato sample 

causes 0.07 unstable increment on dielectric constant between the frequencies 4GHz- 8GHz. 

Beside this, dielectric constant increases nearly linearly with an increment value of 0.37 for  

the 16 times fried sunflower oil includes  potato samples between 4GHz and 8GHz.  

Moreover, obtained 17 different dielectric constant values (1 for pure, 16 for fried sunflower 

oil with potato) imported to microwave simulator and a transmission line based sensor was 

designed by using microwave simulator. Designed two port transmission line has two great 

advantages. The first advantage is the shift in the resonance frequency of reflection (S11) 

around 5.45GHz with a resonance shift of 100MHz. The second advantage is the frequency 

shift occurring around 4.5 GHz and 5.5 GHz at the resonant frequency of transmission value 

(S21). These advantages show that designed sensor can be used to determine lifetime of fried 

oil sample.  
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ABSTRACT 

 

Tool wear has great importance in machining in order to increase cutting performace, reduce 

cost and consumed energy. Predicting and increasing tool life are particularly important for 

industrial applications. Using variable cutting parameters, especially variable cutting speed in 

machining,  are known to increase tool life. In this study, the effects of variable cutting speed 

and amplitude of variable cutting speed on flank wear were investigated in milling of 1.2738 

(DIN) die steel. It has been seen that using variable cutting speed in milling of 1.2738 steel 

increased tool life apparently. 

 

Keywords: Variable cutting speed, tool wear, 1.2738 steel 

 

1) Introduction 

Cutting tools play significant roles in terms of cutting performance in manufacturing 

technology. New technology tool materials and inserts provided cutting performance 

increment. Tool performance changes depending on cutting parameters, work piece material 

and implementation of method. Effects of all parameters and conditions on tool wear adjusts 

total performance. Tool wear determines tool life. 

Studies about tool life which have been started with Taylor are still in progress. There are 

several studies about determination of optimum parameters on tool life depending upon work 

piece material and increasing tool life. Using of variable cutting speed during the process is 

still the research position as a technology that increases tool life. 
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First literature studies of variable parameters based on the 80’s. K. Jemelniak et al. generated 

a derivation for both constant and variable parameters and revealed that how well ensures 

their experiments.
 (29)

 Balazinski et al. evaluated crater wear using varying feed method when 

cutting stainless steel. They presented that chip continuously contact with the same region in 

constant feed, but variable feed method constitute four separate crater which are not as deep 

as in constant feed process. 
(4)

 In 1995 Klim et al. worked on calculation of tool life via 

probability relation in milling stainless steel using variable feed.
 (10)

 Balazinski et al. 

investigated tool life in terms of  amplitude, cycle, frequency variation type. But they used 

only variable feed. Consequently, they executed that variable feed ensured 30% more tool 

life.
 (5)

 T-R.Lin et.al used variable feed method in drilling stainless steel and investigated also 

exit burr formation. They calculated tool life according to number of holes. As a result, 

variable feed method is beneficial to tool life and exit burr formation was exposed.
 (7)

 

Emiroglu et al. examined the affects of variable feed turning on chip breaking. They showed 

that chips can be broken by using variable feed with non-chip brakers.
 (9)

 Balazinski and 

Mpako, investigated the effects of two discrete feed rates on tool life during cutting 1.4140 

steel and they showed that this method 70% better than constant feed. But they also revealed 

that the surface finishes are poor at feed’s changing points.
 (3)

 Albertellia et al. examined the 

effects of vibration on surface quality using the method of variable cutting speed. Otherwise 

they also showed that variable cutting speed reduces vibration and tool wear.
 (6)

 Oral et al. 

studied about the effects of variable feed on beginning wear. As a result they showed that 

cutting tool worn less in all regions also at the beginning area of wear. The reason for this that 

reduced feed at the beginning of cutting causes low cutting forces and also low wear rates.
 (1)

 

T-R. Lin investigated that the effects of both variable speed and variable feed on tool life, exit 

burr, surface roughness and tool wear with TiN-coated drills. They revealed that variable feed 

method is superior than constant feed method.
 (8)

 

In this study, effects of variable cutting speed on flank face wear were investigated in milling 

of 1.2738 (DIN) die steel. Also, variable cutting speed amplitude which has not been seen in 

literature was examined.  The results of variable cutting speed and constant cutting speed  

were compared. 

2)Materials and Method 

2.1) Workpiece 

In this experimental study, 1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4, ASTM P20+Ni) die  steel material 

was used as workpiece. Chemical composition of the material is shown in Table.1. 

C Mn S Cr Mo Ni Si 

0,40 1,50 <0,005 2,00 0,25 1,00 0,30 

Table.1.Chemical composition of workpiece material 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 231 

 

This material is used in die industry. The hardness of workpiece was 280-325 HB. Nickel 

addition provides same hardness from surface to core of material. It gives good results in 

terms of machinability. 

Workpieces used in tests were prepared before and dimensions are 20x200x200 mm. Top 

surfaces which were used for cutting operations were milled before tests. 

2.2) Cutting Tool and Milling Machine 

In cutting operations a special Ø32 end mill with two inserts were used. K10 quality inserts 

were ARNO (Made in Germany) SPHN 120408 with four cutting edges (Fig.1). 

      

Fig.1.Cutting tool and SPHN 120408 insert 

In the experimental study, flank wear was investigated. Critical flank wear (VB)  was 

accepted as 0,3 mm according to ISO 3685 standard.  Cutting operations were done on FIRST 

MCV-300 CNC Vertical Milling Machine Tool (Fig 2.).  

 

Fig.2. CNC Vertical Milling Machine Tool (First MCV-300 ) and experimental setup 

 

 

 

 

 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 232 

 

2.3) Cutting Parameters 

Cutting parameters were determined according to the preliminary tests on milling machine. 

(Table 2). Firstly, experiments were performed under constant conditions as given in Table 2. 

Then, variable conditions were determined as shown in Table 3.  

 

Experiment 

Number 

Vc (m/min) ap (mm) f (mm/rev) 

1 150 2 0,3 

Table.2.Cutting parameters determined by preliminary tests 

 

Experiment Number Vc (m/min) ap (mm) f (mm/rev) 

2 130-150 2 0,30 

3 150-170 2 0,30 

4 130-170 2 0,30 

Table.3. Variable cutting speed values set in the experimental study 

3) Cutting Operations 

For the milling operations, part programs have been written according to the machine and  the 

purpose of working. The variance of cutting speed as an example is shown in Figure 3. In the 

figure, the transition times between the variable cutting speed stages indicate delays in the 

transition of the servo motors in the machine axes to another value while operating at a fixed 

value. 

 

Fig.3.Variance of cutting speed 
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4) Variable Cutting Speed Tests and Results 

Flank wear curve was obtained according to the experimental results. Firstly, the experiments 

were done according to the preliminary test as given in Table 2. Flank wear was measured at 

every 20 mm of cutting length. After each measurement, insert was fixed again to continue 

cutting.  Measurements were done by SOIF MDJ-200 microscope. The flank wear curve 

obtained according to constant cutting speed was given in Fig 4.  

 

Fig.4.Tool flank wear curve according to constant cutting parameters 

Secondly, cuttings were applied according to the variable conditions given in Table 3 and 

flank wear measurement was done after every 20 mm length of cut. The optical images of the 

flank wear corresponding to the cutting conditions were given in Fig. 5.  Flank wear curves 

obtained according to the variable cutting speed conditions were shown in Fig.6 

  

Vc=130-170 m/min 

Cutting Length=280 mm 

Flank wear=190 µm 

 

Vc=150-170 m/min 

Cutting Length=280 mm 

Flank wear =155 µm 
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Vc=130-170 m/min 

Cutting Length=480 mm 

Flank wear =250 µm 

 

Vc=150-130 m/min 

Cutting Length=480 mm 

Flank wear =225 µm 

 

  

Vc=130-170 m/min 

Cutting Length=680 mm 

Flank wear =300 µm 

 

Vc=150-170 m/min 

Cutting Length=680 mm 

Flank wear =260 µm 

 

Fig.5. Optical images of flank wear 

Wear graphs that determined from experiments by using variable cutting speed and by using 

other constant cutting paramereters in Table.3 presented in Fig.6. 
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Fig.6. Flank wear curves according to variable cutting speeds 

Fig.7 shows that the application of variable cutting speed gave lower flank wear than constant 

cutting speed. In variable cutting speed applications, the cutting speed amplitude was found to 

be effective on wear. Variable cutting speed of 130-170 m/min with maximum amplitude (40 

m/min), showed highest tool wear. In the case of low amplitude and high average cutting 

speed, lowest flank wear was obtained. The cutting speed variation of 150-170 m/min showed 

the highest tool life. If the results are compared for condition of the least tool wear and the 

condition of constant cutting speed, approximately 100%  of  increment in tool life was seen. 

5) Conclusions 

In this study, the effects of variable cutting speed on flank wear in milling of 1.2738 die steel 

were investigated and the following results were achieved 

 

1. Variable cutting speed during milling gave better tool life than cutting with constant 

speed. 

2. Variable cutting speed amplitudes were effective on tool wear and high amplitudes 

increased tool wear. 

3. Variable cutting speed with small amplitudes and small average cutting speed played 

an effective role. High average cutting speed in variable cutting speed  increased tool 

life. 

4. Variable cutting speed in cutting operations is easily applicable with proper software 

and provides increment in tool life and reduces tool costs. 
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ÖZET 

Dünyadaki pek çok gelişmekte olan ülke, su temini konusunda büyük problemler yaşamaktadır. 

Su kaynaklarına yönelik hızla artan talep nedeniyle kurak ve yarı kurak bölgeler, özellikle 

şiddetli su kıtlığı problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Su temini ve su kıtlığı problemlerini 

çözebilmek için su kaynakları yönetim politikası uygulanması kaçınılmaz olmuştur. Nüfus 

artışı, iklim değişikliği ve su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak su kaynaklarının yönetimi 

daha da güç bir hale gelmiştir. Su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımını sağlamak 
için; Uluslararası Su Ajansı (IWA) ve Amerika Su İşleri Birliği (AWWA) tarafından kullanılan 

ve standartlaştırılan “Su Bütçesi” metodolojisi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

Bu çalışmanın temel amacı; yerel yönetimler için su yönetimi politikalarının uygulanmasında 

su bütçesi kavramının ve UFW (Nedeni Bilinmeyen Su Kaybı) teriminin farkındalığını ortaya 

koymaktır. Bu çalışmada; Sivas kent merkezi su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimini 

sağlamak için IWA/AWWA tarafından önerilen metodoloji kapsamında su bütçesi uygulaması 

örneği gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; su bütçesinin oluşturulmasına yönelik olarak Sivas 

kent merkezine su temini sağlayan mevcut su kaynaklarının ve Sivas kentinde su tüketimine 

neden olan faktörlerin toplam su miktarlarına (m
3
/yıl) ait veriler kullanılmıştır. Su bütçesi 

uygulaması örneği 2012 yılına ait veriler için gerçekleştirilmiş olup, çalışmada kullanılan 

veriler Sivas Belediyesi Sibeski Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Bu çalışmada su bütçesinin 

yerel yönetimler açısından önemi ve kullanışlılığı vurgulanmıştır. Bu çalışmada yapılmış olan 

su bütçesi uygulama örneğinin tüm yıllar için uygulandığı düşünüldüğünde; yerel yönetimler 

bünyesinde bulunan su idarecileri için veri tabanı standardı oluşturulacak, yıllar itibariyle 

fiziksel su kayıp oranları kıyaslanabilecek ve merkezi bir planlama için altlık bir veri 

sağlanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, su bütçesi, fiziksel su kayıpları 
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WATER BUDGET IMPLEMENTATION IN WATER MANAGEMENT FOR LOCAL 

ADMINISTRATIONS: CASE OF SIVAS CITY 

 

ABSTRACT 

Many developing countries in the world are experiencing great problems in water supply. Due 

to the rapidly increasing demand for water resources, arid and semi-arid regions have faced 

particularly severe water scarcity problems. In order to solve water supply and water scarcity 

problems, the implementation of water resources management policy has become inevitable. 

Water resources management has become even more difficult due to population growth, 

climate change and pollution of water resources. To ensure more efficient use of water 

resources; “The Water Budget” methodology used and standardized by the International Water 
Association (IWA) and the American Water Works Association (AWWA) is widely used. 

  

The main purpose of this study is; to demonstrate the awareness of the concept of water budget 

and UFW (Unaccounted-For-Water) term in the implementation of water management policies 

for local governments. In this study; In order to ensure efficient management of the water 

resources of the city center of Sivas, water budget application was carried out within the scope 

of the methodology proposed by IWA/AWWA. In this context; In order to create water budget, 

total water amount (m3 / day) of the water resources which provide water supply to Sivas city 

center and the factors causing water consumption in Sivas city were used. The sample of the 

water budget was carried out for the data for the year 2012 and the data used in this study was 

obtained from the Sibeski Directorate of Sivas Municipality. This study emphasizes the 
importance and usefulness of water budget for local governments. Considering that the 

implementation of the water budget in this study has been applied for all years; a database 

standard will be established for the water managers within the local administrations, and by 

years the physical water loss rates will be compared and a data base will be provided for a 

central planning. 

 

Key Words: Local government, water budget, physical water losses 
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1. GİRİŞ 
 

Nüfus artışı, ekonomik kalkınma, arazi kullanımı değişikliği ve çevresel bozulmayı içeren 

çeşitli faktörler su talebindeki değişiklikleri etkilemektedir. Nüfusun ve yaşam standardının 

sürekli büyümesi, büyük şehir içi su tüketimine neden olacaktır. Evsel atık sulardan 

kaynaklanan kirleticiler de su talebi üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır (Fu vd., 

2017). 

 

Su yönetimi, kentsel alanların sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir unsurdur. Kentsel su 

ile ilgili problemler, bilim dünyasında dünya çapında endişelere neden olmuştur  Hızlı 

kentleşme nedeniyle yer altı suyunun aşırı kullanımı, kentsel su kıtlığı, yağmur suyu 
kaynaklarının israfı ve su kirliliği gibi problemler kaçınılmaz olmuştur (Nguyen vd., 2019). 

Su yönetiminin özü, su sorununu su kullanıcılarına bağlı olarak  çözebilen yöntemi 

sağlamaktır. Bu yöntemin temeli, su kullanıcılarının su tüketim davranışlarına 

odaklanılmasıdır. Su temini çabasıyla su tesisi ve sosyal aracı kuruluşları, su kullanıcıları  su 

kullanım verimliliğini arttırmakta ve su tüketimini ve su talebini bu şekilde azaltırken aynı 

işlevi yerine getirmek için su kullanım düzenlerini değiştirmektedir (Da-ping vd., 2011). 

 

Kentsel ve kırsal alanlarda su yönetimi konusunda yetkili birçok kurum ve kuruluş 

bulunmakta olup, özellikle belediyelerin ilgili birimleri yerleşim bölgelerine suyun 

ulaştırılmasında ve su kullanımının kontrol edilmesinde çok büyük bir role sahiptir. Su 

konusunda ilgili birimlerin etkili su yönetim politikalarını uygulayabilmeleri için su üretimine 
ve su kullanımına dair sürdürülebilir veri tabanlarını oluşturması gerekmektedir. Son yıllarda 

su kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi için IWA ve AWWA tarafından kullanılan 

ve standartlaştırılan “Su Bütçesi” metodolojisi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

Bu çalışmanın temel amacı; yerel yönetimler için su yönetimi politikalarının uygulanmasında 

su bütçesi kavramının ve UFW teriminin farkındalığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada; su 

üretimi ve su tüketimine ait veriler kullanılarak örnek bir su bütçesi uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Bu çalışmada, su bütçesinin oluşturulmasına yönelik olarak Sivas Belediyesi Sibeski 

Müdürlüğü’nden temin edilmiş olan su envanterine ait veriler kullanılmıştır. Örnek bir su 

bütçesi uygulaması için söz konusu veriler 2012 yılına ait olup Sivas kent merkezine su 

temini sağlayan mevcut su kaynaklarının ve Sivas kentinde su tüketimine neden olan 

faktörlerin toplam su miktarları m
3
/yıl olarak ifade edilmiştir. Çalışma yönteminin temelini; 

IWA/AWWA tarafından geliştirilmiş ve önerilmekte olan  bir formül yardımıyla su bütçesi 

tablosunun hazırlanması ve hazırlanmış olan su bütçesinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

 

2.1. IWA/AWWA Standart Su Bütçesi 

 
IWA/AWWA su bütçesi, dağıtım sistemine giren ve dağıtım sisteminden çıkan tüm suyu 

hesaba katmak için IWA tarafından geliştirilen bir metodolojiyi kullanmaktadır. Bu 

metodoloji; su denetimi, su kaybı hacimlerinin azaltılması potansiyelini belirlemek amacıyla 

sistem giriş hacmi, tüketim hacmi, görünür kayıp hacim ve reel kayıp hacim bileşenlerinin 

ayrıştırılması ve doğrulanmasını sağlayan bir metodolojidir (WSO, 2013) (Şekil 1). 
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Sisteme 

Giren 

Su 

Miktarı 

 

 

 

Yasal 

Tüketim 

Faturalanmış 

Yasal Tüketim 

Faturalanmış Ölçülen Su 

Tüketimi (Su İhracatı 

Dahil) 

 

 

Gelir Getiren Su 

Faturalanmış Ölçülmeyen 

Tüketim 

Faturalanmamış 

Yasal Tüketim 

(Bedava Su) 

Faturalanmamış Ölçülen 

Tüketim 

 

 

 

 

 

 

Gelir Getirmeyen 

Su 

Faturalanmamış ve 

Ölçülmeyen Tüketim 

 

 

 
Su 

Kayıpları 

Açıkça Görülen 

Kayıplar 

Yasal Olmayan Tüketim 

Ölçmelerdeki Yanlışlıklar 

 

 

Gerçek 

Kayıplar 

İsale ve Dağıtım 

Hatlarındaki Kaçaklar ve 

Sızmalar 

Su Temin Sistemindeki Su 

Depolarında Sızıntı ve 

Taşmalar 

Abone Su Saati İle Boru 
Arasındaki Kayıplar 

(Servis Bağlantısı) 

Şekil 1. IWA Standart Uluslararası Su Bütçesi (WSO, 2013) 

 

Şekil 1’de gösterildiği gibi IWA/AWWA su bütçesini oluşturan temel unsurlar aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır (Tadday, 2006). 

 

 Sisteme verilen su miktarı: Belli zaman dilimi (yıl, ay) içinde sisteme verilen su 

miktarı 

 Yasal tüketim: Su temin sistemi içindeki kayıtlı abone, kurum ve diğer yasal 

tüketicilere sağlanan ölçülen veya ölçülmeyen su miktarı 

 Gelir getirmeyen su: Sisteme verilen su miktarı ile faturalanmış yasal tüketim 
arasındaki fark 

 Su kayıpları: Sisteme verilen su miktarı ile yasal su kullanımı arasındaki fark 

 Açıkça görülen kayıplar: Yasal olmayan kullanım ve çeşitli kayıplar (su saati okuma 

hataları) 

 Gerçek kayıplar: Su temin sistemindeki ana boru hatları, dağıtım boruları, abone 
hatları ve su depolarındaki kayıplar 

 

2.2. IWA/AWWA Standart Su Bütçesinin Gelir Getirmeyen Unsurları 

 
Faturalanmamış yasal tüketim (ölçülen veya ölçülmeyen), açıkça görülen kayıplar ve gerçek 

kayıplar IWA/AWWA standart su bütçesinin gelir getirmeyen unsurlarını oluşturmaktadır 

(Şekil 1). Faturalanmamış yasal tüketim; belediye ve su sağlayan kurumun kendi tüketimleri, 

belediye park ve bahçeleri, camiler, itfaiye, sosyal hizmet kuruluşları, yoksullar için verilen 

ücretsiz su ve sokak çeşmelerinden kaynaklanan tüketimlerden oluşmaktadır. Açıkça görülen 

kayıplar ise; abone olmayanların yasal tüketimi, kayıtlı abonelerin yasal olmayan kullanımı ve 

okumadaki yanlışlıklardan kaynaklanmaktadır. Abone olmayanların yasal tüketimi, yasal 

olmayan ve çoğu kez geçici şekilde hizmet veren tesisatlardan ileri gelmektedir. Kayıtlı 

abonelerin yasal olmayan kullanımı; su saati ve bağlantısı ile oynama, su saatinden geçmeden 

farklı bir su tesisatı kullanımına bağlı olarak oluşan kayıpları ifade etmektedir. Eksik okuma, 
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eskimiş su saatleri, yanlış çalışan su saatleri, düşük standartlı özel su tesisatları ve su 
saatlerindeki tüketim miktarlarının yanlış okunması okumadaki yanlışlıkları oluşturan temel 

unsurlardır.  

 

2.3. Gerçek Su Kayıplarının UFW (Nedeni Bilinmeyen Su Kaybı) Cinsinden 

Hesaplanması 

 

Su bütçesinde yaygın olarak kullanılan UFW terimi; faturalanmamış tüketim, faturalı tüketim 

ve toplam su üretim faktörlerini dikkate alan bir terim olup aşağıdaki formüle göre 

hesaplanabilmektedir (Tadday, 2006). 

 
UFW (%) = (Faturalanmamış tüketim + Faturalanmış Tüketim) / Su üretimi 

 

AWWA, UFW için tavsiye edilen değeri % 10 olarak önermiş olup UFW değeri % 10’dan 

küçük ise bu değerin kabul edilebileceğini, sadece izleme ve kontrol işlemlerinin yeterli 

olduğunu belirtmiştir. AWWA’ya göre; UFW değeri % 10-25 arasında ise bu değer orta 

düzeyde kabul edilebilir iken UFW değeri % 25’den büyük ise endişe konusu bir durum 

vardır demektir.     

 

3. BULGULAR 

 

Şekil 1’de gösterilmiş olan IWA standart uluslararası su bütçesi tablosu Excell yazılımı 
kullanılarak hazırlanmış ve çalışma kapsamında temin edilmiş olan veriler tablodaki ilgili 

alanlara girilmiştir. Su bütçesini oluşturan bileşenler arasında formülüzasyon işlemi 

kullanılarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 2012 yılında Sivas kent merkezine verilmiş olan 

su miktarı 29.443.611 m
3
/yıl olup, bu miktarın % 61,34’ü yasal kullanım olarak kaydedilirken 

% 38,66’sı ise su kayıpları olarak bulunmuştur. Bu kayıpların % 6,72’si ticari kayıplar iken % 

31,93’ü ise fiziksel kayıplar olarak belirlenmiştir. Ayrıca şehre verilen su miktarının % 

55,23’ü faturalandırılmış olup % 44,77’si ise gelir getirmeyen su kategorisinde yer almıştır 

(Şekil 2). 

 

Performans indikatörü olarak kullanılmakta olan UFW, temin edilmiş veriler (Şekil 2) 
yardımıyla aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

 

UFW (%) = 1 - [(1.800.000 m
3
/yıl + 16.261.277 m

3
/yıl) / 29.443.611 m

3
/yıl] 

                       = 38,66 
 

2012 yılı için elde edilmiş bu UFW değeri, AWWA tarafından önerilmiş olan UFW 

değerlendirme aralığına göre % 25’den büyük olduğu için UFW değeri açısından su yönetimi 

konusunda ciddi problemler olabileceği görülmektedir.  
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      Ölçülen   

    Faturalı  Faturalandırılan Tüketim   

    Yasal Kullanım 16.015.960   

      m3/yıl Faturalandırılan  

    16.261.277 54,40% Su Miktarı 

    m3/yıl Ölçülmeyen 16.261.277 

    55,23% Faturalandırılan Tüketim m3/yıl 

      (İnşaat-Şantiye) 55,23% 

  Yasal   245.317   

  Kullanım   m3/yıl   

      0,83%   

  18.061.277   Faturalandırılamayan    

  m3/yıl   Ölçülen Tüketim   

  61,34% Faturalandırılmayan Camiler, Parklar   

    Yasal Kullanım Resmi Kurumlar   

          

      800.000,00   

    1.800.000 m3/yıl   

2012 yılında   m3/yıl 2,72%   

şehre    6,11% Faturalandırılamayan    

verilen su     Ölçülemeyen Tüketim   

      Parklar, Hamamlar 

Gelir 

Getirmeyen 

      Resmi Kurumlar Su 

29.443.611         

m3/yıl     1.000.000,00 13.182.334 

      m3/yıl m3/yıl 

      3,40% 44,77% 

      Kaçak Su   

      Kullanımı   

    Ticari 

Yasal Olmayan 

Bağlantılar   

    Kayıplar 180.000,00   

  Su Kayıpları   m3/yıl   

    1.980.000 0,61%   

  11.382.334 m3/yıl     

  m3/yıl 6,72% Ölçme Hataları   

  38,66%   10 yılı geçmiş sayaçlar   

      1.800.000   

      m3/yıl   

      6,11%   

    Fiziksel Kayıplar     

    9.402.334 m3/yıl 

 

  

    31,93%     

Şekil 2. Su Bütçesi Uygulama Örneği 

 

4. SONUÇLAR 
Bu çalışma, yerel yönetimler için su yönetimi politikalarının uygulanmasında su bütçesi 

kavramının ve UFW teriminin farkındalığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu çalışmada; su 

bütçesinde yer alan her bir bileşenin su bütçesindeki etkinlikleri ortaya konulmuştur. 

Hazırlanmış olan su bütçesi tablosu ve UFW değerine göre, Sivas kentinde 2012 yılı için 
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gerçek su kayıpları % 38,66 olarak belirlenmiştir. Bu değer, AWWA tarafından önerilen 
değerin oldukça üzerinde bulunmuştur.  

Her su bütçesi sisteminin tek bir bileşeni; performansı, kaliteyi ve ilgili su dağıtım sisteminin 

etkin işleyişini tanımlayan bir gösterge olarak kullanılabilmektedir. Su sektöründe çalışan 

mühendis ve yöneticiler, kendi su dağıtım şebekelerindeki su kayıplarını belirleyen terimlerin 

anlamlarını bilmek zorundadırlar. Bu çalışmada 2012 yılı için yapılmış örnek uygulama, ilgili 

su idareleri tarafından tüm yıllar için yapılmalı, yıllar itibariyle ticari ve fiziksel su kayıp 

oranları ortaya konulmalıdır. Yıllar itibariyle ticari ve fiziksel kayıp oranlarını 

kıyaslayabilecek olan su idarecileri, bu kayıpların azaltılması için gerekli çalışmaları ve 

iyileştirmeleri yapabileceklerdir. Uzun zamanlı verilere dayalı olarak hazırlanmış olan su 

bütçeleri yardımıyla merkezi bir planlama için altlık bir veri tabanı sağlanabilecektir. Su 
yönetiminde etkili bir araç olan su bütçesi ve UFW terimi, su yöneticileri tarafından mutlaka 

kullanılmalıdır. 
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ÖZET 

Şehirler, mega kentler, yeni tür problemler yaratırlar. Atık yönetimi zorluğu, kaynak kıtlığı, 

hava kirliliği, insan sağlığı, trafik sıkışıklığı, yetersiz veya yaşlanan altyapılar temel teknik ve 

fiziksel problemlerdendir. Dünya çapında hızlı kentsel nüfus artışına bağlı yaşanabilir 

koşulların sağlanması, akıllı şehir kavramının daha derinden anlaşılmasını gerektirir. Bu 

zorlukların etrafındaki aciliyet, dünyadaki pek çok şehri, onları yönetmenin daha akıllı 

yollarını bulmaya teşvik ediyor. Bu şehirler akıllı şehir etiketiyle giderek daha fazla 

tanımlanmaktadır.  

Akıllı kent geleceğe yönelik bir çevre hareketi olarak tanımlanabilir. Bu kavramdaki akıllılık 

terimini daha çok doğal kaynaklar, enerji, ulaşım, binalar ve yaşam koşulları ile ilgili olduğu 

belirtilmektedir. Akıllı şehir kavramı, tüm verilerin toplanarak, merkezden teknoloji yardımı 

ile yönetilmesini sağlayan, enerjiden güvenliğe, ulaşımdan eğitim ve sağlığa birçok noktayı 

içine alan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Gelecekte daha fazla insanın mega kentlerde 

yaşayacağı düşünüldüğünde, enerji, ulaşım, temel ihtiyaçlar ve güvenlik gibi sorunların 

çözümü şehirleri akıllı hale dönüştürmekten geçiyor. Artan nüfusla birlikte ihtiyacın artması 

ve su kaynaklarının azalması su yönetiminin önemini artırıyor. Akıllı kentlerin oluşumunda su 

yönetiminin de bu kavram içinde yerini alması ve akıllı uygulamalar ile yönetilmesi 

verimliliğin artması açısından önem arz ediyor. Gerek su kaynakların yönetimi gerekse su 

kullanımı konuları akıllı kent uygulamalarında önemli bir başlık oluşturmalıdır. 

Bu çalışmada, günümüz şehirlerinde sürdürülebilir su yönetimi verimliliğinin arttırılması ve 

böylece kentleşmenin sürdürülebilirliği için kullanılabilecek aktif ve pasif yaklaşımların 

gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Gelecekteki akıllı şehirler için su kullanımı ve 

verimliliğinin iyileştirilmesi ve çevre sorunlarının giderilmesi anlamında bir vizyon sunmak 

için bir tartışma yapılmıştır. Bu yaklaşımlar, gelecekteki şehirlerde nüfus artışından 

kaynaklanan sorunları gidermek için yardımcı olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı kentler, su yönetimi, sürdürülebilirlik 
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ABSTRACT 

Cities, mega cities, create new kinds of problems. Waste management difficulties, resource 

scarcity, air pollution, human health, traffic congestion, inadequate or aging infrastructures 

are the main technical and physical problems. Ensuring livable conditions due to rapid urban 

population growth worldwide requires a deeper understanding of the concept of smart city. 

The urgency around these challenges encourages many cities around the world to find smarter 

ways of managing them. These cities are increasingly defined by the smart city label. One 

way to conceptualize a smart city is the symbol of a sustainable and livable city. 

The smart city can be defined as a future environmental movement. Intelligent urban 

perception claims to combine a more livable and sustainable urban structure with the 

possibilities of information and communication technologies. The concept of smart city is a 

system that includes many points from energy to safety, from transportation to education and 

health, by collecting all data and managing it with the help of technology from the center. 

Given that more people will live in megacities in the future, the solution of problems such as 

energy, transportation, basic needs and security goes through transforming cities into smart 

ones. With increasing population, the increase in the need and the decrease of water resources 

increase the importance of water management. Water management in the formation of smart 

cities, taking place in this concept and managing with intelligent applications is important in 

terms of increasing efficiency. Both water resources management and water use should be an 

important topic in smart city applications. 

In this study, we review active and passive approaches, which can be utilized for 

improvement of water management and thus sustainability of urbanization in today’s cities. 

We give a discussion to present a vision for future smart cities in term of improvement of 

water use and efficiency and relieve of environmental issues. These approaches can be helpful 

for future cities for relieving issues originating from population increase. 

Keywords: Smart cities, water management, sustainability 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Çok gelişmiş bölgelerde nüfusun yüzde 75'i, az 

gelişmiş bölgelerde ise yüzde 45'i şehirde bulunuyor. BM Nüfus Fonuna göre, Türkiye'de ise 

şehirleşme oranı yüzde 70 düzeyinde bulunuyor. 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 

yaklaşık % 70’inin şehirlerde yaşayacağını öngörmektedir (www.dunya.com). 

Bu hızlı kentleşme, şehirlerin, vatandaşlarına sağlık, ulaşım, eğitim, güvenlik, konut, altyapı 

hizmetleri gibi servisleri kaliteli ve sürdürülebilir biçimde sunmasını giderek 

güçleştirmektedir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (United Cities and 

Local Governments - UCLG) “2030 Yılının Şehri için Manifesto” raporunda da vurgulandığı 

üzere şehirlerin bu zorlukların üstesinden gelebilmesi için “daha akıllı” olmaları 

gerekmektedir. Akıllı şehirler bu büyümenin sürdürülebilir olmasına yardımcı olacaktır 

(İZKA, 2013). 

İlk kavramsallaştırmalarda teknoloji yönelimli ve sektörel olarak öngörülen bilgi kenti 

düşüncesi 2000’lerin başından itibaren giderek yaratıcı kent ve yenilikçi kent arayışlarına 

doğru evrilmiştir. Burada örtük bilginin yaratıcılık ve yenilikçilikte sağladığı avantajların 

görülmesi nitelikli insan sermayesine olan ilgiyi arttırmıştır (Baum vd., 2007). Teknoloji 

yönelimli bakış açısının tekrar dönüşü bu kez akıllı kentlerin doğuşunda aranabilir. İçinde 

bulunduğumuz dönemde etkili olan bu yaklaşımın arkasında büyük veri, sosyal medya, 

nesnelerin interneti gibi yeni kavramlar durmaktadır. Akıllı kent ile teknolojik yenilikler, 

kentsel teknolojiler üst başlığında bir kez daha kentsel mekanı dönüştürme iddaasını ortaya 

koymuştur. Bu seferki dönüşüm sektörel olmaktan ziyade gündelik hayatın fethine yöneliktir. 

“Akıllı şehirler” kavramı ile şehirleri dönüştürmeyi hedefleyen organizasyonların tanımları, 

kavramlar üzerinden oluşturulmak istenilen dönüşümlerin içeriği hakkında ipuçları 

vermektedir. Uluslararası Standartlar Enstitüsü’ne (ISO37120, 2014) göre akıllı şehir, şehrin 

planlamasını, yönetimini, inşasını ve akıllı hizmetleri kolaylaştıracak, nesnelerin interneti, 

bulut bilişim, büyük veri ve entegre coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim 

teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir. AB (2014) raporunda akıllı 

şehrin farklı ölçeklerde ve farklı amaçlara yönelik farklı tanımlamaları olmasına rağmen genel 

olarak akıllı şehir, ortak yaşam sorunlarını belediyeye dayalı bir ortaklık temelinde katılımcı 

bir anlayışla, BİT tabanlı uygulamalarla çözen bir kavram olarak belirtilmiştir. ABD’de ise bu 

kavramdan anlaşılan genel anlam; verimliliği artırmak, karmaşıklığı yönetmek ve yaşam 

kalitesini arttırmak için entegre bir bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) ile şehirlerin 
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sürdürülebilir bir iyileşmeye öncülük etmesi olarak tanımlanmıştır (Ramaprasad vd, 2017). 

Ülkemizde Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) bünyesinde hazırlanan Akıllı Şehirler Yol Haritası 

Raporu'nda (2016) sınırlı kaynaklarını daha etkin kullanmak için bilgi ve iletişim 

teknolojilerine yatırım yapan, bunun sonucu tasarruf eden ve bu tasarrufla sağladığı hizmet ve 

yaşam kalitesini yükselterek doğada bıraktığı karbon izini azaltan, çevreye ve doğal 

kaynaklara saygılı ve tüm bu sayılanları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemle yapan şehir, 

akıllı şehir olarak tanımlanmıştır (Erdoğan vd., 2018). 

Bu çalışmada, günümüz şehirlerinde sürdürülebilir su yönetimi verimliliğinin arttırılması ve 

böylece kentleşmenin sürdürülebilirliği için kullanılabilecek aktif ve pasif yaklaşımların 

gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Gelecekteki akıllı şehirler için su kullanımı ve 

verimliliğinin iyileştirilmesi ve çevre sorunlarının giderilmesi anlamında bir vizyon sunmak 

için bir tartışma yapılmıştır. Bu kapsamda Sivas kentine ait uygulama örnek olarak ele 

alınmıştır. Bu yaklaşımlar, gelecekteki şehirlerde nüfus artışından kaynaklanan su sorunlarını 

gidermek ve kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak için yardımcı olabilir. 

2. MATERYAL YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanı 

Sivas İli 28488 km² alanı ile Konya İli’nden sonra ikinci alan büyüklüğüne sahiptir. Bu alanın 

14446 km²’si Kızılırmak, 4288 km²’si Yeşilırmak, 8943 km²’si Fırat, 302 km²’si Seyhan ve 

509 km²’si Ceyhan havzasında kalmaktadır (Yıldız ve Değirmenci, 2010). Sivas kentinin 

yıllık su tüketim miktarı yaklaşık 35.000.000 m
3
’ tür. Su ihtiyacı Tavra deresinde bulunan 

kuyulardan ve 4 Eylül Barajından karşılanmaktadır. Barajdan alınan su şebekenin yaklaşık % 

50’sini beslemektedir.  

3. BULGULAR 

Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması 

olarak tanımlanmaktadır.  Doğru bir su yönetimi için; 

 Verilerin ölçüme dayalı ve güvenilir olması 

 Sistemin kontrol edilebilir olması  

 Entegre edilebilir olması gerekir 

Sivas kentine ait su kaynakları ve diğer bileşenleri Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Su kaynakları ve diğer bileşenlerin (depo, terfi merkezi, arıtma tesisi) görünümü 

 

 Sürdürülebilir su yönetimi için tüm kaynakların kontrol edilebilir ve ölçülebilir olması 

gerekir. Ne kadar su temin edildiği ve anlık olarak ne kadar su şebekeye verildiği 

izlenebilmelidir. Bunun için depolara, kuyulara ve arıtma tesisine debi metreler yerleştirilmeli 

ve bunlar mevcut sistem ile entegre edilmelidir. Ayrıca kaynaklara, depolara ve şebekeye 

yerleştirilecek olan vanalar oransal vana olmalı ve uzaktan kontrol edilebilir olmalıdır. Pek 

çok yerde kullanılan vanalar genellikle açma/kapama vanalarıdır. Oransal vanalar ile debi 

ayarlama da mümkün olmaktadır. 

 Sivas kentinde su temini ve kontrolünden sorumlu yerel yönetimin uygulamaya 

koyduğu uzaktan algılama ve scada sistemi ile kaynaklara ulaşım ve takip mümkündür. 

Sorumlu kişiler cep telefonu uygulaması ile her an debi vana vb durumları takip 

edebilmektedir. Su ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajına ait uygulama görüntüsü Şekil 

2’de verilmiştir    
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Şekil 2. Sivas 4 Eylül barajı uygulama görüntüsü 

 

 Şekil’2 de görüldüğü gibi uygulamada baraja ait her türlü bilgiyi görmek mümkündür. 

Anlık olarak barajdan çekilen su miktarı, baraj su seviyesi, aktif kullanımdaki su seviyesi ve 

su hacmi, baraj doluluk oranı gibi bilgilere sistem üzerinden ulaşım mümkündür. Bu bilgilerin 

diğer su kaynakları bilgileri ile entegre edildiği düşünüldüğünde su yönetimi konusunda 

önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Özellikle çıkış vanalarının oransal olmasının ve uzaktan 

kontrol edilebilir olmasının sağlanması çok daha güvenli ve verimli olacaktır. Bu durum ciddi 

zaman ve su tasarrufu sağlayacaktır. Mevcut durumda olası sisteme müdahaleler manuel 

olarak (çalışanların müdahalesi ile) yapılmaktadır.  

 

 Sivas kent merkezinin su ihtiyacının karşılandığı su depoları da bu sisteme entegre 

edilmiştir. Tüm depoların uygulama görüntüsü Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3. Su depolara ait görüntüler 

 

Şekil 3’de görüldüğü gibi kullanılan tüm depolara ait veriler takip edilebilmektedir. Depoların 

taşkın tahliye seviyeleri ve anlık su miktarları izlenebilmektedir. Depo çıkışlarına da oransal 

vanalar yerleştirilmeli ve uzaktan erişim sağlanmalıdır. Olası bir taşkın durumunda debi 

azaltılmalı ve su ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ayrıca depolarda suyun yeterli olduğu 

durumlarda arıtma tesisine giren debi azaltılabilir veya kuyulardan bazıları kapatılabilir. Tüm 

bu uygulamalar sürdürülebilir su yönetimi açısından oldukça önemlidir.   

Sistem terfi merkezleri ile de entegre edilmiştir (Şekil 4). Terfi merkezinden anlık basılan su 

miktarı ile açık kapalı vanalar sistem üzerinden takip edilebilmektedir.  Buradaki vanalar da 

uzaktan kontrol edilebilir duruma getirilmelidir. Sistemi yönetenler zaman kaybetmeden 

müdahale edebilmeli ve olası sorunlara anında çözüm bulmalıdır. 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Akıllı kentlerde sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için; 

 Kuyular, baraj, depolar, arıtma tesisi vb. debimetreler yerleştirilmeli ve oransal 

vanalarla kontrol edilmeli. Temin edilen su doğru şekilde ölçülmelidir.  

 Kurulacak scada sistemi ile tüm kaynaklar takip edilmeli ve uzaktan erişim 

sağlanmalı. Her türlü veri sisteme entegre edilmelidir. 

 Çalışanlar konusunda uzman olmalı ve düzenli eğitimler verilmelidir. 

 Akıllı su sayacına geçilmelidir. 

 Altyapı sistemi sayısallaştırılmalıdır. 

 Şebeke yeterli miktarda vana ile kontrol edilebiliyor olmalıdır.  
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ÖZET 

Matematik Dersi Öğretim Programlarında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

öğrencilerin; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri 

yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenmiştir. Matematiksel 

yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler bu yetkinlikten biridir. Programda 

Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir 

dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulama olarak 

açıklanmıştır. Bunun yanı sıra programda bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, 

problem çözebilen, eleştirel düşünen, bireylerin yetiştirilmesine olan ihtiyaçta 

vurgulanmaktadır. Bu açıklamalar, ülkemiz okul matematiğinde problem çözmeye verilen 

önemi göstermektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde öne çıkan diğer bir kavram ise öğretmen 

yeterlilikleri olduğu da bilinmektedir. Burada ele alınan açıklamaların ışığında, matematik 

öğretmenlerinin problem çözme konusundaki algıları merak edilmiştir. Bu doğrultuda, 

çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin problem çözme algılarını incelemek olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma deseni kapsamında durum çalışması olarak 

tasarlanmıştır. Araştırma, Türkiye’nin güney bölgesinde yer alan devlet ortaokullarında görev 

yapan 11 matematik öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenler 

gönüllülük esasına göre belirlenmiş ve bu öğretmenlerin kıdemleri 1 yıl ile 14 yıl arasında 

değişmektedir. Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin problem çözmeye ilişkin algılarını 

belirlemeye yönelik soruların yer aldığı bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşmeler öğretmenler ile bireysel olarak yapılmıştır. Veriler içerik analizi ile 

çözümlenmiştir.  Verilerin analizinin güvenirliğini kontrol altına alabilmek için analizler iki 

kodlayıcı ile yürütülmüştür. Kodlayıcılar arasında uyum sağlanmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular, problem çözmeye önem verme, rutin olmayan problemlere ve problemlerin 

günlük yaşamla ilgili olması gibi temaların ortaya çıktığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Programı, Problem Çözme, Problem Çözme Algısı. 

ABSTRACT 

In the current Mathematics Course Curriculum, competencies with the skills range that 

students will need in their personal, social, academic and business life at both national and 

international level are expressed. These competencies in Turkey Qualifications Framework 

were determined. Mathematical competence and basic competencies in science / technology 

are one of these competences. In the curriculum, the basic competence in mathematical 
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competence and science / technology is explained as the development and application of 

mathematical thinking to solve a number of problems encountered in daily life.  

In addition, the program emphasizes the need to train individuals who produce knowledge, 

use knowledge in life, can solve problems, think critically, take initiative, are stable, have 

communication skills, have empathy, contribute to society and culture. These explanations 

show the importance given to problem solving in school mathematics in our country. In 

addition, it is also known that teacher competencies are another prominent concept in our 

country. In the light of the explanations discussed here, the perceptions of mathematics 

teachers about problem solving were wondered. In this context, the aim of the study was to 

examine the problem solving perceptions of mathematics teachers. This study was conducted 

in the scope of case study design which is one of the qualitative research designs. The 

research was conducted on 11 secondary school math teachers, in a city centre which is 

located in the south of Turkey.  The teachers who participated in the study were determined 

on a voluntary basis and their seniority ranged from 1 year to 14 years. As a data collection 

tool, a semi-structured interview form was used to determine the teachers' perceptions of 

problem solving. Interviews were conducted individually with teachers. Data were analyzed 

by content analysis. In order to control the reliability of the data analysis. The analyzes were 

carried out with two coders. The findings obtained from the study showed that themes such as 

giving importance to problem solving, giving place to non-routine problems and giving place 

to place related to   daily life problems. 

Keywords: Mathematics curriculum, problem solving, perception of problem solving.  

1. GİRİŞ 

Problem çözme çalışmaları matematik öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. National Council 

of Teachers of Mathematics (NCTM) belgelerinde, problem çözmenin matematik öğretiminin 

merkezini oluşturması vurgulanmaktadır (2000). Bunun yanı sıra bu belgelerde problem 

çözme çalışmalarının gerçek yaşam olayları ile okulda öğrenilen matematik arasında ilişki 

kurmayı desteklemesi de tavsiye edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kavram ve 

becerilerin zengin içerikli problemler yoluyla kazandırılmasının matematiksel düşünceyi 

geliştirdiği ortaya koyulmuştur. Problem çözme ile matematiksel muhakeme becerisi 

gelişmekte, daha anlamlı öğrenme sağlanmakta ve matematiksel kavramlar arasındaki güçlü 

bağlar oluşturulmaktadır (Charles, 2009). Günümüz matematik öğretim programlarında 

problem çözme bir becerinin üstünde bir süreç olarak ele alınmaktadır. Hedens ve Speers 

(2006) bu süreci, çözümü ya da çözüm yolu açıkça görünmeyen bir problem ile 

karşılaşıldığında öne çıkan engelleri aşma ve probleme cevap bulma olarak ifade etmektedir. 

Öğrencilerin iş, yaşam ve vatandaşlık alanlarında başarılı olmaları gereken beceri, bilgi, 

uzmanlık ve destek sistemlerini tanımlamak ve göstermek için eğitimciler, eğitim uzmanları 

ve iş dünyasının liderleri tarafından yirmi birinci yüzyıl öğrenimine yönelik P21 Çerçevesi 

geliştirilmiştir. Yirmi birinci yüzyıl öğrenme çerçevesi kapsamında yaratıcılık ve yenilikçilik, 

eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği yapma, öğrenme ve inovasyon 

becerilerini kapsamaktadır (http://www.p21.org). ABD ve diğer ülkelerde bulunan eğitimciler 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 255 

 

ve okullar tarafından yirmi birinci yüzyıl becerileri öğrenmenin merkezine yerleştirmek için 

kullanılmıştır. 

Ülkemizde de yürürlükte olan Matematik Dersi Öğretim Programlarında hem ulusal hem de 

uluslararası düzeyde öğrencilerin; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç 

duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) 

belirlenmiştir. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler bu yetkinlikten 

biridir.Programda Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlik, günlük hayatta 

karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve 

uygulama olarak açıklanmıştır (MEB, 2018). Bunun yanı sıra programda bilgiyi üreten, 

hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, 

iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan bireylerin 

yetiştirilmesine olan ihtiyaçta vurgulanmaktadır. Bu açıklamalar, ülkemiz okul matematiğinde 

problem çözmeye verilen önemi göstermektedir. 

Yirmi birini yüz yıl becerilerine sahip öğrencilerin yetiştirilmesindeki en önemli bileşenlerden 

biri kuşkusuz öğretmenlerdir. Bu bağlamda ülkemizde son yıllarda öğretmen yeterliliklerinin, 

üzerinde önemle durulan bir konu olduğu bilinmektedir. Burada ele alınan açıklamaların 

ışığında, matematik öğretmenlerinin problem çözme konusundaki algıları merak edilmiştir. 

Bu doğrultuda, çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin problem çözme algılarını 

incelemek olarak belirlenmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışma, nitel araştırma desenine göre tasarlanmıştır. Araştırma, Türkiye’nin güney 

bölgesinde yer alan bir ilde bulunan devlet ortaokullarında görev yapan11 matematik 

öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenler gönüllülük esasına göre 

belirlenmiş ve bu öğretmenlerin kıdemleri 1 yıl ile 14 yıl arasında değişmektedir.  

Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin problem çözmeye ilişkin algılarını belirlemeye 

yönelik soruların yer aldığı bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler 

öğretmenler ile bireysel olarak yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile 

çözümlenmiştir.  Verilerin analizinin güvenirliğini kontrol altına alabilmek için analizler iki 

kodlayıcı ile yürütülmüştür. Kodlayıcılar arasında uyum sağlanmıştır. 

3. BULGULAR 

Bulguların sunumunda görüşme yapılan öğretmenlerin kimliklerini açıklamamak için 

görüşme sırasına göre Ö1, Ö2, …, Ö11 biçiminde kodlar kullanılmıştır. Araştırmada katılımcı 

öğretmenlere, “Hangi durumları problem olarak adlandırırsınız? Açıklayabilir misiniz? Bir 

matematik problemi için aynı soruyu düşündüğünüz de cevabınız ne olur açıklayabilir 

misiniz? “ Sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen 

kodlar ve temalar Tablo 1’ de verilmiştir.  
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Tablo 1. Problem durumlarına ilişkin tema ve kodlar 

Tema  Kodlar  

Problem tanımı Engel MÖ2,M11 

Merak uyandıran MÖ1, MÖ2 

Daha önce karşılaşılmayan yeni 

durumlar 

MÖ4 

Zorluk, güçlük barındıran MÖ8, MÖ9, MÖ10 

Problem türleri Rutin problem MÖ3 

Rutin olmayan problem MÖ3 

Problem çözme 

süreci 

 

 

Düşünme gerektiren MÖ1, MÖ2, MÖ4, MÖ6, 

MÖ7 

Sayısal veri içeren durumlar MÖ1, MÖ2, MÖ5 

Günlük hayat ile ilgili durumlar MÖ2, MÖ4, MÖ6, MÖ7 

Çeşitli stratejiler uygulamayı 

gerektiren durumlar 

MÖ1 

 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin cevaplarından problem tanımı, problem türleri ve 

problem çözme süreci olmak üzere üç temanın ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin 

cevaplarının daha çok ve problem çözme sürecine ilişkin temada yoğunlaştığı görülmektedir.  

Katılımcı öğretmenlere “Sınıfınızda ele alacağınız problemleri belirlerken nelere dikkat 

edersiniz? ” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen 

kodlar ve temalar Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Problemleri belirlemeye yönelik tema ve kodlar 

Tema  Kodlar  

Genel amaçlara 

uygunluk 

Gülük hayatla ilgili  MÖ6, MÖ4, MÖ2, MÖ8, MÖ9, 

MÖ10, M11 

İşbirliği yapmaya uygun olmasına MÖ3,  

Çözüm süreci Birden çok çözüm yolu olan MÖ1, MÖ9 

Birden çok strateji kullanmayı 

gerektiren  

MÖ1 

Dört işlem problemleri MÖ1, 

Öğrenci düzeyine 

ve konuya 

uygunluk 

Öğrenci seviyesine uygun  MÖ4,  MÖ2, M11 

Konuya uygun  MÖ7, MÖ4,  

Düşünme Analitik düşünme gerektiren  MÖ5,  MÖ4, 

Çok yönlü düşünme gerektiren MÖ6, MÖ7,MÖ5, MÖ8 

Düşünmeyi gerektiren  MÖ1,  

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin sınıflarında ele alacakları problemleri belirlemeye 

yönelik cevaplarından genel amaçlara uygunluk,  çözüm süreci, öğrenci düzeyine ve konuya 

uygunluk ve düşünme olmak üzere dört temanın ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin 

cevaplarının çoğunun (MÖ6, MÖ4, MÖ2, MÖ8, MÖ9, MÖ10, M11)genel amaçlara uygun 

olma temasının kodlarından “günlük hayatla ilgili” problemlerde yoğunlaştığı görülmektedir.  
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Bunu (MÖ6, MÖ7,MÖ5, MÖ8)düşünme temasının kodlarından ”çok yönlü düşünme”  

kodunun takip ettiği görülmektedir.  Bu bulgu katılımcı öğretmenlerin derslerinde daha çok 

programın amaçlarına uygun problemlere yer verdikleri biçiminde yorumlanabilir.  Katılımcı 

öğretmenlere “Matematik derslerinde ne sıklıkla problem çözmeye yer verirsiniz? ” sorusu 

sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Problem çözme çalışmalarına yer verme durumu 

Tema  Kodlar  

Problem çözme 

sıklığı ve zamanı 

Ünite sonunda  MÖ4,  

Konunun sonunda MÖ3, MÖ6,MÖ2, MÖ8, 

MÖ9, MÖ11 

Konuya hazırlık amacıyla 

öncesinde 

MÖ8 

Ders başında tekrar amacıyla MÖ9 

Matematik uygulamaları dersinde MÖ4 

Kazanımlar bittikten sonra MÖ1 

Müfredata uygun  MÖ10 

Çoğunlukla MÖ5 

Haftada 5 dersin 3 ünde MÖ1 

Her dersin sonunda MÖ7 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin derslerinde problem çözmeye yer verme durumlarına 

yönelik cevaplarından Problem çözme sıklığı ve zamanı biçiminde bir temanın ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu soruya ilişkin cevapların daha çok “Konunun sonunda” kodunda (MÖ3, 

MÖ6,MÖ2, MÖ8, MÖ9, MÖ11) yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bulgu bu araştırmaya katılan 

öğretmenlerin problemlere derslerinde daha çok konu bitiminde yer verdikleri biçiminde 

yorumlanabilir. Katılımcı öğretmenlere “Problem çözme çalışmaları sırasında zorluk yaşar 

mısınız açıklayabilir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri 

cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar Tablo 4’ te verilmiştir. 

Tablo 4. Problem çözme çalışmaları sırasında yaşanan zorluklar 

Tema  Kodlar  

Problemin ilgili 

olduğu konu 

Üslü ve köklü sayılarla ilgili 

problemlerde nereden başlayacağını 

bilememe 

MÖ2 

Denklem çözme ile ilgili problemlerde MÖ4 

Dört işlem problemlerinde MÖ5 

Konudan kaynaklı  MÖ6, MÖ9, 

MÖ10 

Öğrenci kaynaklı Sınıf seviyesine göre değişen güçlükler 

söz konusu 

MÖ3 

Problemin anlaşılması ile ilgili 

güçlükler  

MÖ6, M8, 

M11 
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin derslerinde çözme çalışmaları sırasında yaşanan 

zorluklara yönelik cevaplarından problemin ilgili olduğu konu ve öğrenci kaynaklı biçiminde 

iki temanın ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin cevaplarının daha çok problemin 

ilgili olduğu konu temasında yoğunlaştığı da Tablo 4’te görülmektedir. Ayrıca Bu soruya iki 

öğretmen (MÖ1, MÖ7) bu konuda herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu 

bulgu Katılımcı öğretmenlere “Öğrencileriniz daha çok ne tür problemleri çözmekten 

hoşlanıyor açıklayabilir misiniz?  ” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri 

cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin hoşuna giden problemlere ilişkin kodlar ve temalar 

Tema  Kodlar  

Rutin 

problemler 

Çoktan seçmeli MÖ7,  

Dört işlem problemler MÖ4, MÖ5, MÖ11 

Alıştırma türünde MÖ4, MÖ10 

Kolay problemler MÖ6,  MÖ1, MÖ8 

Daha önce karşılaştıklarına 
benzer 

MÖ9 

Seviyelerine uygun MÖ9 

Rutin olmayan 

problemler 

Günlük yaşamla ilgili 

problemler 

MÖ2, MÖ8 

Rutin olmayan problemler MÖ5,  MÖ1, MÖ3 

Karmaşık problemler MÖ6 

Bulmaca tarzında MÖ8 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin öğrencilerin hoşuna giden problemlere yönelik 

cevaplarından rutin problem ve rutin olmayan problem biçiminde iki temanın ortaya çıktığı 

görülmektedir. Öğretmenlerin cevaplarının daha çok rutin problem temasında yoğunlaştığı  

görülmektedir. Tablo 5’ te ortaya koyulmuştur. Buradan bu araştırmaya katılan öğretmenlerin 

öğrencilerinin daha çok rutin problemleri çözmekten hoşlandıklarını düşündükleri biçiminde 

yorumlanabilir. Katılımcı öğretmenlere “Problem çözme çalışmaları matematik öğretiminde 

size göre önemli midir/ Neden  ” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri 

cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar Tablo 6’ da verilmiştir. 
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Tablo 6. Problem çözme çalışmaları matematik öğretimindeki önemine ilişkin tema ve kodlar  

Tema  Kodlar  

Önem Problem çözme matematiğin odak noktasıdır MÖ7,  MÖ6,(MÖ1 

örnek alıntı olabilir 

), MÖ3 

Günlük hayat problemlerine yol gösterici 

olması  

MÖ2, MÖ6, MÖ1, 

MÖ3, MÖ8, 

MÖ10 

Pekiştireç rolünün olması  MÖ9 

Aktif katılım sağlaması MÖ9 

Beceri 

kazandırma 

Farklı düşünme MÖ6,  MÖ2, 

MÖ5, MÖ9 

Akıl yürütme MÖ4, MÖ2 

Analitik düşünme MÖ2,  MÖ5 

Karar verme  MÖ1, 

İlişki kurma MÖ4 

Farklı strateji kullanma MÖ5 

Analiz etme MÖ4 

Farklı çözüm yollarına ulaşma fırsatı verme MÖ5, MÖ10 

Matematiksel bilgileri uygulama MÖ8 

Duyuşsal Haz duyma MÖ9 

Dersi eğlenceli kılar MÖ9 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin problem çözme çalışmalarının matematik öğretimindeki 

önemine yönelik cevaplarından önem, beceri kazandırma ve duyuşsal olmak üzere üç temanın 

ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin cevaplarının Tablo 6’ ya göre daha çok beceri 

kazandırma temasında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bulgu öğretmenlerin problem 

çözmenin öğrencilere kazandırdığı beceriler açısından önemli olduğunu düşündükleri 

biçiminde yorumlanabilir. Katılımcı öğretmenlere “Problem çözme sürecini daha etkili 

kılmak için sizce ne yapılabilir?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri 

cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar Tablo 7’ de verilmiştir. 

Tablo 7. Problem çözme sürecini daha etkili kılmaya ilişkin tema ve kodlar  

Tema  Alt tema Kodlar  

Problem 

çözme  

Aşamalarına 

ilişkin 

öneriler 

Anlama Problem çözme aşamaları daha çok 

vurgulanmalı 

MÖ4,  MÖ7 

Problemin anlaşılmasına önem verme MÖ1 

Farklı bakış açısı kazandıran 
problemlere daha çok önem verme 

MÖ1 

Uygulama Problem çözme stratejilerini öğretmek MÖ5 

Grup ile problem çözme çalışmalarına 

yer verme 

MÖ10 
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Değerlendirme Farklı çözüm yollarına daha çok önem 

verilmeli 

MÖ4 

Problem çözmeye ilişkin pratikler 

arttırılmalı 

MÖ4, MÖ8 

Ödüllü problemlere yer verme MÖ9 

Öğrenciye 

yönelik  
öneriler 

 Öğrencilerin yaparak yaşayarak 

problem çözmesine önem verilmeli 

MÖ5 

Problemin öğrencilerin ilgi alanlarına 

göre olmasına önem verme 

MÖ6 

Öğrencilerin temel kavramları iyi 

öğrenmelerini sağlama 

MÖ1 

Günlük yaşamla ilişkilendirmeye daha 

çok yer verme 

MÖ1, MÖ4, MÖ6,  

MÖ10 

Problem kurma çalışmalarına yer 
verme  

MÖ11 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin problem çözme çalışmalarının matematik öğretimindeki 

önemine yönelik cevaplarından problem çözme aşamalarına ilişkin öneriler ve  öğrenciye 

yönelik öneriler biçiminde iki tema ve  problem çözme aşamalarına ilişkin öneriler  tema 

altında ise anlama, uygulama ve değerlendirme biçiminde üç alt temanın ortaya çıktığı 

görülmektedir. Öğretmenlerin cevaplarının Tablo 7’ ye göre daha çok problem çözme 

aşamalarına ilişkin öneriler temasında yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra 

öğretmenlerin cevaplarının yoğunlaştığı kod ise öğrenciye yönelik öneriler teması altında yer 

alan “Günlük yaşamla ilişkilendirmeye daha çok yer verme” kodunun olduğu Tablo 7’ de 

görülmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Matematik öğretmenlerinin problem çözme algılarını incelemek amacıyla yapılan bu 

çalışmada, araştırmaya katılan öğretmenlerin 

- problemlere derslerinde daha çok konu bitiminde yer verdiklerini 

-daha çok programın amaçlarına uygun problemlere derslerinde yer verdiklerini 

-problem çözme çalışmaları sırasında yaşanan zorlukların daha çok problemin ilgili olduğu 

konudan kaynaklandığını 

-öğrencilerinin daha çok rutin problemleri çözmekten hoşlandıklarını  

-problem çözmenin öğrencilere kazandırdığı beceriler açısından önemli olduğunu  

belirttikleri ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra bu çalışmada öğretmenler, problem çözme 

sürecini daha etkili kılmak için;  

-problem çözme aşamaları daha çok vurgulanmalı, 

- problemin anlaşılmasına önem verme,  
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-farklı bakış açısı kazandıran problemlere daha çok önem verme,   

-problem çözme stratejilerini öğretmek,  

-grup ile problem çözme çalışmalarına yer verme, 

 -farklı çözüm yollarına daha çok önem verilmeli,  

-problem çözmeye ilişkin pratikler arttırılmalı,  

-ödüllü problemlere yer verme  

biçiminde öneriler de bulunmuşlardır. Ayrıca, problemleri günlük yaşamla ilişkilendirmeye 

daha çok yer vermeyi de önemli bulmaktadırlar.  
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ÖZET 

Matematiği öğrenmede birçok öğrencinin çeşitli güçlükler yaşadığı bilinmektedir. Genellikle 

sınıf ortamlarında matematiksel kavramları,  düz anlatım yolu ile ve örnekler çözme yolu ile 

açıklamaya çalışmak öğrencilerin soyut kavramlar ve bilişsel süreçler içinde kolaylıkla 

konuya olan ilgilerinin dağılmasına ve konudan uzaklaşmalarına yol açabilmektedir. Bu 

nedenle sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde öğrencilerin ilgi, dikkat, isteklendirme ve 

başarılarını arttırmak için farklı öğretim yöntemlerini kullanmaları oldukça önemlidir.  Bu 

bağlamda eğitsel oyunlar matematik öğretiminde kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Bu 

çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin eğitsel matematik oyunlarını matematik derslerinde 

kullanılmasına nasıl yaklaştıklarının belirlenmesidir. Bu çalışma, nitel araştırma desenine göre 

tasarlanmıştır. Dokuz sınıf öğretmeni ile çalışma yürütülmüştür. Araştırmada katılımcılar, 

Türkiye’nin Güney bölgesinde yer alan bir ilin devlet okullarında çalışan sınıf öğretmenler 

olup, bu öğretmenler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Öğretmenlerin matematik 

derslerinde eğitsel oyun kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek için bir görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

sonuçları, sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde eğitsel matematik oyunları 

kullanılması hakkında olumlu düşünceler ifade ettiklerini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra 

kendi sınıflarında da matematik öğretirken eğitsel matematik oyunlarından 

yararlanabileceklerini ifade etmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Matematik Oyunları, Oyun, Sınıf Öğretmeni, Matematik 

Öğretimi 

 

ABSTRACT 

 

It is known that most of the students have difficulties in learning mathematics. Trying to 

explain the mathematical concepts in standard classroom environments by means of plain 

expression and sample solving can cause the students to easily distract from the subject in 

abstract concepts and cognitive processes. For this reason, it is important that teachers use 

different teaching methods in order to increase the interest, attention, motivation and success 

of the students in mathematics lessons. Recognizing the methods and techniques that can be 

effective in mathematics teaching and practicing related to them are accepted as one of the 

important factors that can be useful for teachers to teach mathematics. Teaching mathematics 

with games is one of these methods. The aim of this study is to determine how the class 

teachers approach educational mathematics games in mathematics lessons. This study was 
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designed according to qualitative research design.  It was conducted on nine class teachers. 

Classroom teachers participated in the research are the public primary school teachers in a 

city centre located in the south of Turkey. These teachers have volunteered to participate in 

the research. Teachers were first trained on the use of educational games in mathematics 

education. Then the participating teachers formed groups to work as pairs. The pairs produced 

a game related to the context determined. An interview form was used to determine teachers' 

views on the use of educational games in realistic mathematics lessons. The data obtained 

from the interviews were analyzed by content analysis. The results of the research revealed 

that the classroom teachers expressed positive views about the use of educational math games 

in mathematics classes. They also stated that they could benefit from educational 

mathematical games while teaching mathematics in their classrooms. 

Keywords: Educational Mathematical Game, Game, Classroom Teacher, Mathematics 

Lesson. 

 

1. GİRİŞ 

Matematiği anlamada ve öğrenmede öğrencilerin çoğunun çeşitli güçlükler yaşadığı 

bilinmektedir. Standart sınıf ortamlarında matematiksel kavramları,  düz anlatım ve örnekler 

çözme yoluyla açıklamaya çalışmak öğrencilerin soyut kavramlar ve bilişsel süreçler içinde 

kolaylıkla konuya olan ilgilerinin dağılmasına ve konudan uzaklaşmalarına yol 

açabilmektedir.  Bu nedenle öğretmenlerin matematik derslerinde öğrencilerin ilgi, dikkat, 

isteklendirme ve başarılarını arttırmak için farklı öğretim yöntemlerini kullanmaları 

önemlidir.  Matematik öğretmede etkili olabilecek yöntem ve teknikleri tanımaları ve bunlarla 

ilgili uygulamalar yapmaları öğretmenlerin matematik konularını öğretilebilmesinde yaralı 

olabilecek önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Oyunlarla matematik öğretimi 

ise bu yöntemlerden biridir. Eğitsel oyunlar öğrencilerin ilgilerini canlı tutarak, öğrenmeye 

istekli hale getirir. Oyuna dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu teşvik etmek 

için potansiyel bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir (Wang, Chang, Hwang & Chen, 2018; 

Chen & Hwang, 2014; Schenke, Rutherford ve Farkas, 2014; Kebritchi, Hirumi, & Bai, 

2010).  

 

Oyun ve matematik pek çok araştırmacı tarafından iç içe kavramlar olarak 

değerlendirilmektir. Hem oyunlar hem de matematik belirli kuralların kabul edilip bu 

kuralların uygulanmasına dayanmaktadır. Örneğin, satranç, tavla, bulmaca, bilardo gibi 

oyunlar belirli kurallara dayalı olarak oynanan oyunlardır. Oyun oynama sürecinde akıl 

yürütme, strateji geliştirme gibi matematiksel davranışlar gereklidir (Umay, 2002; 208). 

Eğitsel matematiksel oyunlar, Bright, Harvey, İnbar ve Stoll (1971) tarafından şu şekilde 

açıklanmıştır. Bir ya da daha fazla oyuncu ile oynanan, kuralları belirlenmiş, belirli bir süre 

sonra sona eren, düşünme becerisi gerektiren, ilgili konu alanında bazı eğitimsel hedeflerin 

gerçekleştirilmesini ve matematiksel düşüncenin gelişimini destekleyen, belirli bir matematik 

konu ya da kavramın öğrenilmesini ya da pekiştirilmesini doğrudan amaçlayan, durum- uzayı, 

eğitimsel hedefler ve matematik konu ya da kavramlarına yönelik etkileşimli yapısı ile formal 

bir ölçme- değerlendirmeye imkan sağlayan  şekilde eğitsel matematik oyunları  

açıklanmıştır( Akt: Uğurel ve Moralı, 2009, s.330). 
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İlgili literatür incelendiğinde matematik öğretiminde oyunlardan yararlanma ile ilgili 

çalışmalar olduğu görülmektedir (Wang, Chang, Hwang & Chen, 2018;digital oyun  Chen & 

Hwang, 2014; Schenke, Rutherford ve Farkas, 2014; Topçu, Küçük ve Göktaş, 

2014;Kebritchi, Hirumi, & Bai, 2010; Sönmez-Tural, Dinç-Artut, 2012 bilgisayar oyunları ). 

Yapılan çalışmaların genellikle dijital oyunlar olduğu ve öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen 

çalışmalar olduğu görülmektedir.  Ulaşılabilen çalışmalar doğrultusunda öğretmenler ile 

yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda böyle bir çalışmanın yapılmasına gerek 

duyulmuştur. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin eğitsel matematik oyunlarını matematik 

derslerinde kullanılmasına nasıl yaklaştıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu çalışma, nitel araştırma desenine göre tasarlanmış olup dokuz sınıf öğretmeni üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırmada katılımcılar, Türkiye’nin Güney bölgesinde yer alan bir ilin 

devlet okullarında çalışan sınıf öğretmenler olup, bu öğretmenler gönüllülük esasına göre 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin matematik derslerinde eğitsel oyun kullanımı hakkındaki 

görüşlerini belirlemek için bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen 

veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Bulguların sunumunda görüşme yapılan öğretmenlerin kimliklerini açıklamamak için 

görüşme sırasına göre Ö1, Ö2, …Ö9 biçiminde kodlar kullanılmıştır. Katılımcı öğretmenlere 

matematik derslerinde eğitsel oyunlarla öğretim yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz 

sorusu sorulmuştur. Bu soruya öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplardan elde edilen tema ve 

kodlar Tablo 1’ de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Matematik derslerinde eğitsel oyunlarla öğretim yapılmasına ilişkin tema ve kodlar 

Tema Kodlar Alt kodlar  

Bilişsel Konu anlatımını kolaylaştırır  Ö1, Ö2, Ö3, Ö6,Ö7 

Diğer zeka alanlarını geliştirir  Ö1 

Soyut kavramların içselleştirilmesini 

sağlar 

 Ö2 

Kalıcı öğrenme sağlar  Ö3, Ö4,Ö5, Ö7,Ö8 

 

Etkili öğrenmeyi sağlar  Ö4,Ö5  

Duyuşsal Motivasyon İlgiyi arttırır Ö4, Ö6, Ö9 

Dikkati yoğunlaştırır Ö1, Ö4 

Olumlu tutum geliştirir  Ö1, Ö7 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerin matematik derslerinde eğitsel oyunlarla 

öğretim yapılmasına ilişkin cevaplarından bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki temanın ortaya 

çıktığı görülmektedir. Katılımcı öğretmenlerin cevaplarının çoğunun bilişsel tema altında 
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konu anlatımını kolaylaştırır (Ö1, Ö2, Ö3, Ö6,Ö7 ) ve kalıcı öğrenme sağlar (Ö3, Ö4,Ö5, 

Ö7,Ö8) kodlarında yoğunlaştığı da Tablo 1’de görülmektedir. Bu bulgu katılımcı 

öğretmenlerin derslerinde daha çok anlatımını kolaylaştırması ve kalıcı öğrenme sağladığını 

düşündükleri biçiminde yorumlanabilir. Programın amaçlarına uygun problemlere yer 

verdikleri biçiminde yorumlanabilir.  Katılımcı öğretmenlere “Matematik derslerinizde 

bugüne kadar hiç eğitsel oyunlara yer verdiniz mi, cevabınız evet ise hangi oyunlara yer 

verdiniz” sorusu sorulmuştur. Katılımcı öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplardan elde 

edilen kodlar ve temalar Tablo 2’ de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Katılımcı öğretmenlerin derslerinde yer verdikleri eğitsel oyunlar 

Tema Kodlar  

Evet Tombala Ö2, Ö6, 

Onluk birlik evi Ö3, Ö7, Ö9 

Çarpma Ö6, ,Ö8 

Toplama Ö5 

Hayır  Ö1, Ö4 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerin bugüne kadar matematik derslerinde eğitsel 

oyunlara yer verme durumlarına ilişkin olarak iki öğretmen (Ö1, Ö4) hayır cevabını vermiş 

diğer yedi öğretmen ise evet cevabını vermiştir. Yer verdikleri oyun sayısı da Tablo 2’ de 

görüldüğü gibi son derece sınırlıdır. Katılımcı öğretmenlere “Oyunlarla öğretimin öğrenciler 

üzerindeki etkileri nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri 

cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3.  Oyunlarla öğretimin öğrenciler üzerindeki etkileri  

Tema Kodlar  

Bilişsel Kalıcı öğrenme Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9 

Daha hızlı kavrıyorlar Ö1 

Aktif katılım Ö1 

Etkili öğrenme Ö8, Ö9 

Duyuşsal Kaygı azaltıyor Ö2 

Matematik dersini seviyorlar Ö2, Ö6, Ö7 

Motivasyon Ö4, Ö6 

Olumlu etki Ö1 

Zevkli Ö4,Ö6, Ö7 

Somutlaştırma Ö2,Ö7 

İlgi isteklilik Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9 

 

Tablo 3incelendiğinde katılımcı öğretmenlerin oyunlarla öğretimin öğrenciler üzerindeki 

etkilerine ilişkin olarak görüşlerinden bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki temanın ortaya 

çıktığı görülmektedir. Katılımcı öğretmenlerin cevaplarının çoğunun bilişsel tema altında 

kalıcı öğrenme sağlar (Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9) ve duyuşsal tema altında ilgi-isteklilik (Ö4, 

Ö5, Ö6, Ö7, Ö9 ) kodlarında yoğunlaştığı da Tablo 4’te görülmektedir. Bu bulgu katılımcı 

öğretmenlerin oyunlarla öğretimin öğrenciler üzerindeki etkileri konusunda daha çok kalıcı 

öğrenme sağlaması, ilgi ve istekliliği arttırması biçiminde etkileri olduğunu düşündükleri 
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biçiminde yorumlanabilir. Katılımcı öğretmenlere “Eğitsel oyunlarla matematik derslerini 

yürütürken herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı ve karşılaşıyorsanız bu sorunu gidermeye 

yönelik neler önerebilirsiniz?” sorusu sorulmuştur. Katılımcı öğretmenlerin bu soruya 

verdikleri cevaplardan elde edilen kodlar ve temalar Tablo 4’ te verilmiştir.  

 

Tablo 4. Eğitsel oyunlarla matematik derslerini yürütürken karşılaşılan zorluklar 

Tema Kodlar Alt kodlar  

Zorluklar Öğretmen Kaynaklı Yönergelerin 

anlaşılmaması 

Ö2,Ö7 

Sınıf yönetimi Ö2, Ö5, Ö7, Ö8,Ö9 

Fiziki koşullar Sınıf mevcudunun fazla 

olması 

Ö2, Ö6, Ö8,Ö9 

Öğretim programı Kazanımlar için ayrılan 

sürenin yetersizliği 

Ö3, Ö8,Ö9 

Önerilen 

çözümler 

Öğretmene yönelik öneriler Sınıf kurallarının 

kazandırılması 

Ö2, Ö3,Ö7,Ö8 

 

Program hazırlayıcılara 

yönelik öneriler 

Kazanımlara uygun 

sürenin programda 

verilmesi 

Ö3 

Gerektiğinde diğer derslere 

ayrılan süreyi kullanma 

 Ö9 

 

Tablo 4incelendiğinde katılımcı eğitsel oyunlarla matematik derslerini yürütürken karşılaşılan 

zorluklara ilişkin olarak zorluklar ve önerilen çözümler olmak üzere iki temanın ortaya çıktığı 

görülmektedir. Zorluklar teması altında öğretmen kaynaklı, fiziki koşullar ve zaman kodları 

ve öğretmen kaynaklı kod altında yönergelerin anlaşılmaması ve sınıf yönetimi alt kodları, 

fiziki koşullar kodunun sınıf mevcudunun fazla olması, zaman kodu altında ise kazanımlar 

için ayrılan sürenin yetersizliği alt kodunun ortaya koyulduğunda Tablo 4’te görülmektedir. 

Önerilen çözümler için ise öğretmene yönelik öneriler, program hazırlayıcılara yönelik 

öneriler ve gerektiğinde diğer derslere ayrılan süreyi kullanma kodları ve sınıf kurallarının 

kazandırılması, kazanımlara uygun sürenin programda verilmesi alt kodları görülmektedir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde eğitsel matematik oyunları 

kullanılması hakkında olumlu düşünceler ifade ettiklerini ortaya koymuştur. Eğitsel oyunların 

çocukların bilişsel ve duyuşsal yönden desteklediğini ve özellikle konunun anlatımını hem 

kendi hem de öğrenciler açısından kolaylaştırdığını, kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğini 

belirtmişlerdir. Duyuşsal açıdan ise öğrencilerin motivasyonların arttığı dikkatlerini 

yoğunlaştırabildikleri ve olumlu tutum geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

araştırmada öğretmenlerin sınırlı sayıda da olsa çeşitli oyunlarını sınıfta uygulayabildikleri 

ancak bu süreçte öğretmenden, fiziki koşulladan ve öğretim programından dolayı sorunlarla 

karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara yönelik öğretmenler kendilerine yönelik sınıf 

kurallarının öğrencilere kazandırılması gerektiğini, kazanımlar için gerekli sürelerin verilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Özetle öğretmenlerin bu tür etkinlere daha fazla yer vermeleri 
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gerektiği ve bu tür etkinlerinin öneminin daha iyi kavratılması gerektiği konusunda hem 

bilgilendirici hem de uygulamaya yönelik seminerler verilebilir. Ayrıca program geliştirme 

uzmanları öğretim programlarını hazırlarken öğretim sürecinde çeşitli etkinlere de yer 

verilebileceğini dikkate alarak programı oluşturmaları önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada   ( )  ∫  ( )     [   ]
 

 
 olmak üzere, 

 ( )        ( )                                                                                            (1) 
diferansiyel denklemin ve  

 ( )     ( )                                                                                                       (2) 

sınır koşulların ürettiği operatörün spektral özellikleri incelenecektir. [ ], çalışmasında gerçel 

değerli  ( )    [   ] fonksiyonu durumunda, ( )  ( ) probleminin ürettiği operatörün 

özdeğerleri ve özfonksiyonların davranışları için 

        ( )       

        ( )       

   ( )      (   )       ( )                                                                                  (3) 

şeklinde ifadeler elde edilmiştir. 

Daha sonra ise [ ] çalışmasında aynı yazarlar tarafından   ( )  ∫  ( )  
 

 
 durumunda  

( )  ( ) problemine denk olan  

 (   )    ∫  (   ) (   ) (    ( ))
 

 
                                                             (4)  

integral denklemin ürettiği operatörün özellikleri öğrenilmiştir. Burada  ( )     {   }  
Sunulan çalışmada ise [ ] çalışmasından farklı ve daha geniş fonksiyonlar sınıfında (4) 

tipinde integral denklemin özellikleri incelenmiştir. 

   [   ]    [   ] ile [   ] aralığının herbir iç noktasında sağdan sürekli,     ve      
noktalarında sürekli sınırlı salınımlı fonksiyon uzayının lineer alt uzayını gösterelim. 

[ ] çalışmasında  ( )   [   ] ve  ( )  ∫  ( )      [   ]
 

 
 olmak üzere ( ) integral 

denkleminin 

  ( )                                                                                                             (5) 
sınır koşulunu sağlayan fonksiyonlar sınıfında aşağıdaki özelliklerin sağlandığını göstermiştir. 
( )  ( ) probleminin tüm özdeğerleri gerçel, tek katlı ve artan               

dizisini oluşturmakta. Uygun   ( ) (       ) sürekli özfonksiyonlar [   ] aralığında 

    sayıda sıfıra sahiptir. Normalleştirilmiş özfonksiyonlar dizisi    [   ] uzayında tam 

ortonormal sistemi oluşturmakta ve ( )  davranışların (   ) durumunda geçerli olduğu 

gösterilmiştir. Benzer özelliklerin bu çalışmada incelenen operator için de  geçerli olacağını 

göstereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: İntegral denklem, Singüler diferansiyel denklem, Sınırlı salınımlı 

fonksiyon.    
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SOME PROPERTIES OF SECOND ORDER SINGULAR DIFFERENTIAL 

EQUATIONS 

 

 

ABSTRACT 

In this study,  ( )  ∫  ( )     [   ]
 

 
  to be, 

 ( )        ( )                                                                                    (1) 

differential equation and  

  ( )     ( )                                                                                                       (2) 
boundary conditions of the operator produced spectral properties will be examined. In the 

study of [ ], in the case of the real value  ( )    [   ]  function, the eigenvalues of the 

operator produced by the problem ( )  ( ) and the behaviors of the eigenfunctions were 

obtained as 

        ( )       

        ( )       

   ( )      (   )       ( )                                                                                  (3) 

Then, in the study of [ ]the properties of the operator produced by 

 (   )    ∫  (   ) (   ) (    ( ))
 

 
                                                             (4)   

integral equation, which is equivalent to the problem of   ( )  ( )  in the case of  

 ( )  ∫  ( )  
 

 
 was examined by the same authors. Where  ( )     {   } is. 

In the study presented, the properties of the integral equation of type (4) in the class of 

functions different than the [ ] and in the wider functions class have been determined. 

Let us show the linear subspace of continuous bounded variation function space at the     

and     points from the right at each internal point of the range    [   ]    [   ] to 
[   ]. [ ] showed that the following properties were obtained in the class of functions that 
provide the 

  ( )                                                                                                             (5) 

boundary condition of ( ) integral equation,  ( )   [   ] and  ( )  ∫  ( )   
 

 

   [   ]. 
All the eigenvalues of the problem ( )  ( ) are the real, one story and the increasing 

              sequence. Suitable   ( ) (       ) continuous eigenfunctions 

have a number of     zeros in the range of [   ]. The sequence of normalized 

eigenfunctions constitutes the complete orthogenesis system in the   [   ] space and ( )  the 

behaviour is shown to be valid in the case of (   ). We will show that similar features 
apply to operators examined in this study. 

Key Words: Integral equation, Singular differential equation, Function of bounded variation. 

 

1.GİRİŞ 

1.1.Problemle İlgili Ön Bilgiler 

 ( )  ∫  ( )     [   ]
 

 
 olmak üzere 

      ( )                                                                                                                                 ( )                           
diferansiyel denklemi ve   

 ( )      ( )
                                                                                                                                           ( )  
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sınır koşullarının ürettiği sınır değer problemini ele alalım. 

 ( ) fonksiyonu [   ] aralığında gerçel değerli toplanabilir fonksiyon olduğu durumunda 
( )  ( ) probleminin özdeğerleri ve özfonksiyonları için [ ] çalışmasında her            

ve           için 

        ( )                                                                                                                                (3) 

       ( )                                                                                                                                (4) 

  ( )      (   )       ( )                                                                                                        (5) 

eşitlikleri elde edilmiştir. Burada   , ( )  ( ) probleminin  ’ ci özdeğeri;    √   ; 
  ( ) ise  ’ ci özfonksiyonu;     ( )     ( ) ve     (   ) ise  ( )  fonksiyonu yardımıyla 

oluşturulan ifadelerdir.      durumunda      (  )       ( )  √    (   )        
      olarak elde edilir.           ve      ( ) ifadeleri aşağıdaki eşitsizlikleri 

sağlamaktadırlar: 

|    |       (  )
                                                                                                  (6) 

|    |      (  )
                                                                                                       (7) 

|     ( )|      √ (  )
                                                                                            (8) 

burada, {    }
   

 
 {    }

   

 
 {    }

   

 
  verilen sayısal diziler,   ∫ | ( )|    

 

 
    

 

   
 

 

 

. 

Parçalı sabit fonksiyonlar sınıfı   [   ] uzayında yoğun olduğundan her  ( )    [   ] için 

bu uzaydan olan (  ( ))
   

 
   dizisi vardır, öyleki         ( )   ( ) (h.h.y) eşitliği 

sağlanır. Bu yüzden de her (  ( ))
   

 
 dizisi için     ( )     ( ) ve     (   ) 

büyüklükleri ( )  ( ) formülleri yardımıyla hesaplanabilir. Bu durumda  ( ) fonksiyonlar 

sınıfı  ( ) Dirac fonksiyonu tipinde fonksiyonları da içerir ve ( )  ( ) problemi daha geniş 

fonksiyon sınıflarında incelenebilir. 

   [   ]    [   ] ile [   ] aralığının herbir noktasında sağdan sürekli,      ve     

noktalarında sürekli ve sınırlı salınımlı fonksiyonlar kümesini gösterelim,    ( )  ‖ ‖  

büyüklüğünü tanımlayalım. ( )  ( ) sınır değer problemini 

 (   )    ∫  (   ) (   ) ( ( )    )
 

 
                                                               (9) 

integral denkleminin 

 (   )                                                                                                                     (10) 

sınır koşulunu sağlayan çözümün aranması problem şeklinde yazalım. Burada,  ( )  
  [   ] verilen fonksiyon;  ( )     {   }  Böylece, ( )  ( ) problemi ( ) integral 

denkleminin (  ) koşulunu sağlayacak şekilde     parametresinin ve  (   )   [   ] 
fonksiyonun bulunması problemine indirgenmiş bulunmaktadır. Açıktır ki,  ( ) fonksiyonu 

[   ] aralığında sürekli ve  ( )  ∫  ( )  
 

 
 iken ( )  (  ) sınır değer probleminin herbir 

özdeğeri ( )  ( ) probleminin de özdeğeridir ve bu özdeğerlere karşılık gelen  (   ) 

özfonksiyonlar   [   ] sınıfından olup   ( )    koşulunu sağlamaktadır. Tersine,  (   ) 
fonksiyonu ( )  ( ) probleminin     özdeğerine karşılık gelen   (   )     koşulunu 

sağlayan   [   ] sınıfından olan özfonksiyonu ise ( )  (  ) probleminin de 

özfonksiyonudur. Ayrıca, [ ] çalışmasında  ( )   [   ] olmak üzere  ( )  ∫  ( )   
 

 

   [   ] iken ( )  (  ) probleminin tüm özdeğerlerinin gerçel, basit ve         
     ,             koşullarını sağladığı, karşılık gelen   ( ) özfonksiyonların 

sürekli ve [   ] aralığında     sayıda sıfır yerine sahip olduğu, {  ( )}   
  normallaşmış 

özfonksiyonlar dizisinin   [   ] uzayında tam ortonormal bir sistem oluşturduğu ve     

durumunda ( )  ( ) davranışlarının geçerli olduğu gösterilmiştir. [ ] çalışmasında  ( )  



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 271 

 

   [   ] iken ( )  ( ) probleminin özdeğerleri ve özfonksiyonların davranışları ile ilgili 
aşağıdaki teoremler ispatlanmıştır: 

 

Teorem1.1.      [   ] olmak üzere 

   (  )  [(
   

  
)   ] 

 ise 

  ( )     (   )
  [  ( )    ( )]      

 ( ) 

   ( )         ( )    ( )      
 ( ) 

gösterimleri geçerlidir. Ayrıca, 

|    
 ( )|    (         )

(   
 

 
)
 , 

 |    
 ( )|    (            )

(   
 

 
)
     

eşitsizlikleri doğrudur. Burada 

  ( )  ∫    
 

 

 

( )  ( )   ( )  ∬   

 

(     )  (  )  (  )   

  [   ] [   ]   (     ) fonksiyonu ise   kümesinde sürekli olup  

  (     )  
 

   
∑(      (      ))    (       )

 

   

[
 

 
 (      )

 (  )      (     )]  

 ( )  
   

 
    [    ]        

 

Teorem1.2.      [   ] olmak üzere      (     
 

 
) eşitsizliği sağlanıyor ise 

normallaşmış özfonksiyonları için 

  ( )      ( )  (   )        ( )     ( )  

      ( )  √ {   (   ) [∫(     (    ))  ( )  

 

 

  ∫(     (    ))  ( )

 

 

]  

    (   ) [∫    (    )  ( )

 

 

 ∫   (    )  ( )

 

 

]} 

davranışları geçerlidir ve 

|   ( )|  
√ (            )

(   
 
 
)
     

eşitsizliği sağlanmaktadır. 

 

2. Araştırma ve Bulgular 

2.1.     İntegral Operatörünün Özellikleri 

[   ] aralığında tanımlı gerçel değerli herbir  ( ) fonksiyonu için 

   ( )     
         

| (  )   (  )|

(     )
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büyüklüğünü tanımlayalım. Açıktır ki, eğer      ( )     ise  ( ) fonksiyonu [   ] 
aralığında 

| (  )   (  )|    |     | 
koşulunu, yani Lipschitz koşulunu sağlamaktadır. 

Herhangi     [   ] fonksiyonunu alalım ve tanım kümesi  [   ] uzayı olan her  ( )  
 [   ] için 

(   )( )  ∫ (   ) ( )  ( )

 

 

 

lineer integral operatörünü tanımlayalım. 

 

Teorem2.1. Her     [   ] fonksiyonu ve her  ( )   [   ] fonksiyonu için    (   )  
‖ ‖ ‖ ‖  eşitsizliği geçerlidir. 

 

İspat. Eğer           ise her     [   ] için 

(   )(  )  (   )(  )  ∫[ (    )   (    )]

 

 

 ( )  ( ) 

olur.  ( )  fonksiyonunun tanımı gereği    ( ( ))    olduğundan her     [   ] için 

|(   )(  )  (   )(  )|                                                                                                

 ∫| (    )   (    )|| ( )||  ( )|  

 

 

 

 (     )∫| ( )||  ( )|  ‖ ‖ 

 

 

∫|  ( )|(     

 

 

)

 ‖ ‖ ‖ ‖ (     ) 

olur. Buradan da, 
|(   )(  ) (   )(  )|

(     )
 ‖ ‖ ‖ ‖   

veya 

   (   )  ‖ ‖ ‖ ‖  

olduğu elde edilir. 

    operatörünün tanımı gereği her    [   ] için (   )( )    olduğundan yukarıda 

ispatladığımız teoremden şu sonucu elde ederiz. 

 

Sonuç2.1. Her    [   ] fonksiyonu için 

‖   ‖
 
 ‖ ‖ ‖ ‖  

eşitsizliği geçerlidir. 

Dolayısıyla,     [   ]   [   ] operatörü bir lineer sürekli operatör olup normu için 

‖  ‖  ‖ ‖   ( ) eşitsizliği sağlanır. 

 ( )   [   ] olmak üzere  ( )  (   )( ) fonksiyonunu tanımlayalım. Teorem2.1’ in 

hükmü gereği 

   ( )     (   )  ‖ ‖ ‖ ‖     

olduğundan  ( ) fonksiyonu [   ] aralığında Lipschitz koşulunu sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

 ( ) fonksiyonu [   ] aralığında sınırlı salınımlıdır, yani     [   ]’ dir. Bu durumda 

Sonuç2.1 gereği  ( )   [   ]    [   ] olur. Buradan da,     [   ]   [   ]    [   ] 
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olduğu elde edilir. Her     için      [   ] olacak şekilde (  )   
  dizisi verilmiş olsun 

ve bu dizinin bir   fonksiyonuna [   ] aralığında hemen her yerde yakınsadığını varsayalım. 
[   ] aralığında sınırlı her fonksiyon bu aralıkta ölçülebilir olduğundan    (       ) 
fonksiyonları verilen aralıkta ölçülebilirdirler. Ayrıca, her sınırlı salınımlı fonksiyon hem de 

sınırlı olduğundan (  )   
  dizisinin sınırlı ölçülebilir fonksiyonlar dizisi olduğunu elde 

ederiz. Bu durumda         ( )    (h.h.y.) olduğundan   fonksiyonu da [   ]’ de 

ölçülebilirdir. Buradan da, Egorov teoremi [ ] gereği her     için [   ] aralığının 

ölçülebilir ve         olacak şekilde    [   ] alt kümesi vardır ki, (  )   
  dizisi bu 

kümede   fonksiyonuna düzgün yakınsaktır. Fakat her     için      [   ] ve 
(  )   

 dizisinin   fonksiyonuna düzgün yakınsak olmasına rağmen  ( ) fonksiyonu    
kümesinde sınırlı salınımlı olmayabilir. 

Her     için                   ve            koşullarını sağlayan 
{  }   

  dizisini alalım. Bu durumda her      için (  )   
  dizisine karşılık gelen 

ölçülebilir ve     
      koşulunu sağlayan    

 [   ] kümesi vardır, öyle ki, bu 

kümede (  )   
  dizisi   fonksiyonuna düzgün yakınsaktır. Her     için     

      

olduğundan    
   
̅̅ ̅̅ ̅    

   olur. Diğer taraftan    
 [   ] (       ) olduğundan 

    
   eşitsizliğinden    

   
̅̅ ̅̅ ̅     

   olur. Bu eşitsizliği bir önceki ile karşılaştırırsak 

   
   
̅̅ ̅̅ ̅     

   eşitliği elde edilir. Ayrıca,    
    

      
   ve [   ]  ⋃      

olduğundan           
   olur. Böylece, (  )   

  ,      [   ] dizisi için her     

için ‖  ‖    olacak şekilde     sayısı varsa ve     [   ] fonksiyonuna h.h.y. 

yakınsak ise Helli teoremi [ ] gereği her    [   ] fonksiyonu için 

      ( ) ∫  ( )   
 

 
( )  ( )∫  ( )  ( )

 

 
 eşitliği sağlanır. 

 

Tanım. (  )   
  ,      [   ] dizisi h.h.y.    fonksiyonuna yakınsak olup, her     için 

‖  ‖    olacak şekilde     sayısı varsa (  )   
  dizisi     [   ] fonksiyonuna (R) 

yakınsaktır denir. 

Bu özelliklerden yola çıkarak aşağıdaki teoremi ifade edebiliriz: 

 

Teorem2.2. (  )   
  ,      [   ] dizisi     [   ] fonksiyonuna (R) yakınsak ise her 

   [   ] fonksiyonu için {   
 }

   

 
  [   ]    [   ] dizisi      [   ]    [   ] 

fonksiyonuna düzgün yakınsaktır. 

 

İspat. (  )   
  ,      [   ] dizisi     [   ] fonksiyonuna (R) yakınsak olduğundan 

   [   ] için her    [   ] noktasında (   
 )( ) dizisi (   )( ) fonksiyonuna 

yakınsaktır. Teorem2.1 gereği {   
 }

   

 
  [   ]    [   ] dizisi eş süreklilik özelliğine 

sahiptir. Ayrıca, bu dizi hemde düzgün sınırlı olduğundan Arzela teoremi gereği [   ] 
kompaktında düzgün yakınsaktır. 
Teorem2.2’ den yararlanarak aşağıdaki teoremi ispatlayabiliriz: 

 

Teorem2.3. Teorem2.2’ nin koşulları sağlanılmak üzere {  }   
   [   ] fonksiyonları 

dizisi    [   ] fonksiyonuna (R) yakınsak ise, {   
  }   

 
  [   ]    [   ] dizisi 

     [   ]    [   ] fonksiyonuna düzgün yakınsaktır. 

İspat.    integral operatörünün lineerlik özelliğinden yararlanırsak 

   
      

     
(    )                                                                                      (11) 
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eşitliğini yazabiliriz. Teorem2.1’ den çıkan Sonuç1 gereği ve her     için ‖  ‖    
eşitsizliğinden 

‖   
(    )‖  ‖  ‖ ‖    ‖   ‖    ‖  

olduğu, dolayısıyla 

{   
(    )}

   

 
  [   ]    [   ] 

fonksiyonlar dizisinin sıfıra düzgün yakınsadığını elde ederiz. Diğer taraftan Teorem2.2’ nin 

hükmü gereği 

{   
 }

   

 
  [   ]    [   ]  

dizisi 

     [   ]    [   ] 

fonksiyonuna düzgün yakınsak olduğundan (11) eşitliğinden Teorem2.3’ ün hükmünün 

doğruluğunu elde ederiz.  
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ÖZET 

Ondokuzuncu yüzyılda matematiğin hızlı gelişimi diğer doğa ve mühendislik alanlarında da 

kayda değer gelişmelerin sağlanmasına sebep oldu. Bunun önemli sebeplerinden birisi, 

Lebesgue integral kavramının uygulama alanlarının geniş olması idi. Analizin, uygulamalı 

bilimlerin ve mühendisliğin bir çok dallarında önemli gelişmelerin sağlanmasında Lebesgue 

integrali altında limite geçme teoremlerinin, Riemann integrali altında limite geçme 

teoremlerine göre daha geniş fonksiyonlar sınıflarında sağlanabilir olmasıdır. Riemann 

anlamında integral altında limite geçme ile ilgili genelleştirilmiş teoremi ifade edelim: 

Teorem: Sınırlı ve kapalı  [   ] aralığında Riemann anlamında integrallenebilir (  (       

fonksiyonlar dizisi bu aralıkta  (   fonksiyonuna düzgün yakınsak ise  (   fonksiyonu da 
[   ] aralığında Riemann anlamında integrallenebilirdir ve  

      (  ∫   
 

 
(     (  ∫  (           

 

 
                                                                                              

eşitliği sağlanır. 

Teoremin ifadesinden ve Riemann integralinin özelliğinden de anlaşıldığı gibi bu teorem 

Lebesgue integrali için de geçerlidir. Fakat, teoremin ifadesindeki fonksiyonel dizisi Riemann 

anlamında integrallenebilir değil, sınırlı ve ölçülebilir olduğunu kabul edersek bu teoremin 

hükmü geçerli olmayabilir. Bununla beraber, yukarıdaki teoremin hükmü Lebesgue integrali 

için geçerlidir. Dolayısıyla, integral altında limite geçme teoremleri Lebesgue integrali için 

Riemann integraline göre daha geniş fonksiyon sınıfları için geçerli olmaktadır. Şüphesiz ki, 
bu genellemeler Lebesgue integralinin uygulama alanlarının da daha geniş olduğunu 

gösteriyor. Örneğin, süreksiz katsayılı diferansiyel denklemler için konulan başilangıç değer 

problemlerin, yani, Caratheodory tipli diferansiyel denklemler için konulan başlangıç değer 

probleminin çözümünün varlığı ve tekliği ile ilgili önerilen ardışık yaklaşımlar şeklinde 

oluşturulan fonksiyonlar dizisi için integral altında limite geçme teoremi Lebesgue integrali 

için geçerlidir. Yukarıda bahsi geçen konularla ilgili ayrıntılı bilgiler [ ]
 

kaynağında 

verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Lebeque integral, Riemann integral, Fonksiyonlar dizisi. 

 

ON THE THEOREMS OF TRANSITION TO THE LIMIT UNDER THE LEBESQUE 

INTEGRAL 

ABSTRACT 

The rapid development of mathematics in the nineteenth century led to significant 

developments, especially in the natural and engineering sciences. One of the main reasons for 

this was the wide range of application areas of Lebesque integral. In order to provide 

significant developments in many branches of analysis, applied sciences and engineering, the 
theorems of passing to the limit under the Lebesque integral can be provided in the classes of 
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wider functions according to the limit theorem under the Riemann integral. Let us express the 
generalized theorem related to the transition under the integral in the sense of Riemann: 

Theorem: In the range of limited and closed  [   ], if the array of integrable (  (       to 

functions in the Riemann sense is properly converged to the function  (   in this range, then 

the  (   function is integrable in the Riemann sense in the range [   ] and 

      (  ∫   
 

 
(     (  ∫  (    

 

 
                                             

equality is provided. 

This theorem also applies to the Lebesque integral, as is understood by the theorem and the 

properties of the Riemann integral. However, if we accept that the functional sequence in the 
expression of the theorem is not integrable in the Riemann sense, but it is limited and 

measurable, the provision of this theorem may not be valid. At the same time, the aboved 

theorem applies to the Lebesque integral. Therefore, the theorems under the integral to the 

limit apply to the larger class of functions for the Lebesque integral than the Riemann 

integral. Of course, these generalizations show that the application areas of the Lebesque 

integral are also wider. For example, the initial value problems for differential equations with 

discontinuous coefficients, that is, the limiting theorem under integral for a set of functions 

formed in the form of proposed successive approaches to the existence and uniqueness of the 

solution of the initial value problem for Caratheodory type differential equations, applies to 

the Lebesque integral. Detailed information on the aforementioned issues is given in [ ]  
 

Key Words: Lebeque integral, Riemann integral, Sequence of functions.. 

 

 

1.GİRİŞ 

Sunulan çalışmada [ ]  Lebesque integrali altında limite geçme ile ilgili teoremlerin 

fonksiyon sınıfları açısından klasik teoremlerde ifade edilen fonksiyon sınıflarından daha 

geniş fonksiyon sınıflarda da geçerli olduğu ispatlanmıştır. Bir çok uygulaması bulunan bu 

teoremlerin diğer bilim dallarında bazı önemli sonuçların genelleştirilmesine yol açmaktadır. 

Bunun için öncelikle, sınırlı ve (   ölçülebilir kümelerde verilen (   ölçülebilir fonksiyon 

dizileri için tanımlanan yakınsaklık türleri arasındaki bağıntılar kullanılmaktadır. Bunlardan 
en önemlisi Egorov teoremi ile ifade edilen hemen her yerde yakınsaklık ve düzgün 

yakınsaklık kavramları arasındaki bağıntıdır. Bu bağıntıyı kullanmak için öncelikle aşağıdaki 

teoremin ispatı verilmektedir: 

Teorem1.1. Sınırlı ve (   ölçülebilir     kümesinde (   integrallenebilir ve 

  (     (       (     fonksiyonlar dizisi bu kümede  (   fonksiyonuna düzgün yakınsak 

ise  (   fonksiyonu   kümesinde (   integrallenebilirdir 

(  ∫ (     
 

   
   

(  ∫  
 

(                                                                                                 (   

eşitliği geçerlidir. 

İspat. (  (       fonksiyonlar dizisi   kümesinde  (   fonksiyonuna düzgün yakınsak 

olduğundan  (   fonksiyonu   de ölçülebilirdir. Diğer taraftan, düzgün yakınsaklık koşulu 

gereği en az bir     doğal sayısı vardır, öyle ki her     için | (     (  |       
                                                                                           (   
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olur. (2) eşitsizliğinden her     ve her     için | (  |  |  (  |    veya | (  |    
|  (  | olduğunu alırız.  (     ve   (     (           fonksiyonları   de (    
integrallenebilir olduğundan | (  | fonksiyonu da   de integrallenebilirdir. Dolayısıyla, (   
integrallenebilirliği için gerekli ve yeterli koşul gereği  (   fonksiyonu   de (   
integrallenebilirdir. Ayrıca, (2) gereği her     ve her     için |  (  |    | (  | 

eşitsizliği sağlandığından (  (       dizisinin   de düzgün sınırlı olduğunu elde ederiz. 

Buradan da, (   integrali altında limite geçme ile ilgili Lebesque teoremi gereği ( (   
| (  |     (1) eşitliği doğrudur. 

Uyarı. Kolayca gösterilir ki, teoremin ifadesinde verilen     kümesinin ölçümünün sınırlı 

olması koşulu değiştirilemezdir. Gerçekten de   kümesi Lebesque öiçümü sınırlı olmayan bir 

küme ise, örneğin;   [      olmak üzere bu kümede verilen 

  (   {

 

  
(            

 

  
(             

 

fonksiyonlar dizisini alırsak, (  (       dizisinin  (     fonksiyonuna düzgün yakınsak 

olduğu açıktır, yani         (              [       Bununla beraber ∫   (     
 

                ve (  ∫  (      
 

 olduğundan (1) eşitliğinin sağlanmadığını alırız. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Teorem1.1’ den yararlanarak (   integrali altında limite geçme ile ilgili teoremin daha genel 
koşullar altında sağlanabildiğini inceleyelim. Öncelikle sınırlı ölçülebilir kümelerde verilen 

sınırlı ve ölçülebilir fonksiyon dizileri için (   integrali altında limite geçme teoreminin 

koşullarında verilen düzgün sınırlılık koşulunun bazı durumlarda kaldırılabileceğini, yani bu 

teoremin daha geniş fonksiyon sınıfları için geçerli olabileceğini gösterelim. Bununla ilgili 

aşağıdaki teoremi ifade edebiliriz. 

Teorem2.1. Sınırlı ve ölçülebilir      kümesinde (   integrallenebilir 

  (     (       (     fonksiyonlar dizisi  (   fonksiyonuna hemen hemen her yerde 

yakınsak olsun. Bu durumda,      sayısı için   kümesinin ölçülebilir      alt kümesi 

vardır, öyle ki,  (   fonksiyonu    kümesinde (   integrallenebilirdir ve 

(  ∫  (     
  

   
   

(  ∫   
  

(                                                                                              (   

eşitliği sağlanır. 

İspat. Teoremin koşulu gereği sınırlı ve ölçülebilir   (     (       (     fonksiyonlar 

dizisi sınırlı ve ölçülebilir   kümesinde  (   fonksiyonuna hemen hemen her yerde yakınsak 

olduğundan Egorov teoremi gereği her     sayısı için   kümesinin ölçülebilir      alt 

kümesi vardır, öyle ki    kümesinde   (     (       (     dizisi  (   fonksiyonuna 

düzgün yakınsaktır ve          dır. Buradan da Teorem1.1 gereği (3) eşitliğinin 

sağlandığını elde ederiz. 
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Uyarı. Teoremin ispatından da görüldüğü gibi (   integrali altında limite geçme ile ilgili 

Lebesque teoremi      Egorov kümesinde her zaman sağlanmaktadır. 

Tanım. Sınırlı ve (   ölçülebilir   kümesinde hemen her yerde yakınsak sınırlı ve (   
ölçülebilir   (     (       (     fonksiyonlar dizisi verilsin.    kümeleri 

  (     (       (     fonksiyonlar dizisinin Egorov kümeleri ve      { } olmak üzere 

     kümesine verilen dizinin maksimal Egorov kümesi denir. 

Tanımdan anlaşılacağı üzere Teorem2.1,     maksimal Egorov kümesinde de geçerlidir, yani 

aşağıdaki teoremi ifade edebiliriz. 

Teorem2.2. Sınırlı ve ölçülebilir     kümesinde (   integrallenebilir 

  (     (       (     fonksiyonlar dizisi  (   fonksiyonuna hemen hemen her yerde 

yakınsak olsun. Bu durumda,      sayısı için   kümesinin ölçülebilir      alt kümesi 

vardır, öyle ki,  (   fonksiyonu    kümesinde (   integrallenebilirdir ve 

(  ∫  (     
  

   
   

(  ∫   
  

(                                                                                               (   

eşitliği sağlanır. 
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SES VE KALP ATIŞI HIZINDAN YALAN TESPİTİ 
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ÖZET    

Son zamanlarda yapılan birçok araştırma ses verisinden kişi hakkında birçok bilgi elde 

edilebileceği kanısını ortaya koymuştur. Duygu analizi, cinsiyet tahmini, yaş tahmini, yalan 

tespiti, bu araştırmalar arasındadır. Bu çalışmanın amacı ses ve nabız verilerini kullanarak 

yalan tespiti yapmaktır ve farklı makine öğrenmesi algoritmalarında uygulanarak başarı 

sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Literatürde yalan tespiti yapan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Fakat bizim çalışmamız yalan tahmini yaparken sadece ses üzerine değil nabız 

verisine de odaklanmaktadır. Bu çalışma için 15 kadın 15 erkek konuşmacı seçilmiştir. Bu 

konuşmacılara 10 soru sorularak her konuşmacıdan 10 farklı ses kaydı alınmıştır ve toplamda 

300 ses kaydı yapılmıştır. Bu kayıtlar harici profesyonel bir mikrofon ile yapılmıştır. Buna ek 

olarak, her konuşmacıdan nabız verilerinin alınması için akıllı bileklik kullanılmıştır. Asıl 

odak noktamızın ses ve nabız olmasına rağmen katılımcılar için kişilik testi de yapılmıştır. 

Mel frekans kepstrum katsayıları (MFCC) kullanılarak sesin 12 tane özelliği çıkarılmıştır. 

Bununla birlikte her ses verisi için en düşük, en yüksek ve ortalama nabız verileri alınmıştır. 

Bu çalışmada destek vektör makineleri, yapay sinir ağları, lojistik regresyon ve karar ağaçları 

metotlarının yalan tespiti sonuçları karşılaştırılmıştır. Başlangıçta 15 tane öznitelik ile 

sınıflandırma yapıldığında kullanılan yöntemler arasında destek vektör makineleri ile %60 

oranında en yüksek doğruluk oranı elde edilmiştir. Daha sonra elimizdeki özniteliklere kişilik 

testi sonuçları, sesin uzunluğu, yaş öznitelikleri eklenerek öznitelik sayısı artırılmıştır. Bunun 

sonucunda kullanılan yöntemler arasında yapay sinir ağları ile %71 oranında en yüksek 

doğruluk oranı elde edilmiştir. Her iki durumda da en düşük doğruluk oranı karar ağaçları 

yönteminde gözlemlenmiştir. Sonuç olarak tüm metotların doğruluk oranları göz önünde 

bulundurulduğunda öznitelik sayısı arttıkça doğruluk oranının arttığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yalan tespiti, MFCC, destek vektör makineleri, yapay sinir ağları, 

lojistik regresyon, karar ağaçları 

 

ABSTRACT 

A number of recent studies has shown that a lot of information can be obtained from voice 

data to be used in various researches. Emotion analysis, estimation of gender and age, lie 

detection, and such, are among these researches. The aim of this study is to detect a lie by 

using voice and heart rate data and compare accuracies of different machine learning 

algorithms. There are many studies on lie detection in literature. However, our study focuses 

on lie detection from not only voice but also heart rate data. 15 women and 15 men speakers 
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were selected for this study. Each speaker was asked 10 questions and a total of 300 sound 

files were recorded. The recordings were collected by using an external professional 

microphone. Additionally, smart wristband was used to collect heart rate data from each 

speaker. Although our main focus was voice and heart rate, personality test was also made for 

the participants. Twelve features were extracted from the voice data by using MFCC. 

Furthermore, minimum, maximum and average heart rate were taken for each sound file. Lie 

detection results calculated from support vector machine, artificial neural network, logistic 

regression and decision tree methods were compared in the current study. Initially, when 

classification had been done with only 15 features for each methods, the best accuracy had 

been achieved as 60% with Support Vector Machines. Then, the number of features were 

increased by adding personality test results, length of sound and age features. Ultimately, the 

best accuracy was achieved as 71% with Artificial Neural Networks among other methods. In 

both cases, the lowest accuracy rate was observed in the decision trees method. As a result, 

when accuracy rates of the all methods were taken into consideration, it was concluded that 

the accuracy rate increased as the number of features increased. 

Keywords: Lie detection, MFCC, support vector machine, artificial neural network, 

logistic regression, decision tree 

 

1. GIRIŞ  

 

Yalan doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz anlamına gelmektedir. [1] Yalanı kötü niyet, 

büyük yalan, ekonomik yalan ya da beyaz yalan gibi çeşitlendirebiliriz. Aslında yalan bir çeşit 

savunma mekanizmasıdır. Kişiler kendi çıkarları söz konusu olduğunda yalana yönelmektedir. 

Yalanı cinsiyet bazında ele alacak olduğumuzda kadınların genellikle başka insanlar için yalan 

söylemektedirler. Erkekler ise kendi avantajlarını korumak için yalan söylemektedirler. Yalan 

yalnızca cinsiyetle ilişkili olmayıp hem yaş hem de kişilik özelliklerine bağlıdır. 

Bu çalışmanın amacı ses ve kalp ritmi verileri kullanarak insanların yalan söyleyip 

söylemediğini tespit etmektir. Eldeki ses ve nabız verileri yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri ve 

sesin uzunluğu gibi veriler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında 30 

katılımcıdan ses ve nabız verileri toplanarak bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setindeki 

sesin öznitelikleri mel frekans kepstrum katsayıları (MFCC) kullanılarak çıkarılmıştır. 

Özniteliklerin çıkarılmasından sonra destek vektör makineleri (DVM), yapay sinir ağları 

(YSA), karar ağaçları ve lojistik regresyon metotları kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Bu 

sınıflandırma metotlarının sonuçlarında karşılaştırma yapılmıştır. 

 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 

Makine öğrenme çalışmaları günden güne gelişmektedir. Ses işleme üzerine birçok veri seti ve 

çalışma bulunmaktadır. Bu bölümde öznitelik çıkarma, makine öğrenmesi metotları ve yalan 

üzerine yapılmış çalışmalardan bahsedilmiştir.  
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Makine öğrenmenin en önemli aşaması öznitelik çıkarmadır. Öznitelik çıkarma metotlarının 

karşılaştırılması yapılan bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaya göre MFCC %95’lik 

doğruluk oranı ile en iyi öznitelik çıkarma metodu olduğu görülmüştür. Bu çalışma ışığında bu 

tezde öznitelik çıkarma yöntemi olarak MFCC kullanılmıştır. [2] 

Diğer bir çalışmada daha önceden hazırlanmış bir veri seti kullanılarak yalan tespiti 

yapılmıştır. Bu çalışmada MFCC ile öznitelikler çıkarılıp 6 farklı sınıflandırma metodu 

üzerinde çalışılmıştır. Bunlar lojistik regresyon, destek vektör makineleri, gradyan yükseltici 

sınıflandırıcı, çok katmanlı algılayıcı sınıflandırıcı, torbalama sınıflandırıcısı ve tekrarlayan 

sinir ağıdır.[3] 

Bir başka çalışma psikoloji üzerinedir. Bu çalışmada cinsiyetlerin ve çıkar elde etmenin yalan 

üzerine etkileri hakkında çalışılmıştır. Bu çalışmada insanların hangi durumlarda yalan 

söylediği konusu üzerinde durulmuştur. Bu çalışma bizim çalışmamız kapsamında veri seti 

oluşturulurken katılımcılara hazırlanacak sorular konusunda katkı sağlamıştır. [4] 

Yalan söylemek bir stres durumu olması nedeniyle farklı stres durumlarında ses analizi üzerine 

bir çalışma da incelenmiştir. Bu çalışmada tarafsız, mutlu, üzgün ve kızgın durumlar üzerine 

durulmuştur. Bu çalışmada iki farklı sonuç elde edilmiştir. İlk olarak %95’lik doğruluk oranına 

ulaşılmıştır. İkinci olarak otomatik stres tanıma sisteminin ortalama doğruluk oranı %85 

olmuştur. [5] 

 

3. VERİ SETİ 

 

Veri seti iki aşamada oluşturulmuştur. İlk olarak 4 kadın ve 5 erkek katılımcı ile bir çalışma 

yapılmıştır. Öncelikle katılımcılara kayıt esnasında sorulacak 5 soru gösterilmiştir. 

Katılımcılardan öncelikle bu 5 soruya doğru cevaplar vermeleri istenilmiştir. Daha sonra 5 tane 

de yalan cevaplar söylemeleri istenilmiştir. Bu durumda katılımcılar daha önceden doğru ya da 

yalan söyleyeceklerini bildikleri için herhangi stres veya heyecan durumu oluşmamıştır. Bu 

katılımcıların ses kayıtlarından istenilen sonuçlar elde edilememesi nedeniyle farklı bir yolla 

veri toplamaya karar verilmiştir. 

İkinci aşama asıl veri setinin elde edilmesi aşamasıdır. Yalan söyleyen kişi profesyonel bir 

yalancı değilse kalp atışlarında ve sesinde değişme olur. Buradan yola çıkarak kişilerin ses 

kaydı ile birlikte kalp ritmini de ölçmeye karar verdik. Bunun için 25-62 yaş arasında 15 kadın 

15 erkek konuşmacıdan hem ses hem de nabız verileri topladık. 

 Ses kayıtlarını toplarken bilgisayara dışarıdan bağlanan BlueStack mikrofon ile gürültüyü en 

aza indirecek şekilde ayarlayıp kayıt yaptık. Bununla birlikte Veryfit id107hr plus marka akıllı 

bileklik ile kayıt esnasında kişilerin nabız değişimini gözlemledik. 

Bu veri seti oluşturulurken kişiler daha önceden doğru ya da yalan söyleyeceklerini 

bilmiyordu. Üzerinde doğru ve yalan yazan iki kart mevcuttur. Kişilere soru sorulduğunda bu 

kartlardan biri gösterilip anlık olarak ve rastgele bir şekilde doğru veya yalan söylemeleri 

istendi. Kişiler kendilerine gösterilen karta göre konuşmaları gerektiği için gerçekten yalan 

söyleme durumu oluşturmaya çalıştık. Bu kayıtlar alınırken insanların bu kartlara alışması için 
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Şekil.  1. Nabız Grafiği Örneği 

öncelikle 5 tane test sorusu sorulmuştur. Sorulan sorular kişileri yalana yönlendirebilmek için 

özellikle seçilmiştir. Her ses kaydı bir soruya verilen cevaplardan oluşmaktadır ve uzunluğu 

2sn ile 35sn arasında değişmektedir.  

Ses kaydı alınırken aynı zamanda anlık olarak nabız verileri de toplanmıştır. Şekil 1’de 

görüldüğü gibi her konuşmacı için toplanan verilerin bir grafiği elde edilmiştir. Her ses dosyası 

için en düşük, en yüksek ve ortalama nabız değerleri alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ve nabız verilerinin yanı sıra katılımcılara 5 faktör kişilik testi yapılmıştır. Bu test 10 

sorudan oluşmaktadır. Test sonucuna göre katılımcılar deneyime açık, dışa dönük, uyumlu, 

sorumlu ve duygusal denge açısından sınıflandırılmıştır. 

Sonuç olarak, bu veri setinde katılımcıların yaş, cinsiyet, kişilik özelliği, en düşük nabız, en 

yüksek nabız, ortalama nabız, 12 MFCC özelliği, sesin uzunluğu ve doğru/yalan etiketi yer 

almaktadır. Her konuşmacı için 10 ses kaydı bulunması ile birlikte toplamda 300 ses kaydı için 

bir veri seti dosyası oluşturulmuştur. 

4. METOTLAR 

 

Makine öğrenmesi uygulamaları geliştirilirken öncelikle öznitelik çıkarımı yapılır. Eldeki 

veriler eğitim ve test olarak ayrılır. Bu eğitim verileri ile bir model oluşturulur ve test verileri 

üzerinde tahmin işlemi yapılır.  

 

4.1.  Öznitelik Çıkarımı  

 

Ses sinyali ses bilgisi içermesinin yanı sıra bu sinyal kullanılarak yaş, cinsiyet ve duygusal 

durum tespiti gibi işlemler yapılabilir. Öznitelik çıkarmanın asıl amacı ses verisini özetleyerek 

tanıma işlemini kolaylaştırmaktır. Ses analizi işlemleri için en yaygın kullanılan öznitelik 

çıkarma yöntemi MFCC’ dir. İnsan kulağının duyabileceği ses aralığı 20 ila 20.000 Hz 

arasında değişmektedir. MFCC insan sesi algılama mekanizması üzerine kurulmuştur. MFCC 

genellikle hem ses özelliklerini çıkarma hem de konuşmacı tanıma için kullanılır. Mel frekansı 

ile asıl frekans arasındaki ilişki (1) ile gösterilmiştir. 

 

   Mel(f) = 2595 ∗ log( 1 + f /700)                 (1) 
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Şekil.  2. MFCC Block Diyagramı 

 

Şekil.  3. Destek Vektörleri Örneği [6] 

 

Mel frekans kullanılarak her sesin belirgin noktaları bulunur ve bu noktalar bize kepstrum 

katsayılarını verir. Mel frekans çıkarma adımları Şekil 2’deki blok diyagramda görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Sınıflandırma Yöntemleri 

 

Makine öğrenmesi uygulamalarında birçok sınıflandırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu 

sınıflandırma yöntemlerinden en çok kullanılanlardan bir kısmı destek vektör makineleri, 

yapay sinir ağları, karar ağaçları ve lojistik regresyondur.  

 

4.2.1.  Destek Vektör Makineleri 

 

Destek vektör makineleri denetimli bir öğrenme metodudur. Bu sınıflandırma yöntemi Şekil 

3’de görüldüğü gibi iki farklı sınıfı birbirinden ayıran en iyi çizgiyi bulmaya çalışır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destek vektör makineleri hem doğrusal hem de doğrusal olmayan verileri sınıflandırmak için 

kullanılabilir. Bu metodun uygulaması oldukça kolaydır ve herhangi parametreye ihtiyaç 

duymamaktadır. Bu algoritmanın sıklıkla tercih edilmesinin nedeni kolay olmasının yanında 

yüksek doğruluk oranına sahiptir. Bununla birlikte DVM’de aşırı uygunluk sorunu yoktur.  

Destek vektör makinelerinde doğrusal olmayan verileri sınıflandırmak doğrusal verileri 

sınıflandırmaya göre daha zordur. Doğrusal olmayan verileri sınıflandırmak için çekirdek 

fonksiyonları kullanılmaktadır. Bu çalışmada radyal tabanlı çekirdek fonksiyonu 

kullanılmıştır ve hata maliyeti(C) 0.1 seçilmiştir. 
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Şekil.  4. Basit Nöron Modeli 

4.2.2.  Yapay Sinir Ağları 

 

Yapay sinir ağı algoritması insan beyninde yer alan sinir hücrelerini yapısı ve çalışması temel 

alınarak oluşturulmuştur. Yapay sinir ağı nöronlar ve bu nöronların birbirleriyle olan 

bağlantılarından oluşmaktadır. Basit bir nöron modeli Şekil 4’deki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmada kullanılan yapay sinir ağı yapısında bir tane girdi, 1 tane gizli ve 1 tane de çıktı 

katmanı bulunmaktadır. Girdi katmanında 18 tane girdi ve aktivasyon fonksiyonu olarak 

doğrultucu aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Gizli katmanda girdi katmanında olduğu 

gibi doğrultucu aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Çıktı katmanında sigmoid fonksiyon 

aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılmıştır. 

 

4.2.3.  Karar Ağaçları 

 

Karar ağaçları denetimli bir öğrenme metodudur.  Karar ağaçları her veri türü için 

kullanılabildiği için yaygın olarak kullanılan bir algoritmadır. Karar ağaçları çok sayıda kayıt 

içeren veri kümelerini küçük parçalara bölmek için kullanılır. Bu metodun anlaması ve 

uygulaması kolay olmasının yanında az veri ile çalışabilirler. Bununla birlikte hem sayısal 

hem de kategorik verileri işlemek için bu metot kullanılabilir. Burada önemli olan veri kaybı 

olmamasıdır. Karar ağaçları kayıp değerleri desteklememektedir. Bu yöntemin bahsedilen 

avantajlarının yanında önemli bir dezavantajı bu metotta ezbere öğrenme yaşanabilir. Bunun 

çözümü için de budama gibi yöntemler kullanılabilir.  

Karar ağaçlarında farklı algoritmalar vardır. Bunlardan en sık kullanılan Entropi kategorik 

değişkenler için kullanılır. Entropi, verilerle ilgili belirsizliğin ölçüsüdür. Denklem (2)’de 

görüldüğü gibi entropi hesabı yapılır. 

H(T) = - Σ p(x) log p(x)              (2) 

 

Denklem (2)’ de belirtilen p(x) bir sınıfa ait grubun yüzdesini temsil etmektedir. 

Karar ağaçları oluşturulurken entropi hesabını kullanarak her nitelik için bilgi kazancı ölçülür. 

En düşük bilgi kazancına sahip olan kategoriyi bularak bölünmeleri Şekil 5’daki gibi bir karar 

ağacı elde ederiz. 
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Şekil.  5. Karar Ağacı Örneği 

 

Şekil.  6. Lojistik Regresyon Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.  Lojistik Regresyon 

 

Lojistik regresyon gözetimli öğrenme algoritmalarından birisidir. Bu algoritma iki kategoriye 

sahip olan bir sonucun olasılığını öngörür. Bu yöntemde oluşturulan lojistik modellere göre 

parametre tahminleri yapmayı amaçlar. Lojistik regresyon Şekil 6’de görüldüğü gibi 0 ile 1 

arasındaki değerlerle sınıflı lojistik üretir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lojistik regresyon yönteminin uygulanması oldukça kolay olmasına rağmen, karar 

ağaçlarında olduğu gibi kayıp veriler olmamalıdır.  

 

5. UYGULAMA VE DENEYSEL SONUÇLAR 

 

Uygulamada öncelikle öznitelik çıkarma işlemi yapılmıştır. MFCC kullanılarak ses verilerinin 

12 tane özelliği çıkarılmıştır. Bununla birlikte her kullanıcının kişilik özelliklerini belirlemek 

için kişilik testi sonuçları hesaplanmıştır. Ek olarak her ses kaydıyla birlikte alınan nabız 

verileri de minimum, maksimum ve ortalama olarak alınmıştır. Elde edilen verilerle ses 

öznitelikleri, yaş, cinsiyet, ses uzunluğu, ait olduğu kişilik grubu, en küçük nabız, en büyük ve 

ortalama nabız verilerini içeren bir veri seti dosyası oluşturulmuştur. Oluşturulan veri seti 

kullanılarak kişilerin yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek için pyhton kullanılarak 

uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama eğitim ve test olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

Öncelikle eğitim aşaması için 300 kayıttan oluşan veri setinin %75’i kullanılmıştır ve %25’i 

de test aşamasında kullanılmıştır. Eğitim için seçilen veri seti rastgele seçilmiştir. Bu 

aşamadan sonra dört farklı algoritma için model oluşturulup, test verilerini tahmin etme işlemi 

yapılmıştır. Bu algoritmalar destek vektör makineleri, yapay sinir ağları, karar ağaçları ve 

lojistik regresyondur. Her bir algoritmanın uygulanması sonucunda elde edilen doğruluk 
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oranları karşılaştırılmıştır. Uygulama ilk olarak yalnızca nabız ve ses verileri kullanılarak 

tahmin yapmaya çalışmıştır ve elde edilen sonuçlar Tablo 1’de ilk satırdaki verileri temsil 

etmektedir.  

TABLO I.  UYGULAMA SONUÇLARI 

Sonuçlar 
Öznitelik 

Sayısı
 DVM 

Karar Ağacı YSA Logistik 

Regresyon 

 15 0.6 0.4 0.453 0.467 

 18 0.45 0.47 0.71 0.48 

 

Elde edilen sonuçlar ışığında veri setine cinsiyet, yaş, ses uzunluğu ve ait olduğu kişilik grubu 

da eklenmiştir. Böylece Tablo 1’de görülen 18 özniteliğe sahip olan sonuçlar elde edilmiştir. 

Tüm veriler incelendiğinde daha çok özellik daha iyi bir tahmin sonucuna ulaşılmasını 

sağlamıştır.  

 

6. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada ses ve nabız verileri kullanılarak kişilerin yalan söyleyip söylemediği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Öznitelikler MFCC kullanılarak çıkarılmış ve bahsedilen makine 

öğrenme metotları kullanılarak alınan ses verisinin yalan olup olmadığı tahmin edilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda farklı özniteliklere göre farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yalnızca ses ve 

nabız verileri ile en yüksek doğruluk oranı DVM’de %60 elde edilmiştir. Diğer bir taraftan 

öznitelikler artırıldığında en iyi doğruluk oranına %71 ile YSA’da ulaşılmıştır. Diğer 

algoritmaların iki öznitelik grubunda karşılaştırıldığında öznitelik sayısı arttıkça doğruluk 

oranı artmıştır.  

Bu çalışmanın devamında doğruluk oranı tahmininin yanı sıra yalan söyleyen kişilik 

gruplarının hangileri olduğuna dair bir çıkarım yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte 

nabzın etkileri üzerinde de durulacaktır. 
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THE INDICATOR ROTIFERS OF AQUATIC HABITATS 
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ABSTRACT 

Rotifera is one of the fascinating groups of zooplankton in an aquatic ecosystem. Rotifera, 

also called as wheel animalcules, is one of the major phyla consisting about 1500 species. 

These are microscopic animals having flattened and ciliated ventral surface. The rotifers 

invariably constitute a dominant component of freshwater zooplankton and contribute 

significantly to their dynamics and production. These organisms are regarded as valuable 

bioindicator to depict the trophic status of water quality. They belong to the subphylum 

Trochhelminthes, i.e. they are worms, although their bodies share no resemblance with typical 

worms such as oligochaets. Besides, rotifers are used as indicators for pollution and 

eutrophication because of their high reproduction rate and sensitivity to any ecological change 

in water bodies.  The rotifiers constitute a dominant component of freshwater zooplankton 

and serve as a food for young ones and an adult of commercially important culturable fishes. 

These are considered as important bioindicator in depicting trophic status of water quality in 

ecosystem. Rotifer species have been identified as indicators of water pollution. Brachionus 

angularis, Trichocerca cylindrica, Polyarthra euryptera, Pompholyx sulcata, Rotaria 

rotatoria, Filinia longiseta have been designated as indicators of heavy pollution 

(Eutrophy). Ascomorpha ovalis, Asplanchna herricki, Synchaeta grandis, Ploesoma hudsoni, 

Anuraeopsis fissa, Monostyla bulla and M. hamata are indicators of fresh and clean waters 

(Oligotrophy) while a variety of rotifers including Brachionus, Keratella spec, are inhabitants 

of moderately clean (mesotrophy) waters. However, more and more knowledge regarding 

morphological variations and physiological conditions of rotifers should be studied and then 

they can be used as better indicators of environmental quality.  

Key words: Rotifera, indicator, aquatic habitat 

 

 

AKUATİK HABİTATLARIN İNDİKATOR ROTİFERLERİ 

 

ÖZET 

Rotifera, sucul ekosistemdeki etkileyici zooplankton gruplarından biridir. Ayrıca tekerlek 

hayvancıkları olarak da adlandırılan Rotifera, yaklaşık 1500 türden oluşan başlıca filumlardan 

biridir. Bunların ventral yüzeyi yassı ve silli mikroskobik hayvanlardır. Rotiferler her zaman 

tatlı su zooplanktonunun dinamiklerine ve üretimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan, baskın 

bir bileşenini oluşturur. Bu organizmalar, su kalitesinin trofik durumunu göstermek için 

önemli biyoindikatör olarak kabul edilir. Bunlar Trochhelminthes subphylum'a aittir, yani 

solucanlardır, ancak vücutları oligochaet’ler gibi tipik solucanlar ile hiçbir benzerlik 

göstermez. Ayrıca, rotiferler yüksek üreme oranı ve su kütlelerinde meydana gelen ekolojik 

değişikliklere duyarlılıkları nedeniyle kirlilik ve ötrofikasyon indikatörü olarak 

kullanılmaktadır. Tatlı su zooplanktonunun baskın bir bileşenini oluşturan rotiferler ticari 
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öneme sahip kültür balıklarının anaç ve genç olanları için besin olarak kullanılırlar. Bunlar, 

ekosistemdeki su kalitesinin trofik durumunu gösteren önemli biyoindikatör tür olarak kabul 

edilir. Rotifer türleri, su kirliliğinin indikatörü olarak tanımlanır. Brachionus angularis, 

Trichocerca cylindrica, Polyarthra euryptera, Pompholyx sulcata, Rotaria rotatoria, Filinia 

longiseta, ağır kirliliğin (Eutrophy) indikatörü olarak belirlenmiştir. Ascomorpha ovalis, 

Asplanchna herricki, Synchaeta grandis, Ploesoma hudsoni, Anuraeopsis fissa, Monostyla 

bulla ve M. hamata, tatlı ve temiz suların (Oligotrofi) indikatörleridir, buna karşılık 

Brachionus ve Keratella türlerini içeren rotiferlerin varyeteleri orta derece temiz suların 

(mesotrophy) indikatörüdürler. Bununla birlikte, rotiferlerin fizyolojik koşulları ve morfolojik 

varyasyonlar hakkında daha fazla çalışılması gerekir ve onlar daha sonra çevre kalitesinin 

daha iyi indikatörleri olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Rotifera, indikatör, akuatik habitat 

 

 

1.INTRODUCTION 

Rotifers are thus multicellular creatures who make their living at the scale of unicellular 

protists. These organisms have specialized organ systems and a complete digestive tract that 

includes both a mouth and anus. Since these characteristics are all uniquely animal 

characteristics, rotifers are recognized as animals, even though they are microscopic. Most 

species of rotifers are about 200 to 500 micrometers long. However a few species, such as 

Rotaria neptunia may be longer than a millimeter (Orstan 1999). Because of their very small 

size and mostly soft bodies, rotifers are not commonly favored for fossilization. Their only 

hard parts, their jaws, might be preserved in the fossil record, but their tiny size makes 

detection a serious challenge (Orstan, 1999).  

Many species are planktonic andmay contribute up to 30% of the total freshwater plankton 

biomass (Nogrady, et al., 1993). As a consequence, rotifer biology is chiefly based on such 

planktonic species. Rotifers are also an important component of the fauna of fresh-water 

sediments and one class, the Bdelloidea, and many species in the Monogononta are entirely 

benthic. Three families, the Notommatidae and Dicranophoridae (both Monogononta) and the 

Philodinidae (Bdelloida), account for most of the species in streams and rivers. Nevertheless 

other rotifer families are consistently present in the lotic meiobenthos: these include the 

Colurellidae, Lecanidae and Proalidae among the Monogononta, and all bdelloid families 

(Evans, 1984) 

1.1. Phylum Rotifera  

Rotifers are aquatic or semiaquatic microscopic invertebrates; they are unsegmented, 

pseudocoelomate, and bilaterally symmetric (Wallace at al., 2006; Pennak, 1989; Segers, 

2002). Nowadays, two classes are recognized: Pararotatoria (with the single order Seisonacea) 
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and Eurotatoria, with two subclasses, Bdelloidea and Monogononta. The size of rotifers 

ranges from 50 to 2000 µm in length. Most of the species are free swimmers, but some 

species are fixed to some substratum (Wallace at al., 2006). Their morphology is of saccate 

type that is cylindrical with three easily recognizable regions: corona, trunk, and foot (figure 

1). Rotifers mainly feed on smaller animals, algae, and organic particulates, although some 

species are parasitic. Depending on the species, they filter feed or actively hunt and capture 

prey. (Brusca and Brusca, 2003; Ruppert, et al., 2004; Segers, 2007; Wallace, 2002). 

 

Figure 1. Shape of rotifera 

1.2. Ecological relevance  

Rotifers are cosmopolitans. They inhabit aquatic environments of the three types: marine, 

freshwater, and estuarine (Pennak, 1989). Most rotifers are freshwater, littoral with a few 

species truly planktonic. The few species that comprise the order Seisonacea and nearly 100 

species of the subclass Monogononta are exclusively marine (Wallace et al., 2006). Species of 

the subclass Bdelloidea are found in freshwater ecosystems, lakes, temporary pools, soil, 

moss, and lichens (Wallace et al., 2006; Clemént et al., 1991). Rotifers are important in 

freshwater environments due to having one of the highest reproductive rate among metazoans, 

thus obtaining high population densities in short times, being dominant in many 

zooplanktonic communities. They act as links between the microbial community and the 

higher trophic levels. Rotifers colonize habitats quickly and convert. primary production 

(algae and cyanobacteria) in a usable form for secondary consumers, making energy available 

for the next trophic levels. In interstitial water from swampy soils, they contribute to nutrient 

recycling (Wallace et al., 2006). Some bdelloids and Monogononta are abundant in 

wastewater treatment plants as part of activated sludge, in filtration systems, or residual 

lagoons feeding on the bacterial biomass (Rand, 1985; Klimek et al.,2013).  

https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#070C9E70-7E03-11E2-8723-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#55B5119C-7E03-11E2-A93E-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#CFA2A826-8CAD-11E2-B375-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#EA725D4C-7E03-11E2-82AF-002500F14F28
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1.3. Geographic Range 

Rotifers are considered broadly cosmopolitan, and are found in marine, brackish, and fresh 

waters throughout the world, excluding Antarctic. Several species are endemic to specific 

regions. (Brusca and Brusca, 2003; Segers, 2007) 

1.4. Habitat 

Rotifers are microscopic aquatic animals of the phylum Rotifera. Rotifers can be found in 

many freshwater environments and in moist soil, where they inhabit the thin films of water 

that are formed around soil particles. The habitat of rotifers may include still water 

environments, such as lake bottoms, as well as flowing water environments, such as rivers or 

streams. Rotifers are also commonly found on mosses and lichens growing on tree trunks and 

rocks, in rain gutters and puddles, in soil or leaf litter, on mushrooms growing near dead trees, 

in tanks of sewage treatment plants, and even on freshwater crustaceans and aquatic insect 

larvae (Orstan, 1999). 

The majority of rotifers are planktonic and are found in freshwater environments, though 

many are found in water films and droplets within soil, lichens and mosses. Members of 

order Seisonidea are known only from marine environments and live on the bodies 

of leptostracan crustaceans. Other marine rotifers are mainly littoral, but have been found at 

depths of 400 m and greater. All members of family Flosculariidae (class Monogononta), 

about 25 species, are colonial; colonies may be sessile or free-swimming, colony members do 

not appear to share resources. A few species are known endo- or ectoparasites. (Brusca and 

Brusca, 2003; Hyman, 1951; Segers, 2007; Wallace, 2002). 

1.5. Ecosystem Roles 

As mainly planktonic organisms, rotifers provide food to many other animals. Adults and 

eggs may be parasitized by fungi. Some rotifers are symbiotic with, or parasitic on, other 

organisms. Members of the genera Seison and Paraseison live on the legs and gills of Nebalia, 

a genus of marine leptostracan crustaceans, feeding on their host's eggs and detritus. Members 

of genus Embata are known to live in the gills of amphipods and decapods. Some rotifers are 

endoparasitic (sometimes epizoic), mainly on invertebrates including crustaceans, 

brachiopods, algae, protists, bacteria, bryozoans, other rotifers, sponges, fungi, mosses, snail 

eggs, annelids, oligochaetes, and slugs. ("Rotifera", 2012; Brusca and Brusca, 2003; Glime, 

2010; May, 1989; Segers, 2007). 

 

 

https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#070C9E70-7E03-11E2-8723-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#CFA2A826-8CAD-11E2-B375-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Leptostraca/
https://animaldiversity.org/accounts/Flosculariidae/
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#070C9E70-7E03-11E2-8723-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#070C9E70-7E03-11E2-8723-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#7DBCA928-8CA9-11E2-9EA1-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#CFA2A826-8CAD-11E2-B375-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#EA725D4C-7E03-11E2-82AF-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Seison/
https://animaldiversity.org/accounts/Paraseison/
https://animaldiversity.org/accounts/Nebalia/
https://animaldiversity.org/accounts/Embata/
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#E872F582-8CC0-11E2-AF07-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#070C9E70-7E03-11E2-8723-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#70FC00E3-8CC4-11E2-BA64-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#70FC00E3-8CC4-11E2-BA64-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#913AFBD7-8CC8-11E2-94C2-002500F14F28
https://animaldiversity.org/accounts/Rotifera/#CFA2A826-8CAD-11E2-B375-002500F14F28
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1.6. Reproduction 

Parthenogenesis is the most common method of reproduction in rotifers. In sexually 

reproducing species, a male either inserts his copulatory organ into a female’s cloaca or 

attaches to her, injecting sperm through the body wall directly into the blastocoel. When 

present, males are short-lived and have a greatly reduced gut. (Brusca and Brusca, 2003; 

Wallace, 2002). 

Rotifers are dioecious, but in most species, males are extremely rare or even unknown. Male 

rotifers, when present, most often have a single testis, which is connected to a sperm duct and 

a posterior gonopore, which is unconnected to the digestive system. Most females have paired 

or single germovitellaria that provides eggs (produced in ovaries) with yolks. Yolked eggs 

pass through an oviduct to the cloaca. In species with sexual reproduction, a male either 

inserts his copulatory organ into a female’s cloaca or attaches to the female, injecting sperm 

through the body wall directly into the blastocoelom. Depending on environmental conditions, 

eggs may be mictic or amictic. No particular breeding season is associated with these animals. 

Females may parthenogenetically produce up to seven eggs at a time, eggs hatch within 12 

hours. Sexual maturity is reached very quickly, within 18 hours of hatching. If conditions are 

unfavorable, mictic ova with thick shells are more likely to be produced. Mictic eggs are able 

to survive desiccation, low temperatures, and other unfavorable environmental conditions. 

These ova undergo a period of diapause and do not hatch until conditions are more favorable. 

(Brusca and Brusca, 2003; Hyman, 1951; Marini, 2002). 

1.7. Lifespan/Longevity 

Rotifers are short-lived; their total lifespan has been recorded at 6 to 45 days. ("Rotifers", 

2012). 

1.8. Indicator Rotifers 

Among zooplankton, rotifers are widely used as an indicator of eutrophic water conditions. 

The B. calyciflorus, Trichotria tetractis, and Filinia. longiseta species are used as indicators 

of eutrophication . Due to the fact that parthenogenetic reproduction and population length are 

very broad, lakes have been seen as convenient for eutrophication for the species of Keratella 

sp., Brachionus sp., F. longiseta, and T. tetractis B. calyciflorus, B. angularis, K. quadrata, K. 

cochlearis, L. luna, Pompholyx sulcata, F. longiseta, genus Trichocerca, B. longirostris, 

Chydorus sphaericus, and Daphnia cucullata (Cladocera) are among the species that are 

characteristic of eutrophic water (Ruttner-Kolisko, 1974). 
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A comprehensive survey of the literature on the use of rotifers as bioindicators water quality 

has been made in this article. Rotifers are very good pollution indicators (Sládeček, 1983). 

Besides, rotifers are used as indicators for pollution and eutrophication because of their high 

reproduction rate and sensitivity to any ecological change in water bodies (Lucında et al., 

2004). Thanks to their short life cycles, such organisms, particularly rotifers, react quickly to 

changes in environmental conditions. Hence, the species composition of rotifers, or their 

abundance, may be used as biological indicators that reflect changes in water quality. The 

parameters of the rotifer community not only indicate the level of water pollution, but also 

serve to determine general tendencies in the changes in environmental conditions over time 

(Duggan et al. 2001, Tasevska et al. 2010, Ejsmont-Karabin 1995). 

 Brachionus angularis, Trichocerca cylindrica, Polyarthra euryptera, Pompholyx sulcata, 

Rotaria rotatoria, Filinia longiseta have been designated as indicators of heavy pollution 

(Eutrophy). Ascomorpha ovalis, Asplanchna herricki, Synchaeta grandis, Ploesoma hudsoni, 

Anuraeopsis fissa, Monostyla bulla and M. hamata are indicators of fresh and clean waters 

(Oligotrophy) while a variety of rotifers including Brachionus, Keratella spec, are inhabitants 

of moderately clean (mesotrophy) waters. However, more and more knowledge regarding 

morphological variations and physiological conditions of rotifers should be studied and then 

they can be used as better indicators of environmental quality. (Saksena,1987). 

Rotifers were first used as indicators by Kolkwitz & Marsson (1902, 1909). Kolkwitz (1935) 

listed two species as polysaprobic (Rotaria neptunia and R. rotatoria), six taxa as alpha-

mesosaprobic, seven as beta-mesosaprobic and three as oligosaprobic. Similar lists appear in 

Dolgov and Nikitinskij (1927) and Zadin and Rodina (1950). The revisions of Liebmann 

(1951, 1962) brought several changes with additions and deletions. Wetzel (1969) listed 

Rotaria neptunia and Diplax trigona as polysaprobic, no alphamesosaprobic species, 

Brachionus ureceolaris as beta-mesosaprobic and Filinia longiseta, Polyarthra 'platyptera', 

Kellicottia longispina and Keratella cochlearis as oligosaprobic. Sladecek (1956) considered 

82 rotifers as good indicators. 

Some rotifers are highly specialized but most are opportunistic feeders since they consume 

and assimilate different types of food (Wallace et al., 2006; Wallace and Snell, 2010) 

reaching high population densities and diversities, as well as high tolerances to environmental 

conditions, thus making them among the most diverse group in environments.  

The rotifers constitute a dominant component of freshwater zooplankton and serve as a food 

for young ones and an adult of commercially important culturable fishes (Sharma 1991). 
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These are considered as important bioindicator in depicting trophic status of water quality in 

ecosystem (Sladeck, 1983; Berzins and Pejler, 1987.) Several species of Brachionus are 

recorded from highly polluted fresh water lake. Hussainsagar, Hyderabad by Malathi et al. 

(1998). Varma and Datta (1987) reported eutrophication of water bodies on basis of 

Brachionus species. Several studies have provided lists of rotifer species indicative of 

different trophic states (Gannon and Stemberger,1978; Mäemets,1983; Berzins and Pejler, 

1989). However, one widely accepted community index based on rotifers has not yet been 

developed (Sládecek 1983). Duggan et al. 2004 found that the trophic state was the main 

driver of rotifer distribution, and they developed a quantitative bioindicator index using the 

composition of the rotifer community in order to infer trophic lake index values.  

Sládecek (1983) mentioned that Ascomorpha ovalis, K. cochlearis, K. quadrata, A. fissa, T. 

capucina, and F. longiseta are characteristic inhabitants of mesotrophic to eutrophic waters, 

while Gannon and Stemberger stated that A. ovalis, Conochilus coenobasis, Conochilus 

dossuarius, Conochilus unicornis, Polyarthra dolichoptera, and Synchaeta longipes are 

associated with a low trophic state. 

2. CONCLUSION 

The knowledge of the (a) basic biology of rotifers, (b) sensitivity to contaminants at the 

physiological and demographic levels, (c) cosmopolitan distribution, (d) great ecological 

relevance, (e) high growth rate, (f) availability of neonates, (g) high ingestion rates, (h) ease 

of culture and handling, (i) transparency, (j) short life cycles, (k) ease to obtain clonal 

individuals, and (l) cyst production makes rotifers useful tools for assessment of aquatic 

ecosystems (Wallace et al., 2006; Pérez-Legaspi, 2012; Snell and Janssen, 1998; Yúfera, 

2001; Kostopulou et al., 2012; Dahms et al., 2011; Janssen et al.,1993). 

The population dynamics of rotifers is well characterized both in field as in the laboratory; for 

this reason, they are useful to investigate ecological and demographic principles. Besides, 

they are frequently used to assess aquatic toxicity from a population point of view. The 

intrinsic growth rate (r) is an end point commonly used and has proved to be highly sensitive 

(Pérez-Legaspi et al., 2012). 

As mainly planktonic animals, rotifers are an important food source for many animals, 

including some that are economically important to humans. They are also studied by scientists 

around the world.  
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SUCUL EKOSİSTEMLERDE MİKROPLASTİKLER 
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ÖZET 

Plastikler, modern yaşamın birçok alanında, giyim, depolama, nakliye, paketleme, inşaat ve 

bir dizi tüketim ihtiyaçları için vazgeçilmez hale gelmiştir. Plastiğin en büyük özelliklerinden 

biri olan dayanıklılığı, plastiğin deniz ortamına tehdit oluşturmasının temel sebeplerinden 

biridir. Mikroplastikler terimi, okyanusta bulunan ve genellikle <5 mm çapında bir çapta 

tanımlanmış küçük plastik parçalarını tanımlamak için son on yılda önem kazandı. 

Plastiklerin ucuzluk, hafiflik, yüzücülük, her yerde bulunabilme, zor parçalanma vb. gibi 

özelliklerine ilaveten, hidrofobik yapılarından dolayı yüzeylerinde toksik organik kirleticileri 

tutabilmeleri de oldukça önemlidir. Bu özellikleri sebebiyle plastikler, besin zincirinin bir 

parçası olan su ürünleri tarafından kolaylıkla yutulmakta ve dolaylı olarak insan sağlığı için 

de bir tehdit oluşturmaktadır. Bazı mikro plastikler, endüstriyel malzemeler veya ev temizliği 

ve kozmetik ürünlerinde diş macunu gibi belirli işlevleri yerine getirmek için üretilmektedir. 

Dünyanın plastik malzemelere olan talebi artmaya devam ettikçe, plastik atıkların yönetimi 

küresel bir sorun olmaya devam edecektir. Görünür plastik atıklarla ilgili endişe artmakta, son 

araştırmalar deniz ortamlarında mikro plastiklerin artan varlığını ve bolluğunu bildirmektedir. 

Bir virüs ile karınca büyüklüğü arasındaki büyüklüğe sahip olan bu küçük plastik parçalar 

göller ve denizlerin, nehir ve deltaların sedimentlerinde zooplanktondan balinalara kadar 

çeşitli organizmaların midelerinde şu anda dünya çapında bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  mikroplastik, kirlilik, sucul ekosistem 

 

MICROPLASTICS IN AQUATIC ECOSYSTEMS 

 

ABSTRACT 

Plastics have become indispensible in many areas of modern life, used for clothing, storage, 

transportation, packaging, construction and a host of consumer goods. One of plastics’ 

greatest properties, its durability, is also one of the main reasons that plastics present a threat 

to the marine environment. The term microplastics was introduced within the last decade to 

describe small pieces of plastic found in the ocean, commonly defined as < 5mm in diameter. 

Plastics are cheap, light, swimming, everywhere, difficult to break, etc., It is also very 

important that they can retain toxic organic contaminants on their surfaces due to their 

hydrophobic structures. Because of these properties, plastics are easily swallowed by aquatic 

products that are part of the food chain and are also a threat to human health. Some 

microplastics are manufactured to fulfill particular functions, such as industrial abrasives or in 

domestic cleaning and cosmetic products such as toothpaste. As the world’s demand for 

plastic materials continues to grow, management of plastic waste will remain a global 

challenge. Concern about visible plastic debris is increasing, while recent research reports the 

growing presence and abundance of microplastics in marine environments. These small 

plastic pieces, between the size of a virus and an ant, now can be found worldwide: in the 
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water of lakes and seas, in the sediments of rivers and deltas  and in the stomachs of various 

organisms ranging from zooplankton to whales. Further studies are requires for preventation 

of microplastic pollution and protect the water resources. 

Key words: microplastic, pollution, aquatic ecosystems 

 

1. Giriş 

1.1.Mikroplastik Nedir? 

5 mm’den küçük plastik parçacıkları “mikroplastik” olarak tanımlanmaktadır. Plastikler, 

fiziksel aşınmaya maruz kaldığında aşamalı olarak parçalanıp mikroplastik denen çok daha 

küçük parçalara bölünebilmektedir. Mikroplastikler 5 mm’den küçük olan plastiklerdir. (Artur 

ve ark., 2009; Hidalgo-Ruz ve ark., 2012). Mikroplastikler iki farklı gruba ayrılabilirler. 

Bunlar birincil mikroplastikler ve ikincil mikroplastikler olarak adlandırılır. Birincil 

mikroplastikler mikroskopik boyutlarda üretilmekte olup, kozmetik ürünlerinde, yüz 

temizleme ürünlerinde ve havayla temizleme cihazlarında bulunmaktadır (Gregory ve ark., 

2009). İkincil mikroplastikler ise büyük plastiklerin (Thompson ve ark., 2009), güneş ışığı, su, 

rüzgar ve diğer çevresel etmenlerle küçük parçalara ayrılması neticesinde oluşmaktadır (Singh 

ve ark., 2008). 

Andrady (2011), insan gözüne görünür küçük plastiklerle yalnızca mikroskop ile 

farkedilebilenleri ayırt etmek için bilimsel terminolojiye "mezoplastikler" terimini eklemeyi 

önermiştir. 

Bu şekilde parçalanarak var olmayı sürdüren ve parçalanmadan kalan plastik materyaller 5 

ana gruba ayrılmaktadır. 

Bunlar; 

•           Mega plastik (>10 cm) 

•           Macro plastik (2 - 10 cm) 

•           Mezo plastik (2 cm - 5 mm) 

•           Mikro plastik (5 mm - 1 nm) 

•           Nano Plastik (<1 nm) 

şeklindedir. Bu sınıflandırmaya rağmen 5 mm üzeri büyüklükteki tüm plastikler makro plastik 

olarak nitelendirilmektedir. Denizlerde bulunan toplam plastiğin %92’sinin 5 mm’den daha 

küçük olduğu tahmin edilmektedir (URL1, 2018) 

Plastikler ayrıca toksik organik kirleticileri tutabilme potansiyeline sahiptir. Balıklar, 

çekirgeler, kuşlar, böcekler ve daha küçük boyuttaki canlılar, sulara ve çevreye dağılan 

mikroplastikleri yiyecek zannederek yutabilmektedir. Böylece mikroplastikler, zehirli 

kirleticilerin besin zinciri boyunca taşınmasına ve dolayısıyla çevredeki canlıların olumsuz 

yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. 
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1.2.Mikroplastik Kaynakları 

Plastikler günümüzde hafif, esnek, kolay işlenebilen ve ekonomik olarak ucuz bir madde 

olduğundan dolayı çok yaygın kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan plastikler; 

polietilentereftalat (PET), polyamid (naylon), polyester, polietilen (PE), polipropilen (PP), 

polistiren (PS) ve polivinil klorür (PVC) dür. Plastiklerin kullanımı son 50 yıldır endüstrinin 

gelişmesine bağlı olarak aşırı arttığından dolayı çevremizdeki plastik çöpler de artmaya 

başladı. Dünya’da 1950’lerde yıllık üretilen plastik 1,5 milyon ton iken 2011 yılında yaklaşık 

280 milyon ton plastik üretilmiştir (Plastics Europe, 2012). 

Neredeyse tüketilen her ürünün ambalajında, gemilerin koruyucu boyalarında, balık ağlarında, 

iskelelerin yapım malzemelerinde ve daha birçok yerde kullanılan plastik materyaller, 

zamanla aşınmakta ve daha küçük partiküllere ayrılmaktadır.  Plastik materyaller organik ya 

da daha kısa sürede parçalanabilen diğer organik olmayan materyaller gibi yok olmayan ve 

daha küçük partiküller olarak tehdit olmayı sürdüren materyallerdir. Bu plastik kırıntıları ve 

parçacıklar şehir tozlarında, trafiği yoğun yerlerde, endüstri bölgelerindeki hava, toprak ve su 

kaynaklarında birikmekte, bitkilere geçmekte, hayvanlar ve insanlar tarafından solunumla 

aspire edilmekte ve yutulmaktadır. Mikroplastiklerin ve plastik katkı maddelerinin solunması, 

yutulması, organizmaların sağlıkları için belirsiz ve riskli sonuçlara yol açabilmektedir. 

Mikroplastiklerin günümüzde, kutuplardan ekvatora kadar tüm kıtalarda, kara ve sularda 

önemli bir kirlilik nedeni olduğu, bunların yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla malzemeyle 

kontamine olduğu, buna rağmen böylesi büyük bir tehlikenin ağır metaller gibi kirletici ve 

zehirleyicilerin gölgesinde yeterince fark edilmediği görülmektedir (Browne, 2011; 

Yurtsever, 2018). 

Katı plastik atıkların parçalanması dışında denizler ve sulardaki mikroplastiklerin en önemli 

kaynağı atık su tesisleridir. Doğal su kaynaklarına deşarj edilen kentsel atık sular, özellikle 

sentetik elyaf ve temizlik malzemeleri kaynaklı mikroplastik parçalar içermektedir (Kıdeyş, 

2018). Kentsel atık su arıtma tesislerine kanalizasyon yoluyla gelen yüksek miktarda sentetik 

tekstil lifleri ve kozmetik temizleyicilerde bulunan mikroboncuklar gelmektedir (Browne ve 

ark., 2011). Bu mikroboncuklar mikroplastik olarak nitelendirilmektedir. Mikroboncuklar 

genellikle kişisel bakım ürünleri kökenli olup yıkanma faaliyetleri sonucu kanalizasyon 

sistemine geçmektedir. Sudaki canlılar tarafından yutularak besin zincirinde canlılar arasında 

biyobirikime neden olmaktadır (Setala ve ark., 2014) 

Günümüzde plastiklerden kaynaklanan kirlilik tatlı ve deniz suyu sistemlerinde önemli bir su 

kalitesi problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Denizel çevrelerde en yaygın bulunan plastik 
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atıklar; olta takımları, granüller, temizlik maddeleri, mikroplastik, filmler ve köpüklerdir 

(Frias ve ark., 2010). Endüstride kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan 

mikroboncukların yaklaşık % 93’ünün polietilenden üretildiği, % 7’sinin ise polipropilen, 

politereftalat, polimetil akrilat ve naylondan üretildiği tespit edilmiştir (Eriksen ve ark., 2013; 

Gouin ve ark., 2015). 

1.3.Sularda Mikroplastik Kirliliği 

Plastik kirliliği kara ortamının kirletici unsurlardan biri olduğu gibi su ortamını da kirleten 

başlıca faktörlerden biridir. Fotoğraf su ortamındaki kirliliğin ne boyutlarda olduğunu 

açıklaması açısından anlamlıdır. Kirliliğin olduğu bu yer Bulgaristan’a bağlı Krichim kasabası 

yakınlarındaki Vacha barajıdır. 

 
             Şekil 1. Vacha barajı plastik kirliliği. 

Plastiklerin, hidrofobik yüzey, yüzücülük, kirleticileri taşıma potansiyelleri, kalıcı organik 

kirletici (KOK)’leri absorplayabilmeleri ve ultraviyole ışınları etkisiyle fotooksidatif 

parçalanma vb. gibi özelliklerinden dolayı mikroplastikler su kaynaklarında büyük tehlike 

haline gelmiştir. 

Plastik atıklar denize ulaştıklarında bozunma sıcaklarının yüksek olması, ultraviyole ışınlarına 

ve bakterilere karşı dayanıklı olması nedeniyle yüzyıllarca denizlerde varlıklarını sürdürüyor; 

insanlar, doğal yaşam ve ekosistem için büyük tehlikelere neden olmaktadır. Mikroplastikler 

su taşınımı esnasında organik kirleticilere maruz kalarak kirlenebilmektedir. Plastikleştiriciler 

olarak bilinen plastik katkı maddesi toksik özellikteki organik kirleticileri süzebilmektedir. 

Dolayısıyla toksik özelikteki mikroplastikler besin zinciri yardımıyla birikerek tüm canlıları 

etkileyebilmektedir (Setälä ve ark., 2014). 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı denizlerde veya kıyılarda bulunan çöplerin çoğunlukla kara 

kaynaklı uygulamalardan kaynaklandığını belirterek, bu kaynakları şu şekilde sıralıyor: 
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 Katı atıkların uygun olmayan şekilde tasfiyesi 

 Yetersiz atık yönetimi- toplama, taşıma, arıtma ve son boşaltımın elverişsiz olması 

 Arıtılmamış kanalizasyon boşaltımı – arıtma tesislerinin yetersizliği ya da güçlü 

fırtınalar 

 Boşaltılan endüstriyel atıklar – bu atıklar üretim artığı hurda, ambalaj veya hammadde, 

plastik reçine tanecikleri ve arıtılmamış atık su 

 Turizm ve eğlence aktiviteleri – plastik atıklar (poşetler, plastikten üretilmiş ürün 

ambalajları, şişeler, kapaklar, oyuncaklar, balonlar vs) ve diğer katı atıkların bilinçli 

olarak veya bilinçsiz olarak kumsala bırakılması 

Kara kaynaklı çöpler akarsular, kanallar, kanalizasyon çıkışları, taşkınlar, rüzgâr ve gelgitlerin 

süpürmesi yoluyla denize ulaşır. Bunların yanında deniz kökenli faaliyetler de önemli 

kaynaklardır; bunlar: 

 Ticari amaçlı balıkçılık – olta takımı ya da ağların atılması, ağlara takılan straforlar. 

 Ticari ya da serbest gemicilik (büyük kargo gemileri, yolcu gemileri, feribotlar) – bu 

gemilerin atık su boşaltımları ve yolculuk sırasında denize düşen yükleri. 

 Eğlence amaçlı gemicilik (balık avlamak için kullanılan küçük tekneler, yatlar, su 

sporları) – denize bırakılan şişe, atık su, olta, spor aletleri gibi çöpler. 

 Denizaşırı petrol ve gaz platformları – bunlardan bırakılan sondaj aletleri, borular, 

variller, ambalajlar. 

 Balık çiftlikleri – Bunlardan bırakılan ağ kafesler, yapı malzemeleri, yem çuvalları. 

Dahası, gemilerde oluşan çöp sıklıkla denize bırakılır. Gemilerde, liman ve marinalardaki atık 

yönetim tesislerinin yetersizliği problemi daha da büyütür (URL 2) 

Toplumda aşırı plastik kullanımı ve bazı insanların çöplerini kontrolsüz çevreye atmalarıyla 

beraber önce kara ortamı kirlenmektedir. Oluşan plastik çöpler zamanla yağış, rüzgâr, 

akarsular ve ırmaklar gibi su kaynakları yardımıyla karalardan su ortamına taşınmaktadır. Bu 

taşınım esnasında plastikler fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılarak mikroplastik 

dediğimiz parçaları oluştururlar. 

Deniz ve marinalardaki çöplerin % 60-80 oranında plastiklerden oluştuğu ve bunların da 

çoğunluğunu mikroplastiklerin oluşturduğu bilinmektedir (Browne ve ark., 2010). 

Marinalardaki mikroplastik çöplerin kaynakları; evsel, endüstriyel, trafik, kullanılmış büyük 

plastiklerin çevrede parçalanması ve kanalizasyon-atık su arıtma tesisleri gibi çeşitli 

antropojenik aktiviteler sonucunda oluşmaktadır. Denizel çevrelerde en yaygın bulunan 

plastik atıklar; olta takımları, granüller, temizlik maddeleri, mikroplastik, filmler ve 

köpüklerdir (Frias ve ark., 2010). 

Denizlerdeki katı kirleticilerin kökeni karasal ve denizel kökenlidir. Denizel kökenli 

kirleticilerin çoğunluğu tekne ve gemilerden (ticaret gemileri, feribotlar, yolcu gemileri, 

balıkçılık gemileri, gezi tekneleri), açık deniz petrol ve gaz platformları, sondaj kuyuları ve 

yetiştiricilik tesislerinden gelir. Kara kökenli deniz çöpleri ise sahiller, iskeleler, limanlar, 
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marinalar, rıhtım ve nehir kenarlarını içeren kıyı ve iç kaynaklı bölgelerden kaynaklanır 

(Vişne ve Bat, 2015). 

Göl ve deniz ortamında bulunan plastik çöpler yaban hayatı için de bir tehdit unsurudur. 

Hayvanlar plastikleri yutabilir veya plastiklere dolaşarak hayati tehlikeler yaşayabilir. Plastik 

çöplere dolaşmış olan bir hayvan boğulabilir, dış yaralanmalara uğrayabilir, avcı 

hayvanlardan kaçabilme veya besine ulaşabilme kabiliyetini kaybedebilir. Yutulan plastikler 

ve mikroplastikler iç organlarda hasarlara, yetersiz beslenmeye, sindirim enzim sisteminin, 

hormon dengesinin veya üremenin bozulmasına neden olabilir (Yurtsever, 2015; Free ve ark., 

2014).  

Kentsel atık su arıtma tesislerine kanalizasyon yoluyla gelen yüksek miktarda sentetik tekstil 

lifleri ve kozmetik temizleyicilerde bulunan mikroboncuklar gelmektedir (Browne ve ark., 

2011). Bu mikroboncuklar mikroplastik olarak nitelendirilmektedir. Mikroboncuklar 

genellikle kişisel bakım ürünleri kökenli olup yıkanma faaliyetleri sonucu kanalizasyon 

sistemine geçmektedir. Sudaki canlılar tarafından yutularak besin zincirinde canlılar arasında 

biyobirikime neden olmaktadır (Setala ve ark., 2014). 

Mikroplastikler, nehirler ve belediyelerin kanalizasyon sistemeleri vasıtasıyla çöp olarak 

denizlere ve göl gibi su ortamlarına ulaşmaktadırlar (Pruter, 1987; Williams ve Simmons, 

1997). Sulardaki mikroplastiklerin toksik organik bileşenleri tutması ve daha sonra canlılar 

tarafından yutulması, kalıcı organik kirleticilerin (POPs) taşınması için potansiyel bir 

mekanizma oluşturmakla beraber, kimyasal katkı malzemelerinin plastiklerden organizmalara 

aktarılmasını da sağlamaktadır (Ryan ve ark., 1988; Tanaka ve ark., 2013). Mikroplastikler 

midye, istiridye ve yengeç gibi su ürünleri sayesinde, besin tabakasının en alt tabakasından en 

üst tabakasına, en son insanlara kadar ulaşabilir ve dolayısıyla insan sağlığı için de büyük risk 

oluşturmaktadır (Farrell ve Nelson, 2013; Watts ve ark., 2014). 

Türkiye’de; mikroplastik kirliliğinin kamu bilincindeki yeri son birkaç yıldan beri 

büyümektedir (Güven vd., 2017). Güven vd., Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, bugüne kadar 

analiz edilen en geniş örnek hacmine sahip olan bir araştırma yapmışlardır (Güven vd., 2017). 

28 tür ve 14 familyayı temsil eden toplamda 1337 balık numunesinin, mikroplastik atığının 

varlığının belirlenmesi için incelendiğini; buna ek olarak, aynı bölgedeki mikroplastiklerin 

sayımı için su ve sediment örneklerinin de analiz edildiğini belirtmişlerdir. Araştırmalarına 

göre, su/sediment örneklerini Türkiye'nin Akdeniz kıyısında bulunan 18 farklı konumdan 

toplamış; balıkların mide ve bağırsaklarından toplam 182 mikroplastik çıkarmışlardır. 

Yutulan mikroplastiklerin büyük çoğunluğunun elyaflardan (%70) ve sert plastiklerden 
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(%20,8) oluştuğunu, diğer grupların yüzde oranlarının ise [naylon (%2,7), lastik (%0,8), ve 

diğer plastikler (%5,5) daha düşük olduğunu raporlamışlardır. Araştırma sonuçları 

incelendiğinde; plastiklerin arasında en çok mavi renklilerin bulunduğu, incelenen balıkların 

%34'ünün midelerinde mikroplastiğe rastlanıldığı görülmektedir. Pelajik balıkların 

demersallerden daha fazla plastik yuttukları raporlanmıştır. Yaptıkları bu çalışmada, genel 

olarak daha yüksek sayıda mikroplastik yutan balıkların, suda ve sedimentte daha fazla 

mikroplastiğe rastlanan sahalardan gelmekte oldukları görüşünü belirtmişlerdir. 

 

2.SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanlar tarafından sürekli solunması veya yutulması durumunda mikroplastikler bağışıklık 

sistemini indükleyerek veya güçlendirerek lokalize parçacık toksisitesi gösterebilir. Bileşen 

monomerlerinin, plastikteki katkı malzemelerinin ve adsorbe edilmiş çevre kirleticilerinin 

lokalize sızması nedeniyle kimyasal toksisite meydana gelebilir. (Wright ve Kelly, 2017). 

Mikroplastiklere kronik maruziyet, zamanla oluşabilecek birikim etkisinden dolayı daha 

büyük endişe kaynağı olarak öngörülmektedir. 

Arıtma yapılan klasik atık su tesisleri mikroplastiklerin giderilmesinde genellikle yetersiz ve 

etkisiz kalmaktadır. Elektroliz ve filtrasyon gibi ileri ve güncel tekniklerin uygulandığı 

sistemlerde bu ürünler toplanabilmektedir (Kıdeyş, 2018). 

Mikroplastik kirliliğine çözüm olarak; çamaşır makinelerinin sentetik iplikçiklerini 

tutabilecek bir ünite oluşturulabilir, klasik arıtma yapan atık su arıtma tesislerine 

ultrafiltrasyon ünitesi dahil edilebilir. Ayrıca mikroplastikler konusunda “farkındalığı 

artırma”, vergilerle ve caydırıcı cezalarla tek kullanımlık plastiklerin aşırı kullanımının önüne 

geçilmesi, plastik geri dönüşümünün ve tekrar kullanımının yaygınlaştırılması, atığı 

kaynağında önleme, atık minimizasyonu vb. gibi çalışmalar da yapılmalıdır (Ceylan, 2017). 

Ülkemizde en çok rastlanan kozmetik plastiği polietilendir. Günlük yaşantıda neredeyse 

kaçamadığımız mikroplastiklerin, insan tüketimine sunulan tuz, su ürünleri, şeker, bal ve hatta 

soda gibi yiyecek ve içeceklerde ve iç ortam ve dışarıdaki havada mevcudiyeti bilinmektedir. 

Önemli avantajları olan bir teknolojik malzeme olması nedeniyle plastiği kullanmaktan 

tamamen vazgeçmek düşünülemez. Ama malzeme mühendisliğinin geliştiği bir dünyada, 

plastiğin yerini tutabilecek yeni hammadde arayışları öncelikli hale getirilebilir. Ayrıca plastik 

içermeyen alternatifler, az plastik kullanılarak üretilen ürünler, daha kaliteli, çevreci plastik 

ürünler tasarlanması gibi seçenekler teşvik edilebilir. Mecbur kalınmadıkça, tek kullanımlık 

plastik poşetler yerine tekrar kullanılabilir olanları tercih edilmeli, plastik PET şişeler, plastik 

kutu, kap ve bardaklar yerine çok kullanımlık cam, seramik veya metal ürünler tercih 
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edilmeli; yüz yıkama jeli, diş macunu, kozmetik gibi kişisel bakım ürünlerini alırken mikro 

boncuk (mikroplastik) içermeyenleri almaya çalışmalı; sentetik tekstil ürünleri yerine pamuk, 

keten, ipek gibi doğal olanları tercih etmeli; gereksiz yeni ürünlerden uzak durmaya çalışmalı; 

gereksiz ambalajlı ürünler tercih edilmemeli; alınacak ürün ambalajlarının doğa dostu veya 

biyo bozunabilir olmasına özen gösterilmeli; tercih edeceğimiz ürünlerin doğal ve çevre dostu 

olmasına özen göstermeliyiz. Ürün satın alırken etiket okumayı alışkanlık haline getirmeli, 

içerik etiketini iyice okumalı, plastik içeriyorsa doğal alternatifine yönelebilmeliyiz. 

Kullanacağımız ürünün doğallığı, çevreye ve sağlığa etkileri faydaları, maliyeti, atık oluşumu 

gibi özelliklerini düşünmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. 2018 yılı itibariyle Avrupa ve 

Amerika’da kozmetiklerde mikroplastik kullanımının yasaklanmış, ülkemizde de yüz yıkama 

jeli, peeling ürünlerinde PE kullanımı bırakılmaya başlanmıştır. Birçok ülkede PET şişelerin 

geri dönüşüme amacıyla teşvik edici kumbaralar konulduğu, bunlar sayesinde cüzi ücret 

karşılığı halkın atık şişeleri kumbaralara attığı görülmektedir. Marketlerde kullanılan plastik 

poşetler ücretli hale getirilerek file ve çok kullanımlık çantalar teşvik edilmektedir. Ancak, 

bütün bunlardan önce başarılı ve sürdürülebilir bir mücadele için yaygın ve etkili bir algı 

yönetimi süreci başlatılmalıdır. (Aslan, 2018). 

Oluşmuş bir kirliliği gidermek yerine çevresel kirleticileri henüz kaynağında önlemeliyiz. 

Plastik kullanmaktan tamamiyle vazgeçilemese de en azından “plastiksiz” alternatifler ve “az 

plastik” kullanmak çevreci ve akılcı bir yaklaşım olacaktır. 
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ÖZET 

6101 Serisi alüminyum alaşımları günümüzde elektrik enerjisinin iletiminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi iletiminin en önemli kalite değerleri olan mukavemet ve 

iletkenlik bakımından Alüminyum (Al) diğer iletkenlere göre önemli avantajlara sahiptir. 

Dünyanın hemen hemen her yerindeki yüksek gerilim havai hatlarında enerji iletimi Al tel ile 

sağlanmaktadır. Yüksek gerilim havai hatlarında kullanılan 6101 serisi alüminyum 

alaşımlarının temel hammaddeleri magnezyum (Mg) ve silisyum (Si) elementidir. Dünyada 

geleneksel iletkenlerin dezavantajları göz önüne alındığında alternatif olarak değerlendirilen 

6101 serisi alüminyum alaşımlarının karışım oranları ve döküm parametreleri hala net olarak 

saptanamamıştır. Standartlarda belirtilen ve geniş aralıklar içerisinde bulunan alaşım 

oranlarının optimum değerlerini saptamak ve alaşım oranlarının mukavemet ile iletkenlik 

arasındaki etkisini araştırmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.  Çalışmada 6101 serisi 

alüminyum alaşımlı iletkeninin bileşiminde kullanılan Mg, Si, Cu ve Fe miktarlarının 

iletkenlik ve mukavemet üzerindeki etkisi incelenmiş ve iletkenlik ile mukavemet değerlerini 

maksimize edecek Mg, Si, Cu ve Fe girdi değerleri hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada 

Osmaniye şehrinin Kadirli ilçesinde bulunan EMTA Kablo San. Ve Tic. A.Ş firmasında 

üretilen 6101 serisi alüminyum alaşımlı iletken verileri dikkate alınmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Matematiksel Modelleme, 6101 serisi alüminyum 

alaşımları, mukavemet, iletkenlik. 

 

ABSTRACT 

The 6101 Series aluminum alloys are now widely used in the transmission of electrical 

energy. Aluminum (Al) has significant advantages over other conductors in terms of strength 

and conductivity, the most important quality values of electrical energy transmission. In high 

voltage overhead lines in almost all parts of the world, the power transmission is provided by 

Al wire. The main raw materials of 6101 series aluminum alloys used in high voltage 

overhead lines are magnesium (Mg) and silicon (Si). In view of the disadvantages of 

conventional conductors in the world, the mixing ratios and casting parameters of the 6101 

series aluminum alloys which are considered as alternative are still not clearly determined. 

This study was conducted in order to determine the optimum values of alloy ratios in the wide 
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range of standards and to investigate the effect of alloy ratios on strength and conductivity. In 

the study, the effect of Mg, Si, Cu and Fe amounts on the conductivity and strength of the 

6101 series aluminum alloy conductor were investigated and the input values of Mg, Si, Cu 

and Fe were calculated to maximize the conductivity and strength values. In the study done 

EMTA Cable company 6101 series aluminum alloy conductor data were taken into 

consideration. 

Key Words: Optimization, Mathematical Modeling, 6101 series aluminum alloys, strength, 

conductivity. 

 

1.GİRİŞ 

Yüksek gerilim havai hat iletken prosesinin ara ürünü olarak üretilen filmaşinin temel çıktıları 

olan iletkenlik ve mukavemet değerlerinin istenilen seviyede elde edilebilmesi için üretim 

sırasında alaşım oranlarının ne seviyede olması gerektiği bilinmemekte ve şirket deneme 

yanılma yolu ile bu işlemi tamamlamaktadır. 

6101 serisinin hammaddesi olan Alüminyum elementi her üretimde aynı seviyede kullanıldığı 

ve aynı değerler elde edildiği için bu çalışmada dikkate alınmamış ve asıl elde edilmek 

istenen Si, Mg, Fe, Cu, Ti ve B elementleri üzerine yoğunlaşılmıştır. İletken tel üretimi 

sırasında üründen istenilen çıktıyı etkileyecek birçok etmen bulunmaktadır. Ürüne uygulanan 

ısıl işlem, kullanılan alaşım oranı, kullanılan alaşım miktarı, döküm parametreleri ve daha 

birçok etmen bu süreci etkilemektedir. Biz ise bu çalışmada sorunlardan biri olan istenilen 

alaşım oranı değerlerini elde etmek üstünde çalışmış bulunmaktayız. 

 

1.1.6XXX Serisi Alaşımlar 

6XXX serisi Al alaşımları genellikle ekstrüze edilmiş veya haddelenmiş halde kullanılırlar. 

Bu tür alaşımların soğuma hızına olan düşük duyarlılığından dolayı ekstrüzyon sonrası 

soğumayla mukavemetleri geliştirilebilir (Erdoğan, 2001, s. 340-392). 

6XXX serisi Al alaşımının bileşenlerinden olan Si %0,2-0,7 arasında, Mg ise %0,35-0,9 

oranları arasında bulunmaktadır. Aynı zaman 6101 serisi de Al-Mg-Si bileşenlerinden 

oluşmaktadır. 6101 Al serisinin temel alaşım elementleri olan Si ve Mg, α-Al matrisi 

içerisinde katı eriyikte çözünürken aynı zamanda intermetalik fazlar halinde de bulunurlar ve 

genelde Mg2Si intermetalik fazını oluştururlar. Bu faza primer sertleşme fazı adı verilir. 

İntermetalik fazların tipi, boyutu, morfolojisi ve dağılımı malzeme özelliklerini belirler. 

Mg2Si oluşturmak için gerekli olandan fazla Si, bu alaşımların sertleşmesine önemli ölçüde 

katkı sağlar (Gupta & Lloyd, 2001, s. 140-146). 
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2.METARYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Metaryal 

Alüminyum; periyodik cetvelin III A gurubunda bulunan ve atom numarası 13, atom ağırlığı 

26.89 olan +3 değerlikli, yüzey merkezli kübik sıkı istiflenmiş yapıya sahip bir element olan 

alüminyumun 20oC’taki yoğunluğu 2,7gr/cm³, ergime noktası 659,8°C, kaynama noktası 

2450°C, ısınma ısısı 0.224 cal/gr erime ısısı 400 cal/gr, 20oC’taki elektriksel iletkenliği Cu’ın 

%65’i, iletkenlik değeri 36–37.7 m/(Ωmm 2 ), ısıl genleşme katsayısı 24.10-6 l/grd, ışık 

yansıtılabilirliği %90 olup, bu özellikler alaşım elementleri ile büyük ölçüde 

değiştirilebilmektedir.  

Uygulanan ısıl işlemlere ve yöne bağlı olarak geniş bir aralıkta değişen özelliklere sahiptir. 

Haddeleme ve yumuşatma tavlamasından sonra mekanik özellikleri; elastik modülü: 65000- 

70000N/mm2, çekme mukavemeti: 70–140N/mm, akma dayanımı: 20- 30 N/mm2, kopma 

uzaması: 30-50 %, kopma büzülmesi: 80-95 %, sertlik:15-25 HB30'dır (Demiray O., 1998, s. 

318-319).  

Al’u diğer metallere göre birçok alanda avantajlı kılan en önemli ana özelliklerini; düşük 

yoğunluk, hafifliğine karşın alaşımlandırabilirliği, tekrar geri dönüşebilirliği, yüksek 

korozyon direnci, çekilebilirliği, şekillendirilebilirliği, dövülebilirliği, işlenebilirliği, yüksek 

ısı ve elektriksel iletkenliği, ışık ve ısı yansıtıcılığı olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda Al 

manyetik değildir. Al; hafif, yenilenebilir bir metal olmasından dolayı elektrik sektöründe; 

iletken tel imalatında, gıda sektöründe; ambalaj ve mutfak eşyası yapımında, inşaat 

sektöründe, kapı, pencere, doğrama ve dekoratif levha olarak kullanılmaktadır (Su, 1988). 

Elektroteknik İçin Saf Al (EAI), Al’dan üretilen dünya çapında en önemli iletken malzemedir 

ve yapısı ve yarı mamul olarak mekanik dayanım değerleri bakımından uluslararası 

normlaştırılmıştır. Malzeme terkibinde asgari %99,5 Al olması gerekir ve bu husus 

DIN1712'de normlaştırılmıştır. Alüminyum Birliği’nin (AA)'nın Avrupa’da da önemli olan 

standartlarına göre, uluslararası kullanılan bu kaidelere göre AA1350 (daha önce EC) 

sembolü ile gösterilmektedir (Su, 1988). 

Magnezyum (Mg); Al-Mg alaşımına yüksek mukavemet, süneklik ve mükemmel korozyon 

direnci kazandırır. Mg, alüminyumdan daha düşük özgül ağırlığa sahip olduğu için alaşımın 

özgül ağırlığını düşürür. İşlem alaşımlarında %1-6 oranında Mg şekil verme kolaylığı sağlar. 

%33 ve %39 Mg alüminyumla ötektik bileşim verir. Formülü Al3Mg2 olan bir bileşik 

oluşturur. Al’un içinde %4-18 erir. Bununla beraber; Cu gibi bu elementte alaşıma ısıl işlem 

özelliği kazandırır (ASTM Standart, 2003).  

Silisyum (Si); boksit cevherlerinde bulunan kuartz ve silis katlı kayaçlar nedeniyle silisyum, 

alüminyumda en çok bulunan ikinci empürite elementtir. Keza bakırdan sonra alüminyumda 

en yaygın kullanılan alaşım elementidir. Alüminyuma, akışkanlık, kaynak kabiliyeti ve 
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yüksek mekanik özellikler kazandırıldığı gibi bazı elementleri ilavesi ile ısıl işleme uygun 

alaşımlar da yapmak mümkündür. (Köşker, 2011) 

Bakır (Cu); alüminyum alaşımlarında en çok kullanılan alaşım elementidir. Alüminyumun 

endüstride ilk kullanıldığı yıllarda döküm alaşımı olarak %8 Cu içeren Al -Cu alaşımı 

kullanılıyordu. Ticari saflıktaki alüminyuma bakır ilavesi ile yapılan bu kum kalıba döküm 

alaşımı uzun yıllar dökülebilirliğinin zorluğuna rağmen kullanılmıştır. (Köşker, 2011, s. 39-

42) 

Demir (Fe); "Al" alaşımlarında genelde demire rastlanır, Ticari bileşimdeki alaşımlarda 

birinci empürite elementtir ve daha düşük yüzdelere indirilmeye çalışılmaktadır. (Köşker, 

2011) 

Titanyum (Ti); genellikle primer alüminyumda empürite halinde vardır ve cevherden gelir. 

Bunun dışında döküm alaşımlarında tane küçültücü olarak kullanılır. Titanyum, "Al-%5 Ti" 

ön alaşımı şeklinde ilave edilir. (Köşker, 2011) 

Bor (B); Bor, tane küçültücü dolaylı şekilde iletkenliği arttırıcı olarak kullanılır. Tane 

küçültücü olarak bor, titanyum ile olan kombinasyonundan daha etkili olur. Mesleki tane 

küçültücüler 1’e 5oranında titanyum ve bor içerirler. (Tunçer, 2015) 

 

2.2. Metot 

 

2.2.1.Regrasyon Analizi 

Regrasyon analizi, aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla değişkenden birinin bağımlı 

değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile aralarındaki ilişkinin 

matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecini anlatır. Regresyon analizinde, bağımlı değişken 

bir, bağımsız değişken bir ise, yönteme Basit Regrasyon Analizi, bağımlı değişken bir, 

bağımsız değişken iki ya da daha fazla ise Çoklu Regrasyon Analizi, bağımlı değişken iki ya 

da daha fazla ise Çok Değişkenli Regrasyon Analizi denir (Büyüköztürk, 2012, s. 91).  

Çoklu doğrusal regrasyonun, çoklu bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken (Ŷ) arasındaki 

ilişkinin doğrusal kombinasyon ile belirlenen değerlerinin bağımlı değişkeni üzerindeki 

tahmin etkisine dayalı bir analiz olduğunu belirtmektedirler. (Green & Salkind, 2008, s. 285) 

Çoklu regrasyon modelinde, tek bir bağımlı değişken ile iki veya daha çok sayıda bağımsız 

(açıklayıcı) değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır (Albayrak, 2006, s. 225). Özdamar’a 

(2009, s.521) göre, Y bağımlı değişken ve X1, X2, ..., Xp. Bağımsız değişkenler olmak üzere 

değişkenler arasındaki neden–sonuç ilişkisini matematiksel bir model olarak ortaya koyan 

yönteme çoklu regrasyon analizi adı verilir. 
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2.2.2.Hedef Programlama 

Hedef Programlama problemleri Doğrusal, Doğrusal Olmayan ya da Tamsayılı Programlama 

gibi matematiksel programlama türüne göre sınıflandırılabilirken hedeflerin önemlerinin 

karşılaştırılma türüne ve amaç fonksiyonunun türüne göre öncelikli ve ağırlıklı olarak 

sınıflandırılabilir (S.Hillier & J.Lieberman, 2001) 

 

3.BULGULAR 

Yüksek gerilim havai hat iletkeni üreten bir işletmede yapılan bu çalışma, standart 6101 serisi 

iletken üretiminde kullanılan gerçek verilerle yapılmıştır. 

 

3.1.Problemin Tanımlanması 

Sistemin gözlemlenmesi ile gerekli olan verilerin araştırılması yapılarak, problem 

tanımlanmıştır. Veriler toplanırken, daha önceden işletme bünyesinde var olan veri tabanı ve 

yapılan gözlemleme çalışmaları kullanılmıştır. 

İletkeni üretirken bu değerler arasında denk gelene kadar deneme üretimleri yapılmaktadır. 

Şirkette yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen üretimdeki parametreler şu şekilde 

belirlenmiştir. 

Çıktı parametreleri:  

 

 Kopma Mukavemeti 

Girdi Parametreleri: 

 Si Oranı 

 Mg Oranı 

 Fe Oranı  

 Cu Oranı 

 Ti Oranı 

 Bor Oranı 

İşletme uygulaması çalışmasında, üretim faaliyetinin 1 yıllık süreçte planlaması yapılmıştır. 

Yöneylem araştırması çalışması gerçekleştirilerek işletmenin içerisinde bulunduğu imkân ve 

kısıtlamalar doğrusal olarak ifade edilmiştir. SPSS paket programı bu kapsamda 

kullanılmıştır. 

 

3.2. Modelin Kurulması 

Modelin kurulması aşamasında, işletmede var olan sınırlılıklar ve kaynaklar göz önünde 

bulundurularak, en çok kâr etmeyi sağlayan matematiksel model doğrusal olarak ifade 

edilmektedir. İşletmede üretimi gerçekleştirilen malzemeler dikkate alınarak, işletmeyi temsil 

eden model oluşturulmuştur. 509 veri üzerinde çalışılmıştır. 
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  Tablo 1. İletkenlik Değeri İçin Model Özet Tablosu 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
,939

a
 ,881 ,880 

1,0730699468

33940 

a. Predictors: (Constant), B, Tİ , MG, FE, CU, Sİ 

 

İletkenlik değeri için model özeti tablosundaki R Square sütunundaki değerlerden yine 

bağımsız değişken durumundaki Silisyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Titanyum, Boron 

değişkenlerinin bağımlı değişken durumundaki İletkenlik (IACS) değerine %88 oranında 

bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır. Aşağıda SPSS programı ile elde ettiğimiz Katsayı 

tablosu bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. İletkenlik Değeri İçin Katsayılar Tablosu 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 44,242 1,619  27,333 ,000 

Sİ 51,785 4,359 ,361 11,879 ,000 

MG -26,722 3,731 -,183 -7,163 ,000 

FE -17,954 3,022 -,120 -5,940 ,000 

CU 190,754 25,663 ,214 7,433 ,000 

Tİ -34,042 13,823 -,039 -2,463 ,014 

B 726,430 48,137 ,377 15,091 ,000 

a. Dependent Variable: İLETKENLİK IACS 

 

Katsayı (Coefficients) tablosu , regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını ve 

bunların anlamlılık düzeylerini vermektedir. Örneğimizde İletkenlik ile silisyum, magnezyum, 

demir, Bakır ve boron arasındaki ilişki p <0,001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 

bulgudan hareketle silisyum, magnezyum, demir, bakır, boron ve titanyumun iletkenlik 

değerine anlamlı bir katkı yaptığı söylenebilir.  

Literatüre ve firmanın geçmiş deneyimleri göz önüne alındığında elde edilen formül 

uyumluluk göstermektedir. 
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 Boron elementi tane küçültücü dolaylı şekilde iletkenliği arttırıcı olarak kullanılır. 

(Tunçer, 2015) Formülümüzde de iletkenliğe pozitif etkisi olduğu görülmektedir. 

 Titanyum elementi, elektrik iletkenliği azaltır mukavemeti arttırıcı etkisi 

bulunmaktadır. (Tunçer, 2015) Elde edilen çıktıda da Ti elementinin iletkenliğe etkisi 

negatif oranda gözükmektedir. 

 Fe elementi az oranda mukavemeti arttırır ve yüksek sıcaklıklarda serinin 

akışkanlığını arttırır, tane boyutunu küçültür iletkenliği azaltır. (Tunçer, 2015) 

Formülümüzde de negatif etkisi görülmektedir. 

 Bakır, elektrik iletkenliğinin ana talep olduğu uygulama alanlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 6101 Al serisinin temel alaşım elementleri olan Si ve Mg, α-Al matrisi içerisinde katı 

eriyikte çözünürken aynı zamanda intermetalik fazlar halinde de bulunurlar ve genelde 

Mg2Si intermetalik fazını oluştururlar. (Gupta & Lloyd, 2001, s. 141) bu sebeple 

magnezyum ve silisyum elementlerinin birlikte mukavemeti arttırmak amaçlı 

alaşımlandırma da kullanıldığı söylenebilir. 

Tüm bu elementlerin birbiri içinde etkileşime girerek oluşturdukları bileşiklerin etkisinin de 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Literatür taramalarına bakıldığında, yüksek gerilim hattı iletken üretim prosesinde birçok 

çalışma yapıldığı ancak bu çalışmaların daha çok iletkenin içerisindeki malzemeler üzerine 

yapıldığı görülmektedir. 

Çalışmamızda enerji sektöründe 6101 serisi iletken için üretme prosesindeki standart test 

reçetesinde, regrasyon analizi ile analiz edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalara 

bakıldığında bu prosesteki faktörler ve etkilediği parametrelerin hangi ölçüde etkilediğine dair 

bir çalışma bulunmamaktadır.   

Çalışmada firma içerisinde standartta belirlenen değerler arasında çalışmalar yapılmıştır. 

Ancak standartlarda belirtilen aralıklar o kadar geniş aralıklarda yer almaktadır ki şirket en az 

3 deneme sonrası istenilen değerlere ulaşabilmektedir. Üretim içerisinde yer alan parametreler 

istatistiksel analizler ile birbiriyle etkileşimlerinin elde edilen çıktı parametrelerine olan 

etkileri ortaya konmuştur. 

Çalışmada alüminyum alaşımlarının istenilen çıktı olan iletkenlik ve kopma değerlerinin en 

çok etkilediği düşünülen 6 element dikkate alınarak, deney tasarımı ve istatistiksel analizle 

(SPSS) bu faktörlerin ürün üzerindeki etkileri ortaya konmuştur.  

Çalışmada yapılan regresyon modelleri firmada yapılan 5 deneme üretimi sonrasındaki elde 

edilen 509 değerlerin ışığında yapılmıştır. Regresyon modelinin gerçeğe yakın sonuçlar 

verebilmesi için işletmede yaşayan süreçteki değerler kaydedilip bu analizler sürekli olarak 

güncellenmelidir. 

Daha sonraki çalışmalarda analizler sonucunda ortaya çıkan matematiksel modellerin 

çözümlemesi yapılarak sonuç elde edilebilir. 
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ÖZET 

Diabetes mellitus (DM), insülin eksikliğine veya bozulmuş insülin fonksiyonuna ya da her 

ikisine de bağlı olarak gelişen bozulmuş glikoz metabolizması ile karakterize kronik bir 

hastalıktır. Streptozotosin (STZ) doğal bir antibiyotik olmasına rağmen, pankreas adacık 

hücreleri için toksik etkiye sahiptir. STZ, pankreasın β-hücrelerinin hızlı ve geri dönüşümsüz 

olarak nekrozuna neden olur. Metformin ve İnsülin glarjin DM tedavisinde kullanılan 

antidiyabetik ilaçlardır. Mevcut çalışmada, deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda diyabet 

tedavisinde kullanılan metformin ve insülin glarjinin pankreas dokusu üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada; Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinden 

temin edilen 40 adet 3 aylık Sprague Dawley cinsi erkek sıçanlar her grupta 10 adet olacak 

şekilde 4 gruba ayrıldı. Gruplar; 1.Grup: Serum Fizyolojik verilen grup, 2.Grup: STZ 45 

mg/kg intraperitoneal (i.p) uygulanan grup, 3.Grup: STZ 45 mg/ kg i.p.+ Metformin 150 

mg/kg gavaj ile verilen grup, 4.Grup: STZ 45 mg/ kg i.p.+ İnsülin Glarjin 12 U/kg i.p 

uygulana grup. STZ uygulamasından 3 gün sonra glukometre ile kan glukoz düzeyleri 

ölçüldü. Kan glukoz değerleri 200 mg/dl’nin üzerinde olanlar diyabeti olarak kabul edilerek 

çalışmaya alındı. Uygulama sonunda (10 gün sonra) anestezi altında pankreas dokuları 

çıkarılarak %4’lük formaldehit solüsyonunda 24 saat tespit edilerek rutin histolojik doku 

takibi metodu uygulandı. Hazırlanan parafin bloklardan 5 μm kalınlığında kesitler alınarak 

ışık mikroskobunda histopatolojik olarak incelendi. 

Kontrol grubunun pankreas dokusu ışık mikroskobunda incelendiğinde; iyi organize edilmiş 

langerhans adacıklarının normal görünümünde olduğu gözlendi. STZ enjekte edilen grupta ise 

langerhans adacıklarının organizasyonunun bozulduğu, beta hücrelerinde vakuol oluşumu ve 

hücre hasarı görüldü aynı zamanda doku içerisinde  endokrin ve ekzokrin özellikteki  yapılar 

arasındaki sınırın düzensiz olduğu dikkati çekti. STZ grubu ile kontrol grubu 

karşılaştırıldığında, diyabet grubunun langerhans adacıklarında dağınık ve nekrotik 

değişiklikler saptanmıştır. İnsülin ve metformin ile tedavi edilen grupların pankreas dokuları 

diyabet dokuları ile kıyaslandığında langerhans adacıklarında dikkate değer bir şekilde 

rejenerasyon, hücrelerde azalan vakuol boyutu ve iyi organize olmuş yapısal özellikleri 

mevcuttu. 
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Anahtar kelimeler: Diyabetes Mellitus, Pankreas, İnsülin Glarjin, Metformin. 

 

ABSTRACT 

Diabetes mellitus (DM) is a chronic condition characterized by animplied disturbed glucose 

metabolism due to either insulin deficiency or impaired insulin functioning or both. Although 

Streptozotocin (STZ) is a natural antibiotic, the pancreas has a toxic effect for islet cells.STZ 

causes rapidan dirreversible necrosis of β-cells of the pancreas. Metformin and Insulin 

glargine are antidiabetic drugs used in the treatment of DM. The presen tstudy aimed to 

determine the effect of metformin and insulin glargine on the pancreatic tissue used in the 

treatment of diabetes in experimental diabetes-induced rats. 

In the study,  3-month-old male 40 Sprague Dawley rats obtained from Erciyes University 

Experimental Research Application and Research Center were divided into 4 groups; 1.Group 

(salineintraperitoneal (ip)), Group 2 (STZ 45 mg / kg ip), Group 3 (STZ 45 mg / kg ip + 

Metformin 150 mg/kg gavage), Group 4 (STZ 45 mg)/ kg ip+ Insulin Glargine 12 U / kg 

ip).Blood glucose levels were measured by glucometer 3 days after STZ administration. 

Animals with blood glucose levels above 200 mg / dl were considered as diabetes mellitus. At 

the end of the application (10 days later), the pancreas tissues were removed under anesthesia 

and the routine histological tissue tracking method was applied for 24 hours in 4% 

formaldehyde solution. Sections of prepared paraffin blocks were examined by 

histopathological examination in light microscope. When the pancreatic tissue of the control 

group was examined by light microscope; well-organized langerhans islets were observed in 

normal view.In the STZ injected group, the organization of langerhans islets was impaired, 

vacuole formation and cell damage were seen in beta cells. At the same time the boundary 

between the endocrine and exocrine structures in the tissue was irregular.When the STZ group 

and the control group were compared, scattered and necrotic changes were detected in the 

langerhans islets of the diabetes group.Insulin and metformin-treated groups had remarkable 

regeneration in the islets of langerhans, diminished vacuole size in cells, andwell-organized 

structural features compared to diabetes tissues. 

KeyWords: DiabetesMellitus, Pancreas, Insulin Glargine, Metformin. 

 

1. GİRİŞ 

Diabetes mellitus (DM), pankreasın insülin sekresyonunun yetersizliği veya dokuların 

insüline cevabının bozulmasıyla oluşan, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını 

etkileyen metabolik bir hastalıktır. Diyabet nefropati, nöropati ve retinopati gibi çeşitli 

komplikasyonlara yol açmakla birlikte diyabet hastaları mikro/makro anjiyopati, ateroskleroz, 

konjestif kalp yetersizliği ve hipertansiyon dahil olmak üzere kardiyovasküler sistem 

hastalıklarına genellikle daha yatkındırlar (1,2). 
Tarihsel süreçte deneysel diyabet modeli oluşturmada denenmiş toksinlerden günümüzde en 

çok tercih edilenleri STZ ve alloksandır (3). Alloksanın tavşanlarda pankreasın β-hücrelerini 

tahrip etmek suretiyle kalıcı diyabet oluşturduğu ilk kez Dunn ve ark. (4) tarafından 1943’te 

bulunmuştur. STZ’nin benzer etkileri ise 1963’te Rakieten ve ark. (5) tarafından sıçan ve 

köpeklerde kalıcı diyabet oluşturmasıyla gösterilmiştir. STZ’nin alloksana göre β-hücreleri 
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dışındaki yapılara daha az zarar verdiği; alloksan ile daha yüksek kan şekeri değerlerine 
ulaşıldığı ve ketozisin daha sık olduğu bildirilmiştir (1, 6). 

STZ, insülin bağımlı olan tip I ve insülin bağımlı olmayan tip II diyabet modelleri oluşturmak 

için yaygın olarak kullanılır (3). Deneysel diyabet modeli oluşturmada kullanılan diğer 

kimyasal maddelere nazaran STZ’nin kullanım alanı daha geniştir. Yetişkin sıçanlarda tek doz 

(40-60 mg/kg) damar içi yolla STZ uygulamasının insüline bağımlı diyabete (7), yeni doğmuş 

sıçanlara tek doz periton içi veya damar içi yolla 100 mg/kg STZ uygulamasının ise 

insülinden bağımsız diyabete neden olduğu bildirilmiştir (7,8,9). 

STZ’nin, pankreasın β-hücrelerinin hızlı ve geri dönüşümsüz olarak nekrozuna neden olduğu 

yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. STZ yapısında glikoz molekülü içerdiğinden pankreas 

hücre membranında bulunan glikoz reseptörüne bağlanır ve glikozla uyarılan insulin 
salınımını engeller (10-12). STZ’nin β-hücreleri üzerindeki esas etkisi hücre içinde 

gerçekleşmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda STZ’nin indüklediği β-hücre ölümüne 

esas neden olarak DNA’nın alkilizasyonu olduğu ortaya konulmuştur (8,9,12). 

Metformin ve İnsülin glarjin DM tedavisinde kullanılan antidiyabetik ilaçlardır. Metformin 

oral antidiyabetiklerin ikinci büyük grubu olan biguanidlere mensuptur ve günümüzde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (13). Biguanidlerin etkilerini glukoz kullanımını artırıp, glukozun kan 

dolaşımından uzaklaştırılmasını sağlayarak, hepatik glukoneogenezi, ince bağırsaktan glukoz 

emilimini ve plazma glukagon düzeylerini düşürerek gösterirler. İnsulin glarjin ilk uzun etkili 

insan insülin analoğudur. Uzun dönemde, yavaş olarak çözünerek kan insülin seviyesini 

düzenler, böylelikle piksiz bir profile sahiptir (14). 

Bu bilgiler ışığında çalışmamızda, deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda diyabet tedavisinde 
kullanılan metformin ve insülin glarjinin pankreas dokusu üzerine olası etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Deneysel Prosedür 

Çalışmada; Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinden 

temin edilen 40 adet 3 aylık Sprague Dawley cinsi erkek sıçan kullanıldı. Standart koşullarda, 
iyi havalandırılmış odalarda, normal gece gündüz döngüsünde, standart sıçan yemi ve oral 

yolla su verilerek beslendi. Diyabet modeli oluşturmak için ip yolla tek doz STZ (45 mg/kg) 

uygulaması yapıldı. STZ uygulamasından 3 gün sonra kuyruk veninden alınan kan örnekleri 

glukometre ile ölçüldü. Kan glukoz değerleri 200 mg/dl’nin üzerinde olanlar ‘diyabetik’ 

olarak kabul edilerek çalışmaya alındı. 

 

Çalışmada her biri 10 sıçandan oluşan 4 grup şu şekilde belirlendi;  

1.Grup: Serum Fizyolojik verilen grup,  

2.Grup: STZ 45 mg/kg intraperitoneal (i.p) uygulanan grup,  

3.Grup: STZ 45 mg/ kg i.p.+ Metformin 150 mg/kg gavaj ile verilen grup,  

4.Grup: STZ 45 mg/ kg i.p.+ İnsülin Glarjin 12 U/kg i.p uygulana grup.  

2.2. Doku takibi 

Diyabetik kabul edilen sıçanlara 10 gün boyunca belirlenen doz ve şekillerde Metformin ve 

İnsülin Glarjin uygulaması yapıldı. Uygulamanın tamamlanmasının ardından sıçanlara 50 

mg/kg ketamin ve 10 mg/kg xylasine uygulanarak oluşturulan genel anestezi altında pankreas 

dokuları çıkarıldı ve  %4’lük formaldehit solüsyonunda 24 saat tespit edildi. Ardından rutin 

histolojik doku hazırlama basamaklarından geçirilerek bloklandı (Tablo 1). 
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Tablo 1: Işık Mikroskobu Doku Hazırlama Tekniği 

Sıra Yapılan işlem Süre Sıra Yapılan işlem Süre 

1 Formaldehit 48 saat 8 Absolü alkol 1 saat 

2 Akarsu 2 saat 9 Absolü alkol 2 saat 

3 %50 Alkol 1 saat 10 Ksilen I 30 dakika 

4 %70 Alkol 1 gece 11 Ksilen II 30 dakika 

5 %80 Alkol 1 saat 12 Ksılen III 30 dakika 

5 %96 Alkol 1 saat 13 Eriyik parafin 1 gece 

6 Absolü Alkol 1 saat 14 Bloklama  

 

2.3. Hematoksilen&Eozin Boyama 

Parafin bloklardan alınan 5 μm kalınlığındaki kesitlerde,pankreasın genel histolojik yapısını 

görmek amacıyla Tablo 2’de belirtilen rutin boyama protokolü uygulandı ve Olympus BX51 

mikroskobunda incelendi. 

Tablo 2: Hematoksilen&Eozin Boyama Tekniği 

Sır

a 

Yapıla

n İşlem 

Süre Sır

a 

Yapılan 

İşlem 

Sür

e 

Sır

a 

Yapılan 

İşlem 

Süre 

1 Etüv  

(60 °C) 

2 saat  8 Akarsu 5 dk 15 %80 

Alkol 

1 dk 

2 Ksilen 

I/II/III 

20 dk 

dakikax3 

9 Hematoksile

n 

8 dk 16 %96 

Alkol 

1 dk 

3 Absolu 

Alkol 

I/II 

10dk 

dkdkdakikax

2 

10 Akarsu 5 dk 17 Absolu 

Alkol 

I/II 

2 dk 

4 %96 

Alkol 

10 dk 11 Eozin 5 dk 18 Ksilen 

I/II 

20dk 

dkdkdakikax

2 

5 %80 

Alkol 

10 dk 12 Akarsu 5 dk 19 Kapatm

a 

 

6 %70 

Alkol 

10 dk 13 %50 Alkol 1 dk    

7 %50 

Alkol 

10 dk 14 %70 Alkol 1 dk    

2.4.  Langerhans Adacık Ölçümü  

Tüm gruplardaki pankreas doku kesitlerinin elde edilmesinin ardından, Langerhans 

adacıklarının bulunduğu bölgelerden x40 büyütmede 100 farklı alandan Olimpus BX51 model 

ışık mikroskobu kullanılarak görüntü alındı ve AnalySIS LS Research programı kullanılarak 

çapları ölçüldü.  

2.5. İstatistiksel Analiz 

Tüm istatistiksel analizler SPSS yazılım programında yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal 

dağılımı Shapiro-Wilk testi ile ve çoklu karşılaştırmalar ise Tukey testi ile yapıldı.  p<0,05 

değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

3. BULGULAR 

Kontrol grubu sıçanların pankreas dokusunda yer alan ekzokrin bölüm düzenli yapıda saf 

seröz salgı yapan alveolar bezlerden meydana gelmekteydi. Asinüsleri meydana getiren 

hücreler piramidal şekilli, yuvarlak nükleuslu yapıdaydı. Ekzokrin kısımda asinüsler arasında 

düzenli kübik epitelle çevrili boşaltım kanalları gözlendi. Hematoksilen&Eozin boyama 

yönteminde endokrin kısım ekzokrin kısma göre daha soluk renkli olarak gözlendi. Endokrin 

bölümü geniş çap ve düzenli sınırlara sahip langerhans adacıkları oluşturmaktaydı.Langerhans 
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adacığının periferik bölgelerinde alfa hücreleri daha koyu boyanmış, küçük ve yuvarlak 

çekirdekleri ile seçilmektedir. Beta hücreleri daha geniş çap ve soluk sitoplazmaları ile 

merkezde gözlenmektedir (Şekil 1).  

  

Şekil 1: Kontrol grubuna ait pankreas dokusu, H&E x40. 

 

Kontrol grubundan farklı olarak deneysel diyabet oluşturulan grupta saf seröz salgı yapan 

alveolar bezlerin yapısında bozulmalar olduğu tespit edildi. Aynı zamanda ekzokrin kısımda 

asinüsler arasında yer alan salgı kanallarının ve kan damarlarının etrafındaki bağ dokusunda 

artış gözlendi. İlaveten pankreas kesitlerinde en belirgin bulgu endokrin fonksiyon gösteren 

langerhans adacıklarında gözlenen düzensizlikler ve bozulmalardı. Adacık sınırları düzenli 

yapı sergilememekteydi (Şekil 2). 

  

Şekil 2: STZ grubuna ait pankreas dokusu, H&E x40. 

 

Ek olarak diyabet grubuna; Langerhans adacıklarında belirgin β-hücre kaybı ve hücrelerde 

dejenerasyon gözlendi. Dejenere hücrelerin sitoplazmasında vakuolizasyon ve piknotik 

nükleus belirgindi. İlaveten Langerhans adacılarında hücresel düzenin bozulması ile birlikte 

çapta küçülme ve büzüşmeler mevcuttu. Adacıklarda lenfosit infilitrasyonu da yer yer 

gözlenmekteydi (Şekil 3).  



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019     Adana/ TURKEY 322 

 

  
Şekil 3: STZ grubuna ait pankreas dokusu, H&E x40. 

 

Metformin ve İnsulin Glarjinile tedavi edilen gruplardaki sıçanlarda langerhans adacık 

yapılarında önemli oranda iyileşme ve hücre sayısında artış tespit edildi. STZ uygulanan 

gruplardaki dejenere hücrelerin sitoplazmasında gözlenen vakuolizasyon ve piknotik nükleus 

yapılarında önemli oranlarda azalma mevcuttu. Ancak STZ grubunda olduğu gibi metformin 

uygulanan grupta da kan damarları ve salgı kanalları etrafında bağ doku kalınlaşması varlığını 

sürdürmekteydi. Bunun aksine İnsulin Glarjin uygulanan grupta ise bağ dokusunda incelme 

gözlendi (Şekil 4/5).  

  
Şekil 4:STZ+Metformin grubuna ait pankreas dokusu. Langerhans adacığı. H&E x40. 
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Kontrol ve deney gruplarında AnalySIS LS Research programı ile yapılan Langerhans adacık 

çaplarının ölçüm sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; kontrol grupları ile diğer 

tüm gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlendi  (p<0,05). Metformin ve İnsülin Glarjin 

uygulanan grupların ortalama Langerhans adacık çaplarında artış olmasına rağmen sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 3). 

Tablo 3: Langerhans adacık ölçüm sonuçları 

Gruplar  N Ortalama+SS 

Kontrol 100 2866,296
a
  

 

 

p<0,05 

STZ 100 1007,961
b
 

STZ+İNS 100 2411,937
c
 

STZ+MET 100 2170,571
c
 

Benzer harfler anlamsızlığı, farklı harfler istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

4.TARTIŞMA SONUÇ 

Diyabetin tüm dünyada hızla yayılan, ölüm riski taşıyan, karbonhidrat, yağ ve protein 

metabolizmasını etkileyen, kronik metabolik bir hastalık olduğu bilinmektedir. 2006 Eylül’de 

açıklanan Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre dünyada 180 milyondan fazla insan bu 

hastalıktan acı çekmekte fakat bu sağlık problemi ile ilgili kesin bir tedavi yöntemi 

bulunmamaktadır (15-22).  

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, STZ verilen diyabetik hayvanların 

Langerhans adacıklarının olumsuz etkilendiği ve önemli değişiklikler gösterdiği bildirilmiştir 

(23-25). Yapılan diğer bir çalışmada da pankreasta temel lezyonların langerhans adacıklarında 

oluştuğu gösterilmektedir (26). Yine Meral İ. ve ark. yaptıkları çalışmada STZ ile indüklenen 

pankreatik β-hücrelerinin toksisitesi araştırılmış ve reaktif oksijen türlerinin üretimi sonucu 

olduğu düşünülmüştür (26). 

STZ uygulaması sonucu diyabet grubu sıçanların pankreaslarında, Langerhans adacık 

sınırlarının bozulduğu ve büzüştüğü, endokrin hücrelerde ise belirgin sitoplazmik 

vakoulasyon ve piknotik nüklus şekillendiği tespit edildi (Şekil 2). Bu sonuçların daha önce 

bildirilen çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir (24, 27,28). 

Diyabetes mellitus pankreas beta hücrelerinin kalıcı harabiyeti ile karakterizedir. Bu harabiyet 

degranülasyona ve insülin sekresyonunda azalmaya neden olur (29). Alloksanın diyabetojenik 

etkisi reaktif oksijen radikallerinin artışını indükleyerek beta hücrelerinde sitotoksisiteye 

neden olması ve bu yolla insülin sentez ve salınımını azaltmasına bağlıdır. Alloksan ile 

oluşturulan diyabet modelinde elde edilen bulgularda Langerhans adalarında düzensizleşme, 

sitoplazmik kısımda vakuolizasyon ve PAS pozitif adacık hücreleri varlığı ile piknotik 

hücreler olduğu gözlenmiş (30) ve bizim çalışmamızdaki sonuçlara paralel olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bizde çalışmamız da diyabet grubuna ait ışık mikroskobik incelemeler sonucunda hem 

ekzokrin hem de endokrin pakreasta dejeneratif yapı bozuklukları olduğunu belirledik. Ek 

Şekil 5:STZ+İnsülin grubuna ait pankreas dokusu. Langerhans adacığı. H&E x40. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019     Adana/ TURKEY 324 

 

olarak Langerhans adacık sınırlarının bozulduğu ve büzüştüğü, β hücrelerinde ise belirgin 

sitoplazmik vakoulasyon ve piknotik nüklusun şekillendiği tespit edildi. İlaveten asinusları ve 

langerhans adacıklarını çevreleyen bağ dokusunda da artış saptandı. Tedavi gruplarında ise 

kontrol grubuna benzer bulgular elde edildi. Sonuç olarak; tedavi amaçlı kullanılan Anti-

hiperglisemik ilaçların STZ ile oluşturulan deneysel diyabet modelinde pankreas dokusu 

üzerinde iyileştirici etkisi olduğu yapılan çalışma sonucunda gösterilmiştir.  
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ABSTRACT 

This study was conducted in the Plant Physiology Laboratory of Erciyes University, 

Agricultural Faculty, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Kayseri, in Turkey. The 
aim of the study was to determine some root morphological parameters of hydroponically 

grown watermelon plants by using a special software WinRHIZO Root Image Analysis 

System. WinRHIZO is an image analysis system specifically designed for root measurement 

in different forms. In hydroponic experiment, the root morphological parameters such as root 

length (m) and root volume (cm
3
) of the plants were measured by using the special image 

analysis software program WinRHIZO (Win/Mac RHIZO Pro V. 2002c Regent Instruments 

Inc. Canada) in combination with Epson Expression 11000XL scanner. From each harvested 

fresh root samples almost 5.0 g sub-samples were taken. The samples were each (one after the 

other) placed in the scanner’s tray. Water is added and with the aid of a plastic forceps, the 

roots are homogenously spread across the tray; and the scanning and analysis done from the 

WinRHIZO system’s interface on a computer connected to the scanner. The total plant root 
length and volume was then determined as the ratio of sampled root fresh weight to the total 

root fresh weight. 

Keywords: WhinRHIZO, Image Analysis, Watermelon, Root length, 

 

1. INTRODUCTION 

 

The root system is dynamic, and its net growth is a result of root production and mortality 

(Kamh et al., 2005). Root production depends on a number of factors, e.g. carbohydrate 

supply from the shoot (Thaler and Pages, 1998) and nutrient supply in the growth medium 

(Forde and Lorenzo, 2001). Generally vigorous and active root system plays an essential role 
in the acquisition of water and nutrients from soils particularly when the soil conditions are 

adversarial. For that reason, recently many plant physiologists, agronomist and plant breeders 

draw increasing attention to understand the role of plant root morphology and its traits. 

However, determination of root morphological characteristics (e.g. total root length, averaged 

root diameter and total root volume) of soil or soilless grown plants is not an easy task and 

require considerable efforts. Previously, different methods were studied to determine the root 

morphological and physiological characteristics of various plant species. In this present study 

a quick and less labor intensive, on the other hand, a little bit expensive root measurement 

technique; WinRHİZO Root Image Analysis System was used to determine root 

morphological characteristics of hydroponically grown watermelon plants under two 

contrasting nitrogen levels. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Description of the experimental site 

This study was conducted in the Plant Physiology Laboratory of Erciyes University, 

Agricultural Faculty, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Kayseri, in Turkey. In 

this present study the root morphological characteristics of watermelon plants grown 
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hydroponically in nutrient solution under two contrasting nitrogen levels (Low-N: 0.3 mM, 
High-N: 3.0 mM), were determined by using a special image analysis software program 

WinRHIZO. 

 

2.2. Determination of root morphological parameters by root image analysis system 

 

WinRHIZO Root Image Analysis System consists of a special image analysis software 

program WinRHIZO (Win/Mac RHIZO Pro V. 2002c Regent Instruments Inc. Canada) in 

combination with Epson Expression 11000XL scanner. This software is specifically designed 

for root measurement in different forms. In our hydroponic experiment, the root 

morphological parameters such as root length (m) and root volume (cm
3
) of the watermelon 

plants grown under two contrasting N levels (Low-N: 0.3 mM, High-N: 3.0 mM) were 

measured by using this special image analysis software program WinRHIZO. For the 

calculation of root length and morphology parameters with WinRHIZO, a digital image is 

required. For this process, from each harvested fresh root samples (Fig. 1) of watermelon 

plants, almost 5.0 g sub-samples were taken. The samples were each (one after the other) 

placed in the scanner’s tray. Water is added and with the aid of a plastic forceps, the roots are 

homogenously spread on a shallow transparent plastic tray (20 x 30 cm); and the scanning and 

analysis done from the WinRHIZO system’s interface on a computer connected to the 

scanner. The total plant root length and volume was then determined as the ratio of sampled 

root fresh weight to the total root fresh weight. 

 
The obtained picture was a grey level image with a resolution of 300 dpi (dots per inch) (Fig. 

1). When the scanning process was completed, the image was saved for further calculations. 

Afterwards, the sub-sample in the transparent tray was refilled into the 6 L water filled vessel 

and another sub-sample for scanning was taken. For each root sample four replications were 

scanned. Unwanted objects like soil particles, etc. were removed from the calculation by 

image smoothing and by discarding objects with a length/width ratio smaller than 4. The 

threshold value to distinguish between roots and the background was set manually to a grey 

level value of 222 that turned out in calibration tests to give the most reliable results. 
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Figure 1. Determination of root morphological parameters of watermelon plants by Root 

Image Analysis System WhinRHIZO 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

When the scanning process was completed, the image was saved for further calculations 

(Fig.2-Fig. 5). Without any calculation, the saved grey images in hard dive of computer 

clearly showed some information about the root morphology of the two watermelon cultivars 

grown under two contrasting N levels (Fig.2-Fig. 5). The saved WinRHIZO grey root images 

clearly indicated that watermelon plants showed different root responses under low and high 

N levels (Fig. 2-Fig. 5). Also between two watermelon cultivars (Crimson Sweet and Sugar 

Baby) root morphological responses were also different. Generally, plants showed more root 

production under Low-N as compared to High-N supply. Furthermore, at both N supplies, the 

Sugar Baby showed more root production (Fig.2 and 4) than Crimson Sweet (Fig. 3 and 5). 
Root Image Analysis System is very new, quick and safety method for root investigations. 

Furthermore, with this method many root morphological parameters can be determined easily 

by scanning in seconds and saved as a picture to the hard disks for later investigations.  
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Figure 2. Sugar Baby High-N       Figure 3. Crimson Sweet High-N 

R. length: 263.5 m/plant, R. volume: 28.4 cm
3
/plant       R. length: 138.7 m/plant, R. 

volume: 15.3 cm
3
/plant 

 

    
Figure 4. Sugar Baby Low-N       Figure 5. Crimson Sweet Low-N 
R. length: 331.8 m/plant, R. volume: 35.2 cm

3
/plant       R. length: 232.9 m/plant, R. 

volume: 25.1 cm
3
/plant 

 

However, this new method is required an expensive special software and more accessories 

(computer, special scanner, plates etc.). Regarding to our results and work experiences we can 

suggest that the Root Image Analysis System is a useful, safe, and very rapid root measuring 

technique particularly for the roots collected from nutrient solution experiments. 
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ABSTRACT 

To assess the morphological root characteristics of field grown eggplants a destructive root 

technique (core method) was used at the Field Research Station of Erciyes University, 
Agricultural Faculty, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Kayseri, in Turkey. To 

measure root morphological parameters, soil cores were taken by pvc tubes which were 

driven into the soil up to 90 cm soil depth by a portable auger. From each plot 3 soil filled pvc 

tubes were taken immediately after harvest. The pvc tubes were pulled from the soil manually 

with the aid of a mechanical puller. After removing the pvc tubes from the soil, the 90-cm 

long soil cores were cut into 30-cm intervals and removed from the tubes separately. Each 

soil-core interval was placed separately in a sealed polyethylene bag and kept in a cool-box 

for the transport from field to Plant Physiology Laboratory of Erciyes University. The core 

samples were stored under refrigeration at +5 °C until root washing. Roots were separated 

from the bulk soil by hand washing and then stored again at +5 °C until root measurements. 

The root morphological parameters such as root length (m) and root volume (cm
3
) of the 

plants were measured by using the special image analysis software program WinRHIZO 

(Win/Mac RHIZO Pro V. 2002c Regent Instruments Inc. Canada) in combination with Epson 

Expression 11000XL scanner. From each harvested fresh root samples almost 5.0 g sub-

samples were taken. The samples were each (one after the other) placed in the scanner’s tray. 

Water is added and with the aid of a plastic forceps, the roots are homogenously spread across 

the tray; and the scanning and analysis done from the WinRHIZO system’s interface on a 

computer connected to the scanner. The total plant root length and volume was then 

determined as the ratio of sampled root fresh weight to the total root fresh weight. 

 

Keywords: Destructive, Core Method, Eggplant, Root length, WinRHIZO 

 

1. INTRODUCTION 

 

Active and powerful root system plays an essential role in the acquisition of water and 

minerals from soils particularly in adversarial conditions (e.g. drought, salinity, heavy metal, 

low and high pH, soil borne diseases). For that reason, recently many plant physiologists, 

agronomist and plant breeders draw increasing attention to understand the role of plant root 

morphology and its traits. However, determination of root morphological characteristics (e.g. 

total root length, averaged root diameter and total root volume) of soil or soilless grown plants 

is not an easy task and require considerable efforts. Since, the root system is dynamic, and its 

net growth is a result of root production and mortality (Kamh et al., 2005). Before measuring 
the root morphological characteristics of any plant species, a clean and living root material 

should be collected as a first step. Therefore, due to inaccessibility of the root system in the 

soil, different extracting methods and root acquisition techniques are required to collect root 

materials particularly for soil grown plants. For instance, in several root studies different 

destructive methods and techniques such as soil coring (Barraclough, 1989), in-growth core 

(Steingrobe et al., 2000; Kamh et al., 2005), whole root system excavation (Böhm, 1978), and 

trenching (Parker et al., 1991) were used to determine the root morphological characteristics 
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of various plant species. However, all these process are often time consuming, tedious, labor 
intensive, and, sometimes hardly possible. Moreover, all these methods were applied only to 

collected root materials from soil and thus none of them gives any information about the root 

measurement techniques. In this present study, the root materials of field grown eggplants was 

obtained by a labor intensive soil extraction method (core method) although, a quick and less 

labor intensive root measurement technique; WinRHİZO Root Image Analysis System was 

used at later stage to determine root morphological characteristics of field grown eggplants 

under two different N doses. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Description of the experimental site 

 

The root material of eggplants plants was obtained from the Field Research Station of Erciyes 

University, Agricultural Faculty while root morphological analysis were carried out in the 

Plant Physiology Laboratory of Erciyes University, Agricultural Faculty, Department of Soil 

Science and Plant Nutrition, Kayseri, in Turkey. In this present study the eggplants were 

grown at field conditions under two different N fertilizer doses (Low-N: Soil Nmin, High-N: 

180 kg N ha
-1

). At harvest stage, the roots of field grown eggplants were obtained by soil core 

method and then the root morphological characteristics were determined by using a special 

image analysis software program WinRHIZO. 

 

2.2. Sampling of soil cores for root collection 

 

The root materials of soil grown eggplants were collected by taking pvc tubes which was 

filled with field soil and then installed into the soil with a mechanical auger at the beginning 

of the experiment (Fig. 1). At the end of the experiment, the pvc tubes removed from the each 

freshly harvested area when the field experiment was terminated. In the first step, the roots 

contained pvc tubes (9 cm diameter, 90 cm lengths) were removed from the soil with the aid 

of a mechanical puller, the soil cores were cut into 30 cm intervals and removed from the 

tubes separately. Each soil-core interval was placed separately in a sealed polyethylene bag 

with soil depth recording and then kept in a cool-box for the transport from field to Plant 

Physiology Laboratory. Depending on the time schedule and weather conditions, sometimes 
the core samples were washed immediately at the same day of soil extracting or the samples 

were stored directly under refrigeration at +5 °C until root washing process. 

 
Figure 1. Installation process of pvc tubes into soil at the beginning of experiment 
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Figure 2. Remove process of pvc tubes and soil cores sampling at the end of experiment 

 

2.3. Root washing process for clean roots 

Each core sample was transferred in an 8 L vessel filled with tap water. The soaked samples 

were agitated gently under flowing water. To minimize root loss, two types of sieves were 

used. A small hand sieve (0.4 mm diameter) was used to collect the roots from the water 

poured out of the vessel. Another big sieve (15 x 15 cm length and 0.4 mm diameter) was 

placed below a second vessel to catch the overflowing roots from the first sieve. Roots were 

freed from the bulk soil by repeated washings, including filling the vessel with water and 

sieving until no roots remained in the vessel. After this repeated process the roots collected on 
both sieves were transferred to 250 ml plastic boxes filled with water. Afterwards, all the 

samples were stored in a freezer until root measurements. 

 

  
Figure 3. Root washing process for clean roots after soil core sampling from pvc tubes 

 

2.4. Determination of root morphological parameters by root image analysis system 

 

WinRHIZO Root Image Analysis System consists of a special image analysis software 

program WinRHIZO (Win/Mac RHIZO Pro V. 2002c Regent Instruments Inc. Canada) in 

combination with Epson Expression 11000XL scanner. This software is specifically designed 
for root measurement in different forms. In our hydroponic experiment, the root 

morphological parameters such as root length (m) and root volume (cm
3
) of the eggplants 

were measured by using this special image analysis software program WinRHIZO. For the 

calculation of root length and morphology parameters with WinRHIZO, a digital image is 

required. For this process, from each harvested fresh root samples of eggplants, almost 5.0 g 
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sub-samples were taken. The samples were each (one after the other) placed in the scanner’s 
tray. Water is added and with the aid of a plastic forceps, the roots are homogenously spread 

on a shallow transparent plastic tray (20 x 30 cm); and the scanning and analysis done from 

the WinRHIZO system’s interface on a computer connected to the scanner. The total plant 

root length and volume was then determined as the ratio of sampled root fresh weight to the 

total root fresh weight. 

 

The obtained picture was a grey level image with a resolution of 300 dpi (dots per inch) (Fig. 

4). When the scanning process was completed, the image was saved for further calculations. 

Afterwards, the sub-sample in the transparent tray was refilled into the 6 L water filled vessel 

and another sub-sample for scanning was taken. For each root sample four replications were 
scanned. Unwanted objects like soil particles, etc. were removed from the calculation by 

image smoothing and by discarding objects with a length/width ratio smaller than 4. The 

threshold value to distinguish between roots and the background was set manually to a grey 

level value of 222 that turned out in calibration tests to give the most reliable results. 

   

    
Figure 4. Determination of root morphological parameters of eggplants by Root Image 

Analysis System WhinRHIZO in Plant Physiology Laboratory. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Total root length (m) and volume (cm
3
) of field grown eggplants at different soil depth (0-30, 

30-60 and 60-90) under two N doses and was measured by using Root Image Analysis System 

(WhinRHIZO) (Fig. 4). Results indicated that total root length and volume differed 

significantly (P<0.001) between two N rates (Fig. 5). Also highly significant differences 
(P<0.001) existed in total root length and volume between the soil depths. Generally, 

eggplants showed significantly higher root production (length and volume) under low-N as 

compared to high-N doses. This might be due to unequal assimilate allocation, since plants 

under stress conditions allocate more assimilate from shoot to roots. Therefore, an increase in 

root to shoot ratio usually occurs when the N was limited in the soil. On the other hand, the 

total root production distributed significantly higher at top soil as compared to sub soil layers.  
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Figure 5. Total root length and root volume of eggplants determined by Root Image Analysis 

System WhinRHIZO. 

No interaction in total root length and volume existed between nitrogen and soil depth (Fig. 

5). Our results clearly confirmed that excessive nitrogen has a negative impact on the root 
morphology. On the other hand, limited nitrogen stimulating the root elongation and root 

formation which may negatively affecting the shoot growth. Root Image Analysis System is 

very new, quick and safety method for root investigations. Furthermore, with this method 

many root morphological parameters (root length, averaged diameter, volume, surface area, 

etc.) can be determined easily by scanning in seconds and saved as a picture to the hard disks 

for later investigations. However, this new method is required an expensive special software 

and more accessories (computer, special scanner, plates etc.). Regarding to our results and 

work experiences we can suggest that the Root Image Analysis System is a useful, safe, and 

very rapid root measuring technique. 
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ABSTRACT 

 

Plastic gears are lighter, less noisy and cheaper compared to steel gears. Besides, plastic gears 

represent self-lubrication, corrosion resistance  and more forgiving tolerances than with metal 

gears. They can be easily shaped into diverse forms by the injection molding process. For 

these reasons, plastic gears are replacing steel gears in many applications, including home 

appliances and diverse industrial applications. Plastic injection molding is the most 

economical process used for the mass production of plastic gears and like to reduce the time 

and cost required to produce desired geometry. In this paper, the mold is designed, and the 
molding process is simulated by the software Solidworks plastics tool with the selection of 

high-density polyethylene (HDPE) for gear material. The mold itself is constructed from steel 

1050. The mold plates are machined by the CNC operations and the cavity of the desired part 

(spur gear) is produced by the wire EDM operation with a wire diameter of 0.18mm.The mold 

cavity including body and the teeth of the gear is usually enlarged by the shrinkage factor of 

HDPE plastic material to reach the final required size and the geometry after cooling. A 

preliminary injection process is done with a circular disc (no teeth on the circumference) to 

reach an experimental shrinkage factor before the actual gear mold is cut. Next, based on the 

experimentally verified shrinkage factor a 3mm module, 20 number of teeth and 20-degree 

pressure angle gear cavity is cut by EDM and the injection process is used to produce plastic 
test gears. After visual inspections of the molded plastic gears, tip diameter like preliminary 

measurements were accomplished on the plastic gears. 

 

Keywords: Plastic injection, mold design, plastic gears, mold manufacturing, spur gears, 

HDPE molding 

 

NOMENCLATURE 

 

 

 

 

M Module d Pitch diameter E Modulus of elasticity 

Z number of teeth dB base diameter G Modulus of rigidity  

Ø pressure angle in degrees dt tip diameter HDPE High density polyethylene 

a Addendum dr root diameter   

b Dedendum Pc circular pitch   

F face width of gear tooth PB base pitch   
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1. INTRODUCTION 

 
Gears are generally used in power and motion transmission work under different loads and 

speeds. Due to advantages of noiseless running, light weight, resistance to corrosion, ease of 

mass production, lower coefficients of friction, and the ability to run without external 

lubrication, the use of plastic gears is continually increasing. These gears are especially 

preferred and successfully used in office machines, household utensils, in the food and 

automotive industries, and in textile machinery because of the above- mentioned 

advantages[1]. Injection molding is one of the most common and versatile operations for mass 

production of complex plastic parts with reasonable dimensional tolerance. It requires 

minimal or no finishing and assembly operations [2]. Injection molding is typically a two-

steps cyclic process: melting of polymer material using rotating screw and the second one is 
filling of the mold with molten polymer by the forward ramming of the screw [3]. The molded 

part is shaped according to the  configuration of mold  cavity  during the solidification stage 

by the cooling process. The quality of the molded part depends on the type of raw material 

(plastic  material), the mold material, the design parameters and the process parameters. For 

plastic gear injections some of these parameters (design and process parameters like number 

of runners, injection direction, mold temperature and melting temperatures regarding the 

performance parameters of shrinkage, welding lines, warpage and air traps) were discussed by 

TAIFOR et al, [4]. Ghazali et al, [5] studied designs of plastic injection molding with 

different gate locations, cooling quality, sink mark, fill + pack, and warp analysis to find out 

the best injection molding design to fabricate. Dimitrios[6] et al, examined the injection 

molding simulation of a polystyrene plastic part. They designed simulation analyzes to find 
out how the molten plastic flows through a mold in order to identify manufacturing defects. 

Eghbal Hakimian & Abu Bakar Sulong [7] investigated the effect of injection molding 

parameters and the types of thermoplastics composites (amorphous or crystalline based 

polymer matrix) on the shrinkage and warpage properties through numerical simulation using 

design of experiment method (Taguchi method). They studied three factors and their 

interactions were investigated in this case study, the effects of the injection parameters on 

warpage and shrinkage at different fiberglass percentages and cooling temperatures were 

analyzed according to the Taguchi method. Dimov et al [8] investigated the effects of three 

processing and one geometric factor on the surface quality of micro-features in three different 

polymeric materials, they set the mold temperature in the conventional range, their study 
revealed that in general, increasing the barrel temperature, mould temperature and the 

injection speed improves the polymer melt fill in micro-cavities. Abdul Rahman et al [9] 

studied windows frame manufacturing by injection molding process where an investigation 

was carried out with the aid of Moldflow software, the investigations were carried out on 

flowing, packing, cooling and costing of injection moulded window frame. They found that 

natural fiber composite material is suitable to manufacture window frame. The hollow design 

window frame which has lower thickness is more desirable to be fabricated than solid design 

of window frame. Hollow design is unlikely to undergo warpage during cooling. Besides that, 

hollow design inherently required small amount of materials to fabricate. Shen et al [10] 

indicated the processing phenomenon of electronic dictionary battery covers in thin-walled 

injection molding. They indicated that the fluid front firstly passes through the four-side 
region of battery cover on filling stage. Because these regions have the thicker dimension, 

these induces the smaller resistance hence the fluid front goes into the central region. 

Nagahanumaiah, B. Ravi [11] investigated the effect of injection molding process parameters 

on the performance of direct metal laser sintered (DMLS) mold in producing quality Zytel 

nylon 66 plastic parts with consistency in part shrinkage and shot/part weight.  They found 

that melt temperature and injection speed have almost equal influence, but more than that of 

injection temperature and pressure in achieving desired part shrinkage and higher part weight.  
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In this present paper, the process of plastic filling is simulated and analyzed theoretically and 

experimentally through designing and manufacturing a mold for plastic injection process. The 
geometric data of the plastic gear is given in table (1). The molded part is designed as CAD 

model in Solidworks software and C++ 

programing language by generating 500 

coordination points for trochoid and 

involute curves as given in [4]. The 

coordinates of the gear teeth profiles are 

generated by using the equations given 

[12]. The raw material supposed to be 

used for plastic injection molding is HDPE 

(High Density Poly Ethelene), which 
has the following characteristics as 

in table(2).  

 

Table 1. Gear dimenions     Table 2. HPDE properties 

Gear Dim. Values  

M (mm) 3.000 

Z 20 

Ø (degrees) 20 

a (mm) 3.000 

b (mm) 3.750 

F (mm) 10.000 

d (mm) 60.000 

 

 

 
The methodology of the work accomplished in the present paper is given below. It starts with 

design of the part/gear and its CAD model. Next the mold is designed, manufactured and 

assembled. Then injection process is accomplished, and the manufactured gears are inspected 

and measured. 

 
Figure 1. The methodology of the work 

Property name  HDPE properties 

Family name Polyethylenes (PE) 

Trade name Eltex A4020 

Material structure Crystalline 

Melt density (g/cm3) 0.716 

Solid density (g/cm3) 0.951 

E (MPa) 2600 

Poisson ratio 0.4 

G (MPa) 929 
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2. DESIGN OF THE MOLDED PART AND THE MOLD  

 

2.1. Design of the molded part 

 

The molded part (plastic spur gear) has the following dimensions calculated according to spur 

gear equations as in table(1), these equations were used in excel sheet. Fıgures (2) and (3) 

describes the dimensions of the molded part model as following. 

 

 

                         
Figure 2. CAD model of spur gear        Figure 3. The front & side views of the part/gear 

 

2.2. Design of the mold  

 

The mold is made of steel, figures (4), (5) (6), and (7) show various drawings and views of the 

mold designed in Solidworks.  Figure (8) shows the manufactured mold in the workshop. 

There are some secondary machining operations performed before mold assembly as 

following : 

1. Surface grinding of mold parting surface; 
2. Machining of  gates and vents for the optimized dimensions as per the results of filling 

analysis performed using Solid works software. 

3. Drilling and reaming of ejector holes and two guide pin holes; and 

4. Drilling and tapping of four holes on base plate (steel) of the insert for fastening 

purpose. 

 

    
Figure 4. The front view of the mold with section front view           Figure 5. Mold side view  
 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 340 

 

    
Figure 6.Top and front views   Figure 7. Isometric view    Figure 8. Manufactured mold 

 

The optimized cavity size of the mold (for numerical study and simulation in Solidworks 

plastic tool) is designed with the information of the shrinkage factor of the raw plastic 

material. Usually the targeted part size is enlarged as much the shrinkage factor of the raw 

plastic material. In case the information about shrinkage factor is not available or not reliable, 

a circular disc model/mold (with a diameter almost as much the gear diameter) is created and 

the raw material is injected into this circular disc mold first. The dimensions of the mold size 

and the plastic part after cooling will help determine the shrinkage factor of the raw plastic 

material experimentally. The molds for a circular disc and for a gear are shown in figures (9) 
(10) and (11). 

 

    
Figure 9. Circular disc hole    Figure 10. 2D drawing    Figure 11. Teethed mold 

 

Before the wire EDM machining of the cavity plate, the gear model is enlarged in the 

Solidworks by the correct shrinkage factor. Then the enlarged mold cavity with teeth is 

machined by EDM cutting with a wire diameter of 0.18 mm. 

 

3. SIMULATION OF PLASTIC FLOW IN THE PLASTIC GEAR 

 

3.1. Meshing 

 

A simulation is prepared  in Solidworks (V.16) plastic tool with triangular element size of 

0.25 mm, and number of the tetrahedrons around 6338007. So, the meshing is very smooth as 

described in the figures (12 and 13), in order to get high accuracy information. 
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Figure 12. Meshing of the spur gear.   Figure 13. Magnified meshed tooth. 

 

The simulation settings of process parameters are as following: 240 C is  the melting 

temperature, injection pressure is 50 Mpa, while the mold temperature is 50 C. 

 

3.2. Filling results 

 

3.2.1. Fill time: 

 
The fill time plot displays the profile of the plastic melt as it flows through the mold part 

cavity during the filling stage of the injection molding process. In figure (14),the blue regions 

indicate the start or beginning of the flow front, the red regions indicate either of the flow 

front position at any given time interval during an animation of the filling stage or of the end 

of fill when the flow has stopped, even if the software detects a short shot [13]. The duration 

of filling time for the spur gear was (1.5944) sec. 

3.2.2. Cooling time  

Cooling time variance is the amount of time taken for sections of the part to cool down 

compared to the average cooling time[5]. Typically, cooling time is 70% of the total cycle 

time. Two factors that affect cooling time are melt temperature and mold temperature. 
Increasing either temperature typically results in increased cooling time. Plastics require long 

cooling times because they are good insulators with low thermal conductivities, figure (15) 

shows  the variation of the cooling time where the  maximum cooling time is (82.27) sec [13]. 

3.2.3. Pressure at end of fill: 
During the filling stage, the forward injection velocity of the reciprocating screw is controlled, 

which results in the pressure required to fill the cavity at that velocity. The injection pressure 

is propagated through the molten plastic and results in a pressure drop distributed along the 

length of flow. The pressure at the end of fill is a very good indication of how evenly the 

cavity has filled[13]. Figure (16) shows in this  simulation the maximum pressure obtained 

was (59.05) Mpa. 

3.2.4. Temperature at end of cooling: 
The temperature at end of cooling plot is based on when 90% of the part volume is below the 

material deflection temperature under flexural load, the ejection temperature. If there is a 

large temperature distribution in thick regions of the part, several problems may occur: sink 

marks, internal voids, or warpage. To reduce these problems, you should design the part with 

a uniform wall thickness[13]. In figure (17) the temperature at the end of filling (166.9 

Celsius) is given. 

3.2.5. Air traps 

If the air in the mold cavity cannot be vented to the atmosphere during the filling stage, the 

trapped air can prevent the plastic material from filling the volume where the air trap is 

located. This can result in incomplete filling and packing in the air trap location or even a 
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through-hole in the part due to the trapped air. Figure (14) describes the distribution of the air 

traps for the molded spur gear through the simulation of Solidworks[13]. 
 

        
Figure 14. Fill time and air traps                Figure15. Cooling time. 

    
Figure 16. Pressure at End of Fill.            Figure 17. Temperature at End of Cooling. 

 

  4. EXPERIMENTAL PROCEDURE 
In this investigation, a circular disc and a spur gear with 20 number of teeth  and 3mm module 

are injected with the following process parameters: 83 seconds cooling time and 250 °C 

melting temperature of the plastic. 
At the first stage, a circular disc with an outside diameter of 50 mm and inside diameter of 20 

mm is used for injection and manufacturing of circular part as shown in figure (18). Next a 

mold cavity with teeth number of 20 and module of 3mm, as shown in figure (19), is attached 

to the mold to produce plastic spur gears. The shrinkage factor obtained from circular disc 

parts were employed in design of gear parts molds. Hence, gear parts were injected with  

more reliable design inputs. 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 343 

 

     
  Figure 2. Molded disc      Figure 3. Spur gear cavity           Figure 4. Molded spur gear 

5. RESULTS AND DISCUSSIONS 
The molded plastic gears (seen in figure 20) were inspected visually. Tooth profiles were 

satisfactorily good in appearance and no visible defects were noted on functional tooth 

surfaces. 

Gear number  dt   

(mm) 

dr (mm) 

1 64.7 52.0 

2 64.8 52.0 

3 64.6 51.9 

4 64.7 51.9 

5 64.8 51.7 

6 64.5 52.0 

7 64.7 52.0 

Average of samples 64.685 51.928 

The target values for both the tip and root diameters of the molded spur gear supposed to be 

66.0 mm and 52.5 mm for the tip and root diameters respectively. The tip and root diameters 

of 7 sample molded gears were measured and the average deviations from the target values 

were determined as 2% in tip diameter and 1% in root diameters. These deviations are 

accepted as reasonable values for a preliminary experimental work. 
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ABSTRACT 

Pure and Zn-doped CdO (ZCO) nanoparticles were prepared by co-precipitation technique. 

The structural, morphological and optical properties of ZCO nanoparticles depending on 
Zn%-molar ratio were determined by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning electron 

spectroscopy (SEM), Ultraviolet-Visible (Uv-Vis) spectroscopy and Fourier Transform Infra-

Red spectroscopy (FTIR) analysis. All the samples were observed in the cubic (111) CdO 

preferential orientation and regular spherical shape according to the XRD analysis and SEM 

surface images, respectively. Energy dispersive X-ray (EDX) spectrometer confirmed the 

presence of Cd, O and Zn % elemental percentages. Energy band gap energy decreased with 

increasing Zn2+ concentration due to quantum confinement effect. From FTIR spectrum of 

samples, each of them had Cd-O characteristic peaks in between 400-550 cm
-1

. 
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1.INTRODUCTION 

Recently, as a transparent conductive oxide, CdO nanoparticles have been so interesting in 

technological and industrial areas because of their high surface/volume ratio and quantum size 

effect. CdO is II-VI group material, n-type in nature, high direct band gap energy of 3.46 eV, 

non-expensive compared to silicon as well as it has high optical transparency, high electrical 

conductivity and antibacterial character.
1
 To arrangement structural and optical properties of 

CdO nanoparticles, doping is an effective method with metallic ions. Defect sites and location 

of a host or doping ions determines the direct band gap energy and grain size of CdO 
nanoparticles due to the physical and chemical properties.   

CdO nanoparticles is prepared by different chemical techniques such as SILAR, chemical 

bath deposition, sol-gel and co-precipitation.
2-4

 Among them, the most preferred method is co-

precipitation with many advantages such as simple synthesis process, facile, easy control of 

particle size and homogeneous production.  

There are few studies reported about the Zn molar percentage effect on the CdO nanoparticles 

compared to their thin film forms.
5-6

 Gupta et.al. studied the increase in Zn2+ doping 

concentration and concluded that it caused a reduction in the band gap energy (Eg) (3.36–3.02 

eV).
7
 Ravichandran et.al. reported that optical bandgap of the Zn doped CdO nanoparticles 

changed from 2.67 to 2.61 eV for different zinc concentrations (0, 2, and 5 wt%) .
8
 Pauline 

and Nesaraj explained that the intermolecular free length increment of the nanofluids 
depended on the increasing Zn2+ incorporation.

9
 

In this study, we investigated co-precipicated CdO nanoparticles and their optical properties 

depending on the Zn% molar ratio. Structural, morphological and optical properties were 

determined using some of the analysis such as XRD, SEM, UV-Vis and FTIR spectroscopy. 
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2. EXPERIMENTAL DETAILS 
In the present study, zinc oxide (ZnO) and cadmium nitrate tetrahydrate Cd(NO3)2.4H2O 

were procured from Sigma Aldrich and sodium hydroxide (NaOH) was obtained from Merck. 

Any further purification of raw materials was not needed. In the calcination process, 0,1 M 

(NaOH) was added to 0,17 M Cd(NO3)2.4H2O and enough amount (molar percentages of 2% 

and 4%) of ZnO mixing in 110 ml. distilled water. The aqueous solution was stirred along one 

day at room temperature and one day waited for it to collapse. Then, the white precipitate 

washed with distilled water and ethanol several times in order to eliminate surface impurities. 

Obtained three samples (pure CdO, 2% Zn doped CdO, 4% Zn doped CdO) were dried at 100 
o
C and calcined at 500 

o
C for 2 hours in the furnace. During the calcination, the prepared 

powder was decomposed according to the following reactions as shown in the Eq. 1:  
Cd (NO3)2.4H2O+ ZnO+ H2O+2NaOH → Cd (OH)2+ Zn(OH)2 + 2NaNO3+4H2O↑  

Cd (OH)2 + Zn(OH)2→CdO+ ZnO+ 2H2O↑                                                                 (1)                                       

X-ray diffraction (XRD) analysis was performed on a PANalytical Empyrean X-ray 

diffractometer using Cu- Kα radiation (45 kV, 40 mA and λ = 1.5406 nm). Nanoparticles 

were scanned with a speed size of 0.013 and 2θ range between 20° and 80°. The surface 

morphology of samples was determined by using JEOL JSM- 7100F-SEM (Scanning 

Electron Microscope). Elemental microanalysis (wt %) of nanoparticles was carried out using 

OXFORD Instruments X-Max EDX (energy-dispersive X-ray spectrometer) that was 

connected to SEM.  Optical properties (absorbance, transmittance, direct band gap energy) 

were investigated by Analytic Jena UV-Vis spectroscopy which was recorded in the range of 

400-1000 nm. FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrum) measurements were performed on 
VERTEX 70 model spectrophotometer with an attenuated total reflectance (ATR) accessory 

between 400 and 4000 cm
-1

 (Bruker, Germany). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1. shows the elemental composition of CdO nanoparticles were observed by EDX The 

results showed the presence of Cd, O and Zn elements . As expected, the atomic percentage of 

Zn increased with increasing Zn2+ concentration, while the atomic percentage of Cd 

decreased. 
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Figure 1. EDX analysis results of a) CdO, b) CdO-2% Zn and c) CdO-4% Zn nanoparticles 

XRD analysis of all the samples is indicated in Figure 2. Purple marked diffraction peaks with 
the (111), (200), (220), (311), and (222) crystal planes corresponds the cubic phase of CdO 

(JCPDS card no:65-2908).
10

 As expected, hexagonal wurtzite ZnO phase (JCPDS card no:36-

1451) was observed (green marked) and ZnO-based peaks increases for increasing Zn
2+ 

concentration. However, preferential orientation of CdO (111) peak intensity increased 

compared to the pure CdO sample with the increasing Zn
2+ 

concentration, interestingly.  

These results showed that that pure CdO and Zn doped CdO samples have a cubic CdO 

structure. From Figure 3., more detailed XRD patterns and structural parameters of the 

samples were observed in between 2=32 and 2=37, indicating a slightly shift for CdO 
(111) peak with the increasing Zn

2+ 
concentration due to the disorder of atomic positions 

which occurs solution mixing process.
11 

Unlike the 4% Zn
 
doped samples, there was a shift 

towards lower CdO (111) angle and higher FWHM and d value with changing lattice volume 

in 4% Zn
 
doped CdO .

12
  Shift angles hadnearly the similar value of 2 in Zn doped CdO 

samples. Average crystalline size of samples were calculated by Debye Scherrer equation (Eq. 

2) and they are given in Table 2.; 

D=0.94 / cos                                                                                     (2) 

 

in where, D is average crystalline size,  is the wavelength of x-ray. 2 shows the diffraction 

angle and  represents full with at half maximum. 
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 Figure 2. 
X-ray diffraction peaks of CdO*, CdO-2% Zn* and CdO-4% Zn* nanoparticles (* and * 

marking depicted ZnO and CdO diffraction peaks, respectively) 

  
Figure 3. Detailed XRD patterns and structural parameters (diffraction angle, distance 

between the planes and full with at half maximum corresponding to 2, d, FWHM, 

respectively) of CdO*, CdO-2% Zn* and CdO-4% Zn* nanoparticles. 
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Table 1:  Average crystalline size of samples are calculated by Debye Scherrer equation 

 Peak 

position 

2θ (°) 

 

FWHM  

Bsize (°) 

 

FWHM  

Bsize (rad) 

 

Dp  

(nm) 

 

CdO 4%Zn 33,65 0,1777 0,0031 48,82 

CdO 2%Zn 33,22 0,1892 0,0033 45,80 

CdO 33,45 0,1663 0,0029 52,14 

Dp  Average (nm)                                                                                                         

48,92 

 

 

Under high magnification ratio (x50000), surface images of CdO, 2% Zn and 4% Zn doped 

CdO samples are shown in Figure  4. No pinholes or cracks were detected on the surfaces. All 
of the samples had spherical shapes. The particle size of these spheres (65-125 nm. range) 

depends on the synthesis conditions and Zn molar ratio in the sample .
13

 It is clear that more 

agglomerative formations were observed in 2% Zn doped CdO nanoparticles. 
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Figure 4. SEM surface images of a) CdO, b) CdO-2% Zn and c) CdO-4% Zn nanoparticles 

Uv-Vis absorption spectra of CdO samples are presented in Figure 5 in the range 400-1100 

nm. It was observed that the absorption edge shift (red shift) was decreased to the longer 
wavelengths with increasing Zn

2+
 concentrations due to changing lattice strain.

14
 Therefore, it 

can be concluded that Zn
2+

 attached to the Cd
2+

 site of the CdO lattice .
15 
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Figure 5. Uv-Vis spectra of a) CdO, b) CdO-2% Zn and c) CdO-4% Zn nanoparticles 

The direct band gap energy (Eg) of the samples was calculated by Tauc relation with the Eq.3; 

h= A (h-Eg)
n
 (n=1/2 for direct band gap).                                                     (3) 

In Eq. 3 where α attributed to the absorption coefficient, h represents the Plank constant, ν is 

the light radiation frequency and Eg is the direct band gap energy. A is a constant. Direct band 
gap energy was calculated by extrapolating the straight portion of the graph near absorption 

edge to h axis. A decrease in the band gap energy (2,3 to 2,1-2,05 eV) was attributed to the 

quantum confinement effect with increasing Zn
2+

 concentration in CdO structure .
16

 

 

 
Figure 6. Band gap energy of a) CdO, b) CdO-2% Zn and CdO-4% Zn nanoparticles 
In Figure 7 and Table 2, FTIR spectrum of all samples are listed depending on the Zn% molar 

ratio to detect functional groups in 400-4000 cm
-1

 wavenumber region at room temperature. 

Characteristic Cd-O mode related bands are observed in about 450-550 cm
-1 

in all samples .
17 

They are very similar bands because of the same salts were used. Bending vibration of CO2 

was detected at 2468 cm
-1

 since these samples may have been affected from the atmospheric 

conditions compared to the Zn doped samples .
18 

Bands associated with Zn-O could be 

detected and this result was seen compatible with XRD analysis .
19

 These results indicated the 

formation CdO in all samples.  

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/absorption-coefficient
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Table 2:  FTIR spectra table of CdO, CdO-2% Zn and CdO-4% Zn nanoparticles 

 

Primary Assignments 

Peak – Wavenumber (cm
-1

) 

CdO CdO 

(2% Zn) 

CdO 

(4% Zn) 

Asymmetrical stretching (H2O 

molecules) 

3611 3612 3615 

Symmetrical stretching (H2O 

molecules) 

3418 3419 3420 

Asymmetrical stretching (C-H) 2925 2926 2928 

Symmetrical stretching (C-H) 1077 1077 1077 

Absorption of CO2 molecules from the 

air 

2466 2467 2468 

Stretching vibrations (C=O) 1799 1798 1799 

Stretching vibrations (C-O) 1388 1391 1392 

Bond (Cd-Zn-O) - 858-712 860-715 

Bond (Cd-O) 460 458 458 

 

It is possible that the organic functional groups of the synthesized nanopowders created the 

absorption bands that appeared. Similar results were given by Yesudoss T..
20

The absorption 

bands at 3611 and 3418 cm
-1

 were asymmetric and symmetrical stretching of H2O molecules. 

At 2925 and 1077 cm
-1

 the vibration mode observed and they represent the C-H asymmetric 

and symmetrical stretching vibrations, respectively. The peak at 2466 cm
-1

 was related to 
absorption of CO2 comes from the air.  

The weak and strong peak indicated at 1799 cm
-1

 and 1388 cm
-1

 respectively were associated 

with the C = O and C-O stretching vibrations of the carbonyl groups, respectively. The peaks 

below the 1000 cm
-1

 are useful for understanding the metal oxide bond. Similarly, the strong 

narrow absorption bands at 719 cm
-1

 obtained in Zn doped samples showed the Cd-Zn-O 

bond while the weak peak at 485 cm
-1

 represents the phase of Cd-O.  

The important finding was that Zn reduces the transmittance between the wavenumber of 

1794 and 1076 cm
-1

, due to the Zn concentration that reduced the vibration of carbonyl groups 

shift in the peak from 458 cm
-1

 to 460 cm
-1

 showed that the presence of Zn dopant in the CdO 

nanocrystals. Moreover, Zn concentrations also decreased the intensity of the absorption peak 

at 719 cm
-1

. The peaks in the samples at 858 cm
-1

 and 712 cm
-1

 confirmed the presence of Zn. 
As a result, the FTIR analysis approved the confirmed the existence of Cd, Zn and O atoms in 

the samples that were synthesized.  
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Figure7. FTIR spectra of CdO (a) , CdO-2% Zn (b) and CdO-4% Zn (c) nanoparticles 

4. CONCLUSION 

In this study, synthesis and characterization of pure and Zn doped CdO structures in the 

nanoscale were presented. Although all the samples have CdO associated strong diffraction 

peaks, Zn doped samples have ZnO associated weak diffraction peaks. SEM images showed 

spherical and regular formations. With quantum confinement effect, absorption edge was 

shifted to longer wavelength regions in the Zn doped CdO samples. FTIR spectra confirmed 

that the formation of CdO from its precursors and characteristic Zn-O bands were detected. 

This study suggests that the co-precipitated Zn doped CdO nanoparticles are suitable 

materials for optical devices applications.  
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ABSTRACT 

 

Torque connection (coupling) is termed as a device used to make a permanent or semi-

permanent connection or a device used to connect two shafts or rotating parts to each other at 

their ends for the purpose of transmitting power. The couplings can be divided into two main 

groups first one is the rigid coupling, and the second type is the flexible coupling. Rigid 

coupling used to connect two shafts which are perfectly aligned and flexible coupling used to 

join two rotating part and allow some degree of misalignment. The flexible coupling also falls 

into two main categories: Material Flexing and Mechanical Flexing. The material flexible types 

obtain their flexibility from stretching or compressing a resilient material, such as rubber, or 

from the flexing of thin metallic discs or grid. The mechanical flexing couplings accept 

misalignment from rocking, rolling or sliding of metal surfaces. In this paper, design, and 

simulation of a modified coupling will be studied. Mechanical properties and performance of 

new coupling will be checked. The new design is an attempt to reach a better performing 

coupling. By combining the two types of the main categories: Material Flexing and Mechanical 

Flexing type of couplings, increasing the critical part’s area to decrease the stress that may be 

occurred, giving some parts the ability to slide and with the presence of the resilient material, 

high misalignment and high torque capacity with more reliability will be obtained. Design of 

coupling will be conducted by solid modeling CAD software (SOLIDWORKS 2018). After 

preparing the 3D model in SOLIDWORKS, the numerical analysis will be obtained with the 

use of ANSYS 16.2 software. 

Keywords: Flexible coupling, flange coupling, pin/bush type torque coupling 

 

1. INTRODUCTION 

Shafts are usually available up to 7 meters’ length due to inconvenience in transport. In order 

to have a greater length, it becomes necessary to join two or more pieces of the shaft by means 

of a coupling. Coupling is a device used to connect two shafts together at their ends for the 

purpose of transmitting power. Shaft couplings are used in machinery for several purposes, the 

primary purpose of couplings is to join two pieces of rotating equipment while permitting some 

degree of misalignment or end movement or both [1]. The two main categories of couplings 

are: rigid coupling and flexible coupling. Rigid couplings are used to transfer high torque 

between two shafts with perfect alignment while flexible couplings are used to transfer torque 

which lower than that one in rigid coupling with allowance of some misalignment. Flexible 

coupling falls into two main categories according to the way of gaining the ability to tolerate 
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the misalignment. The first type of flexible coupling is obtaining the ability of tolerating the 

misalignment due to the material properties like rubber in bushed pin coupling and the grid in 

grid coupling. The second type of flexible coupling is obtaining the ability of tolerating the 

misalignment due to the clearance between the meshing parts like gear coupling and roller chain 

coupling. The primary purpose of couplings is to join two pieces of rotating equipment while 

permitting some degree of misalignment or end movement or both. 

 

Misalignment is the deviation of relative shaft position from collinear axis of rotation 

when equipment is running at normal operating conditions. [2]. 

 

Shaft misalignment consists of three types [3] as shown in Figure 1: 

(1) Offset where the two shafts are on two separate parallel centerlines Figure. 1 (a). 

(2) Angular where the two shafts are coaxial but at an angle to each other Figure. 1 (b). 

(3) Shaft misalignment would be a combination of both of these effects Figure. 1 (c). 

 

Offset misalignment affects power consumption more than angular misalignment and the 

components of misalignment are additive irrespective of whether they are horizontal or vertical 

[4]. The process of shaft alignment is the positioning of the shaft center lines of the driver 

machine and driven machine to create collinear shafts, where the rotational center lines of the 

coupled shafts are parallel and intersect (like a single shaft), this is accomplished through either 

shimming or moving the machine. 

 

 
 

Figure 1 Types of shaft misalignments 

 

2. DESIGN OF COUPLINGS 

 

2.1. Calculations 

 

The applied torque for couplings will be 810 Nm. Stainless steel was selected for materials of 

shafts. From engineering data Tables in ANSYS, the yield strength for the stainless steel is 207 

MPa. Using safety factor of 2, the allowable shear strength will be near to 59.7 MPa. 
 

Grey cast iron ASTM grade 20 or 150 (ISO 150, EN-JL 1020, F11401) was selected for material 

of flanges with shear strength of 180 MPa [3]. This type of material will be used only for flanges 

and because of the flange is not a critical part, in the case of failure, other parts have to fail first. 
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Structural steel was selected for materials of keys, bolts and pins. From engineering data Tables 

in ANSYS, the yield strength for the Structural steel is 250 MPa. Using safety factor of 2, the 

allowable shear strength will be near to 72 MPa. The material of each part is shown in Table 1. 

 

Table 1. Material names of each part 

 

 

 

 

 

 

2.1. Modified flange coupling calculation 

 

Number of bolts for each group is 6. 

Number of pins is 6. 

 

2.1.1. Shaft design 

The shaft diameter is calculated according to shear stress as Eq. 1. 

3

16
sT d


                  (1) 

3 3810 10 59
16

d


     

41.03 44 .d mm   standard 

2.1.2. Pin design  

 

72 .MPa   ( ) 114 .d pitch mm   

The total load can be obtained as Eq. 2. 

810000
14210.526 .

57
totalp N                (2) 

The load on each pin can be found by dividing the total load over the number of pins as Eq. 3. 

14210.526
2368.42105 .

6
p N             (3) 

The diameter of pins can be found directly from the direct shear stress Eq. 4. 

2 2

2368.421053
72 6.384 10 .

4 4

p
mm

d d


 

    

 

                       (4) 

Part name Material name  

Flange  Gray cast iron  

Shaft  Stainless steel 

Bushes Polyethylene 

Key, bolts, pins Structural steel 
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The pins diameter with the flexible material diameter considering that the flexible material 

Thickness is 4 mm as in Eq. 5. 

                                            
flexible material.(4 2)p pc thicknessd d                                              (5) 

flexible material.10 (4 2) 18 .p thicknessd mm     

Pins pitch diameter is calculated as in Eq. 6. 

88 18 4 2 114 .DP mm                                                     (6) 

2.1.3. Hub design  

 

The outer diameter and the length of the hub are calculated by Eq. 7 and 8 respectively. 

2 88 .D d mm                                                           (7) 

1.5 66 .L d mm                                                          (8) 

2.1.4. Key selection  

 

The standard key selected according to the shaft diameter [5]. 

w=14    t=9 

2.1.5. Bolts design  

 

For the bolts design, two groups of bolts will be designed for the new coupling design, 

Each group will be designed to carry the total load by itself. 

The pitch diameter of the first group is calculated as in Eq. 9. 

1 3 3 44 132 .pbD d mm                                                  (9) 

Diameter of the first group bolts is calculated as in Eq. 10 according to shear stress. 

12

1
4 2

pb

s

D
T Dbolt n


                                               (10) 

3 2

1

132
810 10 72 6 6.0106 . 8 .

4 2
Dbolt mm mm


         

 

The second group design 

Assuming Pins pitch diameter is160 mm. Bolt diameter according to shear stress is calculated 

as in Eq. 11. 
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22

2
4 2

pb

s

D
T Dbolt n


                                                (11) 

3 2

2

160
810 10 72 6  5.4594 . 6 .

4 2
Dbolt mm mm


         

2.1.6. Flange design  

 

The outside diameter of the flange is calculated as in Eq. 12. 

4 176 .fD d mm                                                        (12) 

The thickness of the flange is calculated as in Eq. 13. 

0.5 22 .ft d mm                                                       (13) 

 

Stress analysis;  

 

First bolts group  

 

Considering that each group will carry the load by it self  

8 .d mm  ( ) 132 .d pitch mm  

Total load can be obtained by dividing the torque to pitch radius of bolts as in Eq. 14. 

( )

T
p

r pitch
                                                              (14) 

810000
12272.7272 .

66
totalp N   

The load on each pin can be obtained by dividing of the total load to the number of bolts as Eq. 

15. 

12272.7272
2045.4545 .

6
p N            (15) 

Shear stress can be obtained from the direct shear stress formula as Eq. 16. 

2

2045.4545
40.6981 .

64
4 4

p
MPa

d

 
 

   

 

                                (16) 
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Second bolts group 

 

6 .d mm  ( ) 160 .d pitch mm  

Total load can be obtained by dividing the torque to pitch radius of bolts as in Eq. 17. 

                
( )

T
p

r pitch
                                                             (17) 

810000
10125 .

80
totalp N   

The load on each pin can be obtained by dividing of the total load to the number of bolts as in 

Eq. 18. 

10125
1687.5 .

6
p N                                                    (18) 

Shear stress can be obtained from the direct shear stress formula as in Eq. 19. 

2

1687.5
59.683 .

36
4 4

p
MPa

d

 
 

   

 

                                  (19) 

 

Pin stress analysis  

10 .d mm  ( ) 114 .d pitch mm  

Total load can be obtained by dividing the torque to pitch radius of bolts as in Eq. 20. 

810000
14210.526 .

57
totalp N                                              (20) 

The load on each pin can be obtained by dividing of the total load to the number of pins as in 

Eq. 21. 

14210.526
2368.42105 .

6
p N                                             (21) 

Shear stress can be obtained from the direct shear stress formula as in Eq. 22. 

2 2

2368.421053
30.1594 .

10
4 4

p
MPa

d

 
 

   

 

                             (22) 
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Hub analysis 

The shear stress in hub is calculated considering the hub as hollow shaft according to Eq. 23. 

44 .d mm  88 .D mm  66 .l mm  

Tr

J
                                                                  (23) 

4 4( )
32

J D d


                                                       (24) 

4 4
4 4

162

( )
( )

32

D
T

T D

D d
D d

 
 


 

  




 

4 4

16 810000 88
.

(88
6.4603

44 )
MPa



 
 


 

2.2.  CAD modeling 

CAD modeling of THE MODIFIED PIN/BUSH coupling is drawn in Solid-works according 

to the obtained dimensions from the previous calculations as described in Table 2.  

Table 2. Design specification of modified bush/pin coupling. 

Shaft diameter  44 mm. 

Hub outside diameter 88 mm. 

Hub length 66 mm. 

Key width 14 mm. 

Key thickness 9 mm. 

First group Bolt diameter 8 mm. 

Second group Bolt diameter 6 mm. 

First group Bolts pitch diameter  132 mm. 

Second group Bolts pitch diameter 160 mm. 

Pins diameter  10 mm. 

Pins pitch diameter  114 mm. 

Rubber thickness 4 mm. 

Flange thickness 22 mm. 

Flange outside diameter  176 mm. 

 

2.2.1. 2D drawings: are shown in the following Figures, 

 

Figure 2 shows the side view of the coupling. 

 

Figure 3 shows the front view of the coupling. 

 

Figure 4 shows the isometric view of the coupling 
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Figure 2  Side view 

  
Figure 3 Front view    Figure 4 Isometric view 

2.2.2. 3D CAD drawings: the following Figures 5-10 shows the 3D assembly drawings   

 

         
Figure 5 Exploded view for the total design  Figure 6 Side view for the total design. 
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Figure 7 Exploded view for the first half with the pins. Figure 8 Front view for the first half.  

 

 
Figure 9 Exploded view for the second half. 

 

   
Figure 10 Exploded view for the second half with the shaft bore and the key way. 
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3. ANSYS MODEL 

 

Figure 11 shows the ANSYS CAD model. 

 

 
Figure 11 ANSYS CAD model 

 

3.1.  Meshing:  

The mesh statistics shown in Table 3, the meshed model shown in Figure 12. 

 

Table 3. Mesh Statistics of Model 

Statistics 

Bodies 27 

Active Bodies 27 

Nodes 1129565 

Elements 609316 

Mesh Metric None 

 

 
Figure 12 Model meshing 
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3.2. ANSYS Results  

 

3.2.1. Shear stress  

 

The maximum shear stress will occur in the pin parts in value of 25 MPa. Shear stress results 

are shown in Figure 13. 

 

 
Figure 13 Shear stress results 

The maximum shear stress position in pin shown in Figure 14. 

 

 
Figure 14 maximum shear stress position. 

Table 4 shows the Minimum and Maximum shear stress values. 

 

Table 4 Shear stress values. 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. -24.257 25.557 
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3.2.2. Equivalent stress  

 

The maximum equivalent stress will occur in the pin parts in value of 182.97 MPa. Equivalent 

stress results shown in Figure 15. 

 

 
Figure 15 Equivalent stress results 

Maximum equivalent stress position shown in Figure 16 

 

 
Figure 16. Position of maximum equivalent stress. 

Table 5 shows the Minimum and Maximum Equivalent stress values. 

 

Table 5. Minimum and Maximum Equivalent stress values 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. 9.2178e-004 182.97 
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3.2.3. Normal stress  

The maximum normal stress will occur in the pin parts in value of 107.24 MPa. Normal stress 

results are shown in Figure 17. 

 

 
Figure 17. Normal stress results 

Position of normal stress shown in Figure 18. 

 

 
Figure 18 Position of normal stress 

Table 6 shows the Minimum and Maximum normal stress values. 

 

Table 6. Minimum and Maximum normal stress values 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. -101.47 107.24 
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3.2.4. Total deformation 

 

The maximum deformation is 0.044 mm. Total deformation is shown in Figure 19. 

 

 
Figure 19 Total Deformation 

Table 7 shows the Minimum and Maximum Total Deformation 

Table 7. Minimum and Maximum Total Deformation 

Time [s] Minimum [mm] Maximum [mm] 

1. 0. 4.4076e-002 

 

Table 8 shows the physical properties of the design with the applied load and boundary 

condition. 

 

Table 8. Physical properties of the design with the applied load and boundary condition 

Properties 

Volume 1.662e+006 mm³ 

Mass 11.843 kg 

Scale Factor Value 1. 

Definition 

Type Moment Fixed Support 

Define By Vector   

Magnitude 8.1e+005 Nmm (ramped)   

Direction Defined   

Suppressed No 

Behavior Deformable  
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4. OTHER CAD MODEL  

 

The same model can be designed with 8 or 9 pins, increasing the number of pins will give 

smooth power transmission in the case of angular misalignment and can give the ability to 

reduce the outside diameter. 

The both models designed to carry 130 Nm with shaft of 15 mm in diameter and 50 mm outside 

diameter. 

  

4.1. 3D CAD model of the coupling with 8 pins  

 

In Figures 20,21,22,23,24,25, all the parts are shown in the assembly for the 8 pins model. 

 

 
Figure 20 Isometric view.   Figure 21 Side view for the total design. 

 
 

Figure 20 Exploded view for the total design. 
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Figure 21 Isometric view for flange assembly.      Figure 22 Exploded view for the flange.           

 

 
 

 Figure 23 Flange parts assembly.  
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4.2. 3D CAD model of the coupling with 9 pins  

 

In Figures 26,27,28,29,30,31, all the parts are shown in the assembly for the 9 pins model. 

 

 

 
Figure 24 Side view for the total design   Figure 25 Isometric view 

 

 
Figure 26 Exploded view for the total design 
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Figure 27 Isometric view for flange assembly. Figure 28 Exploded view for the flange. 

 

 
 

Figure 29 Flange parts assembly. 
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5. CONCLUSION 

Couplings are one of the most important power transmission elements. The limitations of using 

any coupling are the torque capacity and the misalignment. Flange coupling can give high 

torque capacity with no misalignment, while other flexible couplings give less torque capacity 

with some amount of misalignment. In this study, a new coupling design was given with the 

same dimensions, torque capacity of the standard flange coupling and good misalignment 

capabilities. Results show that the design is safe according to the analytical (FEM method with 

the use of ANSYS 16.2 software) and theoretical calculations. 
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ABSTRACT 

 

In all areas of industry, the demand for machinery and equipment of greater performance has 

ever increased. Couplings, serving as vital transmission parts, are no exception to meet higher 

and more stringent quality requirements. Coupling is a device used to connect two shafts or any 

two rotating parts for the purpose of power transmitting, there are two main types of couplings: 

rigid coupling and flexible coupling, rigid coupling usually used for high torques applications 

with two perfect alignment shafts, the flexible couplings are the type of couplings which can 

accept some degrees of misalignment, flange coupling is one of the most common types of rigid 

coupling, this type of coupling consists of two similar flanges fixed with a group of bolts (4 or 

6) bolts, it is used for high torque applications with no misalignment. In the new design, the 

same torque capacity with less occurred stresses developed will be gained besides the high 

misalignment capacity. In this study, a comparison between the new design (modified bush/pin 

coupling and standard flange coupling) is done where both of the two coupling types are 

designed theoretically according to a standard formula which has been used in several articles 

and textbooks. The two types of couplings (modified bush/pin coupling and standard flange 

coupling) are designed as a CAD model with the use of solid modeling CAD software 

(SOLIDWORKS 2018), after conducting the 3D model from Solid-works, these two models 

will be imported into (ANSYS 16.2) in order to be checked with the use of finite element 

method to configure the meshing, applying the restraints, applying the loads (torque), applying 

the interaction conditions, and running the numerical analysis and results visualization. The aim 

of this study is to compare between the stresses which are occurred in the critical parts of each 

design of the two couplings and to prove that the stresses which will occur in the new design 

are less than the standard flange coupling. 

 

Keywords: Flange coupling, coupling analysis, new coupling design, torque connections  

 

1. INTRODUCTION 

Couplings are used to connect two shafts for torque transmission in various applications. It may 

be to connect two units such as a motor and a generator or it may be to form a long line shaft 

by connecting shafts of standard lengths [1]. Couplings are used to provide for the connection 

of shafts of units that are manufactured separately such as a motor and generator and to provide 

for disconnection for repairs or alternations, to provide for misalignment of the shafts or to 

introduce mechanical flexibility. To reduce the transmission of shock loads from one shaft to 

another. To introduce protection against overloads. To alter the vibration characteristics of 

rotating units. Flange coupling is the most common type of rigid couplings which are used for 

low speed and high torque applications, flange coupling falls into three types: 

a. Unprotected type flange coupling: In an unprotected type flange coupling, as shown in Figure 

1, each shaft is keyed to the boss of a flange with a countersunk key and the flanges are coupled 

together by means of bolts. Generally, three, four or six bolts are used. The keys are staggered 
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at right angle along the circumference of the shafts in order to divide the weakening effect 

caused by keyways [2]. 

 

 
Figure 1 Unprotected type flange coupling. 

b. Protected type flange coupling: In a protected type flange coupling, as shown in Figure 2, the 

protruding bolts and nuts are protected by flanges on the two halves of the coupling, in order to 

avoid danger to the workman [2]. 

 

 
Figure 2 Protected type flange coupling.. 

c. Marine type flange coupling: In a marine type flange coupling, the flanges are formed 

integrally with the shafts as shown in Figure 3. The flanges are held together by means of 

tapered headless bolts, numbering from four to twelve depending upon the diameter of the shaft 

[2]. 
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Figure 3 Marine type flange coupling. 

In this study, comparison between a standard flange coupling (unprotected type) and a modified 

(bush/pin) coupling will be presented and it will be focused on the stresses which will occur on 

each critical part of designed couplings. 

 

2. DESIGN OF COUPLINGS 

 

2.1. Calculations 

 

The applied torque for both couplings will be 1662 Nm. Stainless steel was selected for 

materials of shafts, keys and bolts. From engineering data Tables given in ANSYS, the yield 

strength for the stainless steel is 207 MPa. Using a safety factor as 1.5, the allowable shear 

strength will be near to 80 MPa. 

 

Grey cast iron ASTM grade 20 or 150 (ISO 150, EN-JL 1020, F11401) was selected for material 

of flanges with shear strength of 180 MPa [3]. This type of material will be used only for flanges 

and because of the flange is not a critical part, in the case of failure, other parts have to fail first. 

 

2.1.1. Standard flange coupling calculations 

Number of bolts is 6. 

Bolts are considered as critical parts, the material of each part is shown in Table 1.  

 

 

Table 1 parts material 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part name Material name  

Flange  Gray cast iron  

Shaft  stainless steel 

Key, bolts stainless steel 
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2.1.1.1 Shaft design 

The shaft diameter is calculated according to shear stress as Eq. 1. 

 

3

16
sT d


        (1) 

3 31662 10 80
16

d


     

 

47.3054 50 .d mm   standard 

 

2.1.1.2 Hub design 

The outer diameter and the length of the hub are calculated by Eq. 2 and 3 respectively. 

 

2 100 .D d mm        (2) 

1.5 75 .L d mm        (3) 

 

Hub analysis 

 

The shear stress in hub is calculated considering the hub as hollow shaft according to Eq. 4. 

 

50 .d mm  100 .D mm  75 .l mm  . 60 .cast ironG GPa   
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Angular deflection in the hub is calculated by the use of Eq. 6. 

 

4 4

32

( )
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G D d




 


  
      (6) 

 

4

9 4 4

32 0.075 1662
2.257 10 . 0.01293deg.

60*10 (0.1 0.05 )
rad



 
   

  
 

 

2.1.1.3 Key selection 

The standard key selected according to the shaft diameter [4], width, W is 16 mm and height, t 

is10 mm. 
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2.1.1.4 Bolts design  

Pitch diameter of bolts is calculated as in Eq. 7. 

 

1 3 3 50 150 .pbD d mm         (7) 

 

Diameter of each bolt is calculated according to shear stress as in Eq. 8. 

 

12

1
4 2

pb

s

D
T Dbolt n


         (8) 

 

3 2

1

150
1662 10 80 6 7.6688 . 8 .

4 2
Dbolt mm mm


         

 

2.1.1.5 Flange design  

The outside diameter of the flange is calculated as in Eq. 9. 

 

4 200 .fD d mm       (9) 

 

The thickness of the flange is calculated as in Eq. 10. 

 

0.5 25 .ft d mm       (10) 

 

2.1.1.6 Critical parts stress analysis  

8 .d mm  ( ) 150 .d pitch mm  

 

Total load can be obtained from the division of the torque over pitch radius as Eq. 11. 

 

( )

T
p

r pitch
       (11) 

 

The load on each bolt can be obtained from the division of the total load over the number of 

bolts as Eq. 12. 

 

1662000
22160 .

75
totalp N   

 

22160
3693.3 .

6
p N      (12) 

 

Shear stress can be obtained from the direct shear stress formula as Eq. 13. 
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2

3693.3
73.5 .

64
4 4

p
MPa

d

 
 

   

 

 for each bolt   (13)  

 

2.1.2 Modified bush pin coupling calculation 

 

Number of bolts for each group is 6. 

Number of pins is 6. 

Pins are considered as critical parts, the material of each part is shown in Table 2. 

 

Table 2. Material name of each part 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Shaft design  

 

The shaft diameter is calculated according to shear stress as Eq. 14. 

 

3

16
sT d


        (14) 

 

3 31662 10 80
16

d


     

 

47.3054 50 .d mm   standard 

 

2.1.2.2. Pin design 

 

72 .MPa   ( ) 114 .d pitch mm   

 

The total load can be obtained as Eq. 15. 

 

1662000
23742.85 .

70
totalp N                                            (15) 

 

The load on each pin can be found by dividing the total load over the number of pins as Eq. 16. 

 

23742.85
3957.142 .

6
p N                                              (16) 

 

The diameter of pins can be found directly from the direct shear stress Eq. 17. 

 

Part name Material name  

Flange  Gray cast iron  

Shaft  stainless steel 

Bush polyethylene 

Key, Bolts stainless steel 
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2 2

3957.14
80 7.93 .

4 4

p
mm

d d


 

   

 

                                 (17) 

The pins diameter with the flexible material diameter considering that the flexible material 

Thickness is 6 mm as in Eq. 18. 

 

flexible material .(6 2)p pc thicknessd d                                          (18) 

 

flexible material .15 (6 2) 27 .p thicknessd mm     

 

Pins pitch diameter is calculated as in Eq. 19. 

 

100 27 6 2 139 140 .DP mm                                             (19)  

 

2.1.2.3. Hub design 

 

The outer diameter and the length of the hub are calculated by Eq. 20 and 21 respectively. 

 

2 100 .D d mm                                                       (20) 

 

1.5 75 .L d mm                                                       (21) 

 

Hub analysis 

 

The shear stress in hub is calculated considering the hub as hollow shaft according to Eq. 22. 

50 .d mm  100 .D mm  75 .l mm  . 60 .cast ironG Gpa  
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Angular deflection 

 

Angular deflection in the hub is calculated by the use of Eq. 24. 
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4

9 4 4

32 0.075 1662
2.257 10 . 0.01293deg.

60*10 (0.1 0.05 )
rad



 
   

  
 

 

 

2.1.2.4. Key selection  

 

The standard key selected according to the shaft diameter as given in [4], width, W is 16 mm 

and height, t is10 mm. 

 

2.1.2.5. Bolt design 

 

For the bolts design, two groups of bolts will be designed for the new coupling design, 

Each group will be designed to carry the total load by itself. 

The pitch diameter of the first group is calculated as in Eq. 25. 

 

1 3 3 50 150 .pbD d mm                                                    (25) 

 

The diameter of the first group bolts is calculated as in Eq. 26 according to shear stress. 
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3 2

1

150
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4 2
Dbolt mm mm


         

 

The second group design 

 

Assuming pins pitch diameter is 182 mm. Bolt diameter. according to shear stress is calculated 

as in Eq. 27. 

22

2
4 2
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D
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         (27)  

 

3 2

2
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1662 10 80 6  6.9621 . 8 .

4 2
Dbolt mm mm


         

 

2.1.2.6 Flange design  

 

The outside diameter of the flange is calculated as in Eq. 28. 

 

4 200 .fD d mm        (28)  

 

The thickness of the flange is calculated as in Eq. 29. 

 

0.5 25 . 30 .ft d mm mm         (29) 

 

2.1.2.7. Critical parts stress analysis  

 

15 .d mm  ( ) 140 .d pitch mm  
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Total load can be obtained from the division of the torque over pitch radius as Eq. 30. 

 

1662000
23742.8 .

70
totalp N       (30)  

 

The load on each pin can be obtained from the division of the total load over the number of pins 

as Eq. 31. 

 

23742.8
3957.14 .

6
p N                                                    (31) 

 

Shear stress can be obtained from the direct shear stress formula as Eq. 32. 

 

2 2

3957.14
22.4 .

15
4 4

p
MPa

d

 
 

   

 

                                       (32) 

 

2.2. CAD modeling 

2.2.1 CAD modeling of standard flange coupling 
 

CAD modeling of standard flange coupling is drawn in Solid-works according to the obtained 

dimensions from the previous calculations as described in Table 3. 

 

Standard flange coupling side view, front view and the isometric view are shown in Figure 4, 5 

and 6 respectively., the 3D CAD model is shown in Figure 7. 

 

Table 3. Design specification of modified bush/pin coupling. 

 
Shaft diameter 50 mm. 

Hub outside diameter 100 mm. 

Hub length 75 mm. 

Key width 16 mm. 

Key thickness 10 mm. 

Bolt diameter 8 mm. 

Bolts pitch diameter 150 mm. 

Flange thickness 25 mm. 

Flange outside diameter 200 mm. 

 

 

           
Figure 4 Side view    Figure 5 Front view 
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Figure 6 Isometric view   Figure 7 3D CAD model 

 

 

2.2.2. CAD modeling of modified bush/pin coupling 

 

CAD modeling of modified bush/pin coupling is drawn in Solid-works according to the 

obtained dimensions from the previous calculations as described in Table 4. 

 

Table 4 Design specification of modified bush/pin coupling. 

 
Shaft diameter  50 mm. 

Hub outside diameter 100 mm. 

Hub length 75 mm. 

Key width 16 mm. 

Key thickness 10 mm. 

First group Bolt diameter 8 mm. 

Second group Bolt diameter 8 mm. 

First  group Bolts pitch diameter  150 mm. 

Second group Bolts pitch diameter 182 mm. 

Pins diameter  15 mm. 

Pins pitch diameter  140 mm. 

Rubber thickness 6 mm. 

Flange thickness 30 mm. 

Flange outside diameter  200 mm. 

 

 

2.2.2. CAD modeling of Modified bush pin coupling  

 

Modified bush pin’s coupling side view, front view and the isometric are shown in Figure 8, 9 

and 10 respectively. Front view of the middle part is shown in Figure 11, the 3D CAD model 

is shown in Figure 12 and 13. 
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Figure 8 Side view     Figure 9 Front view 

               
Figure 10 Isometric view   Figure 11 Front view of the middle part 

    
Figure 12 The 3D CAD model   Figure 13 The 3D CAD model 

 

3. ANSYS CAD MODEL  

 

The ANSYS CAD model of the standard Flange coupling and Modified bush pin coupling are 

shown in Figure 14 and 15 respectively. 
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Figure 14 Standard Flange ANSYS CAD model 

 

3.1. Meshing 

 

3.1.1 Standard Flange Coupling 

 

The meshed standard Flange coupling is shown in Figure 16, and its parts are shown in Figures 

17 and 18. 

 

      
Figure 16 Standard Flange meshing   Figure 17 Hub and flange meshing 

 
Figure 18 Bolts meshing 

 

 

 

Figure 15 Modified bush pin ANSYS CAD 

model 
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3.1.2. Modified bush pin coupling  

 

The meshed Modified bush pin coupling is shown in Figure 19, and its parts are shown in 

Figure 20. 

 

 
Figure 19 Modified bush pin meshing 

   

 
Figure 20 pins, hub, flange, resilient part and screw meshing 

 

3.2. Ansys Modelling 

 

3.2.1. Standard flange coupling 

In Table 5, the unit system, physical properties, mesh statistics, load and boundary conditions 

are shown. 
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Table 5. ANSYS inputs for Standard flange coupling model 

Unit System Metric (mm, kg, N, s, mV, mA) Degrees rad/s Celsius 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Temperature Celsius 

Properties 

Volume 2.7557e+006 mm³ 

Mass 19.853 kg 

Scale Factor Value 1. 

Statistics 

Bodies 8 

Active Bodies 8 

Nodes 157192 

Elements 100358 

Mesh Metric None 

Definition 

Type Moment Fixed Support 

Define By Vector   

Magnitude 1.662e+006 N·mm (ramped)   

Direction Defined   

Suppressed No 

Behavior Deformable  

 

3.2.2. Modified bush pin coupling 

 

In Table 6, the unit system, physical properties, mesh statistics, load and boundary conditions 

are shown. 

 

Table 6. ANSYS inputs for Modified bush pin coupling model. 
Unit System Metric (mm, kg, N, s, mV, mA) Degrees rad/s Celsius 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Temperature Celsius 

Properties 

Volume 3.0539e+006 mm³ 

Mass 21.591 kg 

Scale Factor Value 
1. 

 

Statistics 

Bodies 27 

Active Bodies 27 

Nodes 369909 

Elements 186686 

Mesh Metric None 

Definition 

Type Moment Fixed Support 

Define By Vector   

Magnitude 
1.662e+006 N·mm 

(ramped) 
  

Direction Defined   

Suppressed No 

Behavior Deformable  
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3.3. ANSYS results  

3.3.1. Modified bush pin coupling (3DF, Three Degree of Freedom) 

 

3.3.1.1. Shear stress 

The maximum shear stress will occur in the pin parts in value of 21.89 MPa. Shear stress 

results shown in Figure 20 

 

 
Figure 20 Shear stress results  

The maximum shear stress position shown in Figure 21 

 

 
Figure 21 Maximum shear stress position 

Table 7 shows the Minimum and Maximum shear stress values. 

 

Table 7. Minimum and Maximum shear stress values 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. -21.845 21.893 

 

3.3.1.2. Equivalent stress 

 

The maximum equivalent stress will occur in the pin parts in value of 145.96 MPa. 

Equivalent stress results shown in Figure 22. 
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Figure 22 Equivalent stress results 

The maximum equivalent stress position shown in Figure 23 

 

 
Figure 23 Maximum equivalent stress position 

Table 8 Shows the Minimum and Maximum Equivalent Stress values.   

 

Table 8. Minimum and Maximum Equivalent Stress values 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. 6.8771e-003 145.96 

 

3.3.1.3. Total deformation  

 

The maximum total deformation is 0.073454 mm. total deformation results shown in  

Figure 24 
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Figure 24 Total deformation results 

Table 9 shows the Minimum and Maximum Total Deformation values. 

 

Table 9. Minimum and Maximum Total Deformation values. 

Time [s] Minimum [mm] Maximum [mm] 

1. 0. 7.3454e-002 

 

3.3.2. Modified bush pin coupling (2DF) 

 

3.3.2.1. Equivalent stress 

The modified coupling has three degrees of freedom, axial misalignment from the pin sliding. 

the angular misalignment from combining the sliding and rounded pins head. the parallel 

misalignment from the presence resilient material. 

 

Canceling the presence resilient material and replace it by gray cast iron, only two degree of 

freedom will be obtained. the equivalent stress that may developed in the critical part (pins) 

will be reduced with keeping the shear stress with very small deference. 

 

The maximum equivalent stress will occur in the pin parts in value of 74.124 MPa. 

Equivalent stress results shown in Figure 25 

 

 
Figure 25 Maximum equivalent stress position (2DF) 
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Table 10 shows the Minimum and Maximum Equivalent Stress values. 

 

Table 10. Minimum and Maximum Equivalent Stress values 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. 8.357e-003 74.124 

 

3.3.2.2. Shear stress  
 

The maximum shear stress will occur in the pin parts in value of 21.89 MPa. 

Shear stress results shown in Figure 26 

 

 
Figure 26 Maximum shear stress position (2DF) 

Table 11 shows the Minimum and Maximum Shear Stress values. 

 

Table 11. Minimum and Maximum Shear Stress values. 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. -25.385 21.781 

 

3.3.3. Standard flange coupling 

 

3.3.3.1. Shear stress 

 

The maximum shear stress will occur in the bolts with value of 66.4MPa. 

Shear stress results shown in Figure 27 
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Figure 27 Shear stress results for Standard flange. 

The maximum shear stress position shown in Figure 28. 

 

 
Figure 28 Maximum shear stress position. 

Table12 shows the Minimum and Maximum Shear Stress values. 

 

Table12. Minimum and Maximum Shear Stress values. 

Time [s]  Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1.  -67.655 66.448 

 

3.3.3.2. Equivalent stress 

 

The maximum Equivalent stress will occur in the bolts with value of 179.11MPa. 

Equivalent stress results shown in Figure 29. 
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Figure 29 Equivalent stress result. 

The maximum Equivalent stress position shown in Figure 30. 

 

 
Figure 30 Maximum Equivalent stress position. 

Table 13 shows the Minimum and Maximum Equivalent Stress values. 

  

Table 13. Minimum and Maximum Equivalent Stress values. 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

1. 6.1109e-003 179.11 

 

3.3.3.3. Total deformation  

 

The maximum total deformation is 0.064084 mm. Total deformation results shown in Figure 

31. 
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Figure 31 Total deformation results 

Table 14 shows the Minimum and Maximum Total Deformation values. 

 

Table 14. Minimum and Maximum Total Deformation values. 

Time [s] Minimum [mm] Maximum [mm] 

1. 0. 6.4084e-002 

 

A comparison between the Modified bush pin and Standard flange were made describing the 

percentage of the developed stresses on the Modified bush pin with the respect to the stresses 

occurred in the standard flange coupling as shown in Table 15. 

 

Table 15 Comparison between the Modified bush pin coupling and Standard flange coupling. 

Object 

              Name 

Comparison 

 

Modified bush pin 

coupling 

 

Standard flange 

coupling 

       

Percentage 

Shear stress 

(MPa) 
3DF 2DF Theoretical Analytical Theoretical 3DF 2DF 

21.89 21.78 22.40 66.45 73.48 32.9% 32.7% 

Equivalent 

Stress (MPa) 
3DF 2DF 179.11 3DF 2DF 

145.96 71.12 81% 39.7% 

Total 

Deformation 

(mm) 

7.3454e-002 6.4084e-002 

               

114% 

 

4. CONCLUSION 

 

The critical parts are the first parts to fail in any power transmission system, to avoid the damage 

in high cost parts. From this study we noticed that the maximum shear stress which will occur 

in the new design is near to 32 % of the maximum shear stress in the standard coupling. The 

maximum Equivalent Stress in the new design (two degrees freedom) is 39 % of the standard 

flange and the (three degrees of freedom) is 81 % of the standard flange coupling which is 

expected due to the presence of the resilient material. For the same load, the stresses occurred 

in the new design are less from the stresses in the standard flange coupling, which means that 

the new design is more reliable with great misalignment capability. 
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ORGANİK TARIMDA MİKROBİYOLOJİK GÜBRE KULLANIMININ ÖNEMİ 

Arş. Gör. Mustafa CERİTOĞLU, Prof. Dr. Murat ERMAN 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Tarımda yıllardır yoğun olarak kullanılan kimyasal materyaller toprak verimliliğini, insan ve 

hayvan sağlığını ve ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Sentetik madde 

(kimyasal gübreler, pestisitler vs.) kullanımındaki artışın temel sebebi bitkinin ihtiyaç 

duyduğu besin elementlerinin, vitaminlerin, hormonların, gelişim düzenleyicilerin hızlı 

şekilde karşılanmasıdır. Ancak bu maddelerin uzun vadede olumsuz etkiler gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de dünyada organik tarıma olan talep giderek 

artmaktadır. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) verilerine göre 

dünyada organik tarım yapılan alanların toplamı 1999 yılında 11 milyon hektar, 2009 yılında 

37 milyon hektar ve 2016 yılında 51 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de 2016 

yılında organik tarım yapılan alanlar 383 bin ha olarak belirtilmiştir. 

Organik tarım, ekosistemi, toprak ve insan sağlığını sürdürmeyi amaçlayan entegre bir 

sistemdir. Bu sistem sentetik her türlü materyalin girişini tamamen yasaklamayı veya 

minimum seviyeye indirmeyi amaçlar. Fakat organik tarımda kullanımına izin verilen organik 

materyaller bitkinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. Bu nedenle yeni bir teknoloji 

olan mikrobiyolojik gübrelerin kullanımı özellikle organik tarımda hayati önem taşımaktadır. 

Mikrobiyolojik gübreler azot fiksasyonu gerçekleştirebilme, bazı mineral elementlerin 

çözünmesini sağlama, sekonder metabolit üretimiyle bitki gelişimini teşvik etme, rizosferde 

kolonize olma ve bitki dokularına girebilme yeteneğine sahiptirler. Mikrobiyolojik gübreler 

canlı mikroorganizmalardan biyoteknolojik yöntemler ile elde edilebilen materyallerdir. Hem 

maliyetinin düşük olması hem de elde edilmesi için fosil kaynaklara ihtiyaç duyulmaması en 

önemli avantajlarından bazılarıdır.  

Mikrobiyolojik gübre materyali kısmen yeni bir uygulamadır. Üreticiler henüz konu hakkında 

yeterli bilgi ve donanıma sahip değildir.  Hem organik tarım hem de konvansiyonel tarım 

yapan üreticiler mikrobiyolojik gübre kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. Böylece, birçok 

faydalı etkisi bulunan mikrobiyolojik gübrelerin ülke genelinde kullanımı teşvik edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, mikrobiyolojik gübre, bitki gelişimi, toprak düzenleyici, 

PGPR 

ABSTRACT 

The intensively usage of chemical materials in agriculture for years have negative effects on 

soil fertility, human and animal health and ecological balance. The main reason for the 

increase in the use of synthetic substances such as chemical fertilizers and pesticides to 

rapidly supply the nutrients, vitamins, hormones and growth regulators needed by the plant. 

However, it has been proved that these substances have negative effects in the long term. 

Therefore, demand is increasing both in Turkey and the World for organic agriculture. 

According to the data of International Federation of  Organic Agriculture Movements 

(IFOAM), the total area of organic farming in the world was 11 million hectares in 1999, 37 
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million hectares in 2009 and 51 million hectares in 2016. Organic farming is stated to be 

practised in 383 thousand ha of land in Turkey in 2016.  

Organic agriculture is an integrated system that aims to maintain ecosystem, soil and human 

health. This system is intended to completely prohibit or minimize the entry of any kind 

synthetic materials. But the organic materials that are allowed to be used in organic farming 

are not sufficient to meet the needs of the plant. Therefore, the use of microbiological 

fertilizers, which is a new technology, is of vital importance especially in organic agriculture. 

is stated as 383 thousand ha.Organic agricultural is an integrated system that aims to sustain 

ecosystem, soil and human health. This system purposes to inhibit or minimize using of any 

synthetic materials. But, the zoological and botanical materials which are allowed to be used 

in organic agriculture are not sufficient for plant growth. So, microbiological fertilizers, a new 

technology,  are vital for organic farming.  

Microbiological fertilizers have the ability to perform nitrogen fixation, to dissolve some 

mineral elements, to promote plant growth with secondary metabolite production, to colonize 

in rhizosphere and to enter into plant tissues. Microbiological fertilizers are materials that can 

be obtained from living microorganisms by biotechnological methods. Both being low cost 

and not being dependant to the fossil resources to obtain are some of the most important 

advantages of these fertilizers. 

Microbiological fertilizer material is a partially new application. Manufacturers do not yet 

have sufficient knowledge and skills on the subject. Both organic agriculture and conventional 

agricultural producers should be informed about the use of microbiological fertilizers. 

Therefore, nationwide use of microbiological fertilizers with many beneficial effects can be 

encouraged. 

Keywords: Organic agriculture, microbiological fertilizers, plant growth, soil regulators, 

PGPR 

1. GİRİŞ 

Tarımsal üretimde 20. yüzyılın ortaları bir dönüm noktası olarak göze çarpmaktadır. Yeşil 

devrim ile birlikte tarımda sentetik maddelerin kullanımı başlamış ve hızlı şekilde geri 

dönüşün sağlanıyor olması giderek cazibesinin artmasına yol açmıştır. Sentetik gübreleme ile 

bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri hızlı bir şekilde bitki kök bölgesine 

kazandırılmakta ve hem yüksek verim hem de ürün kalitesinin artması sağlanmaktadır. Tüm 

dünya ile birlikte Türkiye’de de kimyasal gübreleme uygulamaları oldukça yüksek miktarlara 

ulaşmış durumdadır. 2016 verilerine göre Türkiye’de 1 yılda uygulanan N,P,K gübrelerinin 

toplam miktarı 2.8 milyon tondur. Pestisit kullanımında ise bu rakam 50.000 tonu 

geçmektedir (FAO, 2016). 

Sentetik gübrelemenin tarımsal üretimde sağladığı katkıların yanında sebep olduğu birçok 

olumsuz etki de söz konusu olmaktadır. Yoğun şekilde kullanılan pestisitler çevre ve toprak 

kirliliği nedeniyle ekolojik dengeye zarar vermekte, zararlı patojenlerin popülasyonunun 

artmasına, insan ve hayvan sağlığının bozulmasına ve toprak yapısında olumsuzluklara neden 

olmaktadır (Saber, 2001; Bøckman, 1997). Yine yüksek miktarda sentetik gübre kullanımı da 

ekosistemi tehdit etmekte, toprakta birikme göstermekte ve yeraltı sularına karışmaktadır. 

Ayrıca zamansız ve yüksek dozda uygulanan sentetik maddeler bitkilerde kalıntı yaparak 

insan ve hayvan sağlığını önemli ölçüde tehlikeye atmaktadır.  

Sömürücü ve sürdürülebilir tarım ilkelerinden uzak uygulamalar tarım alanlarında su ve 

rüzgar erozyonu, besin elementi tükenmesi, toprak organik maddesinin kaybı gibi toprak 



 EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES      ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 398 

 

verimliliğini azaltıcı sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Saber, 2001). Sağlıklı bir tarım 

sistemi kaçınılmaz olmakta ve kimyasal kullanılmaksızın temiz gıda üretimi zorunlu hale 

gelmektedir. Bu endişeler yeniden organik tarıma bir dönüşün önemini ortaya koymaktadır. 

Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu (IFOAM)’na göre organik tarım; toprak, 

ekosistem ve insan sağlığını sürdüren bir sistemdir. Organik tarım, kimyasal gübre, ilaç 

kullanımını ya tamamen ortadan kaldıran ya da kullanımını minimum düzeye indirmeyi 

amaçlayan bir sistemdir. Son 20 yılın verilerine baktığımızda organik tarımdaki artış göze 

çarpmaktadır. 1999 yılında dünyada 11 milyon ha alanda organik tarım uygulaması 

yapılıyorken 2016 yılına gelindiğinde bu miktarın 51 milyon hektarı aştığı görülmektedir 

(IFOAM).  

Organik tarım ile artan insan nüfusuna yetecek üretimin yapılamayacağı endişesi 

duyulmaktadır. Bu nedenle organik üretimin yeni yöntem ve metotlarla zenginleştirilmesi 

düşüncesi üzerinde durulmaktadır. Organik tarımda uzun yıllardır kullanılan çiftlik gübresi, 

yeşil gübreleme, bazı bitkisel ve hayvansal ürünler, solucan ve böcek dışkılarının kullanımı 

mevcuttur. Bununla birlikte son yıllarda daha etkili sonuçlar ortaya koyabilen yeni 

materyaller de kullanılmaya başlamıştır.  

Üzerinde sayısız araştırma yapılan ve yapılmaya devam eden bir diğer materyal ise 

mikrobiyolojik gübrelerdir. Bitkilerin farklı bölgelerine veya toprağa uygulandığında azot 

fiksasyonu sağlayan, bazı mineral elementlerin bitkiye yarayışlılığını artıran veya sekonder 

metabolit üretimiyle bitki gelişimini teşvik eden; rizosferde kolonize olabilen veya bitki 

dokularına girebilen, canlı mikroorganizmalardan biyoteknolojik yöntemler ile elde edilebilen 

materyale biyolojik gübre (BG) adı verilir (Çakmakçı, 2005). Birçok bakteri ve fungus 

cinslerini içeren mikrobiyolojik gübre materyalleri hem bitki gelişimini teşvik etmek hem de 

bitkiyi bazı hastalık ve zararlı etkilerinden korumak amacı ile kullanılmaktadır.  

Bu makale organik tarımda mikrobiyolojik gübre kullanımının özellikleri, olumlu ve olumsuz 

yönleri, önemi ve kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. 

 

2. MİKROBİYOLOJİK GÜBRE UYGULAMASI 

Belirli özelliklere sahip mikroorganizmaların uygun zaman ve yöntemlerle (toprağa, tohum 

yatağına, tohum yüzeyine vs.) uygulanması işlemidir. Gelişen teknolojilerle yapılan 

çalışmalar gün geçtikçe daha derinlere inmektedir. Ancak temel olarak mikrobiyolojik gübre 

kullanımının amaçları şunlardır: 

-Toprak verimliliğinin artmasına yardımcı olmak. 

-Topraktaki organik ve inorganik besin kaynaklarından bitkilerin daha etkin bir şekilde 

yararlanabilmesini sağlamak. 

-Bazı hormonların salgılanmasını katkıda bulunmak. 

-Ürün verimi ve kalitesinin artmasına yardımcı olmak. 

-Sentetik gübrelerin kullanımını düşürerek ekosisteme verdiği zararın azaltılmasına imkân 

sağlamak. 

-Bazı toprak patojenlerinin baskılanmasını sağlayarak hastalık ve zararlılara karşı mücadele 

etmek. 

2.1. MİKROBİYOLOJİK GÜBRE OLARAK KULLANILAN 

MİKROORGANİZMALAR 
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 Mikrobiyolojik gübre olarak kullanılan pek çok tür olmasına rağmen çalışmalarda en 

çok tercih edilen bakteri cinsleri; Rhizobium, Pseudomonas, Burkholderia, Agrobacterium, 

Erwinia, Azotobacter, Clostridium, Xanthomanas, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, 

Serratia, Alcanigenes, Arthrobacter, Acotobakcter, Achromobacter, Aerobacter, Artrobacter, 

Klebsiella, Micrococus,, Rhodobacter, Rhodospirrilum, ve Flovobacterium cinsleridir. Her bir 

cins içerisinde farklı işlevlere sahip bakteri türleri bulunmaktadır. Yine Aspergillus, 

Penicillium ve Mikoriza cinsi fungusların da biyolojik gübre niteliği taşıyan türleri 

bulunmaktadır (Bashan ve Holguin, 1997; Sudhakar vd., 2000). 

2.2. MİKROBİYOLOJİK GÜBRELERİN KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI 

Mikrobiyolojik gübre niteliği olan materyaller zaten ekosistemin bir parçasıdır.  Bu nedenle 

ekolojik döngüde ve toprak faunasında sürekli mikrobiyal faaliyetler gerçekleşmekte ve 

toprak yapısı doğal yollarla korunmakta ve iyileştirilmektedir. Mikroorganizmalardan 

faydalanma yolları olarak değerlendirildiğinde mikrobiyolojik gübreler 5 temel grupta 

incelenebilir. 

I.    Azot fiksasyonu yaparak bitkiye ve toprağa azot desteği sağlarlar. 

II.   Fosfat ve potasyum gibi minerallerin çözünmez haldeki bileşiklerinin çözülmesi 

sağlayarak bitkiler tarafından daha çok yararlanılmasına katkı sağlarlar. 

III.  Bitki gelişimini teşvik edici kimyasalların salgılanmasını sağlar ve bitkiyi de bu konuda 

teşvik ederler. 

IV. Hastalık ve zararlılara karşı bitkiye direnç sağlayarak dolaylı olarak da gelişime destek 

olurlar. 

V.  Su ve besin elementi alımının artmasını sağlayarak bitki gelişimine katkı sağlarlar.  

2.2.1. AZOT BAĞLAYICI MİKROORGANİZMALAR 

Bazı mikroorganizmalar havanın serbest azotunu bitki kök bölgesine veya toprağa 

kazandırmak suretiyle biyolojik azot fiksasyonunun gerçekleşmesine aracı olurlar. Toplamda 

13 cins 98 türden ve pek çok ırktan oluşan geniş bir popülasyon, azot fiksasyonunda rol 

oynamaktadır. Biyolojik azot fiksasyonu, simbiyotik ve asimbiyotik olmak üzere iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Biyolojik azot fiksasyonu yapabilen bakteri türlerinin ortak özelliği 

nitrogenaz enzimine sahip olmalarıdır. Çünkü havadaki elementer azotun bir dizi kimyasal 

olaylardan geçerek amonyum formuna dönüştürülmesi işlemini bu enzim aktivitesi ile 

gerçekleştirmektedirler (Vignais vd., 1985).  

Simbiyotik azot fiksasyonunda bazı Rhizobium bakterileri uyumlu baklagil bitkileri ile 

kurdukları ortak yaşam sonucunda bitki köklerine azot bağlarlar. İhtiyaç duyulan enerji 

fotosentez ürünlerinden karşılanır. Asimbiyotik azot fiksasyonunu ise serbest yaşayan 

organizmalar gerçekleştirir. İhtiyaç duydukları enerjiyi toprak organik maddesinden 

karşılarlar.  Sentetik azotlu gübrelerin üretiminde ise fosil kaynakların kullanımı söz 

konusudur (Jensen ve Nielsen, 2003). Sadece bu açıdan bile biyolojik azot fiksasyonu 

ekolojik dengeye olumlu etkide bulunmaktadır. 

Biyolojik azot fiksasyonu ile yılda ortalama 100-290 milyon ton azot toprağa 

bağlanmaktadır. Simbiyotik yolla bağlanan azot miktarı ise yıllık ortalama 40-48 milyon 

tondur. Bu miktar tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan azotun yaklaşık % 65’ine karşılık 

gelmektedir (Jenkinson, 2001).  
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2.2.2. FOSFAT VE POTASYUM ÇÖZÜCÜ BAKTERİLER 

Fosfor ve potasyum makro besin elementlerinden olup bitkiler için hayati öneme sahiplerdir. 

Bu nedenle noksanlıklarının giderilmemesi durumunda bitki verimi ve ürün kalitesi önemli 

düzeyde düşmektedir.  

Tarım topraklarında özellikle fosfor noksanlığı önemli ölçüde görülmektedir. Dünya 

genelinde kireçli toprakların 600 milyon hektar olduğu tahmin edilmektedir (Leytem ve 

Mikkelson, 2005). Bu noktada asıl sorun toprakta fosfor bileşiklerinin bulunmaması değil 

çözünmez bileşikler halinde bulunmasıdır. Çözünmez halde bulunan fosfat bileşiklerinden 

bitkiler yararlanamadığı için fosfor noksanlığı görülür. 

Özellikle kalkerli topraklarda fosforun karbonat minerallerince tutulması ve kalsiyum ile 

fosforun çökelmesi sonucu bitkinin fosfordan yararlanma yüzdesi düşmekte ve bitkiler 

fosforca noksan olarak yetişmektedir (Bai vd., 2013). Topraklarda gübre ile uygulanan 

fosforun sadece % 10-20’si uygulama yılında bitkiler tarafından alınabilmekte ve büyük bir 

miktarı hızlı bir şekilde fikse olmakta veya alınamaz formda çökelti oluşturmaktadır (Alamgir 

vd., 2012).  

Bu nedenle sentetik fosforlu gübre uygulaması bir çözüm sağlamamaktadır. Mikrobiyolojik 

gübre kullanımı ile topraktaki çözünmez halde bulunan fosfor ve potasyum bileşiklerinin 

parçalanması ve bitkilerce alınabilir kaynaklara dönüşmesi sağlanabilmektedir. Fosfat çözücü 

bakteri uygulamalarının bitkilerin fosfor ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığı, kimyasal gübre 

kullanımının % 50’ye varan oranda azaltabildiği kaydedilmiştir. Bu işlevi gören bakteri türleri 

Bacillus ve Pseudomonas cinslerinde, fungus türleri ise Aspergillus ve Penicillum cinslerinde 

yer almaktadır. 

Fosfat çözebilen bakterilerin bazıları organik asit salgılayarak (Gadd, 1999)  bazıları da özel 

mekanizmalar (Nautiyel vd., 2000) ile fosforu yarayışlı hale getirebilmektedir. Kumar ve 

Narula (1999), yürüttükleri çalışmada fosfat çözücü bakteri uygulamasının bitkilerde fosfor 

alımını artırdığını tespit etmişlerdir. Biswas vd. (2000) ise sadece fosfor değil diğer 

minerallerin de alımını artırdığını göstermişlerdir. 

2.2.3. BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ RHİZOBAKTERLER (PGPR) 

Bitki gelişimini teşvik edici rhizobakterler, farklı işlev ve özelliklere sahip 

mikroorganizmaların, belirli bir amaç için mikrobiyolojik gübre olarak kullanılmasıdır. 

Yapılan çalışmalar, PGPR uygulaması yapılan bitkilerin fide döneminde daha etkili bir kök 

sistemi oluşturduğunu göstermektedir. Bu durum da bitkinin daha iyi bir gelişme 

göstermesine, stres koşullarına, hastalık ve zararlı etmenlerine karşı daha yüksek direnç 

gösterebilmelerini sağlamaktadır (Eşitken vd., 2003b).  

Bitki gelişimini teşvik edici Rhizobakterler etki mekanizması olarak iki grup altında 

incelenmektedir. Birincisi doğrudan etki, diğeri ise dolaylı etkileridir. Birinci grup bitki 

gelişimini hızlandıran maddelerin (hormonlar, vitaminler, enzimler, sideroforlar vs.) 

sentezlenmesini teşvik eden, azot fiksasyonu yapabilen, inorganik bileşikleri çözebilen, 

organik fosfatı mineralize edebilen, ACC diamilaz aktivitesinin artıran, kök geçirgenliğinin 

artıran, kuraklık, tuzluluk ve metal toksisitesine karşı direnci artırabilen bakterileri 

kapsamaktadır (Sudhakar vd., 2000; Bloenberg ve Luktenberg, 2001). 

İkinci grupta ise; fitopatojenik mikroorganizmaların zararlı etkilerini önleyebilen veya 

azaltabilen bakteriler yer almaktadır. Bu bakterilerin çoğu Bacillus ve Pseudomonas 
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cinslerinin gram negatif türlerini içermektedir. Bu etkiler gösterilirken antibiyotik üretimi, 

ksenobiyotikleri parçalamak, patojen zararını baskılamak, rizosfer bölgesinde fiziksel bariyer 

oluşturmak gibi özellikler gösterirler (Fernando vd., 2006). 

2.2.4. MİKORİZALARIN KULLANIMI 

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru bitkilerin su ve besin elementlerini almasına yardımcı olan 

bazı mikroorganizmaların varlığı tespit edilmiştir. Mikorizal funguslar, hif denilen yapılar 

oluşturarak bitkinin kılcal köklerine bağlanırlar. Böylece toprağın daha derin katmanlarına 

ulaşarak bitkiye yarayışlı su ve besin elementlerinin daha fazla alınmasına destek olurlar 

(Ortaş, 1997). Buna karşılık bitkiden fotosentez ürünlerini alırlar. Gerçekleştirilen bu 

simbiyotik yaşam doğada en yaygın görülen ortak yaşam biçimidir. Mikorizalar toprakta var 

olan sporları aracılığıyla ekosistemdeki bitkilerin % 90-95’inde enfekte olabilmektedirler. Bu 

nedenle neredeyse bütün tarım topraklarında bulunmalarına rağmen popülasyonlarının 

yetersiz olduğu durumlarda mikoriza uygulamalarının özellikle organik tarım ürünlerinde 

bitki gelişimini önemli ölçüde artıracağı belirtilmektedir (Ortaş, 1996). 

3. BİYOLOJİK GÜBRE KULLANIMININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

3.1.MİKROBİYOLOJİK GÜBRE KULLANIMININ AVANTAJLARI 

Sentetik gübreler doğrudan bitki ihtiyacını karşılayabilme avantajına sahip olsalar dahi 

ekosisteme ve canlı sağlığına ciddi zararlar verirler. Uzun vadede kullanımları sonucunda 

tarım topraklarında önemli sorunlara ve yapısal bozulmalara da sebep olmaktadırlar. Bununla 

birlikte organik tarımda büyük ölçüde kullanımı yasaklanmış durumdadır.  Ayıca yüksek 

maliyete sahip olmaları çiftçi açısında da sıkıntılı bir durumdur. Mikrobiyolojik gübrelerin en 

önemli avantajlarından biri ucuz olmalarıdır. 

Sentetik gübrelerin üretiminde yoğun bir şekilde fosil kaynak tüketimi söz konusudur. Gerek 

ekosistem gerekse insanoğlunun temel ihtiyaçları için kullanılan fosil kaynaklar bu hızla 

tüketilmeye devam ederse 50 yıl içerisinde tükenme noktasına gelebileceği tartışılmaktadır 

(Bøckman, 1997). Sentetik 1 kg amonyum, amonyum nitrat ve üre azotu üretebilmek için 

sırasıyla yaklaşık olarak 55, 73 ve 80 MJ enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır (Mudahar ve 

Higgnet, 1987). Mikrobiyolojik gübrelerin üretilmesi için herhangi bir fosil kaynağa ihtiyaç 

duyulmaz. Uygun koşullar altında oldukça hızlı bir şekilde çoğaltılabilmektedirler. 

Sentetik gübrelerin ve hatta gereğinden fazla kullanılan hayvansal organik materyallerin 

toprak ve bitki üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Gerek sentetik gerek hayvansal 

organik materyaller fazla kullanılması durumunda yeraltı sularına karışarak ekosistemin 

kirlenmesine sebep olurlar. Mikrobiyolojik gübre kullanımında herhangi bir toksik etki 

gözlenmemektedir.  

Toprak yapısında bozulmalara neden olan kimyasal gübre, ilaç, hormon vb. maddelerin aksine 

mikrobiyolojik gübre kullanımı toprak kimyasal kompozisyonunu ve agregat yapısını olumlu 

yönde etkiler. Toprakta mikrobiyal canlılığın korunması ve artırılması doğrudan toprak 

verimliliğinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir faktördür (Balagurunathan ve 

Radhakrishnan, 2010). 

Özellikle sentetik gübreler doğrudan bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerine kaynaklık 

ederler. Organik materyaller (çiftlik gübresi, vermikompost vs.) bir nebze sentetik gübrelere 

göre daha faydalı ve çok yönlü uygulamalardır. Mikrobiyolojik gübre uygulamaları bitki 

besin elementleri, vitaminler, hormonlar, gelişme düzenleyiciler gibi pek çok materyali 
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bitkiler için sunmaktadır. Ayrıca hastalık ve zararlılara karşı da bitkiye direnç sağlar ve bitkiyi 

korurlar. Bunu yaparken antibiyotik salgılamak, fiziksel bariyer oluşturmak, ACC diamilaz 

aktivitesini artırmak, siderofor üretimi yapmak gibi farklı mekanizmalar kullanırlar (Chiani ve 

Mazinani, 2010). 

3.2. MİKROBİYOLOJİK GÜBRE KULLANIMININ DEZAVANTAJLARI 

Mikrobiyolojik gübre uygulamaları sera koşullarında ve saksı denemelerinde oldukça ileri 

düzeyde etkiler göstermektedir. Ancak tarla şartlarında birçok değişken bulunmaktadır. 

Bunlar içerisinde ekolojik olaylar, toprak faunasındaki sayısız canlı ve böcekler, diğer 

bitkilerden salgılanan bazı allelopatik kimyasallar vs. sayılabilir (Sengupta vd., 2015). Bu 

nedenle birden çok etkenin ve bazen anlaşılamayan faktörlerin etkisi ile yapay koşullardaki 

sonuçlar elde edilememektedir. Değişen ve gelişen biyoteknolojik yeniliklerle birlikte 

biyolojik gübrelerin faydaları gün geçtikçe artmaktadır. 

Mikrobiyolojik gübre materyalleri canlı mikroorganizmalar olduğu için ortam şartlarında 

meydana gelen değişimlerden oldukça etkilenmektedir. Ortam pH’sındaki değişimler, 

anormal sıcaklık değişimleri, düşük veya aşırı nem, besin elementi ve organik materyal 

noksanlığı gibi etkiler mikroorganizmaların etkinliğini önemli ölçüde düşürmektedir (Michael 

vd., 2006). 

Konvensiyonel tarım uygulamalarına göre yeni bir teknoloji olması nedeniyle tedbirli 

yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Kullanımı ve uygulaması basit olmasına karşın henüz 

kullanmayan üreticiler açısından bilgi gereksinimi duyulmaktadır. Bu nedenle üreticiler 

tarafından şimdilik kullanımı kısıtlı bir materyaldir. 

4. SONUÇ 

Tarımda mikrobiyolojik gübre kullanımı pek çok yönden olumlu sonuçlar ortaya 

koymaktadır. Çok yönlü bir materyal olması mikrobiyolojik gübreleri daha değerli hale 

getirmektedir. En önemli etkileri bitki gelişimini teşvik etmeleri ve toprak yapısını 

iyileştirmeleri yanı sıra hastalık ve zararlılarla mücadelede avantaj sağlamalarıdır. 

Özellikle organik tarım gibi kimyasal girdi kullanımının minimum düzeyde tutulması gereken 

bir sistem için önemli bir alternatif olarak göze çarpmaktadır. Mikrobiyolojik gübrelerin 

yalnız kullanımından ziyade organik gübrelerle veya yönetmeliklerin müsaade ettiği ölçüde 

inorganik gübreler ile birlikte kullanılması durumunda çok daha etkili olmaktadır. 

Mikrobiyolojik gübrelerin kullanımı ile sentetik gübreler tamamen ortadan kaldırılamasa dahi 

kullanım miktarları önemli ölçüde düşürülebilir.  

Üreticiler açısından henüz yeni bir teknoloji olması en büyük dezavantajıdır. Bu nedenle 

tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için ülke genelinde daha fazla etkinlik yapılmalı 

ve üreticinin bu ucuz ve güvenli teknolojiden yararlanması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Yemeklik tane baklagil bitkileri dünyada ve Türkiye’de tahıllardan sonra en çok üretimi 

yapılan kültür bitkileridir. İnsan ve hayvan hayvan beslenmesi için oldukça önemli bir protein 

kaynağıdır. Özellikle tahıllarla birlikte tüketildiğinde dengeli beslenme açısında olumlu 

sonuçlar ortaya koymaktadır. Ayrıca insan vücudunda sentezlenemeyen bazı aminoasitleri de 

bünyesinde bulundurur. Bu nedenle oldukça besleyici ve değerli bitkilerdir. 

Yemeklik tane baklagilleri değerli kılan başka faktörler de mevcuttur. Bazı üstün özellikleri 

sayesinde diğer bitki gruplarından ayrılırlar. Etkili bir kök sistemine sahiplerdir. Kazık ve 

saçaklı kök sistemleri ile toprağın farklı katmanlarının işlenmesine yardımcı olurlar. Baklagil 

bitkilerinin kimyasal kompozisyonu incelendiğinde C/N oranı düşüktür. Bu durum 

mikroorganizmalar tarafından hızlıca parçalanmalarını sağlar. Baklagil bitkileri Rhizobium 

türü bakterilerle simbiyotik yaşam oluştururlar. Bu ortak yaşam ile havanın serbest azotu bitki 

kök bölgesine ve dolayısıyla toprağa bağlanır. Bu özellikleri ile toprak verimliliğinin 

artmasına yardımcı olurlar. Baklagil bitkilerinden sonra ekilen bitkiler iyi bir toprak ile 

buluşur. Böylece verim ve kaliteleri artar. Yapılan araştırmalara göre baklagil bitkilerinin 

rizoferindeki mikrobiyal yoğunluk diğer bitki cinslerine göre yaklaşık 1000 kat daha fazla 

ölçülmüştür. Bu durumun temel sebebi baklagil bitkilerinin yoğun şekilde kök salgısı 

meydana getirmesidir. Bu özellikleri ile de topraktaki mikrobiyal canlılığın artmasına 

yardımcı olurlar. Tüm bu özellikleri baklagil bitkilerinin ekim nöbeti sistemlerinin 

vazgeçilmez bir parçası haline getirmektedir. 

Ekim nöbeti, aynı arazi üzerinde farklı bitki türlerinin ard arda ve belirli bir süre içerisinde 

düzenli bir şekilde ekilmesidir. Rotasyon uygulamaları, toprak verimliliği, patojen zararından 

kaçınma, birim alanı en etkili şekilde kullanabilme, toprak sömürüsünün önüne geçme gibi 

pek çok faktör üzerine doğrudan etkili olmaktadır. Sürekli tarım yapılan arazilerde yörenin 

ekolojik koşullarına, altyapısına ve ürün çeşitliliğine göre değişmekle birlikte mutlaka 

rotasyon uygulanmalıdır. Baklagil bitkileri ise faydalı özellikleri sebebiyle ekim nöbeti 

sistemlerinde bulunması gereken bitki gruplarıdır. Bu derleme, baklagil bitkilerinin ekim 

nöbeti sistemleri için öneminin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Tane baklagiller, Ekim nöbeti, Azot fiksasyonu, Toprak 

verimliliği, C/N oranı 

ABSTRACT 

Grain legume crops are second mostly cultivated plants after cereals production in Turkey and 

in the world, is a very important protein source for human and animal nutrition. Especially 

when it is consumed with cereals, it shows positive results in terms of balanced nutrition. It 

also contains some amino acids that cannot be synthesized in the human body. Legumes are 

quite nutritious and valuable plants. 
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There are other factors that make grain legumes valuable. Thanks to their superior properties, 

they are separated from other plant groups. They have an effective root system. With taproot 

and fibrous root systems, they help to process different layers of soil. When the chemical 

composition of leguminous plants is examined, the C / N ratio is low. This allows them to be 

rapidly disintegrated by microorganisms. Legume plants form a symbiotic life with 

Rhizobium-type bacteria. With this common life, the free nitrogen of the air is connected to 

the plant root zone and thus to the soil. These properties help to increase soil fertility. The 

plants planted after legume plants meet with a good soil. Thus their efficiency and quality 

increase. According to the researches, the microbial density of legume plants in the legume 

plants was measured approximately 1000 times more than the other plant species. The main 

reason for this situation is that the legume plants produce intense root secretion. These 

properties also help to increase the microbial viability in the soil. All these features make 

legume plants an indispensable part of crop rotation systems. 

Crop rotation is the regular cultivation of different plant species on the same land in 

succession and within a certain period of time. Rotation applications have a direct effect on 

many factors such as soil fertility, avoiding pathogen damage, using unit area in the most 

effective way, and preventing land exploitation. Continuous agriculture on the land according 

to the ecological conditions of the region, depending on the infrastructure and variety of 

products must be applied rotation. Leguminous plants, due to their useful properties, are the 

group of plants that should be found in crop systems. This review was written to help 

understand the importance of legume plants for crop rotation systems. 

KEYWORDS: Grain legumes, crop rotation, nitrogen fixation, soil fertility, C/N ratio 

TANE BAKLAGİL BİTKİLERİNİN EKİM NÖBETİNDE KULLANILMASININ 

ÖNEMİ 

1. GİRİŞ 

Tarım arazilerinde sürekli aynı bitkilerin üst üste ekilmesi sonucu toprakların tek taraflı 

sömürülmesi, zararlı patojenlerin artması, agregat yapısının bozulması ve uzun vadede 

çoraklaşma gibi sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunların önüne geçilmesindeki en 

önemlii çözüm rotasyon uygulamaktır. Ekim nöbeti (rotasyon, münavebe), aynı arazi üzerinde 

farklı bitki gruplarının arka arkaya bir düzen ve süre içerisinde ekilmesidir. Ekim nöbeti 

sistemleri oluşturulurken yörenin ekolojik özelliklerine, ekimi yapılacak bitkilerin fizyolojik 

ve morfolojik özelliklerine, toprak isteklerine, ön ve arka bitki değerlerine, topraktan 

kaldırdıkları besin durumuna, sulama imkanlarına göre bitki seçimi gerçekleştirilir. Pek çok 

yönden toprağa faydalı etkileri bulunan ve ekonomik açıdan da değerli olan tane baklagil 

bitkileri rotasyon sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Baklagiller, çapa bitkileri, yazlık yağ 

bitkileri, tüm yazlık tahıl türleri, şeker pancarı, kolza ve patates tahıllar için en uygun ön 

bitkilerdir (Könnecke, 1976) 

Ülke tarımında en çok üretimi yapılan bitki grubu tahıllar olmakla birlikte bunları tane 

baklagiller izlemektedir. 2017 verilerine göre Türkiye’de yıllık tane baklagil üretimi 738,651 

ha alanda 1,547,766 ton olarak gerçekleştirilmektedir (FAO, 2017). Baklagil bitkileri, 

morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından da oldukça önemli bir bitki grubudur. Sap, 

yaprak, gövde ve tanelerinde yüksek oranda (ortalama % 20-25) protein içerirler. Bu nedenle 

insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca insan bünyesinde üretilmeyen 

bazı amino asitleri (Lisin, thrytophan, methionin vs.) de bünyesinde barındırır. Yemeklik tane 

baklagiller thyptophan, lysine ve aspartic asit gibi amino asitler bakımından oldukça 
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zengindirler. Bunu karşın, baklagiller tahıllara göre daha az methionine, cysteine ve glutamic 

asit ihtiva eder. Bu nedenle tahıllarla birlikte tüketildiklerinde dengeli bir beslenme 

gerçekleştirilmiş olur (Pekşen ve Artık, 2005).  

Baklagil bitkileri etkili bir kazık kök sistemine sahiptir. Bu nedenle toprağın farklı 

katmanlarını derinlemesine işler. Kendisinden sonra ekilen bitkiye iyi havalanmış temiz bir 

toprak bırakır. Ayrıca Rhizobium türü bakteriler ile gerçekleştirdikleri ortak yaşam sonucunda 

havanın serbest azotunu bitki kök bölgesine bağlar. Hasat sonrasında bu azot toprağa 

kazandırılır. Bu nedenle baklagil ekimi yapılan alanlarda azotlu gübreleme ihtiyacı 

duyulmadan toprağın azot içeriği artmış olur. Bu nedenle iyi bir ön bitkidir. Yeşil gübreleme 

amaçlı yapılan ekimlerde de geniş ve büyük yapraklara sahip olan cinsler (bakla, bezelye gibi) 

yüksek azot içerikleri nedeniyle oldukça faydalı olmaktadır. Baklagil bitkilerinde azot 

konsantrasyonunun fazla olması düşük C/N oranına sahip olmalarını sağlar. Bu durum bitki 

artıklarının mikroorganizmalar tarafından hızlıca parçalanmasını ve toprağa karışmalarını 

sağlar (Zentner vd., 2002; Miller ve Holmes, 2005). 

Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında tane baklagil bitkilerinin ekim nöbeti sistemlerinde 

yer alması gereken önemli bir bitki grubu olduğu görülmektedir. Bu derlemenin amacı 

baklagil bitkilerinin ekim nöbeti, toprak sağlığı ve kompozisyonu, tarımsal üretimin geleceği 

açısından önemi hakkında bilgi vermektir. 

2. TANE BAKLAGİLLERİN EKİM NÖBET İÇİN ÖNEMİ 

Ekim nöbeti sistemleri oluşturulurken yörenin ekolojik özellikleri büyük önem taşır. Bölgenin 

yağış rejimi, toplam sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkı, mevsim geçişleri ve uzunlukları gibi 

birçok özellik bölgede yetiştirilebilecek ürün çeşitliliğini etkilemektedir. Bunun dışında 

bitkilerin ön bitki değeri de oldukça önemlidir. Yetiştirilecek ana ürün, ekonomik açıdan en 

değerli ürün de denebilir, öncesinde ekilecek ön bitki toprak özelliklerini en iyi şekilde 

etkilemelidir. Kendisinden sonra gelecek ana ürüne uygun toprağın bırakılması ürün kaltesi ve 

verimini artıracağı gibi gübre vs gibi girdilerin de azaltılmasına yardımcı olur. Bununla 

beraber toprak üretkenliğinin artırılmasında oldukça faydalı oldukları da bilinmektedir. 

Yapılan araştırmalar baklagil bitkilerinin yetiştirildiği toprakların besin elementleri, faydalı 

kimyasallar ve mikrobiyal canlılık açısından zenginleştirdiğini göstermektedir (Miller vd., 

2003; Gan vd., 2011b). 

Ön bitki durumunu etkileyen önemli faktörlerden birisi de bitkilerin sağladığı allelokimyasal 

maddelerdir. Salgılanan sekonder metabolitler bazı bitki gruplarına veya tekrar ekilmesi 

durumunda kendilerine toksisk etki gösterirken bazı bitkilere de olumlu etkiler 

göstermektedir. Yapılan çalışmalar buğday bitkisinin samanında bulunan bazı 

allelokimyasalların kendisinden sonra gelen bitkilerin veriminde kayıplara neden olduğu 

belirtilmektedir. Kendisinden sonra gelen bazı bitkilerin çimlenme gücünü de düşürmektedir. 

Buğday yetiştiriciliğinin mutlaka monokültür yerine polikültür şeklinde yapılması gerektiği 

tespit edilmiştir (Zuo vd., 2005). Bununla beraber baklagil bitkileri yüksek oranda kök 

salgıları oluştururlar. Bununla beraber yüksek oranda fenolik bileşikler ve bazı sekonder 

metabolitler salgılarlar. Bu nedenle kendilerinden sonra gelecek bitkilerin seçiminde bu 

durum avantaja dönüştürülmeli ve bitki deseni planlanırken dikkatli olunmalıdır (Oueslati, 

2003; Lam vd., 2012). 

2.1. YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN ÖN BİTKİ DEĞERİ 

Ekim nöbeti sistemlerinin oluşturulmasında ekolojik özelliklerden sonra en önemli 

faktörlerden birisi ön bitki seçimidir. Yapılan araştırmalar doğru ön bitki seçimi ile ardıl 
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bitkilerin veriminde artışlar olduğunu göstermektedir. Ön bitki seçimi yapılırken doğal 

kaynakların korunması ve ardıl bitki ile uyumun gözetilmesi gerekmektedir. Böylece bitki 

deseninin tespit edilmesi sağlanmalıdır (Kara vd., 2005). Yapılan araştırmalar baklagil 

bitkilerinin toprağı besin elementleri açısından zenginleştirdiğini göstermektedir. Bu durum 

baklagil bitkilerinin ön bitki değerini artıran etkenlerin başında gelir. 

Baklagil bitkileri genel olarak çapa bitkileri, yazlık yağ bitkileri, tüm yazlık tahıllar, şeker 

pancarı ve patates için uygun ön bitkilerdir (Könnecke, 1976). Yapılan araştırmalar 

mercimek-buğday ekimi yapılması durumunda buğday-buğday ekimine oranla verimin 

önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Hayvancılığın yaygın olduğu yörelerde yemlik bir 

baklagil türü olan fiğ bitkisi de tahıllar için iyi bir ön bitki değeri taşımakta ve verim artışına 

imkan sağlamaktadır (Adak vd., 1998). 

2.2. TANE BAKLAGİLLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Baklagil bitkilerini özel kılan durumların başında azot bağlama yetenekleri gelmektedir. 

Rhizobium türü bakteriler ile kurdukları ortak yaşam sayesinde biyolojik azot fiksasyonu 

gerçekleştirirler. Biyolojik azot fiksasyonu ile havanın serbest azotu bitki kök bölgesine ve 

hasat sonrası toprağa kazandırılır. Simbiyotik azot fiksasyonu ile toprağa kazandırılan azot 

miktarı dünyada ortalama 40-48 milyon tondur. Bu özellikleri sayesinde baklagil bitkileri 

yetiştirildikleri tarla toprağının azot içeriğini artırır. Kendisinden sonra gelen bitkilere zengin 

bir toprak içeriği bırakır.  

Baklagil bitkileri etkili bir kazık kök sistemine ve lateral saçak köklere sahiptir. Bu nedenle 

yetiştirildikleri tarla toprağının farklı katmanlarını etkili bir şekilde işler. Böylece toprakta 

havalanma iyileşir, porozite artar, suyun homojen dağılımına destek olunur. Ayrıca havalanan 

toprağın oksijen içeriği artacağı için aerobik mikroorganizmaların da verimliliği ve 

popülasyonu artar. Mikrobiyal aktivitenin artması toprak verimliliğini doğrudan etkileyen bir 

faktördür (Erman vd., 2011). 

Toprakta mikrobiyal canlılığın artmasının ana kaynağı toprak organik maddesinin varlığıdır. 

Çünkü mikroorgnizmalar toprakta bulunan her türlü organik materyali tüketerek hayatta kalır 

ve çoğalırlar. Özellikle azot, mikroorganizmaların üremeleri için temel besin maddesidir. 

Baklagil bitkileri yoğun protein içeriğine sahip oldukları için C:N oranı düşük materyallere 

sahiptir. Bu durum da toprakta kalan parçalarının hızlı şekilde ayrıştırılmasını sağlar. Bu 

durum hem toprak organik maddesinin hızlıca kazandırılmasına hem de mikroorganizmaların 

artmasına yardımcı olarak toprak verimliliğine olumlu etkide bulunur. Mikrobiyal aktivitenin 

artmasına sebep olan bir diğer özellikleri ise kök salgılarıdır. Baklagil bitkileri diğer bitki 

gruplarına göre yüksek düzeyde kök salgıları üretirler. Böylece mikroorganizmaları cezbeder 

ve bulundukları alandaki üretkenliklerini artırırlar. Bu özellikleri ile baklagil bitkileri 

mükemmel bir rotasyon bitkisidir (Khoshnoudian vd., 2015). 

2.3. TANE BAKLAGİL BİTKİLERİNİN ROTASYONDA KULLANILMASININ 

EKONOMİK ÖNEMİ 

Ekim nöbeti sistemleri oluşturulurken pek çok biyotik ve abiyotik faktörler göz önünde 

bulundurulur. Bununla birlikte üreticilerin göz önünde bulundurması gereken bir diğer faktör 

ise ürünlerin ekonomik getirisidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yemeklik tane baklagiller 

ekonomik değeri yüksek olan ürünler olarak göze çarpmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz gibi 

besleyici ve faydalı besinsel özellikleri sebebiyle tane baklagiller fazlaca tüketilen ve talep 

edilen ürünlerdir. 
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Dünyada ve ülkemizde tahıllardan sonra en çok tüketilen bitkisel ürünler yemeklik tane 

baklagillerdir. Kuru fasulye ve nohut ilk sırayı alırken mercimek 3. sırada yer almaktadır. 

2013 yılında mercimek fiyatı 1,96 TL/kg olarak hesaplanırken bu değer 2016 yılında 7,29 

TL/kg‘a olarak kaydedilmiştir (Anonim, 2017).  2016 yılı verilerine baktığımızda ekonomik 

olarak önemli derecede baklagil ihracat ve ithalatı yapıldığı görülmektedir. 20. Yüzyılın 

sonlarına kadar kendimize yeten bir ülke konumunda iken artan nüfus ve azalan tarım 

faaliyetleri sonucunda fazlasıyla ürün ithal etmeye başladık (Karadaş vd., 2018). Bu durum 

ayrıca artan taleplerin bir göstergesi konumundadır. 2016 yılında yemeklik tane baklagil 

bitkilerine ait veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin 2016 yılındaki ithalat-ihracat değerleri (TÜİK, 

2016) 

Bitki İthalat ($) İhracat ($) 

Fasulye  1,061,000 

Nohut 39,867,000 31,260,000 

Bakla 2,114,000 1,605,000 

Mercimek 275,019,000 278,874,000 

Bezelye  15,000 

 

Tane baklagillere olan ihtiyaç piyasa değerinde artışın da bir göstergesidir. Bakliyat fiyatları 

üretici ve tüketici bakımından en üst seviyeye ulaşmış durumdadır. Bu nedenle tarımının 

yapılması üretici açısından da önemli görülmektedir. Bu nedenle tane baklagil bitkileri diğer 

faydalarının yanında ekonomik açıdan da ekim nöbeti sistemlerinin zenginleşmesine katkı 

sağlayan bitki gruplarıdır. Özellikle iklimin elverişli olduğu yerlerde sulama ve sulama 

sistemleri gibi girdilere ihtiyaç duyulmaması da maliyeti düşürmektedir.  

Tane baklagil bitkilerinin üreticilere sağladığı ekonomik katkılardan birisi de hasat sonrasında 

elde edilen samanın kaliteli bir yem niteliği taşımasıdır. Hayvan yemi olarak 

değerlendirildiğinde sindirilmesi kolay ve zengin bir kompozisyona sahip bir materyaldir. Bu 

nedenle hem üründen hem de arta kalan samanından ayrıca yararlanılmaktadır (Toğay ve 

Anlarsal, 2008).  

3. SONUÇ 

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi hususunda en önemli uygulamalardan birisi ekim 

nöbetidir. Yapılan çalışmalar rotasyon uygulamalarının yabancı ot kontrolününe, hastalık ve 

zararlıların popülasyonunun baskılanmasına, toprak verimliliğinin artırılmasına katkı 

sağladığını göstermektedir.  

Ekim nöbeti planlanırken bölgenin ekolojik şartları, yetiştirilebilecek bitki deseni, rotasyona 

alınacak bitkilerin uyum durumu ve ön bitki değeri, yetiştirilecek bitkilerin kök yapısı ve 

topraktan kaldırdığı besin elementi tercihleri gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Yapılan 

çalışmalar pek çok özellik açısından (azot fiksasyonu, etkili kök sistemi, toprak kimyasal 

kompozisyonuna katkısı, mikrobiyal aktiviteyi artırması vb.) baklagil bitkilerinin rotasyon 

uygulamalarında önemli bir bitki grubu olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda ekonomik 

bir öneme de sahip olan tane baklagil bitkileri ise rotasyon uygulamalarının neredeyse 

vazgeçilmezi konumunda olarak görülmektedir. 

Özellikle ön bitki değerlerinin yüksek olması sebebiyle tane baklagil bitkileri ikincil bitkilerin 

performansının artmasına katkı sağlamaktadır. Sömürücü bitkilerden (mısır, buğday, arpa vs.) 
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sonra ekilmeleri durumunda toprak iyon dengesinin tesis edilmesine ve toprak yorgunluğunun 

önlenmesine imkân sağlamaktadırlar. Hem yazlık hem de kışlık yetiştirilebilen türlerin yer 

alması pek çok farklı sistemde yer alabileceklerini göstermektedir. Ekonomik açıdan 

değerlendirildiğinde piyasa değeri yüksek ve pazar imkanı bulunan bitki türleri olduğu da 

üreticiler açısından avantaj olarak görülmektedir. Bu nedenle tane baklagil bitkileri ekim 

nöbeti sistemlerinde yer verilmesi gereken önemli bir bitki grubu olarak göze çarpmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE YEM BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK 

ALTERNATİF BİTKİLER 

 

Arş. Gör. Semih AÇIKBAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Hayvanların ihtiyacı olan kaliteli kaba yemler, esas olarak iki kaynaktan sağlanmaktadır. Bu 

kaynaklardan biri çayır mera alanları, diğeri ise tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem 

bitkileridir. Türkiye’de mera alanları; aşırı, zamansız ve bilinçsiz otlatmanın yanı sıra, büyük 

bir bölümü yarı kurak iklim kuşağında olmasından dolayı kuraklık tehdidi nedeniyle de verim 

güçlerini kaybetmiş ve çoğu alanlar klimaks vejetasyondan uzak görünüm kazanmıştır. Son 

yıllarda yapılan desteklemelerle birlikte yem bitkileri ekiminde artış görülmesine rağmen, 

Türkiye’de tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkilerinin oranı da henüz istenilen düzeye 

ulaşmamıştır. Kaliteli kaba yemin elde edildiği en ucuz ve en kolay kaynaklar olarak bilinen bu 

iki alandan elde edilen kaba yemler, mevcut hayvan varlığının ihtiyacını karşılayamaması 

dikkate alındığında; özellikle yem bitkilerinin tarla tarımı içerisindeki payının arttırılmasına 

yönelik, alternatif bitkilerin yem bitkisi olarak değerlendirilmesi, yetiştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, kaba yem açığının kapatılmasında büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin 

sahip olduğu ekolojik zenginlikler, birçok bitki türünün yetiştirilebilmesine imkân 

sağlamaktadır. Diğer yandan da Türkiye’de çok az sayıda yem bitkisi tür ve çeşidinin tarımı 

yapılmakta, bu durum da mevcut bitkilerle yem bitkileri tarımının gelişmesini 

sınırlandırmaktadır. Bu derleme çalışmasında; Türkiye’de mevcut kaba yem açığının 

kapatılmasında katkısı olabileceği düşünülen bazı alternatif bitkilerin ekolojik istekleri ve yem 

bitkisi olarak değerlendirilebilme potansiyelleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada bu amaca 

yönelik olarak; Bituminaria bituminosa, Panicum virgatum, Pennisetum hybridum, Miscanthus 

giganteus ve Moringa oleifera bitkileri ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, incelenen bazı 

türlerin; verim ve kalite yönünden tarımı yapılan yem bitkilerine göre üstün ve/veya eşdeğer 

özellikler taşıdığı ve yakın gelecekte alternatif yem bitkileri olarak tarla tarımı içerisinde yer 

alabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif bitkiler, kaba yem, verim, kalite 

 

ABSTRACT 

Quality roughages needed for animals are mainly provided from two sources. One of these 

sources is meadow pasture areas and the other is forage crops grown in field agriculture. Due 

to excessive, untimely and unconscious grazing as well as being mostly in semi-arid climate 

zone and drought risk, pasturelands lost their yield potential and many got appearance away 

from climax vegetation. Despite the increase in forage crop cultivation due to subsidies in recent 

years, the proportion of forage crops in field crop agriculture in Turkey have not yet reached 

the desired level. Considering that these two areas, which are known as the cheapest and easiest 

sources where the quality roughage is obtained, cannot meet the needs of the existing animal 

stock, cultivation and promotion of alternative plants that considered as forage plants, is of great 

importance to close the roughage gap especially to increase the share of forage crops in field 

crop agriculture. Ecological richness of Turkey makes cultivation of many plant species 
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possible. On the other hand, veryfew forage crop species and varieties are grown in Turkey. 

This situation limits the development of agricultural forage crops with existing plants. In this 

literature review, ecological requirements and possible utilization of some alternative crops, 

that may have a contribution to close existing forage crop deficit in Turkey, are emphasized. In 

this study, for this purpose; Bituminaria bituminosa, Panicum virgatum, Pennisetum hybridum, 

Miscanthus giganteus and Moringa oleifera plants are discussed. As a result of the study, it is 

thought that some evaluated species have superior and/or equivalent characteristics, compared 

to forage crops cultivated, in terms of yield and quality, and may be included in field crop 

agriculture as alternative forage crops in the near future. 

 

Keywords: Alternative plants, roughage, yield, quality 

 

1. GİRİŞ 

Hayvanların ihtiyacı olan kaliteli kaba yemler, esas olarak iki kaynaktan sağlanmaktadır. Bu 

kaynaklardan biri çayır mera alanları, diğeri ise tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem 

bitkileridir. Türkiye’de büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak alanlarda yer alan ve Türkiye 

İstatistik Kurumu verilerine göre (Anonim, 2019) yaklaşık 14.6 milyon hektar olan çayır-mera 

alanlarının; yıllardır süre gelen kapasitelerinin üzerinde hayvan sayısı ile otlatılması, birçok 

yörede otlatmaya başlama ve son verme tarihlerine uyulmaması gibi nedenlerle ot verimi ve 

kalitesi azalmış, mevcut hayvanların ihtiyacı olan kaba yemi karşılama noktasında yetersiz 

duruma gelmiştir. Son yıllarda yapılan desteklemelerle birlikte yem bitkileri ekiminde artış 

görülmesine rağmen, Türkiye’de tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkilerinin oranı da 

henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. Kaliteli kaba yemin elde edildiği en ucuz ve en kolay 

kaynaklar olarak bilinen bu iki alandan elde edilen kaba yemlerin yetersiz oluşu nedeniyle, çoğu 

bölgede kayda değer yem açığı bulunmaktadır (Sayar ve ark., 2010; Kuşvuran ve ark., 2011; 

Turan ve ark., 2015; Özkan ve Şahin Demirbağ, 2016).  

Doğal halde % 14’ten daha fazla su içeriğine sahip veya kuru maddesinde % 16-18’den daha 

yüksek ham selüloz içeriğine sahip, enerji değeri düşük her tür materyal olarak bilinen kaba 

yemler (Alçiçek ve ark., 2010); ruminantların rumen mikroflorasında gerekli enzimlerin 

salgılanmasında, rumen gelişimini hızlandırmasında ve dolayısıyla hayvanların metabolik ve 

sindirim faaliyetlerinin düzenli seyrinde önemli rollere sahip olmasının yanı sıra, vitamin ve 

mineral kaynağı olması bakımından da son derece önemlidir (Ergün ve ark., 2002).  

Hayvansal üretimde kaba yemlerin önemi ve buna karşılık olarak, Türkiye’nin mevcut kaba 

yem açığı dikkate alındığında, hayvanların ihtiyacı olan kaliteli kaba yemlerin karşılanması 

noktasında; mevcut çayır mera alanlarının iyileştirilmesi ve idaresindeki sorunların giderilmesi 

yanında, yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi de büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 

yem bitkisi tarımında, çoğunlukla yonca, fiğ, korunga ve silajlık mısır ekimine yer verilmekte 

ve hayvansal üretimin kaba yem girdisini potansiyel olarak adı geçen bu bitki grupları 

oluşturmaktadır. Türkiye’de yem bitkileri tarımının geliştirilmesinde; yetiştiriciliği yapılan 

mevcut bitkilerin, başta çeşit olmak üzere, kültürel uygulamalarının doğru ve modern 

tekniklerle yapılmasının yanı sıra, ekolojiye uygun yeni ve/veya alternatif yem bitkisi cins ve 

türlerinin veya bitki türlerinin yaygınlaştırılması ve yetiştirme tekniklerinin ortaya konulması 

da önemlidir.           
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Bu çalışmada; henüz çok fazla bilinmeyen, fakat ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacağı ve/veya 

mevcut kaba yem açığının kapatılmasında katkı sağlayacağı düşünülen bazı alternatif bitkilerin 

yem bitkisi olarak değerlendirilebilme potansiyelleri üzerinde durulmuştur. 

 

2. ALTERNATİF BİTKİLER 

2.1. Bituminaria bituminosa 

Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt. (syn: Psoralea bituminosa L.) bitkisi; içerisinde 150 

tür veya alttürü barındıran Bituminaria (Psoralea) cinsi içerisinde yer alan çok yıllık bir bitkidir 

(Hooker ve Jackson, 1960; Davis, 1965; Juan ve ark., 2004). B. bituminosa’nın anavatanı 

Akdeniz olup; Kanarya Adaları, Türkiye, Güney Avrupa, Kırım, Batı Suriye, Kıbrıs, Kafkasya, 

İsrail, Kuzey Afrika, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde geniş bir yayılım alanına sahiptir 

(Davis, 1965; Mendez ve Fenandez, 1990). 

Türkiye’de; Adana, Antalya, Çanakkale, Hatay, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Sinop, 

Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illeri doğal florasında yaygın olarak yer almaktadır 

(Davis, 1965; Kılınç ve Özen 1988; Engin ve Korkmaz,1991; Kutbay ve ark., 1995; Kılınç ve 

ark., 1998; Özen ve Kılınç, 2002; Akçin ve ark., 2010). Altun ve Tanker (2000) tarafından 

bildirildiğine göre, Türkiye’de Bituminaria cinsinin B. bituminosa dışında B. acaulis Stev. ve 

B. jaubertina Fenzl. olmak üzere 2 türü daha bulunmakta olup; adı geçen bitki ülkemizde orman 

üçgülü, katran yoncası, demir otu, katranlı yaban üçgülü, kayışkıran gibi farklı isimlerle de 

bilinmektedir.  

Samsun, Sinop, Ordu, Zonguldak ve Kastamonu illerinden toplanan B. bituminosa L. 

genotipleri ile yapılan çalışmalarda; bitki boyunun 13.48-118.65 cm, ana sap kalınlığının 2.5-

8.4 cm, yaprakçık eninin 1.4-3.2 cm, yaprakçık boyunun 2.9-5.8 cm, dal sayısının 5.4-23.4 adet, 

yaprak sayısının 75.0-480 adet, yaprak/gövde oranının % 14.9-67.7 ve bitki kuru ağırlığının ise 

10.45-205.07 g/bitki arasında değiştiği rapor edilmiştir (Gülümser, 2011; Kumbasar, 2015; 

Tuzen, 2016). 

Genel olarak açık alanlarda, yol kenarlarında, üst toprak tabakası kaybolmuş alanlarda, ağaçlık 

ve ormanlık alanlarda yayılım gösteren bu bitki, 1500 m’ye kadar olan yükseltilerde de 

yetişebilmekte (Davis, 1965); kurak bölgelere uyum sağladığı gibi, -10˚C’ye kadar kış 

soğuklarına da dayanıklılık gösterdiği, taban suyu yüksek ve geniş pH (4.7-8.5) aralıklarına 

sahip topraklarda yetişebildiği bildirilmektedir (Davis, 1965; Méndez ve ark., 1990). Kurağa 

ve sıcağa son derece dayanıklı olan B. bituminosa; yaz ayları boyunca büyümesini 

sürdürebilmesi ve yeşilliğini koruması, marjinal alanlarda sulanmadan yetiştirilebilmesi 

(Gintzburger ve Le Houerou, 2002; Sternberg ve ark., 2006; Real ve ark., 2014) gibi önemli 

avantajlara da sahiptir.  

B. bituminosa ile yapılan çalışmalarda; kuru otunda protein oranının % 10.3-% 20.4, asit 

deterjanda çözünmeyen lif (ADF, Acid Detergent Fibre) oranının % 23.8-% 41.9, nötral 

deterjanda çözünmeyen lif (NDF, Neutral Detergent Fibre) oranının % 38-% 56.3 ve 

sindirilebilme oranının da % 46-% 51 arasında değiştiği belirlenmiştir (Ventura ve ark., 1999, 

2004, 2009; Alvarez ve ark., 2004; Sternberk ve ark., 2006; Pecetti ve ark., 2007). Türkiye’de 

Samsun, Sinop, Ordu, Zonguldak ve Kastamonu illerinden toplanan B. bituminosa L. 

genotipleri ile yapılan çalışmalarda; ham protein (HP) oranının % 7.28-% 26.59, ADF oranının 

% 18.02-% 47.14, NDF oranının % 27.37-% 56.38, nispi yem değeri (NYD)’nin % 86.08-          
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% 251.86, kalsiyum (Ca) oranının % 0.80-% 2.97, magnezyum (Mg) oranının % 0.35-% 0.60, 

fosfor (P) oranının % 0.18-% 0.41 ve potasyum (K) oranının ise % 0.51-% 2.63 arasında 

değişim gösterdiği tespit edilmiştir (Gülümser, 2011; Kumbasar, 2015; Tuzen, 2016).  

 

 

 

 

2.2. Panicum virgatum 

Dallı darı (Panicum virgatum L.) çok yıllık bir C-4 bitkisi olup, doğal yayılış alanı Orta ve 

Kuzey Amerika ile Kanada’nın güney kısımlarını kapsamaktadır. Hem yem kaynağı olarak 

kullanılması, hem de yüksek biyoenerji kapasitesine sahip olması nedeniyle dallı darı, 

Amerikan Biyoenerji Programı tarafından 37 bitki arasında model tür olarak seçilmiştir. Birim 

alanda yüksek net enerji üretimi, düşük üretim maliyeti, düşük kül içeriği, yüksek su kullanım 

etkinliği, geniş coğrafik adaptasyon yeteneği, marjinal topraklara uyum sağlaması ve toprakta 

karbon depolama potansiyelinin yüksek olması gibi bazı önemli tarımsal özelliklere sahiptir 

(Samson ve Omielan, 1992; Sanderson ve ark., 1996). 

Türkiye’de, dallı darının yetiştirme teknikleri ile ilgili konularda ilk temel bilgiler, Soylu ve 

ark. (2010) tarafından geliştirilen TÜBİTAK projesi kapsamında üretilmiştir. TÜBİTAK 

destekli bu proje çalışması sonuç raporuna göre, Konya ekolojisi sulu koşullarında 2 yıl süreyle 

denemeye alınan dallı çeşitleri (Alamo, Forestburg, Cave in Rock, Carthage, Shelter, Dacotah, 

Blackwell, Shawnee, Kanlow)’nin; toplam yaş biyokütle veriminin 859-6493 kg/da, toplam 

kuru madde (KM) veriminin 342-2582 kg/da, KM oranının % 31.84-40.97, NDF oranının          

% 67.4-77.4, ADF oranının % 42.50-49.26 ve protein oranının % 5.62-10.00 arasında değişim 

gösterdiği belirlenmiştir. Aynı proje kapsamında seçilmiş dallı darı çeşitleri (Blackwell, 

Shawnee ve Kanlow)’nin sulu ve kuru şartlarda performanslarının karşılaştırıldığı bir tarla 

denemesinde ise, çeşitlerin; ortalama yeşil biyokütle veriminin 1370-3661 kg/da, KM veriminin 

571-1480 kg/da, KM oranının % 37.43-47.86, NDF oranının % 70.38-77.41, ADF oranının       

% 42.28-47.03 ve protein oranının % 5.84-9.32 arasında değişim gösterdiği; aynı çeşitlerle 

farklı hasat tarihlerine göre tepkilerin belirlendiği bir başka denemede, hasat zamanı ortalaması 

olarak çeşitlerin yeşil biyokütle verimlerinin 1700-5081 kg/da, KM verimlerinin 789-2398 

kg/da, KM oranlarının % 49.32-55.93, NDF oranlarının % 70.31-75.24, ADF oranlarının            

% 44.25-47.10 ve protein oranlarının % 5.21-6.74 arasında değişim gösterdiği; çeşitlerin farklı 

azot dozları uygulamalarına tepkisinin belirlendiği bir diğer tarla denemesi sonuçlarına göre, 

azot dozlarının ortalaması olarak, yeşil biyokütle veriminin 2228-5790 kg/da, KM veriminin 

878-2342 kg/da, KM oranının % 33.32-42.11, NDF oranlarının % 74.00-76.40, ADF 

oranlarının % 45.60-46.98 ve protein oranlarının % 6.02-9.27 arasında değiştiği; çeşitlerin 

farklı sıra arası uygulamasına tepkilerinin belirlendiği bir başka tarla çalışmasında ise, sıra arası 

mesafesinin ortalaması olarak yeşil biyokütle veriminin 2020-5358 kg/da, KM veriminin 764-

2086 kg/da, KM oranının % 33.85-41.13, NDF oranının % 72.70-78.66, ADF oranının % 44.43-

47.97 ve protein oranının % 6.13-8.90 arasında değişim gösterdiği rapor edilmiştir. Bu 

çalışmalar sonucunda, dallı darının protein, NDF ve ADF değerleri dikkate alındığında, bu 

bitkiden elde edilecek yemin tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği konusunda olumlu neticeler 

ortaya koyması, dallı darı bitkisinin silaj kalitesinin yüksek olacağının bir göstergesi olduğu 
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vurgulanmış ve dallı darı bitkisinin ekonomik anlamda özellikle silajlık olarak yetiştirilme 

potansiyelinin de yüksek olduğu bildirilmiştir.  

Yine dallı darı bitkisiyle çalışan Şeflek (2010); Konya ekolojik şartlarında, incelediği çeşitlerin, 

biyokütle veriminin 4839-8814 kg/da ve KM oranının % 31.26-35.65 arasında değiştiğini 

bildirmiştir. Dallı darı bitkisinden biyoetanol üretiminde, seyreltik asit ve kireç ön 

uygulamalarının optimizasyon çalışmasını kapsayan bir araştırmada ise Carthage, Blackwell, 

Kanlow, Miami, Am-314/Ms-155, Stuart, Pmt-785, Alamo, PI 422016 ve Cave-in-Rock dallı 

darı çeşitlerinin selüloz, hemiselüloz, lignin ve KM oranlarının sırasıyla; % 27.8-38.0, % 29.4-

37.2, % 2.4-9.7 ve % 92.14-92.82 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir (Dolğun, 2016). 

Konya ekolojisinde yürütülen bir başka çalışmada da, dallı darı çeşitlerinin; yeşil biyokütle 

veriminin 2437-5665 kg/da, KM oranının % 29.74-34.94, KM veriminin 757-2003 kg/da ve 

protein oranının % 7.95-9.66 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çiçek, 2017). Siirt ekolojik 

koşullarında yetiştirilen bazı dallı darı çeşitlerinin silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yürütülen bir çalışmada, dallı darı çeşitlerine ait silajların; kuru madde oranının            

% 39.0-51.0, pH içeriğinin 3.84-4.86, laktik asit (LA) oranının % 1.78-2.35, bütirik asit (BA) 

oranının % 0.05-0.33, asetik asit (AA) oranının % 0.35-1.55, HP oranının % 3.76-5.57, ADF 

oranının % 39.30-41.73 ve NDF oranının % 70.96-75.41 arasında değişiklik gösterdiği, Fleig 

puanı yönünden dallı darı çeşitlerinden elde edilen silaj kalitesinin “Çok iyi” sınıfına girdiği 

belirlenmiş, dallı darı çeşitlerinden silaj kalitesi yönünden öne çıkan çeşitlerin (Long Island ve 

Cave in Rock, BoMaster, Alamo ve Trailblazer) silaj üretiminde başarıyla kullanılabileceği 

belirlenmiştir (Eliş, 2018). 

 

2.3. Pennisetum hybridum 

Dev Kralotu (Pennisetum hybridum) buğdaygiller familyasına üye olan, tropik kökenli ve çok 

yıllık bir C4 bitkisidir (Hanna ve ark., 1984). Türkiye açısından yeni bir bitki olan dev kralotu, 

ülkemizde henüz tanınmamakta ve yetiştiriciliği yapılmamakta; ancak, özellikle mısır bitkisinin 

tarımının yapıldığı ekolojilerde yetiştirilebilme potansiyeli olan, mısıra eşdeğer hatta daha 

yüksek silolanabilir ot verimine sahip bir bitki olduğu vurgulanmaktadır (Geren, 2013, 2014). 

Türkiye’de P. hybridum ile yapılan çalışmalarda, kuru madde veriminin 17278-36639 kg/ha, 

metabolik enerji değerinin 1563-1442 kcal/kg, nispi yem değerinin 79.2-73.8 ve biyoetonol 

verimi 1686-3576 litre/ha arasında değiştiği, dev kralotu yaş otlarının sorunsuz bir şekilde 

silolanabileceği, ancak yem kalitesi açısından mısır kadar kaliteli olmadığı, metabolik enerji 

açısından mısırdan yaklaşık % 25 kadar geri kaldığı, buna rağmen çok yıllık buğdaygillerin 

uzun vadede üretim maliyetlerinin yıllık bitkilere göre daha ekonomik olduğu (Geren ve ark., 

2014); dev kralotu silajının KM oranının % 33.3, pH değerinin 3.79, LA oranının % 2.66, AA 

değerinin % 0.38, HP oranının % 6.03 ve nispi yem değerinin 85.9 olduğu, dev kralotunun 

metabolik enerji ve nispi yem değerini arttırmak için silaj yapımında içine % 50 oranında 

yemlik bakla, tüylü fiğ veya fiğ kuru otlarından birinin eklenmesiyle olumlu sonuçların alındığı 

(Geren, 2014); Akdeniz iklimi koşullarında, dev kralotunun ortalama bitki boyunun 212-426 

cm, kuru madde veriminin 15.6-39.4 t/ha, silajın pH, HP ve nispi yem değerinin ise sırasıyla 

3.54-3.86, % 5.6-% 7.7 ve 85-125 arasında değiştiği (Geren ve Kavut, 2015), rapor edilmiştir.  

P. hybridum ile yapılan bazı çalışmalarda; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tarafından 

sevilerek tüketildiği, kümes hayvanı ve balık yemi yapımında da peletlenerek kullanılabildiği 

(Kukkonen, 2009); çok yıllık olmaları nedeniyle, kültürel uygulamalarında girdi maliyeti 
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içermediği, silaj yapımına uygun olduğu ve aynı zamanda enerji tarımında da bitkisel materyal 

olarak değerlendirilebileceği (ElBassam, 1998); Türkiye’de Akdeniz ikliminin egemen olduğu 

özellikle sahil bölgelerinde (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana), yıllık 

buğdaygil yem bitkilerine alternatif olabileceği (Geren ve ark., 2014) ifade edilmiştir.  

 

2.4. Miscanthus giganteus 

Miskanthus cinsi içerisinde 10’dan fazla türü barındıran; Güneydoğu Asya, Çin, Japonya, 

Polinezya ve Afrika orijinli olan, dünyanın tropikal ve ılıman bölgelerinde yayılım gösteren bir 

C4 bitkisidir (Thelen ve ark., 2009). Miscanthus giganteus Greef ve Deuter, Türkiye’de 

“Filotu” veya “Fil çimeni” diye bilinmektedir. Boyu 4-6 metreye kadar ulaşabilen bu bitki, 

hayvan yemi olarak ve enerji tarımında biyoetanol kaynağı olarak kullanılmaktadır (Faix ve 

ark., 1988; Yaşar, 2002; Öztürk, 2008). 

Çok hızlı büyüme yeteneğine sahip olan M. giganteus, Akdeniz iklim koşullarında bitki boyu 

değerlerinin 2.9-5.2 m arasında değiştiği belirlenmiştir (Geren ve ark., 2011). Miskanthus, mısır 

bitkisiyle kıyaslandığında; daha fazla biyokütle ürettiği (Hulls, 2009), lignin içeriğinin daha 

yüksek olduğu, buna karşılık protein ve kül miktarlarının daha düşük olduğu (Norman ve 

Murphy, 2008) rapor edilmiştir. 

Toprak seçiciliği olmayan Miskanthus bitkisinin, daha çok humus içeren topraklarda, yeterli su 

ve güneş ışığının olduğu ortamda çok daha verimli olabilmekte (Doğaner, 2011); Orta ve Güney 

Avrupa ılıman kuşağında 25-30 t/ha kuru madde verimi elde edilebilmektedir (Lewandowski 

ve ark., 2000).    

Türkiye’de Antalya koşullarında, rizomlarıyla çoğaltılan ve Mart ayında tarlaya dikilerek 

oluşturulan plantasyonda; aynı ay içerisinde rizomlardaki gözlerin uyanmaya başladığı ve yeni 

sürgünlerin çıktığı, bu çıkışın 4 ay boyunca devam ettiği; iki yaşındaki bitkilerde saplardaki 

ortalama boğum sayısının 13 adet, sap çapının 6 mm, maksimum sap boyunun 310 cm olduğu, 

Kasım ayında yapılan hasatlarda, saplardaki ham selüloz oranının % 38.66-39.47 arasında 

değiştiği, kuru madde olarak hektara sap veriminin 19.20-51.40 ton arasında değiştiği 

belirlenmiştir (Doğaner, 2011).  

Geren ve ark. (2011), Bornova koşullarında yürüttükleri araştırmada; bitkide kardeş sayısının 

8.0-32.8 adet, yaprak sayısının 14.0-24.4 adet, yaprak oranının % 29.1-31.7, sap çapının ise 

1.8-2.5 cm arasında değiştiğini; bitki boyunun 404 cm, yaprak oranının % 30, hasıl veriminin 

11618 kg/da, KM veriminin 1966 kg/da, HP oranının % 5.6 ve silaj pH’sının 3.79 olduğunu 

bildirmektedirler. Filotunun, agronomisi ve silolanabilirliği açısından adaptasyon yeteneğinin 

incelendiği bu çalışmada; bitkinin yöre koşullarına çok iyi adapte olduğu, kış mevsimindeki 

düşük sıcaklıklarda bitkinin tamamen kuruyarak dormansiye girdiği, ancak ilkbaharda toprak 

ve hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte bitkinin rizomlarından çok sayıda yeni sürgünlerin 

meydana geldiği, kaliteli ve silolanabilir yüksek ot verimi dikkate alındığında hayvancılık 

işletmeleri için yeni ve ümitvar bir yem kaynağı olduğu, bitkinin çok yıllık oluşu nedeniyle de 

ekonomik anlamda üretiminin söz konusu olduğu, vurgulanmıştır. 

 

2.5. Moringa oleifera 
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Moringa oleifera (Moringa), Moringaceae familyasına ait olup, Moringa cinsinin en çok 

yetiştirilen, “Mucize ağaç” olarak da adlandırılan ve çok amaçlı olarak kullanılan bir bitkidir. 

Moringa ağacı için uygun iklimlerin yağışın 250 mm ile 3000 mm, ortalama sıcaklığın ise 25 
oC ile 40 °C olduğu yarı kurak tropikal ve subtropikal alanların olduğu, bu yönüyle de daha çok 

Orta Amerika ve Karayipler'de, Güney Amerika'nın kuzey ülkelerinde, Afrika'da, Güneydoğu 

Asya'da ve çeşitli Okyanusya ülkelerinde yetiştirildiği bildirilmektedir (Abd El-Hack ve ark., 

2018).  

Ağacın her kısmı farklı amaçlar için (bitkisel ilaç, baharat, gıda, gübre gibi) kullanılabilen 

Moringa bitkisi yüksek besin değerine sahip olup; içerdiği yüksek protein, karotenoidler, çeşitli 

mineraller (Ca, Fe) ve vitaminler (A, B, C ve askorbik asit gibi) ve bazı fitokimyasallar 

(kaempferitrin, isoquercitrin, rhamnetin, kaempferol ve quercetin) nedeniyle potansiyel bir 

hayvan yemi olarak (Dahot, 1988; Abd El-Hack ve ark., 2018) ve hayvanların bağışıklık 

fonksiyonlarını destekleme potansiyeline sahip önemli bir bitki olarak (Yang ve ark., 2006) 

tanımlanmıştır. Bu yönüyle de özellikle kanatlı hayvanların rasyonlarında güvenle 

kullanılabileceği vurgulanmıştır (Donkor ve ark., 2013).   

Moringa yaprakları hayvancılık işletmelerinde yem takviyesi olarak kullanılmakta; Moringa 

yaprakları ile beslenen hayvanlarda, yaprakların içerdiği ADF, NDF ve HP oranı nedeniyle 

yemin sindirilebilirliğini ve hayvan performansını arttırdığı rapor edilmiştir (Richter ve ark., 

2003; Kakengi ve ark., 2005; Rubanza ve ark., 2005). Moringa oleifera, yumurta kolesterol 

içeriğini azaltmak için kanatlı hayvanların yemlerine eklenebileceği (Olugbemi ve ark., 2010), 

bu amaçla hayvanların yemlerine % 10 oranında Moringa yaprak ununun katılmasının 

önerildiği (Abou-Elezz ve ark., 2011) bildirilmektedir.   

  

3. SONUÇ 

Bituminaria bituminosa, kuraklık ve sıcaklığa dayanıklı olması, birçok bitkilerin yetişemediği 

marjinal alanlarda sulanmaksızın yetiştirilebilme olanağına sahip olması nedeniyle yem 

bitkileri tarımında üzerinde durulması gereken alternatif bitkilerin başında gelmektedir. 

Türkiye’de, yem bitkisi olarak değerlendirilebilme potansiyeli yüksek olan bu bitki ile ilgili 

olarak, tarımsal özellikleri ve besin maddesi içerikleri konusunda daha çok çalışmaların 

yapılması ve yüksek verim sağlayan kaliteli genotiplerin geliştirilmesi önem taşımaktadır.  

Dallı darı bitkisinin Türkiye ekolojisinde, yetiştirme tekniği ve gelişim fizyolojisi ile ilgili 

gerekli çalışmaların yapılmış olması bir avantaj olarak görülmeli; yem bitkisi olarak 

değerlendirilebilme potansiyeli yüksek olan bu bitki ile ilgili olarak, ülkemizin değişik 

ekolojilerinde daha fazla agronomik çalışmaların yapılarak üreticilere tanıtılması yem bitkisi 

tarımının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Akdeniz iklimine adaptasyonu iyi olan ve yüksek verim sağlayan dev kralotu ile ilgili olarak; 

kültürel uygulamaları konusunda yeterince çalışmaların yapılması gerektiği, özellikle 

ülkemizin sıcak bölgelerinde mısıra alternatif olabilecek potansiyeli olduğu düşünüldüğünde 

silajlık değerinin ortaya konulması ve rumendeki sindirilebilirlik özelliklerinin incelenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

Miscanthus’un Türkiye’de özellikle, sahil kuşağı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi iklim ve 

toprak şartlarına uygun bir bitki olduğu düşünülmektedir. Bitki, kaliteli ve yüksek ot verimi 
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nedeniyle hayvancılık açısından yeni ve alternatif yem bitkisi olarak büyük bir potansiyele 

sahiptir.   

Moringa oleifera ağacının özellikle yapraklarının içerdiği yüksek protein miktarı dikkate 

alındığında, yem rasyonlarına ilave edilerek değerlendirilebilmektedir. Ancak, Türkiye’de bu 

bitki ile ilgili yeterli çalışmaların olmaması nedeniyle, bitkinin ülkemiz ekolojik koşullarında 

başta adaptasyon çalışmaları olmak üzere diğer tarımsal özelliklerinin ortaya konulması 

gerekmektedir.  
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ÖZET 

Ağır vasıta araç sürücülerinde uyku kalitesi çok önemlidir. Trafik kazalarından ölüm ve 

yaralanma, mali kayıplar ve iş verimliği açısından uyku kalitesi artırılmalıdır. Aksi taktirde 

uyku kalitesi bozulduğunda şoförlüğe odaklanmada azalma ve yorgunluğun artması gibi 

sorunlarla kendini gösterebilir. Bu gibi nedenlere bağlı olarak ağrı vasıta sürücülerin hata 

yapma ihtimali de artmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışma, şoförlerin uyku kalitesinin 

saptanması ve konuya dair farkındalık oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak kapsamlı anket ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PSQİ) kullanılmıştır.  Araştırma 

verileri Eylül 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında 381 kişiden yüz yüze görüşme yöntemiyle 

toplanmıştır. Katılımcıların uykuya dair başlıca şikayetleri uykuya dalmada güçlük çekme 

(%17,1'i),  gündüzleri uyanık kalmada zorlanma (% 43,6'sı) ve erken uyanmadır (% 62,7’si). 

Ayrıca şoförlerin % 2,9'u uyumaya yardımcı ilaç kullandığını belirtmiştir. Gece uyku süresi 

ortalaması ise 6,2 ± 1,9 (2–12) saat olarak saptandı. Şoförlerin PSQİ puan ortalaması 6.3 ( ± 

2.7) bulunmuştur. Çalışma kapsamındaki şoförlerin  % 61,2’sinin uyku kalitesi kötü 

bulunmuştur. Fakat katılımcıların % 31,5’i uykusunun kötü olduğunu ifade etmiştir. 

Sürücülerin çoğunluğunun uyku kalitesi kötüdür. Sürücülerin % 39,9’u trafik kazası 

geçirdiğini belirtmiştir. Hem trafik kazaları hem de uykusuzluk toplum sağlığını tehdit 

etmektedir. Halk sağlığı bağlamında trafik güvenliği açısından şoförlerin uyku kalitelerinin 

geliştirilmesine dair gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Ağır Vasıtalar, Şoförler, Uyku Kalitesi, 
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SLEEP QUALITY OF HEAVY VEHICLE DRIVERS IN KAYSERI 

 

ABSTRACT 

Sleep quality is very important in heavy vehicle drivers. Sleep quality should be increased in 

terms of traffic accidents, death and injuries, financial losses and work efficiency. Otherwise, 

when the quality of sleep deteriorates, there may be problems such as reduction in focus and 

increase in fatigue. This study is about determining the sleep quality of the drivers and 

identifying the problems related to the subject. As a data gathering, comprehensive survey and 

Pittsburgh sleeping quality index (PSQI) have been used. Survey data were collected from 

September 2008 to January 2009. Survey data were collected from 381 people by face to face 

interview method.  All of the participants were male. The main complaints of the participants 

about sleep were the difficulty in sleeping (17.1%), drowsiness during the day (43.6%) and 

early awakening (62.7%). In addition, 2.9% of the participants stated that they used 

medication to sleep. Their average a night sleeping duration has been detected 6,2 ± 1,9 (2–

12) hour. The average PSQI of the drivers was 6.3 ± 2.7. % 61,2 of research group has bad 

sleeping quality. However, 31.5% of the drivers stated that their sleep was bad. 39.9% of the 

drivers stated that they had a traffic accident. Both traffic accidents and sleep problems affect 

public health. The majority of drivers have poor sleep quality. In terms of public safety, 

necessary studies should be carried out to improve the sleep quality of drivers. 

Keywords: Heavy Vehicles, Drivers, Sleep Quality, 

1. GİRİŞ 

Şoförlük dikkat ve uyanık olmayı gerektirir. Bundan dolayı uykulu bir şoförde kaza riski daha 

fazla olmaktadır (Başoğlu, Ö. K., 2016.).  

Trafik kazaları birçok toplumda ölümlere ve sakatlıklara neden olabilmektedir. ABD’de 

kazalar 4. ölüm nedeni olarak gösterilmektedir. Uyku, alkol ve aşırı hız sürücü kaynaklı kaza 

ihtimali artıran oluşumlardır (Hancı, İ. H; Eşiyok, B., 2001). Türkiye İstatistik Kurumu 2017 

verilerine göre ülkemizde trafik kazaları sonucunda 7 bin 427 ölüm ve 300 bin 383 yaralanma 

meydana gelmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2017). Ağır vasıta sürücülerinde uyku ve uyku 

bozuklukları sorunları görülme sıklığı fazladır. Bu sorunlar trafik güvenliğini ciddi şekilde 

tehdit etmektedir (www.trafik.gov.tr).  

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1.  Araştırmanın Niteliği 

Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın kapsamını Kayseri Şoförler Odası’na kayıtlı ağır vasıta 

şoförleri oluşturmaktadır. Anket verileri Eylül 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında Büyükşehir 

Belediyesi kontrolündeki halk otobüslerinin hareket memurluğu, nakliyeciler durağı, 
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şehirlerarası otobüs firmaları ve özel taşımacılık yapan sürücülerden yüz yüze görüşmeyle 

toplanmıştır. 

2.2.  Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması 

Örnek büyüklüğü Epi İnfo 6,0 programı yardımıyla % 95 güven aralığında 375 olarak 

hesaplanmıştır. Çalışmada 381 kişi değerlendirilmiş olup, veriler sayı ve yüzde olarak 

sunulmuştur. Uyku kalitesini değerlendirmede Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 

kullanılmıştır. Toplam PUKİ puanın >5 olması “kötü uyku kalitesini” göstermektedir. 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Tanımlayıcı nitelikteki araştırmaya toplam 381 sürücü katılmıştır. Sürücülerin % 66,9’u 35-54 

yaş aralığında, % 92,7’si medeni durumu evli, % 53,8’i ilkokul ve altı eğitim düzeyinde ve % 

57’si ekonomik durumunun orta olduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo 1. Sürücülerin sosyodemografik özellikleri 

Özellikler (n=381) Sayı % 

Yaş 

20-34 yaş 88 23,1 

35-54 yaş 255 66,9 

55 ve üstü 38 10,0 

Medeni 

Durum 

Evli 353 92,7 

Dul veya boşanmış 13 3,4 

Bekar 15 3,9 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul ve altı 205 53,8 

Ortaokul ve üstü 176 46,2 

Ekonomik 

Durum 

Kötü 109 28,6 

Orta 217 57,0 

İyi 55 14,4 

 

Ağır vasıta araç kullanıcılarının çoğunluğu % 75,3’ü sigara kullanmakta olup, % 27,5’i 

günlük yaşantısında alkol kullanmaktadır. 

Tablo 2. Şoförlerin sigara ve alkol kullanım durumu   

Alışkanlıklar (n=381) Sayı 

Yüz

de 
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Sigara   

Kullanıyor 287 75,3 

Kullanmıyor 64 16,8 

Kullanıp bırakmış 30 7,9 

Alkol   

Kullanıyor 105 27,5 

Kullanmıyor 243 63,8 

Kullanıp bırakmış 33 8,7 

Şoförler uykuya dair bazı problemler yaşamaktadır.  Uykuya dalmada güçlük çekme 

(%17,1'i), gündüzleri uyanık kalmada zorlanma (% 43,6'sı) ve erken uyanma (% 62,7’si) 

başlıca yaşadıkları uyku sorunlarıdır. Ayrıca şoförlerden dinlenme zamanlarında uykuya 

geçmek için ilaç kullananlar (% 2,9'u) da vardır. Ağır vasıta araç kullanıcıları ortalama 6,2 

saat ± 1,9 (2–12) gece uyumaktadır. 

Şekil 1. Ağır vasıta araç kullanıcılarının PSQİ puan ortalaması 

 

Şoförlerin PSQİ puan ortalaması 6,3 ( ± 2.7) olup, % 61,2’sinin uyku kalitesi kötüdür. Bunun 

yanında katılımcıların % 31,5’i uykusunun kötü olduğunu belirtmiştir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yorgunluk veya uykusuzluk trafik işaretleri ve kurallarının daha az farkında olma, sürücü 

kabiliyeti ve performansında azalma gibi etkileri vardır. Düzensiz uyku veya uyku 

rahatsızlıkları vücudun doğal uyanma/uyuklama ilişkilerini bozabilmektedir. Bu sürücülerin 

direksiyon başında uykusuz kalmasına yol açabilir. Uyku rahatsızlıklarından yakınan bir 

sürücünün direksiyon başında uyuma riski çok daha fazladır (ANTA, 1997). Ağır vasıta 

sürücüleri, iş yaşamlarında iyi bir dikkatin sağlanması için yeteri kadar uyumadığı başka bir 

çalışmada ortaya çıkmıştır (Mitler, MM; Miller, JC; Lıpsıtz, JJ; Walsh, JK; Wylie, CD; 1997). 

Tayland’da otobüs/nakliye sürücülerinde kazalar ve uyuklama arasında güçlü bir ilişki 
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bulunmuştur. Uykululuğun ana sebebi, uyku yoksunluğu olarak değerlendirilmektedir 

(Leechawengwongs, M; Leechawengwongs, E; Sukying, C; Udomsubpayakul, U, 2006). Ağır 

vasıta sürücülerin uyku kalitesi önemi birçok çalışmada görülmektedir. Bu çalışma da ağır 

vasıta sürücülerinin uyku kalitesinin kötü olduğu görülmektedir. 

Ağır vasıta araç sürücülerinin gece boyunca çalışması; yorgunluk ve uyku gereksinimin güne 

yığılması sorunu artırabilir. Sürücülere konuyla ilgili gerekli iyileştirmeler yapılması gerekir. 

Sürücülerdeki yaralanma ve ölümüne sebebiyet veren etkenler iyi değerlendirilmelidir. 

Ağır vasıta araç kullanıcılarının uyku kalitesinin düşük olduğu saptanmıştır. Sürücülerin kötü 

uyku kalitesi süreç güvenliğini riske atabilmektedir.  

Ağır vasıta araç sürücülerin uyku kalitelerinin geliştirilmesine dair çalışmalar artırılmalıdır.  
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ABSTRACT 

Nutrition in the first months of life is vital to support rapid development. Breast milk is the most 

important food source that provides healthy development of newborn. World Health 

Organization (WHO); emphasizes that breast milk plays an important role in increasing the life 

expectancy and quality of life of the babies. In addition, the continuity of breast milk; It has been 

reported that the risk of sudden infant death syndrome is reduced by 36%, which prevents 13% 

of childhood deaths in the world. In the first years after the birth, infants are in a continuous 

development and in this process, nutrition, frequency and content should be arranged in 

accordance with the development of the baby. It is very difficult to determine the way of feeding 

in newborns who cannot be breastfed, so the doctor and the newborn nurse should decide together 

what the newborn's diet will be. Every newborn nurse should be knowledgeable and experienced 

about enteral, parenteral nutrition. It is important to start enteral feeding at an early stage to ensure 

the rapid development of gastrointestinal system (GIS) functions. This situation shortens the 

parenteral nutrition and accelerates growth. This reduces the length of hospital stay and stay, thus 

reducing the risks that may arise.  It is known that giving the right breastfeeding education and 

counseling services, and significantly increasing the initiation and continuation of breastfeeding. 

In order to reduce misinformation such as the tendency to pass supplemental foods early in our 

society and the early termination of breastfeeding, training programs can be arranged by the 

health professionals before and after the birth and can take on important duties in informing the 

mothers. Among the health professionals, the most important role falls to the nurses. nurses play 

a critical role in changing mothers' incorrect breastfeeding behaviors with appropriate behaviors. 

Successful breastfeeding is expressed as an interactive process that results in the mutual 

satisfaction of the mother and the baby's needs. The first key to successful breastfeeding; 

encouraging mothers to breastfeed and giving necessary information about this issue. Efficient 

and efficient breastfeeding times of infants will be increased in the light of the correct information 

given by the health personnel on time. Thus, more healthy generations will be raised for the 

future. 

 

Key words: Newborn, Nurses, Breastfeeding Education, Newborn Nutrition 
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YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE YENİDOĞAN VE ANNE BESLENMESİNDE HEMŞİRENİN 

ROLÜ 

 

ÖZET 

Yaşamın ilk aylarındaki beslenme hızlı gelişimin desteklenmesi yönünde hayati öneme sahiptir. 

Yenidoğanın sağlıklı gelişmesini sağlayan en önemli besin kaynağı anne sütüdür. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ); anne sütünün bebeklerin yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırmada önemli 

bir rolü olduğunu vurgulamakta birlikte, annelerin bebeklerine en az altı ay sadece anne sütü 

vermesini, iki yaşına kadar da ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmesini önermektedir. 

Ayrıca anne sütünün bu şekilde devamlılığı; ani bebek ölüm sendromu riskini %36 oranında 

azaldığı kanıtlanmış olup, bu durumun dünyadaki çocukluk çağı ölümlerini %13 oranında 

önlediği bildirilmiştir. Doğumdan sonraki ilk yıllarda bebekler sürekli bir gelişim içindedir ve bu 

süreçte bebeğin gelişimi de dikkate alınarak beslenme şekli, sıklığı, içeriği uygun şekilde 

düzenlenmelidir. Emzirilemeyen yenidoğanlarda beslenme şeklinin belirlenmesi çok zordur bu 

nedenle yenidoğanın beslenme şeklinin ne olacağına doktor ve yenidoğan hemşiresi birlikte karar 

vermelidir. Her yenidoğan hemşiresi enteral, parenteral beslenme konusunda bilgili ve deneyimli 

olmalıdır. Gastrointestinal sistem (GIS) fonksiyonların hızlı gelişmesini sağlamak için enteral 

beslenmenin erken dönemde başlatılması önemlidir. Bu durum parenteral beslenmeyi kısaltığı 

gibi, büyümeyi de hızlandırır. Böylece hastanede yatış ve kalış süresini kısaltacağından, 

gelişebilecek riskleri de azaltır. Doğru emzirme eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 

emzirmenin başlatılması ve devamlılığının sağlanmasını önemli düzeyde arttırdığı bilinmektedir. 

Toplumumuzda ek besinlere erken geçme eğilimi, anne sütünün erken sonlandırılması gibi yanlış 

bilgilerin azaltılması adına, doğum öncesi ve sonrası sağlık profesyonelleri tarafından eğitim 

programları düzenlenerek, annelerin bilgilendirilmesinde önemli görevler üstlenebilirler.   Sağlık 

profesyonelleri arasında da yine en önemli rol hemşirelere düşmektedir. hemşireler, annelerin 

yanlış emzirme davranışlarının uygun olan davranışlar ile değiştirilmesinde kritik rol 

oynamaktadırlar. Başarılı emzirme, anne ve bebeğin ihtiyaçlarının karşılıklı tatmin olmasıyla 

sonuçlanan interaktif bir süreç olarak ifade edilmektedir. Başarılı bir emzirmenin ilk anahtarı ise; 

annelerin emzirmeye özendirilmesi ve bu konuda gerekli bilgilerin verilmesidir. Sağlık 

personelinin zamanında vereceği doğru bilgiler ışığında bebeklerin etkin ve verimli emzirilme 

süreleri artacaktır. Böylece gelecek için daha sağlıklı nesiller yetiştirilmiş olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeni Doğan, Hemşireler, Emzirme Eğitimi, Yeni Doğan Beslenmesi 

 
 

 

INTRADUCTION 

Nutrition; The continuation of the physiological processes of man is necessary for the 

continuation of life and the growth and development of human. Nutrition in the first months of 

life is vital to support the rapid development of this period (Pillitteri, 2007). Breast milk is the 

most important food source that provides healthy development of the newborn (Tokat et al., 

2008). World Health Organization (WHO); Although it is stated that breast milk plays an 

important role in increasing the life expectancy and quality of life of the babies, it is 
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recommended that mothers give their babies only breast milk for at least six months and 

continue breastfeeding with additional foods until two years of age (Tokat et al., 2008). In 

addition, the continuity of the mother's milk and sudden infant death syndrome has been shown 

to decrease by 36%. This situation was reported to prevent 13% of childhood deaths in the 

world and prevent more than one million infant deaths in a year (AAP, 2012). In the first years 

after birth, babies are in constant development. In this process, taking into account the 

development of the baby should be regulated in accordance with the diet, the frequency and the 

content (Özmert, 2009). It is very difficult to determine the feeding pattern in newborns who 

cannot be breastfed. Therefore, the doctor and the newborn nurse should decide together what 

the newborn's diet will be (Tengir et al., 2008). Every newborn nurse should be knowledgeable 

and experienced about enteral, parenteral nutrition. It is important to start enteral feeding at an 

early stage to ensure rapid development of gastrointestinal system (GIS) functions. This 

shortens parenteral nutrition, accelerates growth, shortens the length of hospital stay and also 

prevents the risk of hospital stay (Tengir et al., 2008) 

It has been proven that studies on breastfeeding initiated and sustained, and breastfeeding 

training and counseling services increased significantly (İnce et al., 2010). Due to the tendency 

to go early to supplemental foods and early termination of breastfeeding in our society, 

healthcare professionals play an important role in providing information about prenatal and 

postnatal education programs and especially for mothers (Onbaşı et al., 2011). Among 

healthcare professionals, nurses play a critical role in changing mothers' incorrect breastfeeding 

behaviors with appropriate behaviors (Spatz, 2010). 

Successful breastfeeding is an interactive process that results in the mutual satisfaction of the 

mother and baby's needs (Odent, 2003). The first key to successful breastfeeding is the 

encouragement of mothers to breastfeeding and giving them the necessary information. 

Efficient and efficient breastfeeding times of infants will be increased in the light of the correct 

information given by the health personnel on time. Thus, more healthy generations will be 

raised for the future. 

 

ENTERAL NUTRITION METHODS IN NEWBORN 

 

Enteral nutrition is recommended for newborns who are presumed to be able to tolerate enteral 

nutrition and that sufficient calorie can be taken by enteral or oral route. Enteral nutrition, 

according to parenteral nutrition, gastrointestinal integrity protection, less risk of infection, 

prevention of organ failure, nutrients to be complete and more balanced, easy and inexpensive 

because of the first preferred type of nutrition in intensive care (Köroğlu, 2006). If the 

hemodynamics of the intensive care unit patient is stable and the gastrointestinal system functions 

are sufficient, enteral nutrition (<24 hours) is recommended in the earliest period (Artan, 2007). 

The complications of enteral nutrition; 

1. Mechanical (aspiration and clogging of the tube) 

2. Gastrointestinal (diarrhea (20-70%), nausea, vomiting, constipation, etc.) 

3. Metabolic complications (Azotemia, dehydration, excessive hydration, hyperglycemia, 

impaired liver function, hyponatremia, hyperkalemia, slow or rapid weight gain and no weight 

gain. 

 

NAZOGASTRIK / TRANSPLORIC TUBE WITH NUTRITION 
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Nasogastric (NG) tube; 80% of the energy can not be taken orally from the mouth, or more than 

4 hours, the duration of non-feeding, as well as; It is preferred in newborns with enteral feeding 

of esophagus, congenital or acquired pathologies of the esophagus, neonates with 

underdeveloped reflexes, pelvic pathologies, head trauma, neonates with short bowel syndrome 

and burns. Transploric (Postploric) feeding is especially preferred in patients with high risk of 

aspiration, such as reflux and gastric emptying (Ağın, 2011). 

Complications of nasogastric / transploric tubes; 

1. Aspiration 

2. Irritation of the nose 

3. Infection in ear, nose and throat 

To prevent aspiration, advance the tube beyond the pylorus. In order to prevent problems related 

to irritation and irritation; The NG tube should be replaced every three days, and the transploric 

tube should be replaced every eight days (Gündoğdu et al., 2007). 

 

NUTRITION WITH GASTROSTOMI 

 

In newborns aged 4 to 6 weeks, in those fed with gastrostomy and jejunostomy; Direct, surgical 

or percutaneous catheters are preferred because of decreasing cost, time and morbidity (Köroğlu, 

2006). 

Complications in those fed with gastrostomy 

1. Gastric fistula and leaks 

2. Stoma mouth expansion 

3. Stoma site infection 

4. Congestion 

5. Displacement or removal of the tube 

  

NUTRITION WITH JEJUNOSTOMY 

 

In premature infants and short bowel syndrome, it is often preferred because of the lack of volume 

loading and vomiting. It is also used in poor gastrointestinal motility, nearly complete gastric 

resection, or after major operations of the upper gastrointestinal tract (Gundogdu et al., 2007). 

Complications of jejunostomy; 

1. Wound infection 

2. Volvulus 

3. Dislocation of the catheter 

 

Nurses undertake responsibilities in the education and training of basic health programs and 

healthy and adequate nutrition. Nurses carry out tasks such as inserting the nasogastric feeding 

tube into the patient, feeding the feeding tube, giving the recommended nutrients to the patient. 

and also; In cases where complications are developed and complications occur, there are also 

responsibilities such as determining the changes in the patient at an early stage and taking 

precautions and informing the physician about the situation. (Uysal et al., 2011). 
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PARENTERAL NUTRITION METHODS IN NEWBORNS 

In cases where all or part of the digestive system is not used enough, intravenous administration 

of the necessary nutrients is called parenteral nutrition (Uysal et al., 2011). In patients who are 

undernourished or have a low risk of malnutrition and have irreversible gastrointestinal function 

loss, the gastrointestinal tract is inflamed and cannot be used in the short term. In other words, it 

is inevitable when the patient is unable to perform adequate nutrition by entral or oral means. It 

may also be performed before the operation to improve the outcomes of newborns who are found 

to be malnourished before the operation and not fed sufficiently by oral or enteral routes and to 

improve postoperative results. This is fully implemented to reduce the risk of surgery. It is 

recommended in patients who cannot meet their caloric requirements in 7-10 days after oral or 

enteral administration (Braga et al., 2009). 

Although enteral nutrition is more natural and safe, it is suggested that if the given nutrients are 

not sufficient for the newborn in the intensive care unit, it is recommended to switch from enteral 

to parenteral feeding due to the increase in calorie requirement (Kendirli, 2011). If the nutritional 

needs of the newborn are met with enteral nutrition, the parenteral nutrition is reduced. The 

newborn tolerates enteral feeding by the decision of the doctor and the newborn nurse (Çıtak et 

al., 2006). 

Parenteral Nutrition is a commonly used and life-saving treatment for patients who are 

temporarily and permanently unable to get adequate nutrition due to enteral ingestion. Prolonged 

use of parenteral nutrition can cause various problems. Therefore, they should not only know the 

indications for treatments, but also the limitations and potential complications. Nurses; They 

assume important roles in starting the selection of nutritional way, supporting the opening or 

opening of the feeding path, correct application of the recommended foods and monitoring the 

complications. 
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ÖZET  

Bir bölgeye kurulacak olan enerji üretim tesisinin kurulum yeri konusunda dikkat edilmesi 

gereken şartlar vardır. Tesisin enerji iletim hattına olan yakınlığı ve bu hatta bağlı olan tüketici 

gurubu bu şartlardan ikisidir. Yapımı tamamlandığında, 4560 MW kurulu güce sahip olması 

planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali, Türkiye’deki en yüksek ikinci elektrik enerjisi üretim 

santrali olacaktır. Sinop Nükleer Güç Santralinin kurulması planlanan Sinop ili İnceburun 

bölgesine, en yakın mevcut trafo merkezi Sinop 154KV trafo merkezidir. Mevcut 154KV enerji 

iletim hattının, Sinop Nükleer Güç Santralinin 2028 yılında planlanan 4560 MWe kurulu güce 

ulaşması durumunda, yeterli olmayacağı aşikârdır. Bu nedenle, Sinop Nükleer Güç Santrali 

için, doğu-batı güzergâhında, Altınkaya–Sinop ve Sinop-Kastamonu arasında 380KV optimal 

enerji iletim hattının belirlenmesi ve elektrifikasyon haritasına eklenerek kurulması 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada, optimal enerji iletim hattı güzergâhına etki edebilecek faktörlerin tespiti 

yapılarak, bu faktörlerin etki ağırlık katsayısı belirlenmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) 

yazılımı ArcMap kullanılarak, seçilen örnek çalışma alanında kurulması planlanan, Altınkaya-

Sinop ve Sinop-Kastamonu Enerji iletim hattı optimal güzergahı için gerekli veriler 

oluşturulmuştur. Oluşturulan verilere dayanarak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ArcGIS 

desteğiyle, optimal enerji iletim hattı güzergah seçiminde, çoklu kriterli karar verme analizi 

kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile enerji iletim hattının giriş ve çıkış elektriksel 

büyüklükleri, yüklü haldeki hat parametreleri hesaplanmış, kurulumu önerilen yeni enerji iletim 

hattı güzergâhı seçilmiş ve bu güzergâh mevcut elektrifikasyon vektör haritasına eklenmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda, enerji sistemleri uygulamalarında en uygun güzergâhın 

belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi desteğinin sağlayacağı avantajlar ortaya konmuştur. Yeni 

yapılacak enerji sistemleri çalışmalarında, enerji iletiminin yanı sıra, dağıtım ve üretim 

sürecinde de elektrifikasyon haritasına eklenecek her yeni hat için, yalnızca başlangıç ve bitiş 

konumlarının işaretlenmesiyle kullanılabilecek yeni bir sistem önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Nükleer Güç Santrali, Enerji 

İletim Hattı. 
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APPLİCATİON OF ENERGY ROUTE SELECTION FOR SİNOP REGION 

SUPPORTED BY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

  

ABSTRACT  

There is a need to pay attention to the installation site of the energy production facility to be 

installed in a region. The proximity of the plant to the energy transmission line and the 

consumer group connected to this line are two of these conditions. When construction is 

completed, it planned to have 4560 MW installed power Sinop Nuclear Power Plant, will be the 

second highest in terms of installed power plant in Turkey. Sinop Nuclear Power Plant is 

planned to be installed in Sinop Province Inceburun region, the nearest transformer substation 

is Sinop 154KV substation. It is obvious that the existing 154 KV power transmission line will 

not be sufficient if the Sinop Nuclear Power Plant reaches the installed capacity of 4560 MWe 

in 2028. Therefore, for the Sinop Nuclear Power Plant, the 380KV optimal energy transmission 

line between Altınkaya-Sinop and Sinop-Kastamonu on the east-west route should be 

determined and installed by adding to the electrification map.  

In this study, the factors that can affect the optimal energy transmission line route are 

determined and the effect weight coefficient of these factors is determined. The data required 

for the optimal route of Altinkaya-Sinop and Sinop-Kastamonu energy transmission line, which 

are planned to be installed in the selected case study area, have been created by using 

Geographical Information Systems (GIS) software Arcmap. Based on the data generated, multi-

criteria decision-making analysis was used for optimal energy transmission line route selection 

with the support of Geographical Information System software ArcGIS. With this study, the 

input and output electrical quantities of the power transmission line, the loaded line parameters 

were calculated, the proposed new energy transmission line route was selected and this route 

was added to the existing electrification vector map. As a result of this study, the advantages of 

geographic information system support in determining the most suitable route in energy 

systems applications are shown. In new to be made energy systems studies, a new system has 

been proposed to be used only by marking the start and end positions, which is for each new 

line to be added to the electrification map in the distribution and production process besides the 

energy transfer.  

Keywords: Energy System, Geographical Information Systems, Nuclear Power Plant, Energy 

Transmission Line. 

 

1. GİRİŞ  

İletim hatları, bir elektrik enerjisi sisteminde bir noktadan diğerine elektrik enerjisi taşır. 

Alternatif akım veya doğru akım taşıyabilirler veya bir sistem her ikisinin bir kombinasyonu 
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olabilir. Ayrıca, elektrik akımı ya üstten ya da yer altı hatlarıyla taşınabilir. İletim hatlarını 

dağıtım hatlarından ayıran temel özellikler, göreceli olarak yüksek gerilimlerde çalıştırılmaları, 

büyük miktarlarda güç iletmeleri ve gücü büyük mesafelerde iletmeleridir. Bir bölgeye 

kurulacak olan enerji sisteminin ilk şartlarından birisi de enerji iletim hattına olan yakınlığıdır.  

Güzergâh belirleme işlemi, sürece etki eden faktörlerin analiziyle sağlanır ve bütün altyapı 

projeleri için önemli işlem adımlarından biridir. Güzergahların optimal olarak belirlenebilmesi 

için, güzergahları etkileyecek olan etkenlerin belirlenmesi gereklidir. Bu sürecin bir operatör 

veya mühendis tarafından manuel olarak yönetilmesi maliyeti artırmakta ve süreci 

uzatmaktadır.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Güzergâh seçimi, vektör ve raster haritalardaki öznitelik 

verilerin elde edilmesini, gerekli çözünürlükte oluşturulması, sorgulanması analizi ve 

depolanmasını gerektirir. CBS yazılımlarının konumsal analiz araçlarının kullanılması ile 

incelenmesi gereken tüm faktörlerin değerlendirilmesi mümkündür. 

Bu çalışmada Sinop bölgesi için belirlenen faktörler doğrultusunda, vektör ve raster veri 

katmanları önem derecelerine göre sınıflandırılıp üst üste bindirilerek, toplam yüzey 

oluşturulmuştur. Elde edilen bu yüzey ile Sinop Nükleer Santral Bölgesi Şebekesi için 

belirlenen konumlar arasında optimal güzergahın tespiti amaçlanmıştır. Çok kriterli karar 

verme yöntemi ile iletim hattı güzergâhına etki edecek faktörlerin ağırlıklarının belirlenmesi bu 

süreçte incelenecektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. Çalışma Alanı  

Coğrafi bilgi sistemleri destekli enerji güzergahı seçim uygulaması için, Sinop Nükleer Güç 

Santraline bağlanması planlanan, doğu-batı güzergâhında, Altınkaya–Sinop ve Sinop-

Kastamonu arasında 380KV optimal enerji iletim sistemi uygulama alanı olarak seçilmiştir.  

 

Şekil 1. Çalışma Bölgesi 
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Çalışma için seçilen Samsun, Sinop ve Kastamonu illeri sınırlarında kalan bu bölge, Türkiye 

Elektrik İletim AŞ bünyesinde ki, Orta Karadeniz Yük Tevzi Merkezine bağlı Samsun 10. 

Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu 22.Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındadır.  

 

Şekil 2. Çalışma alanı 

2.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  

Coğrafi Bilgi Sistemleri, coğrafi bilgileri genellikle bir harita üzerinde analiz eden, saklayan, 

yöneten ve görselleştiren bilgisayar tabanlı bir araçtır. CBS, birçok veri türünü bütünleştirir. 

Mekansal konumu analiz eder ve haritalar ve 3B sahneler kullanarak bilgi katmanlarını 

görselleştirmeler halinde düzenler. Bu benzersiz yetenek sayesinde, CBS, kullanıcıların daha 

akıllı kararlar almasına yardımcı olan, kalıplar, ilişkiler ve durumlar gibi veriler hakkında daha 

derinlemesine bilgi verir.  

Neredeyse her alandaki yüzbinlerce kuruluş, iletişim kurabilen, analiz yapan, bilgi paylaşan ve 

dünyadaki karmaşık sorunları çözen haritalar yapmak için CBS kullanıyor. İnsanların her türlü 

veriden harekete geçirilebilir bir bilgi kazanımı sağlaması konusunda ortak bir hedefe 

ulaşmalarına yardımcı olur. 

2.3. Güzergâh Planlama Modeli  

Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKV), birçok karmaşık karar için uygulayabileceğimiz değerli bir 

araçtır. Alternatifler arasında bir seçenek olarak tanımlanan problemleri çözmek için en uygun 

yöntemdir. Yararlı bir karar destek aracının tüm özelliklerine sahiptir. Neyin önemli, mantıklı 

ve tutarlı olduğuna ve kullanımı kolay olana odaklanmamıza yardımcı olur. Bu çalışmada 

Enerji iletim hattı güzergâhıyla ilgili tüm kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
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3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

3.1. Enerji İletim Hattına Etki Eden Faktörlerin Tespiti 

Enerji iletim hattına etki eden faktörler arazi kullanımı, toprak yapısı, yol, akarsu, göl, sulak 

arazi, tren yolu, deprem, heyelan vb. katmanlardan oluşur. 

Etki eden faktörlere ait katmanların öznitelik verilerinin analizi yapılarak, yeniden kategorize 

edilmiş ve etki ağırlık katsayısı basit toplama işlemi uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 

Oluşacak güzergahın en uzak durması gereken sınıflar 10 puanlık ağırlık katsayısı ile 

sınıflandırılmıştır.  

Tablo 1. Faktörler Tablosu 

Faktörler Sınıflandırma Faktörler Sınıflandırma 

Kentsel doku 9 Orman 7 

Endüstriyel, ticari ve taşıma birimleri 9 Çalı 5 

Maden, çöplük ve şantiyeler 9 Kurak 1 

Yapay, tarım dışı vejetatif alanlar 9 Yol 3 

Ekilebilir arazi 8 Demir yolu 3 

Kalıcı ürünler 8 İç sulak alanlar 10 

Meralar 8 Deniz sulak alanları 10 

Heterojen tarım alanları 8 İç sular 10 

Toprak 7 Deniz suları 10 

Tablo.1’de katmanlar da 0-10 puan arasında sınıflandırılarak, güzergahın yaklaşabileceği ve 

uzaklaşması gereken değerler tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan katmanların haritası 

Şekil.3’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Faktörler haritası 
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3.2. Optimal Güzergah Seçimi  

Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ArcGIS desteğiyle, optimal enerji iletim hattı güzergah 

seçiminde, çoklu kriterli karar verme analizi kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile enerji iletim 

hattının giriş ve çıkış elektriksel büyüklükleri, yüklü haldeki hat parametreleri hesaplanmış, 

kurulumu önerilen yeni enerji iletim hattı güzergâhı seçilmiş ve bu güzergâh mevcut 

elektrifikasyon vektör haritasına eklenmiştir. 

Şekil 4’te görüldüğü üzere Sinop Nükleer Güç Santrali ile Kastamonu 400KV trafo merkezi 

arası güzergâh belirlenmiş ve aynı altlık veriler kullanılarak, program akış algoritmasındaki 

yalnızca hedef noktası değiştirilerek Altınkaya HES hedefine güzergâh seçim işlemi 

yapılmıştır. Nükleer santralin tümüyle devreye girmesi süreciyle oluşabilecek yedek hat yâda 

yük artışı durumları için de oluşturulacak yeni hat çalışmaları için aynı altlık veriler 

kullanılarak, Yalnızca hedef noktası koordinatları değiştirilerek, Boyabat HES trafo merkezi 

gibi yeni hedeflere yönelen yeni güzergah çalışmaları yapılabilir. 

 
Şekil 4. Yeni güzergâhlar 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada enerji iletim hatlarının güzergahı belirlenirken kullanılan karmaşık yapı yerine 

daha basit bir yapıdan yararlanılmaya çalışılmıştır. Çalışma öncesinde dikkat edilmesi gereken 

ön şartların neler olduğu konusunda çalışılmıştır. Ön çalışma sonucunda enerji iletim hatlarının 

yakınlığı ve bu hatta bağlanacak tüketiciler önemli iki şart olarak karşımıza çıkmıştır.  
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Ayrıca yapılan bu çalışmayla sonuç olarak, enerji sistemleri uygulamaları için optimal 

güzergâhın belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi desteğinin sağlayacağı avantajlar bir kere daha 

ortaya konmuştur. Yeni yapılacak enerji sistemleri çalışmalarında yada mevcut santrallere 

yapılacak yeni bağlantılar için, enerji iletiminin yanı sıra, dağıtım ve üretim sürecinde de 

kullanılacak ve elektrifikasyon haritasına eklenecek her yeni hat için, yalnızca başlangıç ve 

bitiş noktalarına ait konumlarının işaretlenmesiyle kullanılabilecek yeni bir model önerilmiştir. 
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde konvansiyonel tarım sistemiyle kimyasal girdi ve mekanizasyon 

kullanımı oldukça yoğunlaşmış olup bu tarım sistemi yoğun girdi ile desteklenmektedir ve 

birim alandan yüksek verim hedeflenmektedir. Yeşil devrim sonrası içinde bulunduğumuz 

yüzyılda insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için, sentetik kimyasallar üretimde 

vazgeçilmez bir faktör olarak hala etkin yer almakta ve tarım alanları genişlemezken, gübre ve 

zararlılara karşı ilaç tüketimi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu tüketimle birlikte meydana 

gelen kalıntıların toprağa, suya, gıdalara ve havaya bulaşarak onları kirletmesi ve sonuçta insan 

sağlığını ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi önemli çevre sorunlarına yol açmıştır. 

Gübreleme ve ilaçlama ile taban sularına karışan veya bitki bünyesinde biriken toksik maddeler 

besin zinciri yoluyla diğer canlılarda önemli sağlık ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Ekim 

alanı bakımından birinci sırada olan buğday tarımında da bu sorunlar yoğun görülmekte olup 

buğday üretiminde sürdürülebilir tarımın gerçekleştirilebilmesi için yeni alternetif yolların 

bulunması gerekmektedir. Çözüm yollarından biri olarak da bitki gelişimini teşvik eden 

bakterilerin (PGPR) kullanımı, yoğun kimyasal girdi kullanımını azaltarak çevre kirliliğini 

azaltacak ve bitkisel üretimi artıracaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için buğday üretiminde 

verimi sınırlandıran biyotik ve abiyotik faktörlere karşı uyum sağlayabilen bakterilerin yanında 

yeni tür bakterilerin bulunup, uygun formülasyonların toplu olarak ekonomik şekilde üretilip 

çeşitli demonstrasyonlarla üreticilere yararlı gösterilmesi ile üretimde ilerlemeler yaşanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Buğday, bitki gelişimini teşvik edici bakteriler, sürdürülebilir tarım, 

PGPB, gübreleme 

 

THE IMPORTANCE OF PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA IN 

SUSTAINABLE WHEAT PRODUCTION 

 

ABSTRACT 

The use of chemical input and mechanization with conventional agricultural system in the 

world and in our country is quite intense, and this type of agricultural system is aimed at high 

efficiency through intensive input and support center and area. In order to meet the contents of 

one of the countries in our country in the century after the green revolution, synthetic chemicals 

are still an active factor in the production and agricultural areas are not expanding, while drugs 

against pests and pests are increasing day by day. Soil, water, food and air contaminating the 

dishes and ultimately caused human health and natural equilibrium has led to an environmental 

problem that is impressive. Accumulating toxic substances that are involved in fertilizing and 

disinfecting the base waters or containing plants. Sowing area, first-class, wheat, agricultural, 

agricultural, agricultural, agricultural, agricultural, agricultural and agricultural enterprises 

operate the business. One of the solutions is developing technology. The use of (PGPB) will 
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reduce the environmental pollution by reducing the intense chemical inputs and will increase 

the crop production. Instead, the characteristics of those who are able to adapt to the biotic and 

abiotic factors that limit the product range of the wheat can be found in the existing new 

species of bacteria, and the productive variety of suitable options can produce a productive 

variety. 

 

Keywords: Wheat, plant growth promoting bacteria, sustainable agriculture, PGPB, 

fertilization 

 

1. GİRİŞ 

 

Buğday, geniş adaptasyon kabiliyeti ile dünyada en çok ekim alanına sahip, çoğu ülkenin 

beslenme, ticaret, hayvancılık ile ekim nöbeti sistemlerinde yer alan insanlığın varoluşundan 

beri karbonhidrat kaynağı olarak kullanılan vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. Buğday 

tanesinden elde edilen un, makarna, bulgur, nişasta ve diğer ürünler insan beslenmesinde; 

buğday bitkisinin sapları ise hayvan beslenmesinde ve kâğıt-karton sanayinde 

kullanılmaktadır. İnsan beslenmesinde önemli olan buğday tanesi yaklaşık olarak % 14.5’i 

kabuk, % 2.5’i embriyo, % 83’ü besidokudan oluşur. Ülkelerin günlük tüketim alışkanlığı ve 

gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak buğday tek başına beslenmede enerji ihtiyacının % 15’i 

ile % 75’ini karşılamaktadır. Buğdayda bulunan karbonhidratın büyük bölümü nişasta 

formunda bulunurken; protein yapısı ağırlıklı olarak gluten formundadır. Buğday insan 

bünyesinde sentezlenmeyen sekiz aminoasidi barındırmaktadır. Bunun yanında buğday, insan 

beslenmesi için zorunlu olan thiamin (B1-vitamini), riboflavin (B2- vitamini), pantotenik asit 

(B3-vitamini), nikotonik asit (niasin, pp) ve tokoferol (E vitamini) gibi vitaminlerin önemli 

bir kaynağıdır (Hoseney, 1986). Bunun yanında hayvancılıkta önemli bir kaba yemdir. Bu 

denli geniş kitleye hitap eden buğday bitkisinin Dünya’da ve ülkemizde özellikle üretiminde 

herhangi bir nedenle azalma olduğunda ekmek fiyatları veya undan yapılan gıda maddelerinin 

fiyatları yükselerek direkt olarak bütün toplumu etkilemektedir. Buğday ayrıca gıda sanayinin 

temel hammaddesini oluşturmakta ve bu nedenle tüm ülkeler için hayati önemde olmasının 

yanı sıra dünya ticaretinde stratejik konuma sahiptir.  

Üretiminin kolay, ekmek olabilme kabiliyetinin yüksek, makinalı tarıma elverişli olması 

özellikle insan beslenmesinde alternatifsiz bir bitki olması, buğdayın ekim alanları ve 

üretimini, nüfus artışına paralel olarak arttırmıştır. 1960 yılında 3 milyarı aşan dünya nüfusu, 

2015 yılında da 7.3 milyarı aşmış olup, 2050’de ise 9.7 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. 

Nüfus artışına paralel olarak artan dünya buğday üretimi de 1960’li yıllarda yaklaşık 222 

milyon ton iken, 2000’li yıllarda 586 milyon tona, 2014 yılında ise 221 milyon ha ekim alanı 

ile 728 milyon tona ulaşmıştır (Anonim, 2016a). Dünya ortalama buğday verimi son yıllarda 

328 kg/da’a yükselmiş, ancak 2015 yılı itibarıyla dünya buğday verim rekorunun 1.652 kg/da 

(Anonim, 2016b) olduğu düşünülürse, mevcut ekim alanlarında ulaşılabilen potansiyelin 

yaklaşık 1/5’ini ulaşılmıştır.  

Ülkemizde ise, 1960 yılında 7.7 milyon ha ekim alanı ile 8.45 milyon ton olan buğday üretimi 

2015 yılında 7.86 milyon ha ekim alanı ile 22.6 milyon tona çıkmıştır. Birim alandan elde 

edilen verim 1960 yılında 110 kg/da iken 2015 yılında 288 kg/da ulaşmıştır (Anonim, 2016c). 

2018 yılı Türkiye buğday ekiliş alanı yaklaşık 7.3 milyon hektar, üretimi 20 milyon ton ve 

verimi ise 274 kg/da olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2018). Türkiye’nin nüfusu 1960 yılında 

yaklaşık 27.7 milyon iken, 2015 yılı itibarıyla 78 milyonu aşmış olup 2050 yılında 93 
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milyonu aşacağı öngörülmektedir. Buğdayda 2014-2015 piyasa döneminde yeterlilik 

derecemiz %89.2 olmuştur. Genel olarak son 40 yılda buğday ekim alanlarında önemli bir 

değişiklik olmamasına rağmen, yüksek verimli çeşit ve sertifikalı tohumluk kullanımı 

yanında, sulama, gübreleme, ilaçlama imkânlarının artması ve uygun yetiştirme teknikleri 

sayesinde üretimde sürekli artış sağlanmış olsa da arzu edilen verim düzeyinde ve kalitede 

üretim gerçekleştirilememiştir. Ekim alanlarımızı arttırma olanağımız kısıtlı olduğundan 

dünya ortalama verimi (328 kg/da) altında olan verim değerlerimizi (288 kg/da) yükseltmek 

zorundayız. Diğer yandan buğday üretiminde birim alana madde verimini etkilemede biyotik 

ve abiyotik faktörler çok önemli rol oynamakta olup bunların olumsuz etkisini azaltmada 

konvansiyonel tarımda kullanılan gübre, ilaç ve diğer kimyasal maddeler toprağı kirletmekte, 

insan sağlığına olumsuz etkide bulunmakta ve çevre tahribatına neden olmaktadır. Kimyasal 

girdilerin olumsuz etkisini ortadan kaldırmada ve birim alana verim arttırmada alternatif 

yollar bulunmakta olup bunlardan biri de bitki gelişimini uyaran kök bakterileridir. Bu kök 

bakterilerinin bazıları bitkilerde gelişmeyi uyarıcı veya biyokontrol ajanı gibi rol oynayarak 

ya da her iki şekilde de davranarak bitkilere yararlı etkide bulunurlar (Romerio, 2000). Bu tür 

yararlı etkide bulunan kök bakterileri için dilimizde “bitki gelişimini uyaran kök bakterileri” 

diyebileceğimiz İngilizce’de “Plant Growth Promoting Bacteria” denilmekte ve PGPB 

olarak kısaltılmaktadır. Bu bakteriler çeşitli yollarla faydalı olmakta olup buğday üretimini 

arttırmada ve çevre kirliliğini azaltmada alternatif bir yoldur.   

 

2. BUĞDAYDA PGPR BAKTERİLERİNİN FAYDALARI 

Genel olarak bitki gelişimini uyaran kök bakterileri bitkilerin dışa açılan doğal açıklıkları 

çevresinde, kök korteksinde, iletim demetlerinde ve/veya hücreler arasında yaşarlar. Bu 

bakteriler biopestisit, fitostimülatör, biogübre, bioremidasyon (topraktaki kimyasal 

kirleticileri parçalaması), biodegradasyon (organik bileşikleri parçalaması) gibi etkileriyle 

bitki ve toprak sağlığı üzerinde büyük katkıda bulunurlar. Buğdayda PGPR faydaları 

konusunda birçok çalışma yapılmış olup PGPR genel faydaları ve buğdayda yapılan 

çalışmalar üzerinde son yıllarda artış olmuştur.  

 

2.1. Bitkinin topraktan besin alımı açısından faydaları 

FAO istatistiklerine göre 2015 yılı dünya total gübre talebi (N+ P2 O5 +K2O) 186 625 bin ton 

olmuş olup talebin artarak 2019 yılında 199 006 bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2015 

yılında bu talebin 112 539 bin tonunu azot, 42 113 bin tonunu fosfat, 31 973 bin tonunu 

potasyum oluşturmaktadır). 2014 yılı total gübre kapasitesi 284 000 bin ton olmuş olmuştur 

(Anonim, 2016d). Ülkemizde ise 2015 yılı total gübre tüketimi 5.5 milyon ton olmuştur 

(Gübretaş, 2016). Konvansiyonel tarımın yaygınlaşması ile gübre tüketiminin artması 

ekonomi, insan sağlığı ve çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur.  PGPR bakterilerinin 

azot fikse etme ve toprakta bulunan fosforu çözme yeteneği gübre tüketiminin azalmasına ve 

çevre tahribatının azalmasını sağlayarak ekonomi ve insan sağlığı üzerine olumlu etkide 

bulunacaktır. Özellikle dünyada en fazla ekim alanına sahip buğday üretiminde gübre 

tüketiminin azalmasına çok büyük etkileri olacaktır.  
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Tablo 1. 2015-2019 Dünya gübre talebi (bin ton) (Anonim, 2016d).  

 

2.1.1. Azot fiksasyonu 

Biyolojik olarak belli mikroorganizmalar ile bitki kökleri arasında simbiyotik bir ilişki söz 

konusudur. Bunun en karakteristik örneği baklagiller ile bunların köklerinde nodül oluşturan 

Rhizobium’lar arasındaki ilişkidir. Bunun yanında simbiyotik olmayan biyolojik azot bağlama 

yeteneğine sahip toprakta serbest yaşayan birçok mikroorganizma vardır. Bunlar arasında 

Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, Clostridium, Anabaecna ve Nastoc’u sayabiliriz ve 

buğday tarımı yapılan arazilerde Azosprillium, Azotobacter, Bacillus toprakta serbest yaşayan 

simbiyotik olmayan bakterilerdir (Tablo 2). Asimbiyotik olarak bağlanan azot miktarı ile ilgili 

veriler çok değişik olmakla beraber, genel olarak senede 2,5-3 kg N/ha olarak tahmin edilen 

miktar ortalama olarak değerlendirilebilir (Uğan, 2007). Baklagiller ile simbiyotik olarak 

bağlanan azot miktarı ise dekara yaklaşık olarak 10-20 kg arasında olduğu tespit edilmiştir 

(Gök ve Onaç, 1995; Altuntaş ve Cebel, 1992). 

 Tablo 2. Konak bitkide atmosferik azotu fikse etme yeteneğine sahip rizobakteriler 

(Bhattacharyya ve Jha, 2012). 

Rizobakteriler Bitki ile İlişkisi Konak Bitkisi Kaynak 

Azospirillum sp. Rizosferik 

Mısır 

Pirinç 

Buğday 

(Garcia de Salamone vd., 

1996) 

(Malik vd., 1997; Boddey 

vd., 1986) 

Azoarcus sp. Endofitik Çim 

Süpürge darısı 
(Hurek vd., 2002; Stein 

vd., 1997) 

Azotobacter sp. Rizosferik Mısır 

Buğday 
(Pandey vd., 1998; 

Mrkovacki ve Milic, 2001) 

Bacillus polymyxa Rizosferik Buğday (Omar vd., 1996) 

Burkholderia sp. Endofitik Pirinç (Baldani vd., 2000) 

Gluconacetobacter 

sp. 
Endofitik Süpürge darısı 

Şeker kamışı 
(Isopi vd., 1995; Boddey 

vd., 2001) 

Herbaspirillum sp. Endofitik Pirinç (James vd., 2002) 

  

2.1.2. Fosfat çözünürlüğü ve alımı 

Bitkiler için azottan sonra en önemli besin kaynaklarından biri de fosfordur. Fosfor 

topraklarda yeterince bulunmasına rağmen az bir miktarı bitkiler tarafından kullanılabilir 

Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 

Nitrogen (N) 112 539 113 955 115 498 116 905 118 222 

Fosfat (P2O5) 42 113 42 865 43 785 44 652 45 527 

Potasyum (K2O) 31 973 32 802 33 629 34 452 35 257 

Toplam 186 625 189 622 192 912 196 009 199 006 
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durumdadır. Bu durum özellikle buğday tarımının yapıldığı alanlarda yoğun olarak 

görülmektedir. Toprakta bulunan bir kısım kök bakterileri topraktaki bu kullanılamayan 

fosforu çözerek bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürür (Şekil 1). Kök bakterilerinin 

fosfor çözünürlüğü üzerine olan etkileri daha çok toprak pH’sı üzerine olan etkilerinden 

kaynaklanmaktadır. Kök bakterilerinin salgılamış oldukları glukonik asit, sitrik asit gibi 

organik asitler ve H + (proton) pompalanması sonucu toprak pH’sı etkilenerek fosfor bitkiler 

tarafından alınabilir forma dönüşür (Seshadri vd., 2000; Antoun, 2003). En iyi fosfat çözücü 

kök bakterileri arasında Pseudomonas, Bacillus ve Rhizobium genusları yer almaktadır 

(Antoun, 2003). 

Kaur ve Reddy tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada Pantoea cypripedii (PSB-3) ve 

Pseudomonas plecoglossicida (PSB-5) inokulasyonlu buğdayda köklerde total fosfor alımının 

DAP uygulanmış kontrole kıyasla %31’e kadar arttırdığını ayrıca biokütlede artışın fazla 

olduğu belirtilmiştir.  

Şekil 1. Rizobakteriler tarafından toprak fosforunun çözünebilmesi (Khan vd., 2009). 

 

 

2.2. Bitki koruma açısından faydaları 

Bitkisel üretim ve bu üretime bağlı olan hayvansal üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için 

bitkisel üretimi sınırlayan bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlarının etkili bir şekilde 

kontrol edilmesi gereklidir. Bitkisel üretimi sınırlayan bu etmenlerle mücadele yapılmadığı 

takdirde ürün kayıpları bazen %100’ü bulabilmektedir (Anonim, 2008a). Kayıpları önlemek 

için bitkisel üretimde kullanılan pestisit miktarı 1960’lardan günümüze artış sağlamış olup 

dünya pestisit tüketimi 2012 yılında 3.2 milyon tona ulaşmıştır. Yoğun olarak pestisit 

kullanımı çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerde bulunmuş olup bilim insanlarını 

alternatif yolların bulunmasına sevk etmiştir. Bu alternatif yollardan biri de PGPR olup bitki 

gelişimini teşvik eden bu bakteriler siderefor, antibiyotik, hidrojen siyanid, hormonlar, 

antifungal metabolit üreterek ve sistemik dayanıklılığı teşvik ederek bitkinin biyotik ve 

abiyotik faktörlere karşı korunmasını sağlamıştır. 

 

2.2.1. Siderefor üretimi 

Yapılan değerlendirmede toprakta düşük miktarda var olan demiri alabilmek için bakteri, 

fungus ve bitkiler ekstraselüler olan düşük moleküler ağırlıkta bulunan demir iyonları için 

yüksek adaptasyona sahip olan ve suda çözünebilen moleküller olan sideroforları sentezlediği 
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bildirilmiştir. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından üretilen siderofor yardımıyla 

toprakta sınırlı miktarda bulunan demir alınarak patojen organizmaların gelişmesi engellenir. 

Yapılan araştırmalarda edinilen bilgiye göre patojenlerin engellenmesi neticesinde biyo 

kontrol sağlanarak bitki gelişiminin olumlu yönde etkilendiği bildirilmiştir (Altın ve Bora, 

2005). Özellikle Pseudomonas’ların (Pseudomonas putida, P. fluorescens, P. aeruginosa) 

buğday köklerinde siderefor üretiminde etkin rol oynadıkları gözlenmiştir  (Patten ve Glick, 

2000; Altın ve Bora, 2005). 

 

2.2.2. Zararlı mikroorganizmaların engellenmesi 

Bitki rizosferinde bulunan bazı mikroorganizmalar patojen olmamalarına karşın kök 

gelişimini belirli ölçüde engelleyebilmektedir. Bu etkenler asla bitki köklerine hastalık 

etmenleri gibi etkide bulunup köklerde zarara neden olmazlar. Hastalık simptomu görülmeyen 

sağlıklı bitkilerin köklerinde de bu mikroorganizmaları tespit etmek mümkündür. Burada 

bulunan mikroorganizmalar değişik yollarla bitki köklerinin gelişimini belirli miktarda 

olumsuz etkilerler. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri bu zararlı mikroorganizmaların 

olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlarlar. Bitki 

gelişimini teşvik eden kök bakterileri, ortamdaki zararlı mikroorganizmaların negatif 

etkilerini aşağıda verilen şekillerde engellemektedirler (Altın ve Bora, 2005). 

  

2.2.2.1. HCN üretimi 

Ortamda bulunan ve olumsuz etki gösteren mikroorganizmalar kök gelişimi için negatif etkide 

bulunan HCN üretmektedirler. Üretilen HCN burada bulunan demir (III)’in tutunabilirliği 

yakından ilgilidir. Ortamdaki bakteriler HCN üretmek için demire ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerden siderofor üretenler anılan zararlı bakterilerin 

HCN üretmesine engel olmaktadırlar. Bitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerin ürettiği 

sideroforlar diğer zararlı bakterilerin ürettiği sideroforlara göre demir (III) ile daha yüksek 

uyum göstermektedir. R,zosferde az miktarda varolan demiri bitki gelişimini teşvik eden 

rizobakteriler kullandığı için zararlı bakterilerin kullanması için rizosferde demir kalmaz ve 

zararlı bakteriler HCN üretemez (Altın ve Bora, 2005). 

 

2.2.2.2. Antibiyotik üretimi 

Yapılan araştırmalarda bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin salgıladığı çeşitli 

antibiyotikler ile rizosferde bulunan zararlı mikroorganizmaların gelişmesin engellendiği 

tespit edilmiştir. Zararlı mikroorganizmaların baskılanmasıyla da bitki köklerinin daha iyi 

geliştiği görülmüştür  (Altın ve Bora, 2005). Yapılan çalışmada Bacillus sp. türü bakteriler 

iturin A, bacilysin, fengymycin ve subsporin gibi antibiyotikleri ürettiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca Bacillus subtilis RB 14 iturin A ve surfactin antibiyotiğini ürettiği tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra Bacillus sp. ırkları iturin A, bacilysin, fengymycin ve subsporin benzeri 

antibiyotik üretirler. B. subtilis RB 14 iturin A ve surfactin antibiyotiğini üretmektedir. Anılan 

antibiyotikler domateste çökertene sebep olan Rhizoctonia solani’yi tatminkâr düzeyde 

engellemektedir (Asaka ve Shoda, 1996).    

 

2.2.2.3. Enzim üretimi 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 448 

 

Bitki gelişimini teşvik edici bakteriler chitinaz, beta-1,3 glucanaz, proteaz ve lipaz gibi 

enzimler sentez ederler. Anılan enzimler bitkilerde aktive edilmiş dayanıklılığa da sebep 

olabilmektedirler. Pantoea agglomerans IC12070 değişik mantari patojenlere karşı zıt etki 

göstermektedir. Pantoea agglomerans IC12070' ın yapılan araştırmada chitinolytic enzimi ve 

pyrrolnitrin antibiyotiğini ürettiği anlaşılmıştır (Meziane vd., 2003).   

2.2.2.4. Besin rekabeti 

Bitki gelişimini teşvik eden bakteriler ile zararlı mikroorganizmalar arasında daima besin 

açısından bir rekabet olduğu bilinmektedir. Bakterilerin rekabeti demir, karbon ve azot 

kaynakları bakımından gerçekleşmektedir. Rizosferde zararlı mikroorganizmalar ile bitki 

gelişimini teşvik edici bakteriler arasında demir bakımından rekabet oldukça önemlidir. Bitki 

gelişimini teşvik edici bakterilerin sadece kendi salgıladığı sideroforları değil aynı zamanda 

zararlı mikroorganizmalar tarafından salgılanan sideroforları kullanabilirken; zararlı 

mikroorganizmalar sadece salgıladıkları sideroforları tüketebilirler. Bu sayede bitki gelişimini 

teşvik edici bakteriler kendilerinden daha düşük çekim gücüne sahip sideroforlar meydana 

getiren zararlı mikroorganizmalarla Fe+3 için rekabete girerek ürün kaybını 

engelleyebilmektedirler. Kısaca, PGPB sınıfına giren mikroorganizmalar bir taraftan bitkilerin 

daha iyi besin almasını temin ederken, aynı zamanda hormonal aktiviteyi devreye koyarak, 

diğer taraftan da köklerde doğal olarak bulunan zararlı mikro florayı baskı altına alarak daha 

iyi bir gelişme ve daha yüksek verim artışını meydana getirirler. Bitki gelişimini teşvik edici 

bakterilerin ikinci önemli özelliği de biyolojik mücadele enstrümanı olmalarıdır (Altın ve 

Bora, 2005). 

 

2.2.2.5. Bitki hormonları üretimi 

Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin doğrudan etkileri arasında en önemlilerinden birisi de 

bitki hormonları üretebilmeleridir. Üretilen bu bitki hormonlarından ön plana çıkan ikisi 

Etilen ile Indol Asetik Asit (IAA) 'dir. Etilenin ACC (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic 

acid) deaminaz enzimi ile olan ilişkisi bitki bakteri ilişkisinde özellikle önemli bir yer 

tutmaktadır. 

-Etilen: Bitki düzeyinde etilenin tohumun çimlenmesinde, dokuların farklılaşmasında, kökün 

ve sürgünün oluşmasında, kökün uzamasında, yan tomurcukların gelişmesinde, ilk 

çiçeklenmede, antosiyan sentezinde, çiçek açmasında ve bitkinin yaşlanmasında, meyvenin 

olgunlaşmasında, meyvelerde aroma oluşumundan sorumlu uçucu organik bileşiklerin 

üretimi, depolanan ürünlerin hidrolizi, yaprak ve meyve dökümü, biotik (patojen saldırısı) ve 

abiyotik (sıcaklık, su basması, kuraklık, ağır metal, organik ve ağır metal kirleticileri, tuz 

stresi) stres koşullarına karşı bitkilerin savunma mekanizması gibi fizyolojik olaylarda öne 

çıkmaktadır (Anonim, 2003b). Bu gibi durumlarda etilenin mevcudiyeti konsantrasyona bağlı 

olarak, uyarıcı olurken bazı durumlarda engelleyicidir (Glick, 2000; Petruzzelli vd., 2000). 

Yüksek bitkilerce etilen sentezi aşamasında ACC (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic acid) 

önemli olmaktadır. Bu durumlarda ACC bitkilerce üretilen etilen varlığının doğrudan 

sorumlusudur (Wang vd., 2000). Burada üretilen etilenin düşük seviyelerinde, kök oluşumu 

ve büyümesi artmakta ve kök uzaması teşvik edilmektedir. Hızla büyüyen köklerce üretilen 

yüksek dozdaki etilen ise kökün uzamasını engellemektedir (Penrose ve Glick, 2000; Pal vd., 

2000). Bunun yanı sıra bitki köklerine zararlı mikroorganizmalara maruz kalması nedeni ile 

bitkide etilen sentezi artmaktadır. Bu etilen dozundaki artış kök gelişmesini engellenmesi ile 

sonuçlanmaktadır (Altın ve Bora, 2005).  
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Bu mekanizmada ACC deaminaz enzimi üretilen etilenin sentezinde önemli aşamalardan biri 

olan ACC oluşumunu engellediği bildirilmiştir. Bunun yanı sıra çoğu  bitki gelişimini teşvik 

edici bakteri ACC deaminaz etkinliği göstermektedir. Bitki gelişimini teşvik edici bakteriler 

tarafından üretilen ACC deaminaz etilen seviyesinin düşürülmesine yardımcı olarak bitkilerde 

kök uzunluğunu arttırmaktadır. Bu sayede bitkiler özellikle geçici olan kısa süreli streslerden 

olumsuz etkilenmemekte ve verim kayıpları önlenmektedir. Son yıllarda yaşanan mevsimsel 

kuraklıklar özellikle buğday ekili alanlarda hassas olan Mart-Nisan aylarında yaşanmakta ve 

bitki gelişiminde gerilemeler görülmektedir. Bu durum ileriki dönemlerde bol yağış alınsa 

dahi telafi edilememektedir. ACC deaminaz etkinliği gösteren PGPB'ler bu durumun 

telafisinde önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda buğday ekili alanlardaki daralmadan 

kaynaklanan rekolte düşüşü; ACC deaminaz etkinliği gösteren PGPB'ler sayesinde abiyotik 

stres koşullarından korunarak verim artışıyla sonuçlanabileceği ve bu sayede istenen seviyede 

rekolte elde edilebileceği düşünülmektedir. 

Örneğin 2015 yılında Magnuca ve Pietr tarafından yapılan çalışmada buğday ve kolza 

rizosferinden izole edilen 70’e yakın Pseudomonas ırkından Pseudomonas brassicacearum 

subs. brassicacearum strain RZ310’un 96 saat süresince orta tuzlulukta likit DF (Dworkin ve 

Foster) ortamında en yüksek ACC deaminaz aktivitesi gösterdiği görülmüştür. Ayrıca bu 

bakterilerin bitki gelişimi üzerinde pozitif etkide bulunduğu belirlenmiştir. 

-Indol asetik asit: Bilindiği gibi Indol Asetik Asit (IAA) bitkilerde hücre uzamasının teşvik 

edilmesinde, kambiyum hücrelerinin bölünmesinde, floem ve ksilemin farklılaşmasında, 

bitkinin apikal gelişmesinde, yaprak yaşlanmasını geciktirmede, bitkilerde meyve tutumu ve 

gelişmesinde, meyve olgunlaşmasının geciktirilmesinde, çiçek gelişiminin artırılmasında, 

yüksek konsatrasyonlarda etilen üretiminin teşviki gibi fizyolojik olaylarda etkili olmaktadır 

(Anonim, 2003a). Bitkilerin kök bölgesinden izole edilen bakterilerin % 80’inin bitki 

gelişmesini teşvik eden IAA ürettikleri öngörülmektedir. Anılan bakterilerin arasında 

Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes, Erwinia herbicola ve Pseudomonas 

syringae gibi patojenlerin yanında Azotobacter, Pseudomonas, Azospirillum, Rhizobium, 

Bacillus ve Enterobacter gibi bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin bulunduğu cinslerin yer 

aldığı tespit edilmiştir (Patten ve Glick, 2000).   

 

2.2.2.6. Sistemik dayanıklılığın teşviki, tuzluluk ve kuraklığa tolerans 

Yapılan araştırmasa çevresel olumsuz koşulların başında gelen ve stres faktörü olarak verim 

kaybı ile sonuçlanan hastalıktan etkilenmeme yöntemleri arasında bitki gelişimine teşvik edici 

bakterilerin oluşturulabildiği ve bitkilerin fiziksel ve biyokimyasal olarak hastalığa maruz 

kalmasını öngören sistemik dayanıklılıktır (Van Loon vd., 1998). PGPR bakterileri PR 

proteini ve Salisilik asit üretiminde rol oynayarak biyotik ve abiyotik (kuraklık, tuzluluk, 

soğuk zararı vb.) faktörlere karşı bitkilerde dayanıklılık sağlamaktadırlar.  

Yapılan araştırmalarda Floresan Pseudomonas'ların sistemik dayanıklılığı teşvik edebilme 

yeteneğine sahip olduğu görülmüştür. Sistemik dayanıklılığı (ISR) ve uyarılmış dayanıklılığı 

(SAR) teşvik eden bakterilerin bitkilerde hastalık gelişimini azalttığı bildirilmiştir. Her iki 

dayanıklılık da bitkileri birden fazla bitki patojeninin saldırılarına karşı dayanıklı kılmaktadır. 

Bazı bakteriler ISR oluşumunu kök yüzeyinde salisilik asit üretimiyle tetiklerken, bazıları ise 

salisilik aside gereksinim duymadan ISR oluşumunu başlatabilmektedirler (Pieterse vd., 

2001).    
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Kuraklığa bitki tepkisi absisik asit (ABA) seviyesinde artışı içerir ve bu su kaybını azaltmak 

için stomonal kapanmaya neden olur. Bu olaylar aktive edilmiş oksijen türlerini kapsar (Cho 

vd., 2008). Diğer bitki sinyal bileşenleri metil jasmonat, salisilik asit ve etilen gibi stomonal 

kapanmayı düzenlemede etkindir. Genelde PGPR’ın bitki kuraklık toleransı üzerinde faydalı 

etkisi, başlıca ABA, etilen ve sitokinin gibi hormonal içeriklerin değiştirilmesi yoluyla 

olmuştur.  

A. lipoferum’un farklı ırkları stres koşulları altında buğday fidelerine inokule etmede 

kullanılmıştır. İnokulasyon, bitki kuraklık stresini azaltmış, buğday büyüme ve verimini 

arttırmış, farklı ırklar çeşitli şekilde performans göstermiştir (Arzanesh vd., 2011). 

3. SONUÇ 

 

Dünyada ve ülkemizde konvansiyonel tarım sistemiyle kimyasal girdi ve mekanizasyon 

kullanımı oldukça yoğunlaşmış olup bu tarım sistemi yoğun girdi ile desteklenmektedir ve 

birim alandan yüksek verim hedeflenmektedir. Yeşil devrim sonrası içinde bulunduğumuz 

yüzyılda insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için, sentetik kimyasallar üretimde 

vazgeçilmez bir faktör olarak hala etkin yer almakta ve tarım alanları genişlemezken, gübre 

ve zararlılara karşı ilaç tüketimi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu tüketimle birlikte 

meydana gelen kalıntıların toprağa, suya, gıdalara ve havaya bulaşarak onları kirletmesi ve 

sonuçta insan sağlığını ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi önemli çevre sorunlarına 

yol açmıştır. Gübreleme ve ilaçlama ile taban sularına karışan veya bitki bünyesinde biriken 

toksik maddeler besin zinciri yoluyla diğer canlılarda önemli sağlık ve çevre sorunlarına yol 

açmaktadır. Ekim alanı bakımından birinci sırada olan buğday tarımında da bu sorunlar yoğun 

görülmekte olup buğday üretiminde sürdürülebilir tarımın gerçekleştirilebilmesi için yeni 

alternetif yolların bulunması gerekmektedir. Çözüm yollarından biri olarak da bitki gelişimini 

teşvik eden bakterilerin (PGPR) kullanımı, yoğun kimyasal girdi kullanımını azaltarak çevre 

kirliliğini azaltacak ve bitkisel üretimi artıracaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için buğday 

üretiminde verimi sınırlandıran biyotik ve abiyotik faktörlere karşı uyum sağlayabilen 

bakterilerin yanında yeni tür bakterilerin bulunup, uygun formülasyonların toplu olarak 

ekonomik şekilde üretilip çeşitli demonstrasyonlarla üreticilere yararlı gösterilmesi ile 

üretimde ilerlemeler yaşanacaktır. 
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BACKSCATTERING AT EQUILATERAL TRIANGULAR CYLINDER VIA 

PHYSICAL OPTICS AND PHYSICAL THEORY OF DIFFRACTION 

Dr. Öğ. Üyesi Feray HACIVELİOĞLU 

Gebze Technical University 

 

ABSTRACT 

High frequency diffraction at equilateral triangular cylinder with two faces soft and one face 

hard is studied for backscattering case in this paper. Analytical derivations are obtained using 

high frequency techniques physical optics (PO) and physical theory of diffraction (PTD). The 

results are compared numerically with the results obtained from totally soft and totally hard 

equilateral triangular cylinders. 

Keywords: asymptotic diffraction theory, backscattering, physical optics, physical theory of 

diffraction 

1. INTRODUCTION 

One of the techniques used in stealth technology is ‘shaping’ of the scattering objects [1]. 

Polygonal cylinder is one of the objects used for this purpose [2]-[4]. Backscattering from a 

triangular cylinder is investigated using some numerical and analytical techniques in [5]-[7]. 

Lately, primary PTD approximation of trilateral cylinders with combinations of soft and hard 

faces is studied in [8], and the PTD results are confirmed by the numerical technique method 

of moments. Backscattering from a isosceles triangular cylinder with two faces soft and one 

hard is studied in [9] using PTD approximation and it is shown that by changing the apex angle 

of the cylinder, PTD results derived in [9] agree-well the PTD results of the Soft-Hard strip in 

[10]. 

The aim of this paper is to investigate the primary PTD diffracted field at equilateral triangular 

cylinder for backscattering case which is a special case of the problem in [9]. Two faces od the 

geometry are soft and the other is hard.  

The paper is organized as follows: In Section 2, geometry of the problem is introduced and PO 

and PTD fields are derived for the backscattering case. Some graphical results of radar cross 

section are presented in Section 3. Concluding remarks are given in Section 4. 

 

2. PO AND PTD FIELDS 

The geometry of the two dimensional equilateral triangular cylinder is shown in Figure 1. The 

edges of the geometry whose Cartesian coordinates are (0,0), ( , )h a  and ( , )h a  are represented 

by the points 1, 2 and 3, where 3 / 2h l  and / 2a l . Faces 1-2 and 1-3 of the geometry are 

soft and face 2-3 of the geometry is hard. 
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Figure 1. Geometry of the problem 

 

Equilateral triangular cylinder is illuminated by the incident wave 

 0 0cos sinik x yincu e
  

   with 00 2                 (1) 

Far-zone ( 2r kl  ) scattered field is evaluated in the direction 0  .  1,2,3 1,2,3,r   are the local 

polar coordinates used for the edge waves (Figure 1). 

According to [11] PO and PTD diffracted fields are represented as the sum of three edge waves 

by 
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If edge m  is seen, then 1m  , otherwise 0m  , 1,2,3m  .  difu  in (2) represents PO field if 

f  has the forms 
 0

sf  and 
 0

hf  and represents PTD field if f  has the forms sf , hf , shf . 

Here the functions 
 0

sf  and 
 0

hf  are for the PO field in case upper face (illuminated face) of 

the wedge is soft and hard respectively and sf , hf , shf  and hsf  for the PTD field in case totally 

soft, totally hard, upper face is soft, lower face is hard and upper face is hard, lower face is soft 

wedge respectively: 

 0 1
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2
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which are the result of (3.59) in [11], 
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which are the result of (2.62) and (2.64) in [11]. 
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where shf  and hsf  follows from (19) of [12]. Here / 5 / 3n     and 0    , where   is 

the exterior angle of the wedge and is 5π/3 (Figure 1). 

Directivity pattern for the PTD field is as follows: 
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In the interval 0 / 6   , directivity pattern of PO fields is 

  3 coscot sin sinPO i kli kl e                           (11) 

For the direction 0   

  3

(4 / )sin
1 20 ( )e
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               (12) 

  30 ePO i klikl                          (13) 

In the interval / 6 / 2    , directivity pattern for PO field is    

      2 /2 3 costan / 6 sin 2 cos / 6 cot sin siniPO i kli kl e i kl e                (14) 

In the interval / 2 5 / 6    , it is  

     2 /2
tan / 6 sin cos / 6

iPO i kl e                          (15) 
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And lastly, in the interval 5 / 6    , it is 

          32 /2/2
tan / 6 sin cos / 6 tan / 6 sin cos / 6

iiPO i kl e i kl e
                 

(16) 

 

3. NUMERICAL RESULTS 

Numerical calculations are carried out for the normalized scattering cross section which is 

defined as [11] 

 
2

10lognorm
kl





                      (17) 

Due to the symmetric scattering with respect to x  axis calculations are carried out only in the 

interval 0    .  

 

Figure 2. Comparison of PTD, PO and fringe fields 

 

In Figure 2, PTD, PO and Fringe fields are compared for the backscattering field. Fringe field 

produced by the nonuniform source near the edge is defined as the difference between PTD 

field and PO field. The differences between PTD field and PO field in de regions 
0 020 90   and 

0 0140 180  due to the fringe fields from all three edges.  

In Figure 3, effects of the faces of the triangular cylinders are seen. 
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Figure 2. Comparison of PTD fields from Soft-hard cylinder, totally soft and totally hard 

cylinders  

 

 

4. CONCLUSION 

Backscattering at equilateral triangular cylinder has been studied using physical optics (PO) 

and physical theory of diffraction (PTD). The novel first-order PTD asymptotics for the 

backscattering field have been obtained and basic components of the backscattering field have 

been shown by graphically.  
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ÖZET 

A.baumanii tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastane enfeksiyonlarında  sık karşılaşılan 

hiperendemik bir patojendir. Bütün dünyada giderek artan oranda önem kazanan karbapenem 

grubu antibiyotiklere dirençli klonların moleküler epidemiyolojik yöntemlerle izlenerek 

ilişkilendirilmeleri, muhtemel kaynaklarının tespiti ile hastane enfeksiyonlarının kontrol altına 

alınarak kayıpların en aza indirilmesi yönünden kritik öneme sahiptir.  Bu çalışmada Ç.Ü Tıp 

Fakültesi hastanesinin çeşitli klinik ve yoğun bakım ünitelerinde takip edilen alınan hastaların 

klinik örneklerinden izole edilen A.baumannii suşlarının PFGE ile belirlenen klonal ilişkileri 

ve bu klonların antibiyotik duyarlılık profillerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmaya 10 farklı 

serviste takip edilen 30’u hastane enfeksiyonu tanımına uyan hastalardan olmak üzere toplam 

37 A.baumanii izolatı dahil edilmiştir. İzolatların genotiplendirilmesinde PFGE yöntemi, 

antibiyotik duyarlılıklarının tespitinde ise Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi kullanılmıştır. 

Antibiyotik duyarlılıkları ayrıca otomatize sistemde doğrulanmıştır. Tüm izolatların PFGE 

yöntemi ile 11 küme (A-K),  antibiyotik duyarlılık kalıplarına göre ise 5 küme (I-V)  

içerisinde yer aldığı görülmüştür. PFGE ile belirlenen 2 major klon olan A ve C klonlarında 

yer alan 25 izolattan 24’ünün antibiyotiplemeye göre belirlenen, major “IV” kümesindeki 

karbepenem dirençli 29 izolat arasında olduğu tespit edilmiştir. Hastane kökenli A.baumanii 

suşlarının klonal ilişkisinin tespit edilmesinde,  PFGE ve  antibiyotipleme arasında ilişki 

olduğu, özellikle karbepenem direnli suşların %96 ‘sının PFGE’i ile belirlenen klonal ilişkili 

izolatlar olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelime: Acinetobacter baumannii, PFGE, Antibiyotipleme, Karbapenem direnci, 

sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar 
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SUMMARY 

Acinetobacter baumannii is one of the most common hyperendemic pathogens responsible for 

hospital infections in our country and all over the world . Genetic relationships of 

Carbapenem-resistant clones which were isolated with increasing frequency in worldwide 

have been evaluated by only molecular epidemiological methods. It is suggested that 

determination of the potential source of infections and decreasing the therapy cost  and the 

control of infection are possible when the genotyping of a dominant- resistant clone is 

assigned. The purpose of this study was to investigate the clonal relationships by PFGE and 

the antimicrobial susceptibility testing of A.baumannii isolates which were responsible for 

nosocomial infections and  isolated in different clinics and intensive care units over a two-

months period in The Faculty of Medicine of Çukurova  University. A total of 37 

Acinetobacter isolates  was included in this study. Of the 37 A. baumannii  tested, 30 were 

hospital strain  and 7 were un-related strains. The isolates obtained in ten different clinics 

were identified to species level by Vitec2. A.baumannii isolates were analysed by PFGE  for 

genotyping and  tested for antimicrobial susceptibility to 11 antimicrobial agent using the 

Kirby-Bauer disk-diffusion technique.  Antimicrobial susceptibility tests were confirmed by 

Vitec II (Biomerieux , USA ). In total, eleven clusters(A-K) were detected by PFGE and five 

cluster (I-V) by antibiotyping of 37 A. baumannii strains.The  two major clusters included 25 

clinic isolates were designed as cluster A and C  by PFGE. On the other hand, five cluster (I-

V) were found by antibiotyping of A. baumannii strains. The biggest antibiotyping group  as 

designed cluster IV consisted 29 imipenem resistant  isolates.  Twenty four  of imipenem 

resistant isolates  were in cluster A and C identified by PFGE. The profiles obtained by PFGE 

and antibiotic susceptibility patterns were related for evaluation of clonal relationship of  

A.baumannii isolates. Especially, 96% of carbepenem resistant strains were in two major 

clones evaluated by PFGE. 

Key Words: Acinetobacter baumannii, PFGE, Antibiotyping, carbapenem resistance, health-

care-associated infections 
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1.GİRİŞ 

Hastane enfeksiyonları, yüksek teknolojili modern sağlık hizmetlerinin verildiği hastanelerde, 

hizmetin kalitesini düşüren önemli bir problemdir (Baylina, 2013). Hastane enfeksiyonlarının 

önlenmesi veya en aza indirilerek “sıfır infeksiyon hedefine” ulaşılmasında lokal 

epidemiyolojik bilgiler hayati önem taşımaktadır (Akalın, 2011). Ancak hastanelerde 

uygulanan uygunsuz antibiyotik ve dezenfektan politikalarına bağlı olarak hastane kökenli 

patojenlerin kısa sürede tür ve genotip düzeyinde önemli değişiklikler göstermesi, izlemde suş 

düzeyinde tanı koyabilen duyarlı yöntemlerin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir (Aarts, 

2001). 

Antibiyotipleme, protein profil analizi, biyokimyasal ve serolojik özellikleri tespite yönelik 

fenotipik yöntemlerin yanı sıra; hastane enfeksiyonlarından elde edilen sorumlu  izolatların 

genotip düzeyinde izlenmesini amaçlayan,  PCR-RFLP, MLEE, MLST ve PFGE gibi 

moleküler yöntemlerin kullanıldığı  epidemiyolojik çalışmaların önemi giderek  artmaktadır 

(Aygün, 2008). Moleküler epidemiyolojik yöntemler arasında yer alan, yüksek ayırım gücü  

ve tekrarlanabilirlik özelliğne sahip olan  PFGE yöntemi, MRSA, VRE, E.coli, Klebsiella, 

P.aeroginosa ve A. baumannii gibi önemli hastane patojenlerinin izleminde, fenotipik 

yöntemlerin en önemli alternatifi ve genotipik yöntemler arasında altın standart olarak 

değerlendirilmiştir (Durmaz, 2009). 

Bu çalışmada hastanemizin farklı servislerinde yatan ve hastane enfeksiyonu kriterlerine uyan 

hastalar ile hastane enfeksiyonu tanımlaması dışı hastalara ait klinik örneklerinden izole 

edilen A. baumannii suşlarının izleminde; bir fenotiplendirme yöntemi olan Kirby-Bauer disk 

difüzyon yönteminin kullanıldığı Antibiyotipleme ile genotipik epidemiyolojik yöntemler 

arasında ayırım gücü en yüksek olan PFGE yönteminin, izolatlar arasındaki ilişkinin 

tespitindeki duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Örneklerin toplanması  

Bu çalışmada, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin farklı kliniklerinde (Yenidoğan, 

Reanimasyon, Yanık, Dahiliye Yoğun Bakım, Dahiliye, Çocuk Yoğun Bakım, Nöroloji 

Yoğun Bakım, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım, Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi) takip edilen 

hastalara ait olup tanı amacı ile Merkez laboratuarına gönderilen kan, BOS, balgam, trakeal 

aspirat, yara, dren ve kateter ucu, bronko-alveolar lavaj veya idrar örneklerinden izole edilen 

37 A. baumannii izolatı kullanılmıştır. İzolatların 30’u hastane enfeksiyonu kriterlerine uyan 

hastalardan, 7’si ise hastane enfeksiyonu olmayan hastalardan izole edilmiştir.  

2.2 İzolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık profillerinin belirlenmesi 

İzolatlar Vitek2 (Biomerieux , USA) ile identifiye edilmiştir. Antibiyotik duyarlılıkları 

Amikasin, Gentamisin, Kolistin, İmipenem, Meropenem, Piperasilin-Tazobaktam, 

Trimetoprim-Sulfametoksazol, Siprofloksasin, Seftazidim ve tikarsilin-klavulanik asit 

antibiyotikleri ile Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve buna göre 

antibiyotipleme yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri  Vitek2 (Biomerieux , USA) ile 

doğrulanmıştır. Antibiyotipleme sonuçları http://insilico.ehu.eus/ sitesinde DİCE+UPGMA 

analiz ile dendrograma dönüştürülmüştür. 

2.3 İzolatların klonal ilişkilerinin PFGE ile belirlenmesi 

Ayrıca izolatların klonal ilişkisi, ApaI enziminin kullanıldığı PFGE yöntemi ile araştırılmıştır 

(Durmaz, 2009). CHEF DR II( Biorad,USA) ile yapılan elektroforetik analiz sonucu elde 

edilen genomik DNA fragment profilleri, Kodak Gel Logic 1500 imaging sistemi ile 

görüntülenmiş, Gel Compar II(Applied Maths, Belgium) yazılım programı ile analiz 

edilmiştir. 
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3. BULGULAR 

Yenidoğan, Reanimasyon, Yanık, Dahiliye Yoğun Bakım, Dahiliye, Çocuk Yoğun Bakım, 

Nöroloji Yoğun Bakım, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım, Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi 

servislerindeki çeşitli hastaların;  kan, BOS, balgam, trakeal aspirat, yara, dren ve kateter ucu, 

bronko-alveolar lavaj veya idrar örneklerinden izole edilen  A.baumannii suşları antibiyotik 

duyarlılık profilleri ve  PFGE bant profillerine göre incelenmiştir (Tablo1). 

Çalışmamızda rastgele seçilen 30’u hastane enfeksiyonu olmak üzere toplam 37 A.baumannii 

izolatı incelenmiş ve 35 (%94.59)’ inin çoklu ilaç direnci gösterdiği, bu izolatların  

32(%86.48)’sinin karbapenemlere dirençli olduğu tespit edilmiştir. Antibiyotik 

duyarlılıklarına göre yapılan  kümelendirmede %80’in üzerinde benzerlik gösteren 5 (I-V) 

küme elde edilmiştir (Tablo 1). Karbepenem dirençli 32 A.baumannii izolatının 29 (%90.6) 

’unun  IV kümesi içerisinde yer aldığı görülmüştür. Karbepenem dirençli diğer 3 izolatın  

farklı antibiyotik duyarlılık kümeleri içerisinde yer aldığı görülmüştür (Şekil 1).  

Tablo 1. A.baumannii suşlarının kümelerinin antibiyotik duyarlılıklarına göre dağılımı 

Antibiyotip AMK GEN COL IMP MEM PIP SXT CAZ CIP TIC TZP 

İzolat 

Sayısı 

(37) 

% 

IVa H D H D D D D D D D D 19 51.35 

IVb D D H D D D D D D D D 4 10.81 

IVc OH D H D D D D D D D D 2 5.40 

IVd H D H D OH D D D D D D 1 2.70 

IVe D OH H D D D D D D D D 3 8.10 

IIIa D H H D D D H D D D D 1 2.70 

IIIb D H H D OH D H D D D D 2 5.40 

II H OH H OH OH D D D D D D 1 2.70 

Ia H H H H H D D D D D D 1 2.70 

Ib H H H H H D D D D D OH 1 2.70 

Va H H H H H H H OH D OH H 1 2.70 

Vb H H H H H H H OH H H H 1 2.70 

H:hassas, D:dirençli, OH: orta derecede hassas AMK:Amikasin, GEN:Gentamisin, CIP:Siprofloksasin, 
COL:Kolistin, IMP:İmipenem, MEM: Meropenem , PIP:Piperasilin, SXT: trimetoprim-sulfametaksazol, CAZ: 
Seftazidim, TIC: tikarsilin, TZP: piperasilin- tazobaktam 
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Şekil 1. A.baumannii suşlarının Antibiyotik Profiline göre Dendrogramı 
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A.baumannii izolatları PFGE bant profillerine göre %80 üzerinde benzerlik gösteren A - K 

olarak adlandırılan toplam 11 küme içerisinde toplanmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2. A.baumannii suşlarının PFGE profiline göre dendrogramı 
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Çalışmada indeks vaka olarak kabul edilebilecek hastalardan elde edilen ilk izolatlar olan 1, 2, 

3, 4, 6, 7 ve 8 nolu izolatın  C kümesi içerisinde yer aldığı, bu küme ile ilişkili son izolatın (22 

nolu izolat) ise, ilk izolasyondan 29 gün sonra  yanık servisinde takip edilen bir hastadan izole 

edildiği görülmüştür. İndeks vaka izolatı ile aynı küme içerisinde (C-kümesi) yer alan diğer 

izolatların 2 günlük süre içerisinde reanimasyon, yenidoğan, yanık, beyin cerrahi yoğun 

bakım ve dahiliye yoğun bakım servislerinde izlenen hastalara ait izolatlar olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. A.baumannii PFGE kümelerinin kliniklere göre dağılımı 

Servis 
İzolat 

sayısı 
C kümesi A kümesi D kümesi H kümesi 

Tek üyeli 

Kümeler 

Yenidoğan 8 
C1,C1,C1, 

C2,C3 
A6, A7 - H2 - 

Reanimasyon 7 C4,C5,C6 A1, A2,A3 -  J 

Yanık 6 C1,C7,C8 A7 - H1 K 

Dahiliye YB 6 C1 A3, A3,A4 - - B,G 

Dahiliye 3 - A5 - - E,F 

Çocuk YB 2 -  D1,D3 - - 

Nöroloji YB 1 - A3 - - - 

Beyin cerrahi YB 2 C1,C1 - - - - 

Ortopedi 1 - - - - I 

Çocuk cerrahi 1 - - D2 - - 

 

PFGE kümeleri ile antibiyotipleme kümeleri içerisinde yer alan izolatlar karşılaştırıldığında; 

PFGE ile en büyük üyeli ilişki grubunu oluşturan C1-C8 kümelerinin tamamının 

antibiyotiplemedeki IVa kümesi içerisinde yer aldıkları görülmüştür. Diğer taraftan PFGE 

tiplemesine göre 2. büyük ilişki grubunu oluşturan A1-A7 kümeleri içerisinde yer alan 

izolatlardan birisi hariç (16-A4) tamamının antibiyotiplemeye göre oluşturulan IVa kümesi 

içerisinde yer aldığı görülmüştür. Antibiyotiplemedeki 29 üyeli major “IV” kümesinde yer 

alan izolatların 24’ünün,  PFGE ile belirlenen ve toplam 25 üyesi olan  “A ve C” major 

kümeleri içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. A.baumannii antibiyotip ve PFGE tiplerinin karşılaştırılması 

Suş PFGE tip Antibiyotip Örnek Klinik 

25 A1 IVa Bronş lavajı Reanimasyon * 

26 A2 IVc Bronş lavajı Reanimasyon * 

27 A3 IVa Kan Dah.YB 

28 A3 IVa Balgam Nöro. YB * 

30 A3 IVa Kan Dah.YB * 

32 A3 IVe Bronş lavajı Reanimasyon* 

16 A4 Ia İdrar Dah.YB* 

13 A5 IVa Trakeal aspirat Dahiliye 

14 A6 IVa Trakeal aspirat Yenidoğan * 

37 A7 IVa Trakeal aspirat Yenidoğan * 

38 A7 IVa Yara Yanık * 

29 B IIIa Kan Dah.YB * 

1 C1 IVa BOS Beyin C YB 

2 C1 IVa Trakeal aspirat Yenidoğan 

3 C1 IVa Trakeal aspirat Yenidoğan* 

4 C1 IVa BOS Beyin C YB 

6 C1 IVa Kan Dah.YB* 

7 C1 IVc Dren Yenidoğan* 

8 C1 IVa Yara Yanık* 

10 C2 IVc Dren Yenidoğan * 

9 C3 IVa Trakeal aspirat Yenidoğan* 

23 C4 IVe Bronş lavajı Reanimasyon * 

18 C5 IVa Bronş lavajı Reanimasyon* 

24 C6 IVc Kateter Reanimasyon* 

17 C7 IVa Yara Yanık* 

22 C8 IVa Yara Yanık * 

20 D1 Ib Trakeal aspirat Çocuk YB* 

21 D2 IIIa Kan Çocuk Cer. 

34 D3 IVd Trakeal aspirat Çocuk YB* 

15 E IVa Trakeal aspirat Dahiliye* 

11 F IIIb Kan Dahiliye* 

12 G IIa İdrar Dah YB* 

19 H1 IVa Yara Yanık * 

35 H2 V Kan Yenidoğan * 

31 I V Yara Ortopedi 

36 J IVd Kan Reanimasyon * 

33 K IVd Yara Yanık* 

Beyin C YB:Beyin Cerrahi Yoğun bakım , Dah YB:Dahiliye Yoğun Bakım, Nöro YB: Nöroloji yoğun 

bakım, Çocuk YB: Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Cer: Çocuk Cerrahi 
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4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER  

Klonal seleksiyon ve yayılımın izlenmesi, muhtemel kaynakların tespit edilerek temizlenmesi 

ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen karbapenem dirençli A. baumannii hastane 

enfeksiyonlarının kontrolü için Nasr ve arkadaşları (2012) moleküler epidemiyolojik izlem 

yöntemlerinin kullanımının esas olduğunu belirtmiştir.  

Gökmen ve arkadaşları (2012) hastanelerde karbapenem dirençli A.baumannii klonlarının 

kontrol altına alınması için klonal düzeyde ayırım yapabilen moleküler epidemiyolojik izlem 

yöntemlerinin kullanılmasının, bu yöntemlerle hastaya ait klinik örnekler ile çevresel 

örneklerden izole edilecek suşların karşılaştırılarak gerçek bir salgının zamanında ve doğru 

tanımlanmasının ve bulaş yollarının belirlenerek temasın kesilmesinin önemini belirtmişlerdir.  

Sabat ve arkadaşları (2013) A.baumannii salgın tespitinde PFGE’nin altın standart olduğunu 

belirtirken, Herruzo ve ark.(2004) PFGE yönteminin salgınların tespitinde önemli olduğu 

kadar sürekli izlemde de önemli olduğunu vurgulamışlardır.  

İndeks vaka olarak belirlenen izolatların iki gün içerisinde diğer servislerde de görülmesi ve 

29 gün sonra tekrar yanık ünitesinden izolasyonu persistan ve karbapenem dirençli bir klonun 

hastanedeki hakimiyetini göstermektedir.Karbepenem direnci ile PFGE tiplendirmesi 

arasındaki %96 korelasyon ve antibiyotipleme ve PFGE profillerinin uyumu bunu 

desteklemektedir. Major klonların hastane florasından eradike edilmesi için fenotipik ve  

özellikle genotipik yöntemlerle izleminin devamı ve uygun dezenfeksiyon politikalarının 

uygulanması gereklidir.  
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BAZI TANE SORGUM VE SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNDE 

EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ETKİSİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 

 

Zir. Müh. Kemal YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi. Gülşah BENGİSU 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Harran Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu araştırma bazı tane sorgum ve sorgum sudanotu melezi çeşitlerinde ekim zamanının verim 

ve verim unsurlarına etkisi üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi Viranşehir Ajans Müdürlüğü 

tesisleri uygulama arazisinde yürütülmüştür. Araştırma bölünmüş parseller deneme desenine 

göre üç tekerrürlü olarak oluşturulmuştur. Araştırmada ana parselleri çeşitler, Kws, Fito, 

Hayday ve Akdarı, alt parselleri ise ekim zamanları 25 Haziran, 5 Temmuz ve 15 Temmuz 

olarak oluşturulmuştur. Üç farklı zamanda ekimi yapılan sorgumun bölünmüş parseller deneme 

desenine göre analizler yapılmıştır. Analizlerde %50 çiçeklenme gün sayısı, olgunlaşma gün 

sayısı, bitki boyu, yaprak sayısı, sap kalınlığı, salkım uzunluğu, salkım ağırlığı, salkım başına 

tane verimi, salkım başına tane sayısı, salkımda tane oranı, tane verimi, 1000 tane ağırlığı, 

hektolitre ağırlığı ve ham protein oranı sonuçları incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda ele 

alınan özellikler irdelendiğinde Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi koşullarında sorgum bitkisinin 

tane verimi bakımından Akdarı ve Hayday çeşitlerinin ilk ekim zamanı, yeşil ot bakımından 

Fito ve Kws çeşitlerinin ilk ekim zamanı önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sorgum, ekim zamanı, verim, çeşit. 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in the field of application of Viranşehir Agency Directorate of 

Soil Products Office on the effect of sowing time on yield and yield components of some 

sorghum and sorghum sudanotu hybrid varieties. The research was conducted with three 

replications according to the plot design. In the research, the main parcels varieties, Kws, Phyto, 

Hayday and Akdarı, sub-parcels sowing times were formed as 25 June, 5 July and 15 July. 

Analysis was performed according to the split parcel experiment pattern of sorghum cultivated 

at three different times. 50% number of days of blooming, number of days of ripening, number 

of days of planting, number of leaves, stem thickness, cluster length, cluster weight, grain yield 

per clusters, number of grains per cluster, grain weight in the cluster, grain yield, 1000 grain 

weight, hectoliter weight and crude protein ratio results were examined. As a result of this 
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research, the characteristics of the plant in terms of grain yield of Akdarı and Hayday varieties, 

the first sowing time of Fito and Kws varieties in terms of green grass is recommended. 

Keywords: Sorghum, planting date, crop, kind. 

 

1.GİRİŞ 

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench.), dünyada insan ve hayvan beslenmesi açısından çeltik, 

arpa, buğday ve mısırdan sonra gelen en önemli beşinci tahıldır (Oyier vd. 2016). Kuzey Afrika 

kökenli olan bitki, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir (Dillon 

vd. 2007). İnsan ve hayvan beslenmesinde gıda kaynağı olarak kullanılan sorgum, kurak ve yarı 

kurak bölgelerde milyonlarca insan için besin kaynağıdır (Sing, 1995; Sharma ve Ortiz, 2000). 

Taneleri protein yönünden mısırdan zengin olmakla birlikte, arginine, lysine, methionine ve 

glycine bakımından fakirdir. Özellikle kanatlı üretiminde beyaz yağ eldesinde önemli bir rolü 

vardır (Açıkgöz, 2001). Yağışın yetersiz olduğu ve farklı stres faktörlerinin mısırın yetişmesi 

için uygun olmadığı bölgelerde tatmin edici verim sağlamaktadır (FAO, 1996; Gutierrez-Miceli 

vd. 2008). Sayılan bu olumlu özelliklerine rağmen, ülkemizde sorgumun ekim alanları istenilen 

düzeylere henüz ulaşamamıştır. İklimin sorgum ekimi için uygun olduğu ekolojilerde mısır ile 

rekabet edememektedir. Bu nedenle farklı ekolojilerde sorgum için adaptasyon ve agronomik 

çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

Sorgum ve benzer bitkilerde yapılmış çalışmalar olup, Yılmaz ve Hosaflıoğlu (2000), Van 

ekolojik koşullarında arpa hasadından sonra sorgum ve sorgum x sudan otu melezlerinin ikinci 

urun olarak ekonomik bir şekilde yetiştirilebileceğini bildirmişlerdir. Gül vd. (2003), 

Diyarbakır koşullarında bitki boyunun 147.06-236. 83 cm arasında değiştiğini 

bildirmektedirler. Çeçen vd. (2005), Antalya koşullarında en yüksek yeşil ot verimi 7327 kg/da 

olduğunu bildirmişlerdir. Uzun ve Çiğdem (2005), Samsun ekolojik koşullarında en yüksek 

yeşil ot veriminin 5023 kg/da olduğunu bildirmişlerdir. Karataş (2008), Konya şartlarında bitki 

boyunu 218.3 cm, sap çapı’nı 19.86 mm, bitki ağırlığını 271.3 g, yeşil ot verimini 7613.2 kg/da 

olarak bildirmiştir. Mulayim vd. (2009), Konya ekolojik şartlarında yeşil ot veriminin 8340.5 

kg/da, bitki boyunun 142.3 cm olduğunu rapor etmişlerdir.  

Bu çalışmanın amacı, bazı tane sorgum çeşitlerinde ekim zamanının tane verimi ve verim 

unsurlarına etkilerinin tespit edilmesidir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
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Araştırma, Toprak Mahsulleri Ofisi Viranşehir Ajans Müdürlüğü tesislerinde bölünmüş 

parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada ana parselleri 

çeşitler (Kws s1, Fito Aneto , Hay day ve Akdarı ) alt parselleri ise ekim zamanları (25 Haziran, 

5 Temmuz ve 15 Temmuz) oluşturmuştur. 

Denemenin yürütüldüğü Şanlıurfa ilinde kara iklimi hüküm sürer. Yazlar uzun ve çok sıcak, 

kışlar çok soğuk geçen yörede yıllık yağış ortalaması 331 mm ile 473 mm arasında 

değişmektedir. Yılın 25 günü sıcaklık 0°C’nin altındadır. En yüksek sıcaklık +46,5°C’dir. 

Yıllık sıcaklık farkı 40 derecedir. Bitki örtüsü step’tir. Denemenin kurulduğu topraklar humuslu 

olup kırmızı renktedir. Çok verimlidir. Solunumları orta derin ve derindir. 

Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 2012 yılı yazlık ürün 

yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Ekim işlemi el ile 70 x 5 cm ekim sıklığında üç metrelik 

4 sıradan oluşan 4.8 m2’lik parsellere yapılmıştır (Resim 1,Resim 2). 

 

                       

Resim: 1.Tohum yatağının hazırlanması                    Resim: 2. Yağmurlama sulama yapılması. 

Ekim,  kuruya yapılmış ve çıkış için gerekli nem yağmurlama sulama ile sağlanmıştır (Resim 

2). Gübreleme 12 kg/da saf azot hesabı ile iki defada yapılmıştır. Azotun  ½ si ekimden önce 

amonyum sülfat, geriye kalan  ½ si amonyum nitrat olarak ekimden sonra bitki boyu 30-40 

cm’ye ulaştığında verilmiştir. Ekim öncesi 6 kg/da DAP verilmiştir. Sulama bitki boyu müsaade 

edinceye kadarki dönem yağmurlama daha sonra ise karıklarla salma sulama işlemi 7 ila 10 

günde bir yapılmıştır. Çapalama işlemi bitki boyu 30-40 cm’ye ulaştığında yapılmıştır. 

Çapalama işlemi ile birlikte üst gübre verilmiştir. 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
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Tablo 1’de izlendiği gibi farklı zamanlarda ekilen aynı çeşidin %50 çiçeklenme gün sayısı farklı 

olduğu saptanmıştır. 25.06.2012 tarihli ekilişinde %50 çiçeklenme günü en yüksek 70 gün Fito 

aneto, en düşük 55 gün Hay day çeşidi olduğu saptanmıştır. 05.07.2012 tarihli ekilişinde %50 

çiçeklenme gün sayısı en yüksek 68 gün Fito aneto, en düşük 53 gün Hay day çeşidi olduğu 

saptanmıştır.15.07.2012 tarihli ekilişinde %50 çiçeklenme gün sayısı en yüksek 64 gün Fito 

aneto, en düşük 48 gün Hay day çeşidi olduğu saptanmıştır. 

Farklı zamanlarda ekilen aynı çeşidin olgunlaşma gün sayıları daha geç olduğu bulunmuştur. 

25.06.2012 tarihli ekilişinde olgunlaşma günü süresi en yüksek 97 gün ile Fito aneto, en düşük 

78 gün Hay day çeşidi olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 05.07.2012 tarihli ekilişinde olgunlaşma 

günü süresi en yüksek 102 gün ile Fito aneto, en düşük 83 gün Hay day çeşidi olduğu 

saptanmıştır. 15.07.2012 tarihli ekilişinde olgunlaşma günü süresi en yüksek 109 gün ile Fito 

aneto, en düşük 90 gün Hay day çeşidi olduğu saptanmıştır. 

Tablo 1. Araştırmada incelenen özellikler 

%50 Çiçeklenme Gün Sayısı (gün) 

Çeşitler 
                                           Ekim Zamanları 

25.06.2012 5.07.2012 15.07.2012 

Akdarı 57 54 49 

kws 68 65 61 

Fito aneto 70 68 64 

Hay day 55 53 48 

                                                                      Olgunlaşma Gün Sayısı (gün) 

Akdarı 81 88  94 

kws 92 98  107 

Fito aneto 97 102 109 

Hay day 78 83  90 

                                                                         Bitki Boyu (cm) 

Akdarı 272.5 270.6 260.9 

kws 328.1 317.9 299.0 

Fito aneto 327.9 321.1 302.9 

Hay day 260.3 254.9 240.7 

                                                                         Yaprak Sayısı (adet) 

Akdarı 49.6 43.6 42.0 

kws 82.2 80.0 76.4 

Fito aneto 94.8 88.9 83.0 

Hay day 58.3 60.8 51.2 

 

Bitki boyu 4 farklı çeşitte farklı zaman ekilişlerinde 25.06.2012 tarihli ekilişinde en yüksek 

bitki boyu 328.1 cm kws , en düşük bitki boyu 260.3 cm Hay day çeşidinin elde edilmiştir. 
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05.07.2012 tarihli ekilişinden yüksek bitki boyu 321.1 cm Fito aneto çeşidi, en düşük bitki boyu 

ise 254.9 cm Hay day çeşidi elde edilmiştir.15.07.2012 tarihli ekilişinde en yüksek bitki boyu 

302.9 cm Fito aneto çeşidi, en düşük bitki boyu 240.7 cm hay day bitkisi elde edilmiştir (Tablo 

1). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi sorgum bitkilerinin yaprak sayısı farklı ekim tarihlerine göre 

kıyaslanması yapılmıştır. 25.06.2012 tarihli ekim de en fazla yaprak sayısı fito aneto çeşidi olup 

en az yaprak sayısı akdarı çeşidi olduğu saptanmıştır. 05.07.2012 tarihli ekimde en fazla yaprak 

sayısı fito aneto çeşidi olup en az yaprak sayısı akdarı çeşidi olduğu saptanmıştır.15.07.2012 

tarihli ekim de en fazla yaprak sayısı fito aneto çeşidi olup en az yaprak sayısı akdarı çeşidi 

olduğu saptanmıştır. 

Tablo 2. Araştırmada incelenen özellikler 

Sap Kalınlığı (cm) 

Çeşitler 
Ekim Zamanları 

25.06.2012 5.07.2012 15.07.2012 

Akdarı 1.03 1.08 1.05 

kws 1.95 1.98 1.96 

Fito aneto 2.09 2.04 1.99 

Hay day 1.04 1.05 1.03 

Salkım Uzunluğu (cm) 

Akdarı 31.3 28.8 29.0 

kws 26.4 28.0 22.0 

Fito aneto 27.4 26.6 24.6 

Hay day 29.7 28.2 29.4 

Salkım Ağırlığı (g) 

Akdarı 57.3 54.2 44.8 

kws 61.0 54.0 50.2 

Fito aneto 64.1 53.0 50.9 

Hay day 58.3 51.3 47.7 

Salkım Başına Tane Verimi (g/salkım) 

Akdarı 54.7 45.6 40.4 

kws 46.0 40.0 35.0 

Fito aneto 49.2 43.5 39.0 

Hay day 49.7 45.3 41.1 

 

Sorgum çeşitlerinin sap kalınlığı 25.06.2012 tarihinde en fazla olan fito aneto çeşidi olup sap 

kalınlığı en az olan akdarı olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Sap kalınlığı 05.07.2012 tarihinde en 

fazla olan fito aneto çeşidi olup sap kalınlığı en az olan hay day olduğu saptanmıştır. Sap 
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kalınlığı 15.07.2012 tarihinde en fazla olan fito aneto çeşidi olup sap kalınlığı en az olan hay 

day olduğu saptanmış. 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi sorgum çeşitlerinin salkım uzunlukları kıyaslandığın da 25.06.2012 

tarihli ekimde salkım uzunluğu en fazla olan akdarı olup en az olan kws çeşididir. 05.07.2012 

tarihli ekimde salkın uzunluğu en fazla olan akdarı olup en az olan kws çeşididir. 15.07.2012 

2012 tarihli ekimde salkın uzunluğu en fazla olan akdarı olup en az olan kws çeşididir. 

Sorgum çeşitlerinin salkım ağırlığı kıyaslandığın da 25.06.2012 tarihli ekimde salkım ağırlığı 

en fazla olan fito aneto olup en az olan akdarı çeşididir. 05.07.2012 tarihli ekimde salkım 

ağırlığı en fazla olan akdarı olup en az olan hay day çeşididir. 15.07.2012 tarihli ekimde salkım 

ağırlığı en fazla olan fito aneto olup en az olan akdarı çeşididir (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Araştırmada incelenen özellikler 

Salkım Başına Tane Sayısı (adet/salkım) 

Çeşitler 
Ekim Zamanları 

25.06.2012 5.07.2012 15.07.2012 

Akdarı 978 942 896 

kws 781 718 651 

Fito aneto 793 744 693 

Hay day 1024 965 862 

Salkımda Tane Oranı (%) 

Akdarı 92,7 90,3 86,4 

kws 81,4 73,2 69,4 

Fito aneto 79,1 75,3 71,9 

Hay day 92,3 90,7 85,1 

Tane Verimi (kg/da) 

Akdarı 496 468 420 

kws 372 330 278 

Fito aneto 354 318 246 

Hay day 483 461 432 

1000 Tane Ağırlığı (g) 

Akdarı 153,6 144,8 129,6 

kws 143,1 138,2 121,3 

Fito aneto 147,3 139,7 125,8 

Hay day 152,8 147,2 134,4 

                                 

Tablo 3 incelendiğinde, sorgum çeşitlerinin salkım başına tane sayısı(adet/salkım) 

karşılaştırıldığında 25.06.2012 tarihli ekimde salkım başına tane sayısı en fazla olan hay day 

çeşidi olup en az olan kws çeşididir. 05.07.2012 tarihli ekimde salkım başına tane sayısı en 
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fazla olan hay day çeşidi olup en az olan kws çeşididir. 15.07.2012 tarihli ekimde salkım başına 

tane sayısı en fazla olan akdarı çeşidi olup en az olan kws çeşididir. 

Sorgum çeşitlerinin salkımda tane oranı (%)  kıyaslandığın da 25.06.2012 tarihli ekimde en 

yüksek oran akdarı çeşidi olup en düşük oran fito aneto çeşididir. 05.07.2012 tarihli ekimde en 

yüksek oran hay day çeşidi olup en düşük oran kws çeşididir. 15.07.2012 2012 tarihli ekimde 

en yüksek oran akdarı çeşidi olup en düşük oran kws çeşididir (Tablo 3). 

Tablo 3’te görüldüğü gibi sorgum çeşitlerinin tane verimleri(kg/da) kıyaslandığın da 

25.06.2012 tarihli ekimde en yüksek verim akdarı çeşidinden alınmış olup en düşük verim fito 

aneto çeşidinden alınmıştır. 05.07.2012 tarihli ekimde en yüksek verim akdarı çeşidinden 

alınmış olup en düşük verim fito aneto çeşidinden alınmıştır. 15.07.2012 tarihli ekimde en 

yüksek verim hay day çeşidinden alınmış olup en düşük verim fito aneto çeşidinden alınmıştır. 

Çizelge 4.11.1’de anlaşılacağı gibi ekim zamanları içerisinde en yüksek verim akdarı 

çeşidinden alınmıştır. En düşük verim fito aneto çeşidinden alınmıştır. 

Sorgum çeşitlerinin 1000 tane ağırlığı (gr) kıyaslandığın da 25.06.2012 tarihli ekimde en 

yüksek 1000 tane ağırlığı akdarı çeşidi en düşük 1000 tane ağırlığı kws çeşidi olmuştur. 

05.07.2012 tarihli ekimde en yüksek hay day çeşidi en düşük 1000 tane ağırlığı kws çeşidi 

olmuştur. 15.07.2012 tarihli ekimde en yüksek hay day çeşidi en düşük 1000 tane ağırlığı kws 

çeşidi olmuştur (Tablo 3). Genel olarak kıyasladığımız da en yüksek 1000 tane ağırlığı hay day 

çeşidi olup en düşük ise kws çeşididir. 

 

4. SONUÇ 

Araştırmada ele alınan özellikler birlikte değerlendirildiğinde, Şanlıurfa koşullarında sorgum 

bitkisinin akdarı ve hay day çeşitlerinin 25/06/2012 Ekim tarihi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Ekonomik ve sosyal boyutlarla tanımlanmaya çalışılan stratejik ve yaşamsal misyon, tarımın 

yeterli gelişmişlik düzeyine ulaştığı ve sorunlarını çözdüğü anlamına gelmemektedir. Sektörün 

iç ve dış koşullarla bağlantılı, yapısal ve dönemsel özellikli sorunları günümüzde de 

geçerliliğini korumaktadır. Sektörün gereksinim duyduğu gelişim ve atılım sürecine 

girebilmesinin ön koşulu bu sorunların doğru tanımlanması ve çözümüne yönelik doğru 

politikaların geliştirilmesidir. Bu başlık altında tarımın ülke genelinden, tarımda katma değer 

yaratan bir bölge olan Güneydoğuya uzanan boyutu irdelenecek, toplumsal değişim sürecinde 

varsa sorunlar, yoksa önerilerle nasıl geliştirilebileceği konusu ele alınacaktır. 

Tarımın hala doğal koşullara olan bağımlılığı, bazı bölgeler dışında kuru tarımın egemenliği, 

tarım topraklarının kullanım sınırına ulaşması, yanlış ve yoğun kullanım nedeniyle toprakların 

üretkenliğinin gerilemesi, toprakların dörtte üçünün şiddetli erozyonla karşı karşıya olması, 

orman kaynaklarının orman köylüsünün kalkınması anlamında yetersiz olması, bitkisel ve 

hayvansal üretim dengesinin kurulamaması, tarımda çalışanların gelirlerinin yetersiz olması, 

üretimi güdüleyecek sermaye birikiminin yetersiz olması, kooperatifleşmenin geldiği boyut, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli ölçekte olan mayınlı alanların nasıl değerlendirileceği 

gibi konulara çözüm bulunmaya ve politikalar geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, sektör, perspektif 

ABSTRACT 

The strategic and vital mission tried to be defined by economic and social dimensions does not 

mean that agriculture has reached sufficient level of development and solves its problems. The 

structural and periodical problems of the sector related to internal and external conditions are 

still valid today. The precondition for the sector to be able to enter the development and leaping 

process required by the sector is to develop the right policies for the correct identification and 
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solution of these problems. Under this heading, the extent of agriculture extending from the 

country to the Southeast, which is a value-adding region in agriculture, will be examined. 

The dependence of agriculture on natural conditions, the dominance of dry agriculture except 

for some regions, the use of agricultural land, the decline of the productivity of the land due to 

wrong and intense use, the fact that three-quarters of the lands face severe erosion, the forest 

resources are inadequate in terms of the development of forest villagers, vegetative and animal 

production balance, inadequacy of workers in agriculture, insufficient capital accumulation to 

stimulate production, size of cooperatives, mine-based areas in Southeastern Anatolia, how to 

evaluate the issues and policies will be developed. 

Keywords: Agriculture, sector, perspective 

 

1.GİRİŞ 

Ülkemiz birbirinden farklı özellikler gösteren yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Her bölge ürün 

çeşitliliği açısından ekolojilerine uygun üretim sağlayarak, ülke ekonomisine katkıda 

bulunmaktadır. Bu katkı, beraberinde tarımsal üretim sürecinde yer alan girdilerin çeşitliliği ve 

ekonomisi açısından üretime doğrudan bir maliyet yüklemektedir. Sektörün iç ve dış koşullarla 

bağlantılı, yapısal ve dönemsel özellikli çok sayıda sorunu, günümüzde de geçerliliğini 

korumaktadır. Sektörün gereksindiği gelişim ve atılım sürecine sokulmasının ön koşulu bu 

sorunların doğru tanımlanması ve giderilmelerini sağlayacak politikaların geliştirilmesidir. 

Ülkemizin farklı bölgelerinde, faklı iklimsel ve coğrafik yapılar ürün tanımlanmasını da 

beraberinde getirir. Her bölgenin kendine özgü ürün çeşitliliği vardır. Örneğin; Akdeniz Bölgesi 

turunçgillerde başı çekmekte, Ege Bölgesi üzüm ve incirde, İç Anadolu Bölgesi şekerpancarı 

ve patateste, Karadeniz Bölgesi fındık ve çayda, Doğu Anadolu Bölgesi hayvancılıkta, 

Marmara Bölgesi ayçiçeğinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi de başta pamuk olmak üzere 

mısır ve tahıl üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Sanayileşme ataklarına rağmen, hala tarımsal üretimde hatırı sayılır bir nüfus yoğunluğu vardır. 

Aslında çalışır görünen nüfusun üçte biri iş gücü fazlasıdır. Kırsal alanda topraksızlık oranı 

yüksektir. Sektörde çalışan nüfusun büyük çoğunluğu asıl toprak sahibi olmayıp, genellikle 

kiralama ya da gündelikçi olarak çalışmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da feodalite ve 

geleneksel toplum ilişkileri daha hala tam anlamıyla çözülememiştir. Tarımda çalışan nüfusun 
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%60’ından fazlası ücretsiz aile iş gücüdür. Kırsal kesimin örgütlülük düzeyi düşüktür bu durum 

son zamanlarda çeşitli hükümet politikalarıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Örgütlülüğün 

yetersizliği nedeniyle, üreticiler kendileriyle ilişkili süreçlere gereğince katılamamaktadır 

(Anonim, 2019). 

Tarımın doğal koşullara bağımlılığı bazı bölgelerde yoğun şekilde devam etmektedir. 

Günümüzde tarım topraklarının kullanım sınırına varılmıştır. Bazı alanlar dışında, kuru tarım 

yaygındır. Tarım toprakları düşünüldüğü ölçüde zengin değildir, verimli birinci ve ikinci 

sınıf topraklar, toplamın sekizde biri oranındadır. Yoğun ve yanlış kullanım nedeniyle 

toprakların üretkenliği yer yer zayıflamıştır. Toprakların dörtte üçü şiddetli erozyonla karşı 

karşıyadır. Orman kaynakları, orman köylüsünün kalkınması için yetersizdir. Orman olarak 

yararlanılması gereken alanlardaki bitki örtüsü bilinçsizlik sonucu yok edildiğinden, erozyon 

şiddeti artmaktadır. Tarım topraklarının dağılımı dengesizdir. Amaç dışı tarım toprağı 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genelden Güneydoğu özeline inildiğinde; genel olarak 

çiftçilerin eğitim seviyelerinin düşük olduğunu görülmektedir. Arazi sahiplerinin çoğunluğu 

arazisini kendi işlememekte;  kiralama ve yüzdecilik (%30) ile arazisini başkalarına 

vermektedir. Bölgede ortakçılık ve kiracılığın yaygın olması suyun gereğinden fazla 

kullanılmasına neden olmaktadır.   

Tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda mutlaka tarıma dayalı sanayinin de gelişmiş olması 

gerekir. Tarım; toplumun giderek artan ve çeşitlenen gıda ihtiyacını karşılamak, milli gelir 

ve istihdama önemli katkılar sağlamak, sanayiye hammadde ve sermaye vermek, tarıma girdi 

veren sanayilere pazar olmak, ihracata doğrudan veya dolaylı katkılar temin etmek, çevre, 

biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye yardımcı olmak zorundadır. Sayılan nedenlerle, 

gereksinim duyulan hammadde üretimi ve sözleşmeli üretim teşvik edilmeli, sanayinin 

ihtiyaç duyduğu hammadde üretimi için, çiftçilerin ürün bazında örgütlenmeli, sanayi 

sektöründe çalışacak kalifiye eleman ve işgücü yetiştirilmelidir. 

Bölgenin başlıca dikkati çeken konuları arasında günümüzde azalmakla birlikte hala lokal 

olarak devam eden anızın yakılması, tarımsal sanayi tesislerinin istenilen ölçüde 

olamamasından kaynaklı yaşanan sıkıntılar, pazarlama konusunda yeterince bilgi sahibi 

olamama, eğitim düzeyinden dolayı dünyadaki gelişmeleri yakından izleyememe, tarımsal 

işletmelerin miras nedeniyle bölünmesi, çiftçinin kendi gelişimine katkısı olacak üniversite 

ve kamu kurumlarıyla olan kopukluğu, ürün deseninde hala çeşitliliğe gidememe, yıllardır 

ısrarla bildiği ürünlerden vazgeçemeyiş ( Şanlıurfa-pamuk), bilinçsiz sulamanın yer yer 
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devam ediyor oluşu, çeşitli yasal düzenlemelerle sınırlandığı halde tarım alanlarının hala  

tarım dışı kullanılıyor oluşu, bilinçsiz ve yoğun sulamanın kaçınılmaz sonucu olarak bazı 

alanlarda toprakların  tuzlulaşması, arazi kullanım kabiliyetinden doğan problemler, 

hayvancılıkla ilgili alt yapıdaki yetersizlik, hayvancılıkla ilgili teknik ve hijyenik sorunlar 

yer almaktadır.  

Ülkesel ve bölgesel perspektiften bakıldığında; bitki deseni tarımsal üretimin çeşitliliği 

açısından olmazsa olmazlardandır. Ülkemizde genellikle talep doğrultusunda bitki deseni 

belirlenmektedir. Talebi etkileyen faktörler de direkt tüketim ve imalat sanayidir. Bölgede 

talebi olan ürünlerin dışında, tarımsal ürünlerin direkt tüketime yönelik olan talebi sınırlı 

olup belli bir oranın üzerine çıkma şansı çok azdır. İç ve dış piyasalara yönelik ihracat 

olanaklarına bağlı olarak imalat sanayine ağırlık verilerek, bitki desenini etkileyecek 

taleplerin bu doğrultuda oluşturulması kalkınmada itici güç olacaktır. 

Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanılması, sulama yatırımlarından beklenen 

faydanın elde edilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için üreticinin tercihinden çok,  o 

bölge için öngörülen bitki deseninin oluşturulması ve uygulanması sağlanmalıdır. Sulu 

tarımda en önemli koşul toprak, su ve bitki arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi,  toprak 

ve suyun bilinçli kullanılmasıdır (Karlı, 1999). 

Tarımsal araştırmalara gelindiğinde ise; genel olarak araştırma kuruluşları birbirinden 

bağımsız ve sorumluluk alanları içerisinde araştırmalarını yürütmektedir. Ülkenin ve 

bölgenin ihtiyaçları, öncelikleri ve sorunları, ortak bir konsey (üretici, sanayici, araştırmacı, 

yayımcı, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı) tarafından belirlenerek, 

çözümler buna göre üretilmelidir. Çalışmalar belirli zaman aralıklarında planlanıp 

uygulanmalı, izlenmeli ve değerlendirme mekanizması çalıştırılmalıdır. Çeşitli kurumlarca 

yürütülen araştırma sonuçlarının çiftçiye bir an önce ulaşmasının sağlanması ve üreticinin de 

bundan kendi payına düşeni alması, araştırmacı-yayımcı-çiftçi üçgeninin sıkı bir işbirliği 

içinde olmasına bağlıdır. Bu işbirliği sağlandığında çiftçinin sorunlarına daha iyi çözüm 

bulan, ihtiyaçlarına cevap veren araştırmalar daha kolay ve etkili bir şekilde 

yürütülebilecektir. 

Tohumluk konusunda bölgede istenilen özellik ve miktarda, standartlara uygun yeterli 

sertifikalı tohumluk sağlanmasında zaman zaman sorun yaşanmaktadır. Çünkü sertifikalı 

tohumluk ve ıslah çalışmalarının büyük bir kısmını kamu kurumları yapmaktadır. Bu konu 
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ticari manada karlılığa dayanan bir durum olmadığı için üretime ivme kazandırılmalıdır. 

Kamu kurumları yanında sertifikalı tohumluk üretimi ve çoğaltımı konusunda özel sektör 

özendirilerek bu eksiklik rahatlatılmaya çalışılmalıdır (Çelik vd., 1998).  

Tarımsal üretim hayvansal üretimden bağımsız düşünülemez. Hayvancılık işletmeleri sayısal 

ve verimlilik açısından geliştirilmelidir. Özellikle; kaliteli kaba yem ihtiyacı, yerli 

ırklarımızın yeterince ıslah edilememesi (suni tohumlama), hayvan yetiştirmede barınakların 

yetersizliği, hayvansal ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar ve modern hayvancılık 

işletme sayısının azlığı gibi faktörler bölgemiz hayvancılık işletmelerini sayısal ve verimlilik 

yönü ile olumsuz etkilemektedir (4). 

Sonuç olarak; ekim nöbeti sistemleri geliştirilmeli, topraktaki organik madde miktarını 

artırmaya yönelik yem bitkisi yetiştiriciliği teşvik edilmeli, sürdürülebilir tarım için toprak 

kalitesi artırılmalı, yeni sulama yöntemlerinin pratikte uygulanmasının sağlanmalı, sulama 

randımanı, tuzluluk ve drenaj sorunlarının çözümü için çalışmalar geliştirilmeli, yeni bitki 

türler adapte edilerek çeşitlilik artırılmalı, modern tarımın gereği olan teknolojiler 

özendirilmeli, bölge üreticilerine düzenli olarak sulama, bitki besleme, hayvancılık, tarıma 

dayalı çevre kirliği ve toprak çoraklaşması konularında eğitim verilmeli, ticari olarak önemli 

olan kültür bitkilerinin üretim materyallerinin çoğaltılmasına çalışılmalı, modern tarım 

uygulamalarını kullanan çiftçiler desteklenmelidir. 
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ORTA GERİLİM ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KALİTESİ 

PROBLEMLERİNDE HARMONİK FİLTRE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat PAMUK 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  
 

ÖZET 

Elektrik güç sistemlerinin enerji kalitesi ve sürekliliği, elektrik dağıtım hatlarının 

performansından önemli ölçüde etkilenmektedir. Elektrik dağıtım sistemlerinde reaktif güç 

kayıplarının minimuma indirmek için şönt reaktör veya şönt kapasitörler kullanılmaktadır. 

Reaktif güç kompanzasyon sistemleri, geleneksel yöntem kesiciler ile anahtarlama şeklinde 

oluşmaktadır ve bu durum birçok problemi beraberinde oluşturmaktadır. Bu çalışmada, orta 

gerilim elektrik dağıtım sistemlerindeki kablo hatlarına bağlanan köprü diyotlar, ark fırınları 

ve fotovoltaik sistemler vb. doğrusal olmayan elektriksel yüklerin harmonik gerilim değerleri 

ele alınmaktadır. Doğrusal olmayan elektriksel yüklerin orta gerilim elektrik dağıtım 

şebekesine bağlantısı, ölçüm ve koruma cihazlarının maliyetinde azalmalara ve yüksek 

harmonik gerilim formunda bozulmalara neden olmaktadır. Bu durum elektrik dağıtım 

sistemlerinde kısa devre gücü problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, 

doğrusal olmayan elektriksel yükler ile elektrik dağıtım hattının eşdeğer empedansının 

frekans analizi yapılmıştır. Elde edilen bara gerilim değeri ile çekilen yük akımının harmonik 

analizi yapılmıştır. Farklı yük koşullarındaki LC ayarlı filtrelerin var olması durumundaki 

analiz sonuçları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Harmonikler, Filtreler, Dağıtım Sistemleri, Enerji Kalitesi. 

 

INVESTIGATION OF HARMONIC FILTER EFFECT ON ENERGY QUALITY 

PROBLEMS IN MEDIUM VOLTAGE ELECTRICITY DISTRIBUTION SYSTEMS 

 

ABSTRACT 

Energy quality and sustainability of an electrical power system is significantly affected by 

performance of electric distribution lines. Shunt reactors or shunt capacitors are used to 

minimize reactive power losses in electrical distribution systems. Reactive power 

compensation systems are formed in the form of switching with conventional method 

breakers and this is associated with many problems. In this study, harmonic voltage values of 

nonlinear electrical loads such as bridge diodes, arc furnaces, and photovoltaic systems etc. 

which are connected to the cable lines in medium voltage electricity distribution systems are 

discussed. The connection of nonlinear electrical loads to the medium voltage electricity 

distribution network results in reductions in the cost of measuring and protection devices, and 

leads to disturbances in the form of high harmonic voltage. This situation causes short circuit 

power problems in electricity distribution systems. In this study, in addition the frequency 

analysis of the equivalent impedance of the electrical distribution line was performed with 

non-linear electrical loads. Harmonic analysis of the load current with the busbars voltage 

value is obtained. The results of the analysis in the presence of LC adjusted filters in different 

load conditions were examined. 

Keywords: Harmonics, Filters, Distribution Systems, Energy Quality. 
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1. GİRİŞ 

Köprü diyotlar, ark fırınları, elektronik cihazlar vb. gibi yüksek güçlü doğrusal olmayan 

yüklerin beslenmesi, nonlineer yüklerin çalışması durumunda iletilebilecek olan maksimum 

gücün tepe değeri etkisinden dolayı yüksek gerilim enerji nakil hatları vasıtasıyla iletimi 

gerçekleştirilir [1-2]. Yüksek gerilim enerji nakil hatları ile bir bağlantı noktasına sahip 

olmanın mümkün olmadığı durumlarda, orta gerilim seviyesindeki uzun yeraltı kablolarından 

oluşan enerji dağıtım hatları yegâne elektrik enerjisi tedarikçisi olarak düşünülmektedir. 

Nonlineer yükler, AC / DC statik dönüştürücüler vasıtasıyla ilgili akım ve gerilim değerlerine 

sahip harmonik bileşenler bulundururlar [3]. Orta gerilim seviyesindeki elektriksel teçhizatlar, 

hem kurulum hem de bakım maliyetleri bakımından cihaz kurulumu da göz önüne alındığı 

takdirde, maliyet yönünden büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu tür elektriksel teçhizatlar, bara 

bağlantısının yapıldığı irtibat yerlerinde düşük kısa devre güçlerine sahip olmaları nedeniyle 

bazı istenmeyen problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır [4-5]. Kısa devre gücünün 

oldukça düşük olması, tüketim fiderlerinde gerilim düşümü problemlerinin oluşmasına neden 

olmaktadır [6]. Bu durum enterkonnekte şebekeye enjekte edilen ve büyük öneme sahip olan 

harmonikli akım kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, nonlineer yüklerin 

bağlandığı enterkonnekte şebekedeki güç kalitesi çalışmaları incelenmiş ve farklı nonlineer 

yük koşullarındaki LC ayarlı filtrelerin var olması durumundaki analiz sonuçları 

değerlendirilmiştir. 

2. ENTERKONNEKTE İLETİM SİSTEMİNİN TANITILMASI 

Bu çalışmada kullanılan 154 / 36 kV güç transformatörleri enterkonnekte sistemin ana 

teçhizatlarını oluşturmakta ve enterkonnekte iletim ağına bağlanmaktadır. Yüksek güçlü 

doğrusal olmayan yükler için AC/DC dönüşüm yapılmaktadır [7]. Yüksek gerilim 

transformatör merkezlerinde, yeraltı kablolarıyla veya havai nakil hatlarıyla dağıtım 

yapılmaktadır. 15,8 km uzunluğunda iki orta gerilim nakil hattı üzerinden enerji dağıtımı 

sağlanmaktadır. Çalışmada kullanılan enterkonnekte sistemin tek hat şeması şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Enterkonnekte sistemin tek hat şeması 
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Bu çalışmanın amacı, sistem frekansında harmonik analizi yapmak ve sonuçlarını 

değerlendirmektir. Hem kablo hem de havai nakil hatları için iletim hattının frekans bağımlı 

pi eşdeğer devre modeli oluşturulmuştur. Pi eşdeğer devre modeli ile enterkonnekte şebekeye 

bağlı reaktif elemanlar arasındaki muhtemel rezonans durumları dikkate alınmıştır. Sistem 

ATP-EMTP (Electromagnetic Transients Program) programı kullanılarak modellenmiştir. 

Sistem 20 MVA gücünde 154/36 kV bir transformatör tarafından beslenmektedir. Bağlantı 

grubu Dyn-11’dir. Orta gerilim enerji dağıtım hatları, L1 ve L2 paralelinde iki adet yeraltı 

kablosu ve havai hatlardan oluşmaktadır. Her iki durumda Pi eşdeğer devre modeli 

kullanılmıştır. Tablo 1’de orta gerilim dağıtım hatlarına ait karakteristik özellikler verilmiştir. 

Tablo 1. Orta gerilim dağıtım hatlarının karakteristik özellikleri 

Hatlar L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L [km] 4.9 10.4 16.3 8.9 3.7 2.2 

R [Ω/km] 0.081 0.102 0.838 0.065 0.014 0.062 

XL [Ω/km] 0.110 0.347 0.176 0.124 0.098 0.081 

C [nF/km] 267 9.6 138 31.3 22.8 89.7 

Çalışmada incelenen doğrusal olmayan yük, 11 MVA’a eşit bir güç değerindeki iki adet 

AC/DC dönüştürücüden oluşmaktadır. Enterkonnekte şebekenin AC tarafından çekilen 

akımın harmonik içeriğini ve DC tarafındaki voltaj dalgalanmasını azaltmak için, her bir 

doğrultucu seti, on iki darbe reaksiyonuna sahip olan, üç sargılı bir transformatör ve iki adet 

köprü diyot devresinden oluşmaktadır. Yük değeri üç sargılı transformatör birimine ve 2 adet 

üç faz köprü diyot devresine sahiptir. (% Uk =12, Dönüşüm oranı = 36/10.5/0.4 kV) Yük 

durumunda, iki özel durum dikkate alınarak benzetimi yapılmıştır. Birinci durumda, yükün 

nominal gücü 11 MVA'ya eşit olacak şekilde tüketimi yapılırken, ikinci durumda ise % 

100'lük aşırı bir yük artışı olduğu durumdaki çekilen akımın değeri dikkate alınmıştır. Yüksek 

güçlü doğrusal olmayan yüklerin genellikle yüksek gerilim şebekelerine bağlı olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, kısa devre güç değerleri gerilim harmonik bozulma 

problemlerine neden olmayacak ölçüde oldukça yüksektir. Orta gerilim teçhizat 

bağlantılarında, düşük kısa devre güçleri, yüksek gerilim harmonik distorsiyonuna sebep 

olmaktadır. Bu nedenle, yük tarafından oluşturulan karakteristik harmoniklere ayarlanmış LC 

filtrelerin tasarlanması gerekir. Özellikle, 11. 13. ve 21. harmonik seviyesinde ayarlanan üç 

filtre ve bileşen değerleri daha yüksek kesme gücü oluşturması amacıyla alçak geçiren filtre 

yapısı önerilmiştir. Tablo 2’de tasarlanan filtre elemanlarının karakteristik özellikleri 

verilmiştir. 

Tablo 2. Tasarlanan filtrelerin karakteristik özellikleri 

Harmonik Bileşenleri 11. Harmonik 13. Harmonik 21. Harmonik 

L [mH] 36.324 23.647 19.637 

C [µF] 3.18 3.06 2.64 

R [Ω] 2500 2500 1900 

3. SİSTEMİNİN EMPEDANS HARMONİK ANALİZİ 

Sistemin empedans harmonik analizinin yapılma sebebi, sistemdeki reaktif elemanlar 

arasındaki rezonans frekans değerlerini belirlemektir. Elde edilen sonuçlar ayarlanmış filtre 

yapısının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi vermektedir. Analiz sonuçları, yük değerinin 

sadece bir orta gerilim dağıtım hattı ile söz konusu her iki dağıtım hattının birbirleri ile paralel 
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olarak çalıştığı durumlar dikkate alınarak yapılmıştır. Şekil 2’de tek ve çift dağıtım hattına 

sahip güç sisteminin frekans fonksiyonundaki empedans grafiği gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Sistemin 40. harmonik bileşenine kadar LC filtresiz tek ve çift hatlı empedans grafiği 

Düşük bileşenli harmonik değerleri için eşdeğer empedansın frekansla neredeyse doğrusal bir 

davranışa sahip olduğu tespit edilmiştir. Paralel iki dağıtım hattının olması durumunda, 

empedans değeri 16. harmonik bileşenine kadar hat empedans değerinden daha küçük olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte, çift dağıtım hattına sahip besleme durumunda ise, kapasitif 

etkinin artması ve endüktans etkisinin azalması, rezonans frekanslarının değişmesine neden 

olmuştur. Tek ve çift dağıtım hatlarına sahip sistemin 17. harmonik bileşenine kadar ki 

değerlerinin birbirine yakın değerler olarak bulunması on iki darbeli bir köprü doğrultucunun 

rezonans frekans aralığında çalışması olarak değerlendirilmiştir. Rezonans frekansı etkisi, tek 

bir dağıtım hattından diğer bir dağıtım hattına aktarılan gerilim harmonik değerinin 

azalmasını sağlamaktadır. Bu durum, güç sisteminde rezonans frekansından sağlanacak olan 

avantajlı durumu ortadan kaldıracaktır. Benzer empedans harmonik analizi, LC girişli 

filtrelerin yükün girişine bağlanması durumuyla da gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de tek ve çift 

dağıtım hattına sahip güç sistemindeki yükün girişe bağlanması durumunda elde edilecek olan 

frekans fonksiyonundaki empedans grafiği gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Sistemin 40. harmonik bileşenine kadar LC filtreli tek ve çift hatlı empedans grafiği 
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Tasarlanan filtrelerin ayarlanabilir frekans değerlerine karşılık olarak, paralel dağıtım 

hatlarındaki rezonans bileşenlerinin bulunduğu frekanslar (9, 14 ve 21. harmonik bileşenleri) 

altında empedans değerlerinin kıyaslanması sonucunda elde edilen değerlerin küçüldüğü 

tespit edilmiştir. Söz konusu rezonans frekansında elde edilen değerlere karşılık olarak, elde 

edilen eşdeğer empedans değerleri gerilim dalga formunda bozulmalara neden olmuştur. 

4. BENZETİM ÇALIŞMALARI 

Lineer olmayan yüklerdeki gerilim bileşenlerinin harmonik bozulmasını analiz etmek için 

ATP-EMTP programı kullanılarak sayısal benzetimler gerçekleştirilmiştir. Farklı çalışma 

koşulları için, dalga şekilleri, harmonik bileşenlerinin içerikleri, akım ve gerilim değerlerinin 

toplam harmonik distorsiyon değerleri (THD) hesaplanmıştır. 40. harmonik bileşenine kadar 

THD eşitlik 1’de verilen formül ile hesaplanır. 

40
2

2

40

1

i

i

X

THD
X






  

(1) 

Şekil 4’de çift dağıtım hattına sahip bir sistemde % 100 aşırı yüklenme durumundaki köprü 

doğrultuculardan çekilen akım değerleri ve tüm yük tarafından çekilecek olan akım değerleri 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Çift dağıtım hatlı sistemdeki % 100 aşırı yüklü ve yüksüz durumdaki akım grafikleri 

% 100 aşırı yüklü çift dağıtım hattına sahip olan güç sistemindeki akım değerleri diyot 

elemanları tarafından oluşan köprü doğrultucular ile soğurulur. % 100 aşırı yüklü durum için 

THD40 değeri % 16,11'e eşittir. On iki darbeli köprü doğrultucuların tepki cevabı küçük 

boyutlu harmonik bileşenler içerir. Yüksüz durumdaki THD40 değeri % 5,17'ye eşittir. Teorik 

olarak on iki darbeli köprü doğrultucu tepki cevabı olmamasına rağmen, 5. ve 7. harmonik 

bileşenleri bulunmaktadır. Bu durum THD’nin istenmeyen olası anlık değişimlerinden 

kaynaklanmaktadır. Uygulama aşamasındaki söz konusu harmonik bileşenler, on iki darbeli 

köprü doğrultucu devrelerin tasarım parametrelerinden kaynaklanmaktadır. Şekil 5’de filtresiz 

ve % 100 aşırı yüklenmiş durumdaki tek ve çift dağıtım hatlı güç sisteminin gerilim değişimi 

grafikleri gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Filtresiz ve % 100 aşırı yüklenmiş tek ve çift dağıtım hatlı sistemin gerilim değişimi 

Filtresiz ve % 100 aşırı yüklenme durumunda, sistem en yüksek empedans değerine sahip 

olur. Bu durum yüksek harmonik bileşenlerinde azalmalara, düşük harmonik bileşenlerinde 

ise artmalara neden olmaktadır. Her iki durum için THD40 değeri hem tek hem de çift dağıtım 

hatlı güç sistemleri için % 9,68’dir. Enterkonnekte sistemde kullanılan filtrelerin sadece 

tasarlandıkları harmonik bileşenler üzerinde olumlu etkileri vardır. Karakteristik olarak 

tasarlanmayan 5. ve 7. harmonik bileşenlerinde rezonans frekansları negatif işaretli olur. Bu 

durum THD40 değerinin önceki değerine göre artmasına neden olmaktadır. Filtreli ve % 100 

aşırı yüklenme durumundaki THD40 değeri % 6,46 değerini alır. Uygun ayarlı LC filtrelerin 

kullanılması, EN 50160 Avrupa Standardı tarafından belirlenen limit değerlere uygun bir 

besleme gerilimi elde edilmesini sağlar. Bu çalışmada, harmonik bozulma değeri tek bir 

dağıtım hattı bulunan gerilim kaynağı için % 8,97'ye ve çift dağıtım hattı bulunan gerilim 

kaynağı için ise % 5,72 değerine ulaşır. 

5. SONUÇLAR 

Yüksek gerilimli doğrusal olmayan yüklerin beslenmesi, orta gerilim kablo hatları veya havai 

enerji nakil hatları ile sağlanmaktadır. Orta gerilim kablo hatları ile beslenen güç sistemleri, 

güç ve ölçüm transformatörlerinin, devre kesicilerinin ve yüksek gerilim ayırıcı teçhizatlarının 

yalıtımı için ilave teçhizat maliyetlerine ihtiyaç duymazlar. Bununla birlikte, orta gerilimde 

mevcut olan kısa devre gücünün azaltılması, köprü doğrultucular tarafından üretilen harmonik 

akımlarından kaynaklanan ve dağıtım hattı içine enjekte edilen gerilim bozulmalarına neden 

olmaktadır. Mevcut harmonik bileşenlerinin en düşük frekans değerlerinde sönümlenebilmesi 

için özel ayarlı LC filtrelerin kurulması gerekir. Bununla birlikte, güç sistemine reaktif 

elemanların ilave edilmesi, sistem frekans cevabını değiştirmekte ve gerilim bozulmasını 

arttıran rezonans durumlarına neden olmaktadır. Yapılan analiz sonucuna göre, köprü 

doğrultucu devrelerinde karakteristik frekans değerlerine göre ayarlanmış LC filtreler 

kullanılmıştır. Düşük harmonik bileşenlerine karşılık gelen frekans aralıkları paralel rezonans 

problemlerine neden olmuştur. Söz konusu rezonans frekansındaki, besleme gerilimlerinde 

düşük frekanslarda harmonik bileşenlerini arttıran ve yük tarafından çekilen akım 

değerlerinde karakteristik olmayan harmonik bileşenlerinde yükselmelere neden olmuştur. 

Harmonik bileşenlerin azaltılması için, % 100 yükü besleyen sistemin oluşturulan 

karakteristik filtreleme cihazları ile sönümlenmesi sonucuna varılmıştır. 
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AKTİF GÜÇ OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNDE SPOR TABANLI LİG 

ŞAMPİYONASI ALGORİTMASININ KULLANILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat PAMUK 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
 

ÖZET 

Aktif güç optimizasyon problemlerinde kullanılan matematiksel modellerde pek değişiklik 

olmasa da, bilgisayar teknolojisinin gelişmesi sonucuna paralel olarak enerji şebekelerinin 

çözümünde kullanılan metotlar çok gelişmiştir. Bilgisayar teknolojisi, şebeke problemlerinin 

çözümünde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Son yıllarda elektrik enerjisine duyulan 

ihtiyacın gün geçtikçe teknolojik gelişmelere paralel olarak artması, buna karşılık ham enerji 

kaynaklarının aynı oranda harekete geçirilememesi, sistemdeki enerji kaynaklarından en iyi 

biçimde faydalanmayı zorunlu hale getirmiştir. Elektrik santralleriyle tüketicilerin farklı 

bölgelere dağılmış olmaları ve enerji sistemlerinde optimal işletme veriminin sağlanması 

amacıyla, farklı güç sistemlerinin aralarında bağlanması sonucu enterkonnekte şebekeler 

oluşmuştur. Günümüzde bazı ülkeler arasındaki elektrik enerjisi alışverişleri de, bu ülkelerin 

enterkonnekte şebekelerinin birbirlerine bağlanmalarına neden olmuştur. Böylece elektrik 

mühendislerinin karşısına çıkan nitelikleri ve boyutları giderek büyüyen şebekelerin 

planlanması ve işletilmesi sorunu, güç sistem analizinde gerek bilgisayar sistemlerinin 

gerekse akıllı sistemlerin kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu çalışmada, sekiz baralı 

bir güç sistemine ait optimal güç akışı, tasarlanan spor tabanlı lig şampiyonası algoritması ile 

kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, aynı sistemin parçalama ve yeniden birleştirme 

yöntemi ile kontrolü yapıldığı zaman ortaya çıkan sonuçlar ile karşılaştırılarak spor tabanlı lig 

şampiyonası algoritmasının başarısı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lig Şampiyonası Algoritması, Güç Akışı, Mikro Şebeke, Optimizasyon. 

 

USE OF SPORT BASED LIG CHAMPIONSHIP ALGORITHM IN ACTIVE POWER 

OPTIMIZATION PROBLEMS 

 

ABSTRACT 

Although there is not much change in the mathematical models used in active power 

optimization problems, the methods used in the solution of the energy networks are very 

developed in parallel with the result of the development of computer technology. Computer 

technology provides great convenience in solving network problems. In recent years, the need 

for electrical energy has increased in parallel with the technological developments, while the 

inability of raw energy sources to be activated at the same rate has made it necessary to make 

the best use of the energy resources in the system. In order to ensure that consumers are 

distributed in different regions with power plants and to ensure optimal operating efficiency in 

energy systems, interconnected networks are formed as a result of connecting different power 

systems. Nowadays, electrical energy exchanges between some countries have caused 

interconnection networks of these countries to be connected to each other. Electrical engineers 

faced by the planning and optimization of developing interconnected power networks. By this 

way, the requirement of the use of intelligent systems and computer analysis of power 

systems has become inevitable. In this study, the designed sports based league championship 

algorithm controls optimal power flow of a power system that consist eight busbars. Results 
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are compared by the results that gained by the analysis with shredding and reassembly method 

of the same system, then the success of the sports based league championship algorithm is 

investigated. 

Keywords: League Championship Algorithm, Power Flow, Micro Grid, Optimization. 

1. GİRİŞ 

Elektrik enerji sistemlerinin büyümesi ve karmaşık bir hal alması, işletme ve planlama 

safhalarında ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Yapılan çalışmalar 

enerji sistemlerinde güç akışı adı verilen bir kavramı ortaya çıkarmıştır. Enerji iletim 

sistemlerinin sürekli hal çalışma durumuna ait karakteristik özelliklerin belirlenmesi için 

yapılan hesaplamalar güç akışı olarak tanımlanır [1]. Bir iletim sistemindeki güç akışı analizi, 

belirli uç ya da bara koşulları için güç akışlarının ve gerilimlerin hesabını içerir [2]. Bu tip 

hesaplamalar, güç sistemlerinin dinamik davranışı kadar sürekli hal davranışının analizi için 

de gereklidir. Dengeli ve üç fazlı enerji sistemlerinde kullanılan güç akışı algoritması sürekli 

hal koşulu altında genellikle aşağıda tanımlanan kabuller üzerine kurulur [3]; 

 Generatörler, sisteme bağlı tüm yük talepleri ile iletim hatlarındaki toplam güç kaybını 

karşılarlar, kendilerine ait aktif ve reaktif güç sınırlarını aşmazlar. 

 Sistemdeki tüm baralara ait gerilim genlikleri nominal gerilim sınırları civarındadır. 

 İletim hatları ve transformatörler aşırı yüklenmezler. 

Güç akışı analizinde, enerji sisteminde mevcut çeşitli elemanlara ait karakteristik değerler 

kullanılarak işlem yapılmaktadır. Değerleri kullanılan elemanlar; baralar, generatörler, iletim 

hatları ve transformatörler olarak verilebilir [4]. 

2. GÜÇ AKIŞ PROBLEMİNİN TANIMLANMASI 

Yük akışı hesapları, bölgesel enerji sistemleri arasındaki net yük alış-verişlerinin ve bu 

sistemlerinin bara gerilim değerlerinin izlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu bilgiler, mevcut 

güç sistemlerinin değerlendirilmesi ve artan güç ihtiyacına karşı giderek büyüyen güç 

sistemleri için verimli alternatif planların yapılabilmesi için gerekmektedir. Bu planların 

değerlendirmesinin yapılabilmesi için normal ve arıza durumları için birçok yük akışı 

analizlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır [5]. Yük akışı problemi, hatlar arasındaki yük 

akışlarınının ve baraların gerilim değerlerinin hesabını içermektedir. Yük akışı 

hesaplamalarında, güç sistemlerinin genel olarak, simetrik yapıda ve dengede olduğu 

düşünüldüğü için bu sistemlerin tek fazlı olarak ele alınması uygundur. Enerji şebekelerinde 

her barada dört adet değişken bulunmaktadır. Bunlar: gerilim açısı ve genliği, aktif ve reaktif 

güçlerdir. Bu değerlerden ikisi, her barada bilinmektedir. Ancak bunların bu dört değerden 

hangisi olduğu baraların tiplerine göre değişmektedir. Bu durum aşağıda belirtilmiştir [6]. 

 Yük Barası (Tip 1): Yük baralarında bilinenler, aktif ve reaktif güçler; bilinmeyenler, 

bara geriliminin genliği (vp) ve açısıdır (δp). 

 Üretim Barası (Tip 2 - PV Barası): Bilindiği gibi generatör barasında, gerilim genliği 

sabit tutulur ve santral çıkışı olarak aktif güç sabitlenir. Bu iki değer yük tevzi merkezleri 

tarafından kontrol edilir. Bilinmeyen değerler, reaktif güç (Q) ve gerilimin açısıdır (δp).  

 Salınım Barası (Tip 3 - PQ Barası): Bu barada gerilim genliği (V) ve gerilimin açısı 

(δp) bilinen değerlerdir. Bilinmeyen değerler ise, aktif ve reaktif güçtür. 

Yük akışı hesabında önemli bir nokta, salınım barasının seçimidir. Pratikte çok yakın tahmin 

edilebilse de, şebekedeki bütün santrallerin aktif üretimlerini kesin olarak bilmek imkânsızdır. 

Bunun nedeni hat kayıplarının bilinmemesidir. Bundan dolayı sistemdeki baralardan birinde 
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aktif ve reaktif güç bilinmeyen seçilir ki, bu baraya ‘salınım barası’ denilmektedir. Salınım 

barası olarak üretim baralarından birinin seçilmesi zorunlu olmasa da çözüm için kolaylık 

sağlamaktadır. Salınım barasının aktif gücü değişkendir ve değeri diğer santrallerin aktif 

üretimleri ve aktif yüklerle aktif kayıpların toplamı arasındaki farka eşittir. Bu barada aktif ve 

reaktif güçler de çözümün bir parçası olarak kayıpları vermektedir [7]. Güç akışı probleminin 

matematiksel formülasyonunda güç-gerilim ilişkisi kullanılması nedeniyle non-lineer eşitlik 

çözümü gerekmektedir. Bu eşitlikler bir baranın referans bara olarak seçilmesi ve bir 

iterasyon metodu kullanılarak çözülebilmektedir. Eşitlik sabiti bağımsız değerlerin seçimine 

bağlıdır; gerilim ve akım. Bunlara göre bara admitans veya empedans matrisi 

kullanılabilmektedir. Ancak, büyük boyutlu güç sistemleri için yapılan yük akışı 

programlarının çoğu kullandığı metodlarda bara admitans matrisini kullanmaktadır. Bu durum 

matris tersinin alınması durumunu ortadan kaldırdığı için bilgisayar zamanını ve hafıza 

ihtiyacını azaltmaktadır [8]. Şebekenin iki-uçlu elemanlardan oluştuğu kabul edildiğinden, 

tüm şebeke elemanlarının hat bilgilerini gösteren tanım bağıntıları nxn boyutlu bir kare matris 

olacaktır. Burada n büyük boyutlu bir güç sistemini oluşturan iki uçlu eleman sayısıdır [9]. 

Şekil 1’de iki uçlu elemanlardan oluşan bir güç sisteminin modeli verilmiştir. 

 

Şekil 1. Dengeli bir sistemin n düğümlü ve tek fazlı gösterim şeması 

Dengeli bir sistemdeki hat bilgileri hesaplanacak olursa, k ve j herhangi iki düğüm noktası 

olmak üzere; k düğüm noktası ile nötr hattı arasındaki gerilim vk, k ve j düğümleri arasındaki 

admitans ykj, k düğümünden j düğümüne akan akım ikj, ve k düğümüne gelen akım ik şeklinde 

tanımlanır. 

ia = iab + iac   (1) 

ia = (va - vb). yab + (va - vc). yac  (2) 

ia = va . (yab + yac) - vb . yab - vc . yac  (3) 

ib = - va . yba + vb . (yba + ybc) - vc . ybc  (4) 

ic = - va . yca - vb . ycb + vc . (yca + ycb)  (5) 

Bu denklemlerde yab + yac = yaa, yba + ybc = ybb, yca + ycb = ycc olarak yazılırsa, 

ia = yaa . va - yab . vb - yac . vc 

ib = -yba . va + ybb . vb - ybc . vc  (6) 

ic = -yca . va - ycb . vb + ycc . vc 

olur. Bu eşitlikler matris formunda yazılırsa, 

. .

a aa ab ac a

b ba bb bc b

c ca cb cc c

i y y y v

i y y y v I Y V

i y y y v

      
     

    
     
           

  (7) 
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Verilen eşitlikler n düğümlü bir sistem için eşitlik 8’deki gibi ifade edilir. 

1 11 1 12 2 13 3 1

2 21 1 22 2 23 3 2

3 31 1 32 2 33 3 3

1 1 2 2 3 3

........

........

........

.

.

.

........

n n

n n

n n

n n n n nn n

I Y V Y V Y V Y V

I Y V Y V Y V Y V

I Y V Y V Y V Y V

I Y V Y V Y V Y V

    

    

    

    

  (8) 

Benzer şekilde k. düğüm için akacak olan akım 1 1 2 2 3 3 ........k k k k kn nI Y V Y V Y V Y V      

olur. Güç akışı hesaplamalarında tüm gerilimlerin çözülmesi gerekir. Ancak aynı zamanda I 

akım değerleri de bilinmediği için her akım, sanal güç ve gerilim cinsinden karşılığı ile ifade 

edilebilir. Buna göre k düğümü için 
* */k k kI S V  formunda yazılır. Bu ifadede * sembolü 

alan terimler sanal yapıdadır. Eğer bir numaralı bara salınım barası (slack bus) olarak 

seçilirse, bu baraya ait gerilim önceden tanımlandığı için, hesaba katılmasına gerek yoktur. Bu 

durumda sistemden akacak olan akım değeri eşitlik 9 ile hesaplanır. 

1

, 1,2,3,......,
n

k kj j

j

I Y V k n


    (9) 

3. NEWTON-RAPHSON GÜÇ AKIŞI METODU 

Güç akışı problemi, bara gerilimlerine göre belirli olan aktif ve reaktif güçleri açıklamak için 

bir grup nonlineer eşitlikleri kullanılarak Newton-Raphson metodu ile çözülebilmektedir. 

Lineer olmayan bir matris denklemi eşitlik 10’daki gibi tanımlanır. 

1

2

( )

( )

. [ ]

.

( )n

f x

f x

y

f x

 
 
 
  
 
 
 
 

  (10) 

Eşitlik 10’daki denklem Taylor serisine açılır, ikinci ve daha yüksek terimler ihmal edilirse, 

eşitliği sağlayan x değerleri (i+1). iterasyonda eşitlik 11’deki gibi hesaplanır. 

1

( 1) ( )[ ] [ ] [ ].[ ( ( ))]i ix x J y f x i

      (11) 

Eşitlik 11’de geçen [ ( ( ))]y f x i vektör matrisi ve [y] iterasyon adımından bağımsızdır. Eğer 

herhangi bir iterasyon sonunda x (i+1) – x (i) ≤ € sağlanırsa, Newton-Raphson algoritması 

sona erer, aksi halde en son iterasyondaki x değerleri bir sonraki iterasyonda başlangıç 

değerleri olarak kullanılır ve algoritma kaldığı yerden devam eder. Eşitlik 11’deki [J], 

jakobian matris olarak adlandırılır ve (nxn) boyutundaki jakobian matrisinin ifadesi eşitlik 

12’de verilmiştir [10]. 
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1 1 1

1 2

2 2 2

1 2

( )

1 2

. .

. .

[ ( )]
. . . . .

. . . . .

. .

n

n

x x i

n n n

n

df df df

dx dx dx

df df df

dx dx dxdf
J i

dx

df df df

dx dx dx



 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

  (12) 

Yük akışı problemi için, eşitlik 12’de elde edilen Jacobian matris elemanları (matrisin ana 

köşegen ve ana köşegen dışı elemanları için) eşitlik 13’de verilen denklem elde edilmektedir. 

1 2

3 4

.
k kk k

k k k k

J JP e

Q J J f

     
     

     
  (13) 

Bara güç değişimleri ise eşitlik 14’de verilen denklemler ile bulunmaktadır. 

( ) ( )

( ) ( ) 1,2,..., 1

k

p p k

k

p p k

P P bilinen P hesaplanan

Q Q bilinen Q hesaplanan p n

  

    
  (14) 

Pp (bilinen) ve Qp (tablo) p.u. (per unit) cinsinden net bara güçleridir ve bu değişkenler 

problemin çözümünden önceden belirli olan tablo değerleridir. Parantez içinde ‘hesaplanan’ 

değerler ise eşitliklere göre herhangi bir iterasyonda elde edilen güç akış değerleridir [11]. 

4. SPOR TABANLI LİG ŞAMPİYONASI ALGORİTMASI 

Lig Şampiyonası Algoritması (LŞA) birkaç haftalık yapay bir ligde spor takımlarının 

rekabetini taklit eder. Haftalık lig programına bağlı olarak çiftler halindeki takımlar arasındaki 

maçların sonuçları kazanan veya kaybeden olarak belirlenir. Her takım tarafından 

geliştirilmesi amaçlanan takım oluşturma ile oyun gücünün artırılması hedeflenmiştir [12]. 

Şampiyona sezon sonuna kadar devam etmekte ve takımlar ilerleyen haftadaki maçı 

kazanabilmek için takım oluşumlarını ve oyun stillerini önceki hafta maçlarını izleyerek, 

ihtiyaç duydukları değişiklikleri gerçekleştirirler. Bir sonraki haftada mücadele için yeni bir 

çözüm oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan değişiklikleri; her takım yapay bir maç analizini 

kullanarak, oyun sitilinde önceki hafta maçlarını izleyerek kendi ihtiyaç duyduğu 

değişiklikleri gerçekleştirir. Şampiyona sezon bitinceye kadar devam eder. Oyuncuların sezon 

sonu transferlerinin modellenmesine dayalı eklenebilir olan transfer modülü, algoritmanın 

global yakınsamasını arttırmak için geliştirilmiştir. LŞA bireylerin karşılaştırılmasına 

odaklanıp, içeriye ve dışarıya doğru arama fikrini etkileyerek kazanacak veya kaybedecek 

bireyleri belirler. Böyle bir mekanizma; daha iyi çözümün (takım) kazanma oranının, zayıf 

çözümlerin kazanma oranından daha büyük olmasını garanti eder. Bu yüzden arama 

doğrultusunun kazanana doğru yaklaşması ve kaybedenden de uzaklaşması beklenir [13]. 

LŞA tarafından kullanılan yapay maç analizinde 6 kural belirtilmiştir [14];  

1-) Oyun gücü daha iyi olan bir takım büyük ihtimalle oyunu kazanır. Oyun gücü terimi bir 

takımın başka bir takımı yenme yeteneği olarak ta ifade edilir.  
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2-) Bir oyunun sonucu; takımların oyun güçleri tam olarak önceden bilinmesiyle tahmin 

edilemez.  

3-) i takımının; j takımını yenme olasılığı hesabında, her iki takımın görünüşe göre eşit 

olacağı varsayılır.  

4-) Oyun sonucu yalnızca kazanma veya kaybetmedir.  

5-) i takımı; j takımını yendiği zaman, “i takımının” kazanmasına yardımcı olan her güçlü yön 

“j takımının” kaybetmesine sebep olan bir zayıflıktır. Diğer bir deyişle her zayıflık belirli olan 

güçlü yönlerin azalmasıdır.  

6-) Takımlar gelecekteki diğer maçlarla ilgilenmeksizin sadece ilerleyen maçlara odaklanırlar. 

Oluşum (formasyon) ayarları sadece bir sonraki hafta meydana gelecek olaylara 

dayanmaktadır. 

Bir maçla ilgili kendi takımınız veya karşı takımın performanslarıyla ilgili veriler üzerine 

oyunculara geri besleme sunarak maçın yeniden inşa edilmesi maç analizi için hayati 

derecede önemlidir. Geri besleme ile önceki maç bilgileri kullanılarak sonraki maç veya 

ileriki maçların inşası gerçekleştirilebilir [15]. 

5. ÖRNEK SİSTEM ANALİZİ 

Şekil 2’de beş baralı ve iki generatörlü örnek bir güç sistemi gösterilmiştir. Örnek güç 

sisteminin Newton-Raphson yöntemi ile analitik olarak analizi yapılmıştır. Spor tabanlı LŞA 

analizi, geliştirilen MATLAB paket programı yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz için 

çeşitli bara yüklenme senaryoları denenmiştir. Bu senaryolar sonucunda analitik olarak 

gerilim genlikleri ve açı değerleri hesaplanmıştır. Tablo 1’de örnek sistem için elde edilen 

gerilim genlikleri ve açı değerleri gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde bara-3 ve bara-4 

açılarının yükselmesine rağmen gerilim değerlerinde azalma yaşandığı görülmüştür. Bu 

durum sistemin kararlı bir yapıda çalıştığını göstermektedir. 

 

Şekil 2. Beş baralı örnek bir güç sisteminin tek hat şeması 

Tablo 2’de spor tabanlı LŞA test sonuçları ve analitik çözümle karşılaştırma tablosu 

gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde en büyük gerilim hatasının bara-4’de olduğu, en büyük 

açı hatasının ise bara-5’de yaşandığı tespit edilmiştir. Analizde kullanılacak LŞA, değişken 

bara yüklenme değerlerine göre tasarlanmış, sisteme ait diğer parametreler ise sabit alınmıştır. 

Küçük boyutlu güç sistemleri için bu işlem şekli doğru olarak kabul edilebilir. Baralara ait 

aktif ve reaktif güçler tek satılık matris halinde yazılarak giriş parametreleri oluşturulmuştur. 

Çıkışta ise bara gerilimleri ve bu gerilimlere ait aşılar elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Beş baralı güç sisteminin bara gerilim genlikleri ve açı değerleri 

 

Tablo 2. Spor tabanlı LŞA test sonuçları ve analitik çözümle karşılaştırma tablosu 

 

6. SONUÇLAR 

Güç sistem analizinde karşılaşılabilecek en önemli sorun, geniş çalışma bölgesi nedeniyle çok 

fazla parametrenin aynı anda işlenmesi gerekliliğidir. Bu gereklilik çeşitli analiz 

yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ 

uygulamalarındaki ilerlemeler, analitik çözümlerin yerini daha modern analiz yöntemlerine 

bırakmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, beş baralı bir sistemin önce analitik yöntemle güç 
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akış analizi yapılmış, daha sonra geliştirilen LŞA ile modern yöntem analizi yapılmıştır. LŞA 

tasarımında sisteme ait tüm parametreler sabit tutulup yalnızca bara yüklenme değerleri 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar analitik yöntemle elde edilen sonuçlar ile 

karşılaştırıldığında, söz konusu LŞA’nın kabul edilebilir aralıkta çalıştığı görülmüştür. 

LŞA’nın test fonksiyonları üzerine başarımları ölçülmüş ve spor tabanlı tek metasezgisel 

optimizasyon algoritması olarak başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Diğer metasezgisel 

yöntemler kullanılarak çözülebilen çoğu problemi içeren farklı optimizasyon ve arama 

problemlerinin geniş bir kümesini çözmek için kullanılabilir ve etkili sonuçlar alınabilir. LŞA, 

spor turnuvalarında çözümü zor olan gezgin turnuva problemi, hakem atama sorunu, turnuva 

planlama, yeterlilik ve eleme sorunları, taşınma sorunlarını minimize etme gibi spor tabanlı 

sorun ve problemlere de kaliteli çözümler sunabilmektedir. Güç akışının LŞA ile analizi, 

klasik sistemle yapılan analize göre iterasyonların tekrar tekrar yapılmasını gerektirmemesi 

nedeniyle avantajlıdır. İleriki çalışmalarda sistemin diğer parametreleri değiştirilerek güç akış 

analizi için LŞA tasarlanacak, bu değişimlerin bara gerilim ve açıları üzerindeki etkileri 

irdelenecektir. 
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ABSTRACT 

Pure and Zn-doped CdO (ZCO) nanoparticles were prepared by co-precipitation technique. The 

structural, morphological and optical properties of ZCO nanoparticles depending on Zn%-

molar ratio were determined by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning electron spectroscopy 

(SEM), Ultraviolet-Visible (Uv-Vis) spectroscopy and Fourier Transform Infra-Red 

spectroscopy (FTIR) analysis. All the samples were observed in the cubic (111) CdO 

preferential orientation and regular spherical shape according to the XRD analysis and SEM 

surface images, respectively. Energy dispersive X-ray (EDX) spectrometer confirmed the 

presence of Cd, O and Zn % elemental percentages. Energy band gap energy decreased with 

increasing Zn2+ concentration due to quantum confinement effect. From FTIR spectrum of 

samples, each of them had Cd-O characteristic peaks in between 400-550 cm-1. 

This work was supported by the COMU Council of Scientific Research Project (Grant number: 

FBA-2015-579). 

Keywords: CdO nanoparticle, Zn2+ effect, co-precipitation method, structural- optical 

properties 

1.INTRODUCTION 

Recently, as a transparent conductive oxide, CdO nanoparticles have been so interesting in 

technological and industrial areas because of their high surface/volume ratio and quantum size 

effect. CdO is II-VI group material, n-type in nature, high direct band gap energy of 3.46 eV, 

non-expensive compared to silicon as well as it has high optical transparency, high electrical 

conductivity and antibacterial character.1 To arrangement structural and optical properties of 

CdO nanoparticles, doping is an effective method with metallic ions. Defect sites and location 

of a host or doping ions determines the direct band gap energy and grain size of CdO 

nanoparticles due to the physical and chemical properties.   

CdO nanoparticles is prepared by different chemical techniques such as SILAR, chemical bath 

deposition, sol-gel and co-precipitation.2-4 Among them, the most preferred method is co-

precipitation with many advantages such as simple synthesis process, facile, easy control of 

particle size and homogeneous production.  
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There are few studies reported about the Zn molar percentage effect on the CdO nanoparticles 

compared to their thin film forms.5-6 Gupta et.al. studied the increase in Zn2+ doping 

concentration and concluded that it caused a reduction in the band gap energy (Eg) (3.36–3.02 

eV).7 Ravichandran et.al. reported that optical bandgap of the Zn doped CdO nanoparticles 

changed from 2.67 to 2.61 eV for different zinc concentrations (0, 2, and 5 wt%) .8 Pauline and 

Nesaraj explained that the intermolecular free length increment of the nanofluids depended on 

the increasing Zn2+ incorporation.9 

In this study, we investigated co-precipicated CdO nanoparticles and their optical properties 

depending on the Zn% molar ratio. Structural, morphological and optical properties were 

determined using some of the analysis such as XRD, SEM, UV-Vis and FTIR spectroscopy. 

2. EXPERIMENTAL DETAILS 

In the present study, zinc oxide (ZnO) and cadmium nitrate tetrahydrate Cd(NO3)2.4H2O were 

procured from Sigma Aldrich and sodium hydroxide (NaOH) was obtained from Merck. Any 

further purification of raw materials was not needed. In the calcination process, 0,1 M (NaOH) 

was added to 0,17 M Cd(NO3)2.4H2O and enough amount (molar percentages of 2% and 4%) 

of ZnO mixing in 110 ml. distilled water. The aqueous solution was stirred along one day at 

room temperature and one day waited for it to collapse. Then, the white precipitate washed with 

distilled water and ethanol several times in order to eliminate surface impurities. Obtained three 

samples (pure CdO, 2% Zn doped CdO, 4% Zn doped CdO) were dried at 100 oC and calcined 

at 500 oC for 2 hours in the furnace. During the calcination, the prepared powder was 

decomposed according to the following reactions as shown in the Eq. 1:  

Cd (NO3)2.4H2O+ ZnO+ H2O+2NaOH → Cd (OH)2+ Zn(OH)2 + 2NaNO3+4H2O↑  

Cd (OH)2 + Zn(OH)2→CdO+ ZnO+ 2H2O↑                                                                 (1)                                       

X-ray diffraction (XRD) analysis was performed on a PANalytical Empyrean X-ray 

diffractometer using Cu- Kα radiation (45 kV, 40 mA and λ = 1.5406 nm). Nanoparticles were 

scanned with a speed size of 0.013 and 2θ range between 20° and 80°. The surface morphology 

of samples was determined by using JEOL JSM- 7100F-SEM (Scanning Electron Microscope). 

Elemental microanalysis (wt %) of nanoparticles was carried out using OXFORD Instruments 

X-Max EDX (energy-dispersive X-ray spectrometer) that was connected to SEM.  Optical 

properties (absorbance, transmittance, direct band gap energy) were investigated by Analytic 

Jena UV-Vis spectroscopy which was recorded in the range of 400-1000 nm. FTIR (Fourier 

Transform Infrared Spectrum) measurements were performed on VERTEX 70 model 

spectrophotometer with an attenuated total reflectance (ATR) accessory between 400 and 4000 

cm-1 (Bruker, Germany). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1. shows the elemental composition of CdO nanoparticles were observed by EDX The 

results showed the presence of Cd, O and Zn elements . As expected, the atomic percentage of 

Zn increased with increasing Zn2+ concentration, while the atomic percentage of Cd decreased. 
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Figure 1. EDX analysis results of a) CdO, b) CdO-2% Zn and c) CdO-4% Zn nanoparticles 

XRD analysis of all the samples is indicated in Figure 2. Purple marked diffraction peaks with 

the (111), (200), (220), (311), and (222) crystal planes corresponds the cubic phase of CdO 

(JCPDS card no:65-2908).10 As expected, hexagonal wurtzite ZnO phase (JCPDS card no:36-

1451) was observed (green marked) and ZnO-based peaks increases for increasing Zn2+ 

concentration. However, preferential orientation of CdO (111) peak intensity increased 

compared to the pure CdO sample with the increasing Zn2+ concentration, interestingly.  These 

results showed that that pure CdO and Zn doped CdO samples have a cubic CdO structure. 

From Figure 3., more detailed XRD patterns and structural parameters of the samples were 

observed in between 2=32 and 2=37, indicating a slightly shift for CdO (111) peak with 

the increasing Zn2+ concentration due to the disorder of atomic positions which occurs solution 

mixing process.11 Unlike the 4% Zn doped samples, there was a shift towards lower CdO (111) 

angle and higher FWHM and d value with changing lattice volume in 4% Zn doped CdO .12  

Shift angles hadnearly the similar value of 2 in Zn doped CdO samples. Average crystalline 

size of samples were calculated by Debye Scherrer equation (Eq. 2) and they are given in Table 

2.; 

 

D=0.94 / cos                                                                                     (2) 
 

in where, D is average crystalline size,  is the wavelength of x-ray. 2 shows the diffraction 

angle and  represents full with at half maximum. 
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Figure 2. X-ray diffraction peaks of CdO*, CdO-2% Zn* and CdO-4% Zn* nanoparticles (* and * 

marking depicted ZnO and CdO diffraction peaks, respectively) 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 506 

 

 
Figure 3. Detailed XRD patterns and structural parameters (diffraction angle, distance 

between the planes and full with at half maximum corresponding to 2, d, FWHM, 

respectively) of CdO*, CdO-2% Zn* and CdO-4% Zn* nanoparticles. 

 

Table 1:  Average crystalline size of samples are calculated by Debye Scherrer equation 

 Peak 

position 

2θ (°) 

 

FWHM  

Bsize (°) 

 

FWHM  

Bsize (rad) 

 

Dp  

(nm) 

 

CdO 4%Zn 33,65 0,1777 0,0031 48,82 

CdO 2%Zn 33,22 0,1892 0,0033 45,80 

CdO 33,45 0,1663 0,0029 52,14 

Dp  Average (nm)                                                                                                         48,92 
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Under high magnification ratio (x50000), surface images of CdO, 2% Zn and 4% Zn doped 

CdO samples are shown in Figure  4. No pinholes or cracks were detected on the surfaces. All 

of the samples had spherical shapes. The particle size of these spheres (65-125 nm. range) 

depends on the synthesis conditions and Zn molar ratio in the sample .13 It is clear that more 

agglomerative formations were observed in 2% Zn doped CdO nanoparticles. 
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Figure 4. SEM surface images of a) CdO, b) CdO-2% Zn and c) CdO-4% Zn nanoparticles 

Uv-Vis absorption spectra of CdO samples are presented in Figure 5 in the range 400-1100 nm. 

It was observed that the absorption edge shift (red shift) was decreased to the longer 

wavelengths with increasing Zn2+ concentrations due to changing lattice strain.14 Therefore, it 

can be concluded that Zn2+ attached to the Cd2+ site of the CdO lattice .15 

 

Figure 5. Uv-Vis spectra of a) CdO, b) CdO-2% Zn and c) CdO-4% Zn nanoparticles 
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The direct band gap energy (Eg) of the samples was calculated by Tauc relation with the Eq.3; 

h= A (h-Eg)
n (n=1/2 for direct band gap).                                                     (3) 

In Eq. 3 where α attributed to the absorption coefficient, h represents the Plank constant, ν is 

the light radiation frequency and Eg is the direct band gap energy. A is a constant. Direct band 

gap energy was calculated by extrapolating the straight portion of the graph near absorption 

edge to h axis. A decrease in the band gap energy (2,3 to 2,1-2,05 eV) was attributed to the 

quantum confinement effect with increasing Zn2+ concentration in CdO structure .16 

 

 

Figure 6. Band gap energy of a) CdO, b) CdO-2% Zn and CdO-4% Zn nanoparticles 

In Figure 7 and Table 2, FTIR spectrum of all samples are listed depending on the Zn% molar 

ratio to detect functional groups in 400-4000 cm-1 wavenumber region at room temperature. 

Characteristic Cd-O mode related bands are observed in about 450-550 cm-1 in all samples .17 

They are very similar bands because of the same salts were used. Bending vibration of CO2 was 

detected at 2468 cm-1 since these samples may have been affected from the atmospheric 

conditions compared to the Zn doped samples .18 Bands associated with Zn-O could be detected 

and this result was seen compatible with XRD analysis .19 These results indicated the formation 

CdO in all samples.  

 

 

Table 2:  FTIR spectra table of CdO, CdO-2% Zn and CdO-4% Zn nanoparticles 

 

Primary Assignments 

Peak – Wavenumber (cm-1) 

CdO CdO 

(2% Zn) 

CdO 

(4% Zn) 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/absorption-coefficient
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Asymmetrical stretching (H2O 

molecules) 

3611 3612 3615 

Symmetrical stretching (H2O 

molecules) 

3418 3419 3420 

Asymmetrical stretching (C-H) 2925 2926 2928 

Symmetrical stretching (C-H) 1077 1077 1077 

Absorption of CO2 molecules from the 

air 

2466 2467 2468 

Stretching vibrations (C=O) 1799 1798 1799 

Stretching vibrations (C-O) 1388 1391 1392 

Bond (Cd-Zn-O) - 858-712 860-715 

Bond (Cd-O) 460 458 458 

 

It is possible that the organic functional groups of the synthesized nanopowders created the 

absorption bands that appeared. Similar results were given by Yesudoss T..20The absorption 

bands at 3611 and 3418 cm-1 were asymmetric and symmetrical stretching of H2O molecules. 

At 2925 and 1077 cm-1 the vibration mode observed and they represent the C-H asymmetric 

and symmetrical stretching vibrations, respectively. The peak at 2466 cm-1 was related to 

absorption of CO2 comes from the air.  

The weak and strong peak indicated at 1799 cm-1 and 1388 cm-1 respectively were associated 

with the C = O and C-O stretching vibrations of the carbonyl groups, respectively. The peaks 

below the 1000 cm-1 are useful for understanding the metal oxide bond. Similarly, the strong 

narrow absorption bands at 719 cm-1 obtained in Zn doped samples showed the Cd-Zn-O bond 

while the weak peak at 485 cm-1 represents the phase of Cd-O.  

The important finding was that Zn reduces the transmittance between the wavenumber of 1794 

and 1076 cm-1, due to the Zn concentration that reduced the vibration of carbonyl groups shift 

in the peak from 458 cm-1 to 460 cm-1 showed that the presence of Zn dopant in the CdO 

nanocrystals. Moreover, Zn concentrations also decreased the intensity of the absorption peak 

at 719 cm-1. The peaks in the samples at 858 cm-1 and 712 cm-1 confirmed the presence of Zn. 

As a result, the FTIR analysis approved the confirmed the existence of Cd, Zn and O atoms in 

the samples that were synthesized.  
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Figure7. FTIR spectra of CdO (a) , CdO-2% Zn (b) and CdO-4% Zn (c) nanoparticles 

4. CONCLUSION 

In this study, synthesis and characterization of pure and Zn doped CdO structures in the 

nanoscale were presented. Although all the samples have CdO associated strong diffraction 

peaks, Zn doped samples have ZnO associated weak diffraction peaks. SEM images showed 

spherical and regular formations. With quantum confinement effect, absorption edge was 

shifted to longer wavelength regions in the Zn doped CdO samples. FTIR spectra confirmed 

that the formation of CdO from its precursors and characteristic Zn-O bands were detected. 

This study suggests that the co-precipitated Zn doped CdO nanoparticles are suitable materials 

for optical devices applications.  
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AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM EKLENTİSİ İLE İNTERNET TABANLI 

HARİTA ÜRETİMİ: EYÜPSULTAN ÖRNEĞİ 

 

Harita Müh. Emrah Fatih ASILHAN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Melis UZAR 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

İnternet tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi lisanslı ya da ücretsiz masaüstü yazılımlarından bağımsız 

kullanılan, internet ağı ile desteklenen bir sistemdir. Bu sistemlerin mimarisi karmaşık yapıda 

olduğundan işlenen veri hacmi büyüktür ve her geçen gün işlenen veri boyutu da hızla 

büyümeye devam etmektedir. Sistemin kusursuz işlemesi bilginin güncel olmasına bağlıdır. Bu 

durum bilgilerin sağlıklı bir biçimde saklanması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu sistemler ile 

bilgiye ulaşmak pratik olduğundan kullanıcıların güncel veri ile doğru bilgiye ulaşma talebi her 

geçen gün artmaktadır. Ayrıca bireysel kullanıcılar gibi kamu kurumları da yapmış oldukları 

çalışmalarda internet tabanlı sistemleri kullanmakta ve kurum envanterlerini bu doğrultuda 

güncellemektedirler. Özellikle gelişen bilgi teknolojilerinin e-devlet ve e-belediye alanlarında 

hızla kullanılmaya başlanmasıyla; kurum arşiv envanterlerinden kalıcı ve sağlıklı bir veritabanı 

oluşturulması, bilginin etkin olarak işlenmesi, veriye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılması, 

kurumların hizmet servis kalitesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, internet tabanlı sistemler 

ile birlikte kurumsal materyaller ve kurumların otomasyon sistemleri, konum bilgisi içeren 

haritalar ile desteklenmelidir. Böylece, veriler coğrafi bilgi sistemi altyapısıyla kolay bir şekilde 

analiz edilerek değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Eyüpsultan ilçe sınırı içinde 

bulunan kamu kurumlarının, web sayfalarında yer alan adres, konum, ada, parsel vb. bilgilerden 

yararlanılarak ortak özniteliklere sahip veri bilgi havuzu oluşturulmuştur. Bu bilgiler açık 

kaynak kodlu coğrafi bilgi sistemi yazılımında işlenen vektörel haritalarla ilişkilendirilmiştir. 

Son olarak üretilen vektör harita, bir eklenti yardımıyla internet ortamında servis edilmek üzere 

kodlanmıştır. Önerilen yöntem ile Eyüpsultan İlçesi’nde bulunan tüm kamu kurumlarının 

verileri ortak bir havuzda toplanması hedeflenmiş ve kurumların bilgilerinin bu sisteme 

entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca, oluşturulan vektör veri tiplerinin sahip olduğu öznitelik 

bilgileri dinamik olarak güncellenerek, haritaların sunucuda güncel ve doğru bilgi desteğiyle 

servisi sağlanmıştır. Sonuç olarak verinin bilgiye dönüştürülmesi, analizi, değerlendirmesi ve 

güncel, doğru bilgiye ulaşma süreçleri; uzman bir yazılımcı tarafından haftalarca dikkatle 

yazılması gereken kod satırları ve yapılması gereken kontrol işlemleri yerine, önerilen bu 

yöntem ile çok daha kısa bir sürede gerçekleştirilmiştir. Böylece, internet tabanlı harita üretimi 

ve entegrasyon ile zaman ve maliyet açısından önemli kazanımlar sağlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: İnternet Tabanlı Sistemler, WEBCBS, Vektörel Harita Eklentisi, Veri 

Entegrasyonu. 
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PRODUCING INTERNET BASED MAP USING BY OPEN SOURCE SOFTWARE 

PLUGIN: EYUPSULTAN EXAMPLE 

ABSTRACT 

Internet based Geographical Information System (WEBGIS) is a system which is supported by 

internet network and used independently from licensed or free desktop software. Because the 

architecture of these systems is complex, the volume of data size processed is big and day by 

day the size of data processed continues to get bigger. The perfect processing of system depends 

on up-to-date information. This situation brings the need for hiding the information healthily. 

As the access to information with this system is practical, the users’ request to access the correct 

information with up-to-date data is rising day by day. Not only users both also public 

institutions use internet based systems in their works and they update their institute inventories 

in this direction. Especially by starting to use developing information technology rapidly in e-

government and e-municipality, building a lasting and healthy database with public archive 

inventories, processing information effectively, accessing data quickly and safely are important 

issues for service level quality of public institutions. Therefore institute materials and 

automation system of institute are supported with a map which includes location info. Thus the 

data can be easily analyzed and evaluated by means of Geographic Information System (GIS) 

infrastructure. In this study, a data pool with common attributions has been created by utilizing 

from the address, location, island, parcel etc. info in websites of public institutions, located in 

Eyupsultan district in Istanbul. This information is associated with vector maps, processed in 

open source GIS software. Finally, the produced vector map has been encoded with a plugin to 

be served on internet. With this recommended method, the data of all public institutions, located 

in Eyupsultan district, has been targeted to be collected in a common pool and the information 

of the institutions has been integrated into the this system. Furthermore, the attribute 

information of vector data types has been updated dynamically and the service of map has been 

provided by current and correct information support on server. As a result, transformation of 

data into information, analysis, evaluation and the process of reaching current and correct 

information; with this method was carried out in a much shorter time with the proposed method 

rather than lines of code that needed to be written carefully by the expert programmer and the 

control procedures to be performed. In this manner, significant gains have been provided in 

term of time and cost with the internet based map production and integration.  

 

Keywords: Internet Based Systems, WEBGIS, Vectorial Map Plugin, Data Integration. 
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1. GİRİŞ 

Kurumsal yönetim dünyasında projelere uygun iş planlarının oluşturulması, yönetim 

stratejilerinin geliştirilmesi ve kurumsal yönetim politikalarının belirlenmesinde kurum arşiv 

envanterleri çoğu zaman hayat kurtarıcı olmuştur. Üretilen kurum arşiv envanterlerinin kalıcı 

ve sağlıklı bir şekilde saklanması, envanter verilerinin etkin olarak işlenmesine kadar, bu 

verilere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılması da kurumların hizmet servis seviye kalitesi 

açısından önemlidir. İş dünyasında kullanılan masaüstü yazılımları, gelişen teknoloji ile yerini 

internet tabanlı sistemlere bırakmaktadır. Bu sistemler yerel olarak kullanılan masaüstü 

yazılımların yanı sıra daha hızlı ve kullanımı kolay pratik sistemlerdir. Ayrıca sistemlerin 

kullandığı bilgilerin %80’inin konuma bağlı olması nedeniyle, sistemde yer alan verilerin, 

kullanıcılar tarafından değerlendirilmesinde mekân bilgisine ve mekânın ilişkilendirildiği 

haritalara gereksinim duyulmaktadır. Bu durum da beraberinde coğrafi bilgi sistemlerinin 

kullanılmasının önemini arttırmaktadır (Aydınoğlu ve Yomralıoğlu, 2013). 

Envanterlere ulaşmada kurumlar çoğu zaman oluşturdukları veri tabanları ile kurdukları 

otomasyon sistemlerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2006 yılında başlanan ve 2010 yılında tamamlanan Hizmet 

Envanteri Veri Tabanı (HEVT) Projesi bu çalışmalara yönelik atılan önemli bir adım olmuştur. 

Proje ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları hizmetlerin tek bir platformda 

tanımlanarak güçlü bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca kurum tarafından 

kurulan Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ile kamu idarelerince verilen hizmetlerinin %79,9’u 

vatandaşın bilgisine açılmıştır (Karayel, 2018). Ancak verilerin sunumu, planlanması ve analizi 

çalışmalarında bu sistemler tek başına yeterli olmamakla birlikte verilen konum bilgisi ile 

eşleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden kurumların temin etmiş oldukları verilerin, 

uygun bir bilişim yazılımlarına aktarılması gerekmektedir. Ayrıca bu bilgilerin Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) yazılımlarında verilen konum bilgilerinin haritalarda görsel olarak sunulmasına, 

analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli derecede ihtiyaç duyulmaktadır. CBS 

yazılımlarının veritabanları, yüksek kalitede ve tekrar eden verilerin önüne geçen bir kayıt 

sistemine sahip olduğundan dolayı bu yazılımlar son derece güvenlidir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalardan birisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) bağlı olan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında hayata geçirdikleri Coğrafi Veri Havuzu 

Projesi’dir (Kısa vd., 2016). 

İnternet tabanlı haritalar kullanıcıların web üzerinde arama ve tarama yaparak konum ve rota 

gibi mekânsal bilgilere ulaşım esnasında harita üretme ve sağlama sürecini oluşturmaktadır 

(Naslund, 2007). İnternet tabanlı haritalar, sunucular ile kullanılan, arka planda temin edilen 

web sayfalarının sahip olduğu depolama alanları içinde bulunan, harita istemcisi tarafından 

servis edilen resimlerden oluşur. Bu resimler genellikle koordinat bilgisini içinde bulunduran 

“.geotiff” formatında olmaktadır. Grid formatında piksellerden oluşturulan resimlerle birlikte 

haritalar meydana gelmektedir. Aynı zamanda, kiremit harita diğer bir terim ile tiled map olarak 
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da nitelendirilen bu haritaların iyi bir performans sergileyebilmesi için; gridlerin içerisine düşen 

resimlerin, sahip olduğu piksel değerlerinin hassas bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. 

Üretilen resimlerin komşu resimlerle sınır bindirme işlemleri sonucu, birleştirilmiş oluşan 

resimlerin, bindirme sınırlarının belirgin olmaması diğer bir deyişle topolojik kurallar ile 

tanımlanması arzulanır. Ayrıca birleştirilmiş resimlerin yakınlaştırma ve uzaklaştırma 

işlemlerinde bir bütün olarak birlikte hareket etmesi gerekmektedir (Sample, 2010). Ölçeğe 

bağlı olarak birlikte hareket eden gridler, her seviyede resimlerinin değişmesi ile resimlerin 

ayrıntı gösterme gücü de değişmektedir. Haritaların ayrıntı gösterme gücü küçük ölçekten 

büyük ölçeğe doğru gidildikçe artmaktadır. Şekil 1.’de komşu resimlerin birlikte hareket tasviri 

yer almaktadır. 

Şekil 1. Birleştirilmiş resim pikselleri (Sample ve Loup, 2010) 

 

Günümüzde karmaşık kodları yazmanın yanı sıra bu kodları üreten eklentileri kullanmak 

internet tabanlı harita üretmeyi daha kolay hale getirmektedir. Ayrıca üretilen internet tabanlı 

haritalar, yapılan çoğu CBS çalışmalarına altlık olarak kullanıldığından, kurumların internet 

sunucularıyla yayımladıkları kent rehberleri için önemli derecede bir bilgi altyapısı 

oluşturmaktadır.  

İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi internet teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş ağlar 

üzerinde bulunan yayımlanmış coğrafi bilgilerdir (Lv vd., 2016). İnternet tabanlı uygulamalar 

arttıkça, masaüstü lisanslı uygulamalara duyulan gereksinim her geçen gün azalmaktadır. 

WebCBS’nin, kullanımı kolay, paylaşım seçeneğinin hızlı, kullanıcılar tarafından erişimi rahat 

sağlanan sistemler olması sayesinde kullanıcı ve organizasyon ihtiyacının vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmektedir (Akanbı ve Agunbıade, 2013 ). İnternet teknolojisi ve bulut sistemi 

sayesinde işletim sistemleri zarar görse bile bulutta olan veriler “server” isimli sunucu 

odalarında muhafaza edilmekte ve dataların kopyaları yedeklenerek bu odalarda 

saklanmaktadır. Ayrıca bu odalar çoğu zaman masaüstü bilgisayarlara zarar verebilen virüslere 

karşı sürekli güvenli bir şekilde korunmaktadır. İnternet tabanlı sistemlerde bulunan istemciler, 

son kullanıcının giriş yaptığı arayüz ve istemcinin arka planda coğrafik konum işlemlerinin 
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yaptığı, verileri kümelediği ve sınıflamalar yaparak tematik haritalar ürettiği kısım olmak üzere 

iki role sahiptir (Fu ve Sun, 2011). 

Bilimsel çalışmalarda verinin elde edilmesi çoğu zaman çalışmaya başlanmadan önce aşılması 

gereken önemli evrelerden biri olmaktadır. Öncelikle verileri elde etme aşamasından harcanan 

zaman çok önemlidir. İnternet teknolojisi günümüzde ihtiyaç duyulan bilginin hem en hızlı 

ulaşıldığı hem de paylaşıldığı dünya olmuştur (Ceylan ve Yerci, 2005). İnternet sayfalarında 

kullanılan verilerin sürekli otomasyon sistemlerinde liste şeklinde olması, bilgilerin görsel 

anlamda desteklenmemesi bu hususun harita ile ilişkilendirilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

İnternet uygulamaları, kullanıcı ile etkileşimli çalışan programlardır. Bu programlar ile 

kullanıcıya birtakım işlemler yapabilme olanakları sunulur. Kullanıcı internet uygulaması ile 

kendisine sağlanan bilgi girişi alanlarını kullanarak çeşitli istemlerde bulunur, uygulamayı 

yönlendirerek hedeflerine ulaşmayı arzular. Bu uygulamalar istemci/sunucu mantığıyla çalışan 

programlardır (Erbaş ve Alkış, 2005). 

Çağımız dünyasında yapılan işlemlerin çoğu bilgisayarla ve bilgisayar destekli sistemlerle 

yapılmaktadır. İşlerin yoğunluğu ve yapılan işlemlerin miktarı arttıkça sistemlere duyulan 

ihtiyaçlar ve sistemlerin kullandığı donanımların kapasite gereksinimi de yükselmektedir. 

Sistemlerde gerek duyulan donanım ve yazılım ihtiyacı enerji tüketimini artırmakla birlikte 

maliyet açısından da ekonomik külfet oluşturmaktadır. Masaüstü yazılımlarda iyileştirme adına 

sürekli güncelleştirmelerin olmasıyla birlikte geliştirilen yeni sistemler; yüksek performans 

gerektiren donanımlara geçilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. Ayrıca güncel sürümlerde 

oluşturulan projelerin geçmiş sürümlü yazılımlarda uyum sorunu yüzünden çalışmaması veya 

farklı yazılımlarda oluşturulan projelerin çeşitli dosya uzantılarına sahip olması zaman zaman 

veri kaybına da neden olmaktadır. Bu yüzden hem verilerin ortak bir veri tabanı havuzunda 

saklanması hem de sistemlerin masaüstü yazılımların yanı sıra internet tabanlı sistemler ile 

servis edilmesi gerekmektedir. 

Aydın vd., (2011) Open Geospatial Concorcium (OCL) platformu ile geliştirdikleri arayüzler 

ile java kodu destekli emlak değerleme amaçlı bir web tabanlı harita üretmişlerdir. Üretilen 

harita parsel ve parsel üzerinde yer alan taşınmazların değerlenmesine katkı sağlamaktaydı, 

ancak hem kullanılan API (Uygulama Programlama Arayüzü–Application Programming 

Interface) anahtarlarının getirdiği bağımlılık, hem de kullanılan platformlardaki haritalarda 

öznitelik detaylarının eksik oluşu bu konuda üzerine araştırma yapılması gereken önemli 

alanlardan biri haline gelmiştir. 

Dekoi vd, (2016)’da yaptıkları Google haritalar destekli internet tabanlı CBS çalışmasında kod 

kütüphanesi kullanarak açık kaynak kodlu bir arayüz geliştirmişlerdir. Yapılan çalışma gerek 

kodlama gerekse veri büyüklüğü açısından karmaşık bir yapıdadır. Uygulamada, açık kaynak 

kodlu yazılım kullanılmasına rağmen, ortak platformdan alınan kodlar ile çalışmada kullanılan 
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API anahtarları, zaman zaman anahtarları sunan kütüphane servisi tarafından bağlantı linkinin 

değiştirilebilme riski bulunmaktadır. API anahtarları hizmet sağlayıcı kurumların denetiminde 

bulunduğundan; kurumlar anahtarlarını dilediği zaman kullanıcı servisine kapatabilmektedir. 

Ayrıca Google Şirketi ticari bir firma olduğu için API anahtarlarını belli bir limite kadar yeterli 

düzeyde ücretsiz servis sağlamaktadır. Bu limit geliştirilen her bir site için; istemciden talep 

edilen istek doğrultusunda bir günlük 25000 kez web sayfasında açılan harita yüklenmesi ile 

sınırlıdır ((Dinçer ve Uraz, 2013). 

Yao vd., (2017) internet tabanlı haritalar yardımıyla keçi sürülerinin takibi amacıyla Çin’in 

genelinde bir karar destek sistemi geliştirmişlerdir. Yapılan çalışmada yararlanılan web tabanlı 

haritalar işlevsellik açısından pratik, fakat kullanılan altlık haritanın genelleştirilmiş basit harita 

olmasından dolayı, harita detayına yaklaşıldığında sayısallaştırılmamış sokaklar 

görüntülenmektedir. Detayların eksik olma problemi, karar mekanizmasının farklı sonuçlar 

vermesine sebep olmaktadır. Bu durum karar verme analizi esnasında haritalara duyulan 

güvenirliliği azaltmaktadır. 

Kamu kurumlarının hem kurum içi hem de diğer kurumlarla yapmış oldukları işlemlerde sürekli 

verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde kurumlar oluşturdukları veri bilgi sistemlerini, 

kurmuş oldukları internet tabanlı sistemlerle kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak çoğu web 

sayfasının bakımsızlıktan zaman aşımına uğraması ya da sayfada erişim sağlanan bağlantı 

yollarının değişmesiyle paylaşılan bu verilerin erişimi kısıtlı hale gelmektedir. Oysaki 

kurumların paylaşmış oldukları bu verilen e-devlet gibi ortak bir platform çalışmasında 

kullanılmamasından dolayı verilerden etkin olarak yeterince verim alınamamaktadır. 

Bu çalışmada, kamu kurumlarının resmî web sayfalarında yer alan sözel bilgiler ile veri 

tabanları oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanları ücretsiz bir CBS yazılımından 

yararlanılarak üretilen altlık haritalar ile birleştirilmiştir. Üretilen bu haritalar yazılımın 

sağlamış olduğu eklenti ile kodlanarak internet üzerinden servis edilmesi amaçlanmıştır. Klasik 

kodlama yapmanın yerine eklentiler ile kodlama işlemi yapmanın daha pratik olduğu ve zaman 

tasarrufu sağladığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma, kamusal ortak bir veri tabanı oluşturması ve 

standart bir veri altyapısı kurulmasına da katkı sağlanması yönünden önemlidir. Ayrıca, internet 

tabanlı CBS uygulamalarıyla ilgilenen fakat kodlama bilgisi bulunmayan kullanıcılar internet 

tabanlı uygulamalara katkı sağlayabilmektedir. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

CBS çalışmaları açısından haritalar, çalışmanın sonucunu etkileyen önemli parametrelerden 

birisidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi CBS çalışmalarında uygulanan yöntemlerin revize 

edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda revize edilmesi gereken işlemlerden 

biri de haritaların internet tabanlı sistemlerde servis edilmesidir. Masaüstü yazılımlarla üretilen 

haritaların internet üzerinden servis edilmesi zahmetli ve zaman alan bir aşamadır. Bu aşamayı 

daha kolay hale getirmek, işlem süresini kısaltmak için yazılım ve kodlama ile ilgilenen çeşitli 
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kullanıcılar ya da şirketler tarafından hazır kod kütüphaneleri geliştirilmiş, internet tabanlı 

uygulamalar bu kod kütüphaneleri ile geliştirilmiştir. Fakat üretilen bu kod kütüphanelerinin 

kullanılması için, kullanıcının kodlama bilgisine sahip olması gerekmektedir. Hem kullanıcı 

açısından kolaylık sağlaması hem de zaman açısından tasarruf sağlaması yönünden eklentiler 

pratik bir çözüm haline gelmektedir. Eklentiler sayesinde internet tabanlı harita üretimi ve CBS 

çalışmaları daha kolay hale gelmektedir. Bir yazılımda bulunmayan özelliklerin çeşitli 

kodlamalar yardımıyla etkin hale getirilmesi eklentiler ile gerçekleşmektedir. Eklentiler, 

yazılımdan bağımsız olarak çalışır ve içinde farklı algoritmalar içeren fonksiyonlar yer alabilir. 

Ayrıca, eklentiler genellikle özel bir gereksinim için yazılım geliştiren kişiler veya 

uygulamalara katkı sağlayan insanlar tarafından üretilebilmektedir (Iacovella ve Brian, 2013). 

Her projede başarılı bir sonuca ulaşmak için yapılan işlemlerin ilk adımı veri elde etmektir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye erişim imkânın artması ve bilgi kaynaklarının 

yaygınlaşmasıyla veri temini adımları daha kolay hale gelmektedir. Veri elde etmede 

başvurulan yollardan birisi de internet kaynaklarıdır. Kamu kurumları şeffaflık ilkesi gereği 

kamuoyuna paylaştıkları veriler sayesinde yapılan projelere önemli derece de etki ettiği gibi 

aynı zamanda veri ile yeni veriler elde edilerek teknolojinin gelişmesine de önemli derecede 

katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan sözel veriler Elektronik Kamu Bilgi Yönetim 

Sistemi (KAYSİS) içinde yer alan, kamu kurumlarının web sayfalarında bulunan kamuoyuna 

paylaşılan açık bilgilerden yararlanılarak kurumların isimleri, adresleri, bağlı olduğu 

bakanlıklar ve diğer kuruluşlar listelenmiştir. Bir CBS çalışmasında veritabanları olmazsa 

olmaz temel bileşenlerdir. Bu çalışmada excel tablosunda harmanlanarak oluşturan veriler; 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) parsel sorgu sayfasından “.shp” ve “.pdf” 

uzantılı olarak alınan taşınmaz kayıtlarıyla eşleştirilerek Quantum Geographical Information 

System (QGIS) yazılımı ile öznitelik tablosu kurulmuş ve bu tablolar ile veritabanları 

oluşturulmuştur. 

CBS çalışmalarında kullanıcılar genellikle çalışma yaptıkları bölgelerde altlık harita üretmek 

yerine bilinen harita servislerini kullanmaktadır. Google Maps, Bing Maps, Yandex Haritalar, 

Open Street Map gibi harita servisleri sağladıkları bazı kolaylıklardan dolayı kullanıcılar 

tarafından tercih edilmektedir. Bu servisler basit anlamda üretilen haritalar için ücretsiz 

olurken, büyük çaplı projelerde ya ücretli hale gelmekte ya da servislerin anlaşma şartlarına 

göre kullanıcılardan reklam yayımlanması istenilebilmektedir. Bu durum kurumları harita 

servislerine bağımlı hale getirmektedir. Oysaki ücretsiz yazılımlar ile kullanılacak eklentilerle 

hem haritalara müdahale imkânı olmakta hem de harita servisine bağımlılık ortadan kalkarak 

servisin ya da sunucunun kapatılma riskinden doğan sonuçların önüne geçilebilecektir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi CBS Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan şehir haritaları yerli olarak 

üretilmiş, sunucu ile kamuya açık servis edilen haritaya bir örnektir. 

Harita servislerinde kullanılan veriler her servisin farklı altyapısı, kullandıkları altlık, 

yararlandıkları uydu görüntü yılları ve görüntülerin çözünürlüklerinin farklı olması gibi 
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nedenlerden dolayı ürün çıktısı olarak geliştirilen haritalarda farklılıklar gözlenebilmektedir. 

Bu durum ilerleyen zamanlarda her harita servisinde sokak adlarının farklı olmasına, yol 

geometrilerinin benzerlik göstermemesine, harita üzerinde sembolik olarak gösterilen alanların 

uyumlu olmamasına neden olmaktadır. Bu durumu hem kontrol etmek hem de değişen sokak 

isimlerini takip edebilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kodu 

uygulaması ile sokak adları ve adres kodları alınarak Open Street Map, Google Maps, Bing 

Maps ve İBB Şehir Haritalarının kamuya açık olan harita servisleri incelenmiş; incelenen harita 

servislerinde sokak isimleri, yol gösterimleri ve mekân sembolojileri gibi detayların, harita 

servislerinde farklı şekilde temsil edildiği gözlemlenmiştir. Bu farklılıklar yapılabilecek CBS 

çalışmalarına analiz sonuçlarında farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 

farklılığı giderebilmek amacıyla çalışma alanına ait kent rehberleri kullanılmış ve güncel sokak 

ve cadde isimlerinin kontrolü için DASK’ın resmi internet sitesinde yer alan adres arama 

otomasyonu kullanılarak vektörel sokak haritaları oluşturulmuştur. Şekil 2.’de Eyüpsultan 

Feshane Caddesi ve çevresinde yer alan bir kesit alanına ait farklı harita servislerinin lokasyon 

durumu ve haritalarda yer alan temsil farklılıkları gösterilmiştir. 

İnternet tabanlı üretilen haritalar ilk üretilmeye başlandığı yıllardan bugüne kadar sunuculara 

aktarılmak için C, Html, Java gibi kodlama dillerinden yararlanılmaktadır. Daha sonra temel 

kodlama işlemleri hazır Java Script kütüphanelerine aktarılarak kodlama işlemleri için harcanan 

adımlar azaltılmıştır. Günümüzde yazılımlara entegre edilen eklentiler sayesinde hem kod 

kütüphanelerinden yararlanılmakta hem de kodlama işlemleri otomatik olarak asgari düzeye 

indirilebilmektedir. Bu çalışmada Qgis yazılımıyla üretilen vektörel harita Qgis2web 

eklentisiyle zahmetsiz bir şekilde kodlanarak sunucuya servis edilmesine olanak sağlamıştır. 

Şekil 2. Farklı Servislerin Harita Uygulamaları a)Google Maps, b) Open Street Map, c)İBB 

Şehir Haritaları 

 

c) 

a) b) 
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2.1. Çalışma Alanı ve Kullanılan Veriler 

Bu çalışmada uygulama bölgesi olarak İstanbul, Eyüpsultan ilçesi seçilmiş ve veri toplama, 

harita üretimi ve internet entegrasyonu başlıkları altında üç ana adımda uygulama adımları 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.). Bu çalışmada izlenen iş akış şeması ise Şekil 4.’de verilmiştir. 

İlk olarak Kamu Yönetim Bilgi Sistemi (KAYSİS) ağacından bölgede bulunan kamu 

kurumlarına ait isim, web sayfası ve adres bilgileri elde edilmiştir (Şekil 5.). Bir sonraki adımda 

bu kurumların web sayfalarına ulaşılarak öznitelik bilgileri toplanmıştır. Toplanan öznitelik 

bilgileri, Excel tablolarına aktarılarak ortak veri bilgi havuzu oluşturulmuştur. Kurumlara ait 

adres bilgilerinin Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) resmi web sayfasından kontrol 

edilerek adres kodlarına ulaşılmış, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) parsel sorgu 

sisteminden de ada, parsel ve geometrik çizim dosyalarına ulaşılmıştır. Havuzda toplanan tüm 

veriler QGIS yazılımı aracılığıyla sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılmış proje, QGIS2web 

eklentisi ile kodlanarak istemci servisine uygun hale getirilmiştir. Son olarak eklenti ile 

kodlanması yapılan projenin lokal sunucu ile servis edilmesi sağlanmıştır. 

Şekil 3. Uygulama Adımları         Şekil 4. İş Akış Şeması
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Şekil 5. Uygulama Bölgesi KAYSİS Ağaç Yapısı 

 

Çalışma alanı olarak seçilen İstanbul Eyüpsultan ilçesi İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan, 

yaklaşık 228 km² yüzölçümüne ve 400.000 sahip, 39 ilçesinden birisidir (T.C. Eyüpsultan 

Kaymakamlığı, 2013). İlçe jeopolitik konum bakımından Haliç’e ve Karadeniz’e kıyısı 

bulunmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. İlçenin doğusunda Sarıyer, Şişli, Kâğıthane 

ilçeleri; güneyinde Fatih ve Zeytinburnu ilçeleri; güneydoğusunda Beyoğlu ilçesi; 

kuzeybatısında Arnavutköy ilçesi güneybatısında Bayrampaşa ilçesi; batısında ise 

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri bulunmaktadır. Ayrıca ilçenin komşu ilçelerinin fazla 

olması, kamu kurumlarının çeşitliliği ve özel konum gibi nedenler bu ilçenin çalışma alanı 

olarak seçilmesinin nedenlerinden bazılarını oluşturmaktadır. Şekil 6.’da çalışma alanı 

verilmiştir. 
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Şekil 6. Çalışma alanı 

 
Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖKSİS), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık 

Bakanlığı, TKGM resmi web sayfalarından uygulama bölgesinde bulunan kurumların adres 

bilgisi, taşınmazların yer aldığı parsellerin geometrik bilgileri ile vektör çizim dosyaları, adres 

kodları, ada ve parsel öz nitelik bilgileri elde edilmiştir. Ayrıca, uygulama amaçlı oluşturulan 

binaların konum katmanı nokta; yol katmanı çizgi; parsel ve ilçe idari sınırı ise poligon 

geometrisiyle temsil edilmiştir. Çalışma alanına ait oluşturulan veri tiplerinin CBS bileşenleri 

Tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Alanı CBS bileşenleri 

Katman Adı Geometri Öznitelikler 

Bina Nokta BinaAdı, KapıNo, BinaKodu, AdresKodu 

Yol Çizgi YolAdı 

Parsel Poligon PaftaNO, AdaNo,  ParselNo, Alan Nitelik, Mevkii 

İdari Sınır Poligon Mahalle adı 

2.2. Sözel Öznitelik Verilerinin Elde Edilmesi 

Çalışmada Eyüpsultan ilçesinde yer alan kamu kurumlarının web sayfalarında bulunan kamuya 

açık bilgilerden yararlanılmıştır. Bunun için elektronik Kamu Yönetim Bilgi Sistemi web 

sayfası içinde bulunan kategori ağacından yararlanılarak 23 adet farklı bakanlık ile diğer 

bağımsız birimlere ait kurumların web sayfalarında yer alan sözel öznitelik bilgileri 

incelenmiştir. Kategori ağacından ulaşılan kamu kurumlarının güncel adres bilgileri ve ilçede 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 525 

 

yer alan kurum sayıları kurumların web sayfalarından temin edilmiştir. Tablo 2. ’de Eyüpsultan 

ilçesinde yer alan kamu kurumlarının bilgileri verilmiştir. 

Tablo 2. Eyüpsultan ilçesinde bulunan kamu kurumları 

Hizmet  Merkezi Adı Bağlı Bulunduğu Kurum  Adet 

Okullar  

Halk Eğitim Merkezi  

Milli Eğitim Bakanlığı  54  

1  

Kaymakamlık  

Polis Merkezleri  

Afet Koordinasyon Merkezi  

Trafik Büro Amirliği  

Nüfus Müdürlüğü  

İçişleri Bakanlığı 1  

6  

1  

2  

1 

PTT  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı  

6 

Aile Sağlığı Merkezi  

Toplum Sağlığı Merkezi 

Hastane  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 

TC Sağlık Bakanlığı  17  

1  

3 

1  

Sosyal Hizmet Merkezi 

Çocuk Yuvası  

Dayanışma ve Yardımlaşma 

Vakfı  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  1  

1  

1  

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı  1 

Tapu Müdürlüğü  

Kadastro Birimi  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  1  

1  

Mal Müdürlüğü  Hazine ve Maliye Bakanlığı  1  

İlçe Seçim Kurulu  Bağımsız Düzenleyici Denetleyici Kurum 

Kuruluşlar  

1  

İlçe Müftülüğü  Cumhurbaşkanlığı  1  

Orman Fidan Şefliği  Tarım ve Orman Bakanlığı  1  

2.3. Vektörel Çizim Dosyalarının Elde Edilmesi ve Bilgilerinin Güncelliğinin Kontrolü 

Web sayfalarından alınan adres bilgileri ile ilçe belediyesinin üretmiş olduğu kent rehberinden 

kurumlarının kullandığı taşınmazların ada ve parsel bilgiler veri tabanına aktarılmıştır. TKGM 

web sayfasından kurumların kullandığı binaları ada ve parsel bilgileri sorgulanarak parsellere 

ait öznitelik bilgileri ile veri tipi dosyası olan “.shp” uzantılı veri dosyaları temin edilmiştir. 

Ayrıca taşınmazların gelecekteki olası sokak isimleri veya bina numarası değişmesi ihtimaline 

karşın Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) web sayfasından adres kodları alınmıştır.  
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2.4. Verilerin Birleştirilmesi 

Bütün kullanılan verilerin ortak bir platformda toplanması için açık kaynak kodlu QGIS 

yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada temin edilen verilerle uyum sorunu yaşanmaması amacıyla 

dünya genelinde kullanılan 4326 EPSG kodlu Kartezyen koordinat sistemi ve WGS84 elipsoit 

tanımlaması yapılmış, veritabanı içinde yer alan öznitelik bilgilerinin okunmasında sorun 

yaşanmaması için UTF-8 karakter kodlaması kullanılmıştır. Sistemde vektörel çizim 

yapabilmek için katman veritabanı mimarı oluşturulmuştur. Bu katmanlara ilişkin kolon 

isimleri, kolonlara ait veri türü ve bu verilere ait karakter sayıları belirlenerek veritabanı 

tasarımı yapılmıştır. Kullanılan yazılımda ilçe idari sınırları, kamu parselleri, yollar ve kamu 

binaları adlı katmanlar oluşturulmuştur. Yapılan tasarıma ilişkin oluşturulan katman isimleri ile 

veri türlerinin yapısının detayı Tablo 3.’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Üretilen Katmanların Veri Tipi Özellikleri 

Katman Adı Vektör Türü Kolon Adı Türü Boyut (digit) 

Bina Nokta Mahalle Metin 20 

Ada Sayı 5 

Parsel Sayı 5 

Bakanlık Metin 50 

Binaİsmi Metin 50 

BinaKodu Sayı 10 

AdresKodu Sayı 10 

Yol Çizgi YolAdı Uzun 

metin 

254 

İdariSınır Poligon MahalleAdı Uzun 

metin 

254 

Parsel Poligon İl Metin 8 

 İlçe Metin 11 

Mahalle Metin 20 

Pafta Metin 11 

Ada Sayı 5 

Parsel Sayı 5 

Alan Metin 13 

Nitelik Metin 50 

Mevkii Sayı 30 

Oluşturulan katmanlarla beraber katmanlara uygun olarak, veriler derlenerek yazılımda 

vektörel haritanın üretimi sağlanmıştır. Ayrıca TKGM web sayfasında yer alan “.shp” uzantılı 

taşınmaz verileri de bu aşamada birleştirilmiştir. Ayrıca çizim esnasında yazılımın içinde 

bulunan açık kaynak kodlu “.tiff” formatlı OpenStreetMap haritası yardımıyla yol geometrileri 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 527 

 

ve ilçe idari sınırları kontrol edilerek katmanların içerisinde öznitelik bilgilerinin de yer aldığı 

vektörel haritalar üretilmiştir. Çalışma sonucunda üretilen vektör harita örneği Şekil 7.’de yer 

almaktadır. 

Şekil 7. Yazılımda Üretilen Vektör Harita Örneği a) Genel Görünüm b) Lokal Görünüm 

 

 
 

2.5. Verilerin İnternet Ortamında Hazırlanması ve Servis Edilmesi 

Üretilen vektör haritaların internet ortamında servis edilmesi için yazılımın eklentisi olan 

Qgis2web arayüzü kullanılmıştır. QGIS’in içerisinde yer alan bu ücretsiz açık kaynak kodlu 

eklenti; sınırlı veriler ile sınırsız sayıda seçenek sunan, içinde harita sembolleri içeren web 

tabanlı görsel haritalar üretebilmeye olanak sağlamaktadır. Harita sembolleri CBS’nin temel 

bir dil elemanı olarak coğrafi bilgiyi temsil eden ana görselleştirme aracıdır (Chen vd., 2016). 

Qgis2web eklentisi ile servis edilecek katmanlara ait bilgi kartlarının tasarımı yapılarak 

öznitelik bilgilerin özet olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Görünüm sekmesinde bulunan 

b

) 

a

) 
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seçenekler içerisinde harita üzerinde arama yapabilmek için arama seçeneği kullanıldı ve anlık 

konum belirleme seçeneği aktif hale getirildi. İlçe sınırlarının içerisinde mesafe ölçme birimi 

metrik sistemde düzenlendi ve koordinat referans sisteminin eşleşmesi aktif hale getirildi. 

Ayrıca sayfa görünüm ayarları seçenekleriyle haritanın sayfada yer alan görüntüsünün, sayfa 

ekranını merkezinde ve sayfayı kaplayarak açılmasına dikkat edilerek haritanın yakınlaştırma 

ve uzaklaştırma seviyeleri belirlenmiş, üretilen harita lokal olarak servis edilmiştir. Oluşturulan 

internet tabanlı harita örneği Şekil 8.’de yer almaktadır. 

Şekil 8. Eklenti ile üretilmiş internet tabanlı harita örneği 

 

2.6. Bulgular 

Kamu kurumlarının verilerinin birleştirilip ortak bir veri havuzunda toplanmasıyla birlikte 

birçok web sayfasında dağınık olarak bulunan veriler bir arada daha düzenli hale getirilmiştir. 

Geçmiş çalışmalarda kullanılan yöntemlere kıyasla eklenti kullanmak daha pratik olduğundan 

internet tabanlı haritalar daha kolay bir şekilde API anahtarları kullanılmadan üretilmiştir. 

Ayrıca harita üzerinde yer alan taşınmazların sahip olduğu öznitelik bilgi kartları sayesinde, 

haritalar daha işlevsel hale getirilmiştir. Çalışmada kullanılan eklentiyle 153 satırlık Htlm kod 

satırı üretilmiş, 4 adet katman, 4 adet stil ve 12 adet kaynak olmak üzere toplamda 21 adet 

javascript kütüphanesi oluşturulmuştur. Ayrıca eklenti ile oluşturulan “index.html” dosyası 

sunucunun arka planda verilerden hızlı beslenebilmesi resim, katman, kaynak, stil ve web fontu 

için klasörler otomatik olarak oluşturulmuştur. Eklenti sayesinde günleri hatta haftaları 

alabilecek internet tabanlı harita saniyeler içerisinde üretilip istemci ve sunucuya hazır hale 

getirilmiştir. 
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3. SONUÇ 

Günümüzde internet aracılığıyla birçok bilgiye rahat bir şekilde erişim sağlanmaktadır. Günlük 

yaşamda karar verirken internet ortamındaki bilgilerden yararlanılmaktadır. Bu sebeple, kaynak 

olarak yararlanılan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği önem arz etmektedir. İnternet üzerinden 

elde edilen veriler de mekân bilgisinden yola çıkarak oluşturulmaktadır. Son kullanıcılar ya da 

kamu kurumları günümüzde yaptığı araştırmalarda internet ortamında yer alan çoğu bilgileri 

çalışmalarında kullanmaktadırlar. Kamusal verilerin etkin verimli ve daha kaliteli 

kullanılabilmesi her kurumun ortak bir sisteme entegre olması gerekmektedir. Kullanıcılar, 

internet tabanlı ortamlarda verilerin servis edilmesi sayesinde analiz ve karar verme aşamalarını 

daha kolay bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. İnternet tabanlı sistemler, gelişen alt yapı 

teknolojileriyle birlikte masaüstü yazılımların yanı sıra gelecekte yaygınlaşan sistemler 

olacaktır. Geliştirilen bu sistemler ile verilerin kurum içerisinde saklanmasının yanı sıra ortak 

web tabanlı bir veri alt yapısının oluşturulmasıyla birlikte kurumlar arası iş yükünün azalacağı 

gibi kurumlara ekonomik ve pratiklik anlamında katkı sağlayacaktır. Eklenti desteği ile 

kodlamalar yapıldığından, kodlama bilgisine sahip olan ya da sahip olmayan herkes önerilen 

sistemle geliştirilen projelere daha kolay bir şekilde katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca, web 

tabanlı uygulamalarda kullanılan eklentilerin gelişmesiyle birlikte internet uygulamalar 

yaygınlaşacak, masaüstü lisanslı yazılımlar yerini bu uygulamalara bırakacaktır. İnternet 

tabanlı uygulamalar sayesinde masaüstü yazılımlarla desteklenen uygulamalara duyulan 

gereksinim her geçen gün azalmaya devam edecektir. Böylece ekonomi ve sürdürülebilir 

kalkınma açısından tüm kamu ve bireysel kullanıcılara hızlı, doğru ve güncel veri paylaşımı ile 

kaliteli hizmet sağlanacaktır.  
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BÜYÜME, GELİŞME VE DEĞİŞİK STRES KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE 
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Destekleme Kurumu 

 

ÖZET 

Dünyadaki temel besin kaynaklarından olan tahıllar ya oldukları gibi tohum olarak ya da işlenip 

un, kepek, nişasta veya yağ olarak tüketilebilirler. Buğday ve çeltik çoğunlukla insanların 

beslenmesinde kullanılırken arpa, mısır, çavdar, yulaf, sorgum ve darılar (cin darı, kumdarı) daha 

çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yeşil devrimin ardından yoğun kimyasal gübre ve ilaç 

kullanımı çevre üzerinde olumsuz etkide bulunmuş olup, toprak kirliliği artmış, verimsizleşmiş 

ve bitki hastalığına sebep olan patojenlerde yeni ırklar ortaya çıkmış olup, biyoçeşitlilikte azalma 

olmuştur. Sürdürülebilir tarımın gerçekleştirilebilmesi için yeni alternetif yolların bulunması ve 

üretimde uygulanması gerekmektedir. Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerinin kullanımı, 

kimyasal girdi kullanımını ve çevre kirliliğini azaltmada önemli bir alternatif olacaktır. Ancak 

bu bakterilerin yaygın olarak kullanımındaki en büyük engel yüksek konsantrasyonda tuz ve ağır 

metal, yüksek pH, sıcaklık ve rekabet yeteneği yüksek diğer mikroorganizmalardır. Yapılan 

çalışmalarda uygun çevre ve bitki seçilmesi durumunda PGPB olumlu etkiler göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tahıllar, bitki gelişimini teşvik edici bakteriler, sürdürülebilir tarım, PGPB 

 

THE EFFECT OF PLANT DEVELOPMENT-PROMOTING BACTERIA (PGPB) ON 

GROWTH, DEVELOPMENT AND DIFFERENT STRESS CONDITIONS IN 

CEREALS AND RESEARCHS IN THE LAST YEARS 

 

ABSTRACT 

Cereals, which is one of the main food sources in the world, can be consumed as seeds or 

processed as flour, bran, starch or oil. Wheat and paddy are mostly used for human nutrition, 

while barley, corn, rye, oats, sorghum and millet are mostly used as animal feed. After the green 

revolution, the use of intensive chemical fertilizers and drugs had a negative impact on the 

environment, soil pollution increased, inefficient and new races emerged in pathogens causing 

plant disease, and biodiversity decreased. In order to realize sustainable agriculture, it is 

necessary to find new alternative ways and to be applied in production. The use of plant growth-

promoting bacteria will be an important alternative to reducing chemical input use and 

environmental pollution. However, the major obstacle in the widespread use of these bacteria is 

the high concentration of salt and heavy metal, high pH, temperature and other microorganisms 

which are highly competitive. PGPB has positive effects on the selection of suitable environment 

and plants in the studies. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 532 

 

Keywords: Cereals, plant growth promoting bacteria, sustainable agriculture, PGPB 

1. GİRİŞ  

 

Tahıllar Graminea (Buğdaygiller=kavuzlu çiçekliler) familyası serin iklim tahılları buğday 

(Triticum), arpa (Hordeum), yulaf (Avena), çavdar (Secale), triticale ve sıcak iklim tahılları 

mısır (Zea), çeltik (Oryza), kocadarı (Sorghum), cin darı (Panicum), kuşyemi (Phalaris) gibi 

ekonomik yönden önemli cinsleri içeren geniş bir gruptur. Dünyadaki temel besin 

kaynaklarından olan tahıllar ya oldukları gibi tohum olarak ya da işlenip un, kepek, nişasta veya 

yağ olarak tüketilebilirler. Buğday ve çeltik çoğunlukla insanların beslenmesinde kullanılırken 

arpa, mısır, çavdar, yulaf, sorgum ve darılar (cin darı, kumdarı) daha çok hayvan yemi olarak 

kullanılır.1960 yılında 3 milyar olan dünya nüfusu, 2015 yılında da 7.3 milyarı aşmış olup, 

2050’de ise 9.7 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Nüfus artışına paralel olarak artan dünya 

tahıl üretimi 2016 yılında ise 709 milyon ha ekim alanı ile 2 milyar tona ulaşmıştır. Ülkemizde 

ise tahıl üretimi 2016 yılında 11.4 milyon ha ekim alanı ile 35 milyon tona çıkmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Türkiye ve dünyadaki tahıl üretimi (Anonim, 2015) 

 

 

Nüfusumuz 1960 yılında yaklaşık 27.7 milyon iken, 2015 yılı itibarıyla 78 milyonu aşmış olup 

2050 yılında 93 milyonu aşacağı öngörülmektedir. Genel olarak son kırk yılda tahıl ekim 

alanlarında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen, yüksek verimli çeşit ve sertifikalı 

tohumluk kullanımı yanında, sulama, gübreleme, ilaçlama imkânlarının artması ve uygun 

yetiştirme teknikleri sayesinde birçok üründe üretimde artış sağlanmıştır.  

Bitkisel üretimde amaç, birim alana kuru madde verimini arttırmak olduğundan buna bağlı 

olarak yoğun girdi kullanımı da paralel olarak artmaktadır. Yapılan çalışmalarda gübrelerin 

verimlilik artışındaki payı üretim koşullarına göre değişse de %50 civarında olduğu ifade 

edilmektedir (Aydeniz, 1992). FAO istatistiklerine göre 2015 yılı dünya total gübre talebi (N+ 

P2O5 +K2O) 186 milyon ton olmuş olup (Tablo 2), talebin artarak 2019 yılında 199 milyon tona 
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ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise 2015 yılı total gübre tüketimi 5.5 milyon ton 

olmuştur (Anonim, 2015).  

Tablo 2. 2015-2019 yılları arasında dünya gübre talebi (bin ton) (Anonim 2015) 

Yıl 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

Azot (N) 112 539 113 955 115 498 116 905 118 222 

Fosfat (P2O5) 42 113 42 865 43 785 44 652 45 527 

Potasyum (K2O) 31 973 32 802 33 629 34 452 35 257 

Toplam 186 625 189 622 192 912 196 009 199 006 

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde ticari gübre kullanımı son 30 yılda önemli oranda artış 

göstermiştir. Gübre tüketiminde ürün grubu olarak %56.6'sı tahıllar oluşturmuş olup tahıl tarımı 

yapılan alanların % 90’ından fazlasında gübre kullanılmıştır (Şahin, 2016).  

2015 yılı gübre tüketimimizin % 65.6'sı ise azot gübrelemesi şeklinde olmuştur (Anonim 2017). 

Ülkemizde ticari gübre tüketimi, tarımda ileri ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek olmamakla 

birlikle yanlış gübre kullanımı söz konusudur. Bu durum tahıl tarımında da görülmekte ve 

yanlış gübreleme sonucu çevre kirliliğiyle ilgili sorunlar artmaktadır. 

Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprak yorgunluğu oluşmakta, yağışlar ile birlikte gübreler 

taban suyuna karışmakta, deniz ve gölleri kirletmekte bunun yanında yaprakları tüketilen 

sebzeler ve yem bitkilerinde bitki bünyesinde insan ve hayvan sağlığına zararlı olan nitrat ve 

diğer kimyasal bileşikler birikmektedir. Özellikle başta kanser olmak üzere diğer hastalıkların 

artması sonucu kimyasal gübre kullanımının azaltılması düşünülmekte ancak bu durumu telafi 

edebilmek için de alternatiflerin oluşturulması gerekmektedir. 

Bu alternatifler içerisinde organik gübre kullanımı önemli bir seçenektir. Organik gübreler 

hayvan gübresini, yeşil gübreyi, kompostları ve mikrobiyal gübreleri (Rhizobium, Azosprillium, 

Mavi-Yeşil Algleri vb.) içermektedir. Bu gübreler bitkinin doğal beslenmesini, toprağın 

biyolojik aktivitesinin artmasını, kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını ve çevre korumaya 

olumlu etkilerinin olması yönüyle önemlidir. 

Toprakta çok sayıda ve çeşitlilikte mikroorganizma bulunmakta olup bu mikroorganizmalar 

çoğunlukla rizosfer adı verilen bitkilerin kök bölgesi etrafında gelişme göstermektedirler.  Bu 

mikroorganizmalar (mikoriza, fungus, protozoa, aktinomiset, alg, nematod, bakteri) içerisinde 

rizosferde faaliyet gösteren bakterilerin etkisi çok büyük olup bir kısmı yararlı bir kısmı da 

zararlı etkide bulunur. Yararlı etkide bulunan kök bakterilerinin bazıları bitkilerde gelişmeyi 

uyarıcı veya biyokontrol ajanı gibi rol oynayarak ya da her iki şekilde de davranarak bitkilere 

yararlı etkide bulunurlar (Romerio, 2000).  

Bu tür yararlı etkide bulunan kök bakterileri için dilimizde “bitki gelişimini uyaran kök 

bakterileri” diyebileceğimiz İngilizce’de “Plant Growth Promoting Bacteria” denilmekte ve 

PGPB olarak kısaltılmaktadır. 

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler serbest azot fiksasyonu, indol asetik asit, gibberellic 

asit ve sitokinin gibi hormonların üretimimine ilave olarak iyon alımının teşvik edilmesi gibi 

fonksiyonlara sahiptir (Dobbelaere vd., 2003; Aslantaş vd., 2007; Çakmakçı vd., 2006, 2007). 

http://www.gubretas.com.tr/Files/FILES/Sunum-Subat-2015.pdf%2005/12/2016
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Bakteriler, organik ve mineral fosfat çözünürlüğü ve diğer bitki besin maddelerinin 

mineralizasyonu ve alımını arttırabilmekte (de Freitas vd., 1997; Çakmakçı vd., 1999, 2001) ve 

siderofor, antibiyotik üretimi ve sistemik dayanıklılığı sağlayarak patojenik 

mikroorganizmalara karşı etki göstererek dolaylı olarak bitki gelişmesini teşvik edebilmektedir 

(Dobbelaere vd., 2003, Egamberdieva vd., 2015).  

Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin tarımda kullanımı ile toprak yapısının iyileştiği, 

fitopatojen ve böcek zararının azaldığı, kimyasal gübre kullanımının azaldığı ve verimin arttığı 

gözlenmiştir (Bhattacharyya ve Jha, 2012; Mehboob vd., 2012). Bu yönüyle de PGPB tarımda 

organik gübre kaynağı olarak kullanılabilmektedir.  

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin bitkilerde verimi 

artırıcı etkisi üzerinde çalışılmaktadır. Bu bakteriler ile çalışmalar Çin’de 1979 yılında başlamış 

ve 1985 yılında da geniş çapta tarla uygulamalarına geçilmiştir.  

Çin’deki çalışmalar sonucunda bu bakterilerin bazı ürünlerde sağladığı verim artışları şöyledir; 

genel olarak tahıllarda tahıl % 11, çeltik % 16.2, mısır % 12.5, patates % 22.5; pamuk % 10.4, 

şekerpancarı % 16.9, karpuz % 15.5, kök sebzeleri % 20’dir (Chen vd., 1996). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin verime olan etkileri üzerinde yapılan 

başka çalışmalarda arpada % 5-20; çeltikte % 12-24; kolzada % 57; yerfıstığında % 14-25 verim 

artışı sağlandığı tespit edilmiştir (Kloepper vd., 1993). 

Bu cinsler arasında özellikle Pseudomonas ve Bacillus’lar bitki gelişimini uyarıcı etkilerinin 

yanı sıra patojenler açısından çok iyi antagonistik özelliklere sahip olmaları nedeniyle de dikkat 

çekmektedirler. Azot fikse eden bakterilerden Rhizobium, Bradyrhizobium, Azotobacter ve 

Azospirillium kök bakterileri kümesinde azot tespit eden kök bakterileri alt kümesini 

oluştururlar. Bunlar genelde bitki ile penetrasyona dayalı bir etkileşim içinde bulunurlar ve 

bunların biyokontrol etkileri çok zayıftır. 

 

1.1. Bitki gelişimini teşvik edici bakteri uygulamalarının bitki gelişimine katkıları ve 

genel faydaları 

Bitki gelişimini teşvik edici bakteri uygulamalarının bitki gelişimine katkıları; çimlenme oranı; 

kök gelişimi, sayısı, uzunluğu, hacmi; verimi; yaprak alanı; klorofil oranı; azot ve diğer besin 

elementlerin alımı ve oranı; protein oranı; renk ve kalite parametrelerine, kuraklığa 

dayanıklılığına; kök ve gövde ağırlığı artışına; toprak özelliklerine gibi alanlarda 

görülmektedir. 

PGPB’lerin genel olarak faydaları ise şöyle sıralanmaktadır: 

 Bitkiye topraktan ya da havadan azot temin ederler. 

 Fosfatı çözerek yarayışlığını artırırlar. 

 Doğal hormon ve çeşitli proteinleri üreterek bitki gelişimini hızlandırırlar. 

 Bazı iz elementlerin topraktaki yarayışlığını artırırlar. 

 Bitkilerin kök geçirgenliğini artırarak beslenmeyi kolaylaştırırlar. 

 Topraktaki pestisit ve toksik maddeleri parçalarlar.  

 Organik maddeleri parçalayarak toprağı daha verimli hale getirirler. 

 Antibiyotik, enzim ve toksin üreterek patojenleri kontrol ederler. 

 Bitkilerde sistemik dayanıklılığı teşvik ederler. 

 Kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık gibi stres faktörlerinden korurlar. 

 Organik asit ve amino asit üretimi ile bitki gelişimine katkıda bulunurlar. 

 Rekabetik üstünlükleri sayesinde toprak patojenlerini baskılarlar. 
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1.2. Bitki gelişimini, teşvik edici bakterilerin doğadan toplanma ve ticari formülasyon 

aşamaları  

1.Adım: Toprak ve bitki örneklerinin alınması 

2.Adım: Bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması 

3. adım: İstenilen özellikte bakterilerin belirlenmesi 

4. adım: Tarla ve serada kültür bitkilerine bakterilerin uygulanması 

5. adım: Ticari formülasyonlarının hazırlanması  

 

1.3.  Biyolojik gübre uygulama metotları  

 Tohuma uygulama: (Seed Treatment)  

 Toprağa uygulama: (Soil Application)   

 Kök daldırması: (Root Dipping)  

 Yapraktan sprey, yüzeysel, damlatıcılarla uygulama, kök bölgesine enjeksiyon şeklinde 

olmaktadır. 

 

1.4. Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin biyolojik gübre olarak kullanımının faydaları  

Biyolojik gübrelerin daha ucuz olması,  

Bitkilere toksik etki göstermemesi,  

Yer altı sularını kirletmemesi,  

Toprak asitliğini arttırmaması,  

Bitki gelişmesini olumsuz etkilememesi, 

Üretiminde fosil enerji kullanılmaması  

Çok yönlü etki göstermesidir.  

 

2. BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ BAKTERİLERİN (PGPB) TAHILLARDA 

BÜYÜME, GELİŞME VE DEĞİŞİK STRES KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE 

SON YILLARDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri bitkilerin dışa açılan doğal açıklıkları çevresinde, kök 

korteksinde, iletim demetlerinde ve/veya hücreler arasında yaşarlar. Bu bakteriler genel olarak 

bitki ve toprak sağlığı üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkide bulunurlar. Bitki 

gelişimini teşvik eden bakteriler biyolojik azot fiksasyonu, fosfat çözünürlüğü, hormonlar ve 

enzimler üreterek bitki gelişiminde doğrudan etkide bulunurlar. Azot (N2) proteinlerin yapı taşı 

olup bitkiler tarafından direkt olarak kullanılamaz. Bitkiler azotu topraktan Nitrat (NO3) ya da 

Amonyum (NH4) formunda alabilmektedir. Azotun biyolojik yolla bu formlara dönüşmesinde 

bakteriler çok önemli rol oynamakta olup bu dönüşüm simbiyotik ve asimbiyotik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Simbiyotik yolla azot fiksasyonunda en iyi bilinen bakteri grubu 

Rhizobium’lardır. Simbiyotik olmayan biyolojik azot bağlama yeteneğine sahip toprakta serbest 

yaşayan birçok mikroorganizma vardır. Bunlar arasında Azotobacter, Bacillus, Azospirillum, 

Herbaspirillum tahıllarda önemli azot bağlayan asimbiyotik bakterilerdir. 

Kader vd. (2002) tarafından Bangladeş’te yürütülen çalışmada Azotobacter uygulamasının 

buğday verimi ve azot alımı üzerine etkisi saksı çalışmasında incelenmiştir. Yapılan 

Azotobacter uygulaması verimi kontrole göre % 18 arttırmıştır. Bakteri uygulaması kök 

gelişimini önemli derecede arttırmış olup topraktan azot alınımını kontrole göre % 36 

arttırmıştır. 

Kumar ve Ahlawat (2006) tarafından 1997-98 ve 1998-99 yılında New Delhi’de yürütülen 

çalışmada biyogübre ve azot uygulamasının buğday üzerinde ve mısır-buğday münavebesi 
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üzerinde etkisi incelenmiştir.  Her iki gübreleme buğdayda kontrole kıyasla gelişme verim ve 

verim öğelerinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Ancak bu biyogübrelerin (Rhizobacteria ve 

Azotobacter) hiçbiri buğdaydan sonra ekilen mısır gelişimi üzerine önemli etkide 

bulunmamıştır. Biyogübre içerisinde Rhizobacteria uygulamasının tane verimi (4.02 ton/ha), 

saman verimi (6.05 ton) kontrole göre (3.72 ton/ha ve 5.57 ton/ha)  önemli miktarda arttırdığı 

ve Rhizobacteria uygulamasına ait bu değerlerin hektara 60 kg saf azot uygulamasına denk 

geldiği belirtmişlerdir.   

de Souza vd. (2013) tarafından Brezilya’da yürütülen çalışmada çeltik rizosferinden elde edilen 

336 bakteri tanımlanmış ve bunların çeltik gelişimi üzerinde etkisi gözlenmiştir. Bakterilerden 

5 strainin değişik oranlarda azot fikse etme yeteneğinde olduğu, AC32 (Herbaspirillum sp.), 

AG15 (Burkholderia sp.), CA21 (Pseudacidovorax sp.), ve UR51 (Azospirillum sp.) ile 

bitkilerin inokule edilmesiyle azotlu gübre kullanımının %50 oranında azaltılabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Poureidi vd. (2015) tarafından İran’da yürütülen çalışmada Bitki Gelişimini Teşvik Edici 

Bakteriler (Azosprillium, Azotobacter, Pseudomonas), hümik asit ve azotlu gübrenin buğdayda 

verim ve büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda en fazla verimin 300 

kg/ha azotlu gübre + bakteri uygulaması (5551 kg/ha tane verimi)  olduğu ve kontrole göre 

(2943 kg/ha) diğer bakteri uygulamalarının önemli ölçüde verimi ve gelişimi arttırdığı 

gözlenmiştir. 

Hussain vd. (2016) tarafından Pakistan’da yürütülen çalışmada Bitki Gelişimini Teşvik Edici 

Bakteriler ile farklı dozlarda kimyasal gübre uygulamasının tarla koşullarında buğday gelişimi 

ve verimi üzerinde etkisi belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucu Pseudomonas sp. LYT-1 ve 

Bacillus sp. MWT-14 uygulamasının bitki gelişimini, verimini önemli ölçüde arttırdığı ve 

bakteri uygulaması+kimyasal gübre birlikte uygulanmasının kimyasal gübre kullanımının 

%30’a kadar azaltılabileceğini göstermiştir. 

Kuan et al. (2016) tarafından Malezya’da yürütülen çalışmada iki lokasyondan mısır 

rizosferinden izole edilen 4 bakteri straininin (Klebsiella sp. Br1, Klebsiella pneumoniae Fr1, 

Bacillus pumilus S1r1 ve Acinetobacter sp. S3r2) bitki gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir. 

Sera çalışmalarında mısıra inokule edilen bakterilerin kontrollere göre bitki biyokütlesini, kök 

kuru ağırlığını ve toplam azot içeriğini önemli ölçüde arttırdığını belirlemişlerdir. Çalışmada 

bakterilerin bitkinin ihtiyaç duyduğu azotun %30.5 ‘ine kadar azot fikse ettiği gözlenmiştir. 

Sultana vd (2016) tarafından Hindistan’da yürütülen çalışmada Pseudomonas putida (P29) ve 

Azotobacter chroococcum (Azb19) bakterilerinin sorgum bitkisi gelişimi üzerinde etkileri 

incelenmiştir. Bakteriyle inokule edilmiş sorgum bitkilerinin bitki boyu, kök hacmi ve toplam 

biyokütlesi kontrole göre önemli derecede artmış olup bitki örneklerinde azot içeriğinin de 

arttığı gözlenmiştir. 

dos Santos vd. (2017) tarafından yürütülen bir çalışmada sera koşullarında Herbaspirillum ve 

Burkholderia strainleriyle inokule edilmiş sorgum bitkisinde gelişim üzerine etkisi 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda Burkholderia kururiensis (16 ve 109), B. tropica (PPe6) ve 

Herbaspirillum seropedicae (ZMS176) ile inokule edilmiş sorgumun kontrole kıyasla tane 

veriminin % 24, biyokütlesinin % 13 arttığı gözlenmiş ve inokulasyon ile azotlu gübre 

kullanımının % 28.9’ a kadar azaltılabileceğini belirtmişlerdir. 

  

 

 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 537 

 

2.1. Fosfat çözünürlüğü ve alımı 

Fosfor topraklarda yeterince bulunmasına rağmen az bir miktarı bitkiler tarafından 

kullanılabilir durumdadır. Toprağın pH’sı ve kireç içeriği fosforun bitkiler tarafından 

alınabilirliğini etkileyen faktörlerdir. Toprakta bulunan bir kısım kök bakterileri topraktaki bu 

kullanılamayan fosforu çözerek bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürür (Şekil 1). En iyi 

fosfat çözücü kök bakterileri arasında Pseudomonas, Bacillus ve Rhizobium genusları yer 

almaktadır (Antoun, 2003).  

Şekil 1. Toprak fosforunun rizobakteriler tarafından çözünmesi (Khan vd., 2009) 

 

Bakterilerin fosfat çözme yeteneğini belirlemek için yapılan çalışmalarda Luo vd. (2003) 

kırmızı toprakta yetiştirilen çeltik bitkisinin rizosferinde mineral fosfatı çözebilen Artobacter, 

Derxia, Xanthomonas ve Alphanobacter bakterilerini izole etmislerdir. Rajarathinam vd. (1995) 

Karamajar ilçesinde, topraktan elde ettikleri izolatlar içerisinde Bacillus megaterium, B. 

polymyxa ve Pseudomonas stutzeri'nin en etkili fosforu çözebilen bakteriler olduğunu tespit 

etmişlerdir. Nahas (1996) topraktan elde ettikleri toplam 42 bakteri ve fungus izolatından kaya 

fosfatını çözmede en iyi etkiyi Pseudomonas cepacia'nın gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Appanna (2007), tarafından Kanada’da yürütülen çalışmada fosfat çözme özelliği belirlenen 16 

bitki gelişimini teşvik edici bakterinin sorgum bitkisi gelişimi üzerinde etkisi incelenmiştir. 

Serada bakteriyle inokule edilmiş bitkilerinden PSBV-1 ile inokuleli olanının en yüksek tane 

verimi, fosfor içeriğine ve fosfor alımına sahip olduğu gözlenmiştir. 

Afzal ve Bano (2008) tarafından Pakistan’da yürütülen çalışmada fosfat çözücü bakteri 

(Pseudomonas sp. (54RB)) uygulamasının saksıda buğday gelişimi ve fosfor alımı üzerinde 

etkisi incelenmiştir. Bakteri uygulamasının kök uzunluğu, gövde uzunluğu, başak uzunluğu, 

tane verimi, tohum protein içeriği ve yaprak protein içeriğinin kontrole göre önemli ölçüde 

arttığını ve fosforlu gübre ile bakteri uygulamasının birlikte uygulanmasının sadece fosforlu 

gübrelemeye göre tane veriminin % 30-40 arasında daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Abbasi vd. (2011), İslamabad’da yapılan çalışmada buğday rizosferinden elde edilen Bitki 

Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin buğday gelişimi ve verimi üzerinde etkileri incelenmiştir. 

WPR-32, WPR-42 ve WPR-51 strainlerinin fosfat çözücü, azot bağlama ve indol asetik asit 

üretme yeteneğinde olduğu belirlenmiş ve bu bakterilerin değişik kombinasyonlarının buğdaya 

inokulasyonu ile birlikte bitki boyunu %25, kök uzunluğunu %27, tane verimini kontrole göre 

%59 arttırdığını bu bakterilerin kontrole ve  %50 azotlu gübrelemeye kıyasla daha fazla tane 

verimine ve tanede fosfor içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Kumar vd. (2014) tarafından Hindistan’da yürütülen çalışmada kıraç alanlarda iyi gelişim 

gösteren yabani bitkilerden izole edilen bakterilerden (Bacillus megaterium, Arthrobacter 

chlorophenolicus ve Enterobacter sp.) Bacillus megaterium BHU1 ve Arthrobacter 

chlorophenolicus BHU3 strainlerinin fosfat çözme ve azot bağlama yeteneğinde olduğu 

gözlenmiştir. Bu bakterilerin üçlü kombinasyonunun tarla denemelerinde buğdaya inokule 

edilmesiyle kontrole kıyasla bitki boyunu %29.4 tane verimini %27.5 arttırdığı, tanede fosfor 

içeriğinin 2.5 kat arttığı gözlenmiştir. 

 

2.2. Hormonlar ve enzim üretimi  

Kök bakterilerinin bitki gelişimini uyarmadaki direkt etkilerinden biri de bitki hormonlar ve 

enzim üretimiyle ilgili olanıdır. Bu bakterilerin indol asetik asit, bazı giberellin ve bazı 

sitokininleri ürettiği bilinmektedir. Bitki hormonları arasında IAA ve enzimler arasında ise 1-

aminoklopropan-1-karboksilat (ACC) deaminaz önemli bir grubu oluşturmaktadır.  

IAA bitkilerde hücre uzamasının teşvik edilmesi, kambiyum hücrelerinin bölünmesi, floem ve 

ksilemin farklılaşması, bitkinin apikal gelişmesi, yaprak yaşlanmasını geciktirme, bitkilerde 

meyve tutumu ve gelişmesi, meyve olgunlaşmasının geciktirilmesi, çiçek gelişiminin 

arttırılması gibi fizyolojik olaylarda rol oynamaktadır (Anonim, 2003a).  

Yapılan araştırmalarda topraktan izole edilen mikroorganizmaların %80'inin IAA 

sentezleyebildiği tespit edilmiş olup Azotobacter, Pseudomonas, Azospirillum, Rhizobium, 

Bacillus ve Enterobacter en önemli IAA sentezleyen genuslardır (Patten ve Glick, 2000).  

Egamberdieva (2009) tarafından Krakow’da yürütülen bir çalışmada IAA üreten bakteriler 

(Pseudomonas aureantiaca TSAU22, Pseudomonas extremorientalis TSAU6 ve Pseudomonas 

extremorientalis TSAU20) stres koşulları (100 mM NaCl) altında buğday çim gelişimi üzerinde 

etkisi incelenmiştir. Bu bakterilerin çim kök gelişimini kontrole göre %25 ve tuzlu ortama göre 

%52 ye kadar arttırdığı gözlenmiş ve bu bakterilerin tuzlu topraklarda buğday yetiştiriciliğinde 

kullanılabileceğini belirlemiştir. 

Sachdev vd. (2009) tarafından Hindistan Pune Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışmada buğday 

rizosferinden izole edilen Klebisella strainlerinin in vitro koşullarda IAA üretimi ve stres 

koşullarında bitki gelişimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. In vitro çalışmada önceden izole 

edilen ve tanımlanan 8 bakteri straininden K8 straini %0.5 NaCI tuzlu ortamda en fazla IAA 

ürettiği belirlenmiştir. Saksı çalışmalarında da bu strainlerle inokule edilmiş buğday bitkilerinin 

kontrole göre önemli miktarda daha fazla kök ve sürgün uzunluğuna sahip olduğu gözlenmiştir. 

Arruda vd. (2013) tarafından Brezilya’da yürütülen bir çalışmada farklı bölgelerde yetiştirilen 

mısır rizosferinden 292 bakteri straini izole edilmiş ve tanımlanarak IAA üretimi incelenmiş ve 

strain RG38 en yüksek IAA ürettiği (130 g ml-1) belirlenmiştir. 

Omar vd. (2014) tarafından Suudi Arabistan’da yürütülen bir çalışmada labaratuvar 

koşullarında 31 PGPB straininin mısır çimlenme ve gelişimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Çalışmada 8 bakteri straininin IAA ürettiği; bunlardan S. marcences P. putida ve P. fluorescens 

bakterilerinin en yüksek IAA ürettiği, bu 8 strainin tohum çimlenmesini %7-13 arasında 

arttırdığı ve bitki gelişimini önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiştir. 

Cardinale vd. (2015) tarafından Almanya’da yürütülen çalışmada Hordeum secalinum ve 

Plantago winteri rizosferinden izole edilen 22 bakteri straininin tuz stresi altındaki arpa gelişim 

üzerine etkisi incelenmiştir. Saksı çalışmasında en iyi aktivite gösteren bakterinin 

Curtobacterium flaccumfaciens E108 olduğu kontrole göre yoğun tuz bulunan ortamda 

biyokütlesinde önemli derecede artış olduğu gözlenmiştir. Bu bakterinin indol asetik asit üretim 

(7.49 μg ml-1) aktivitesi belirlenmiş ayrıca fosfat çözme özelliğinde de olduğu belirtilmiştir. 
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Sivasankari ve Pradeep (2016) tarafından Hindistan’da yürütülen bir çalışmada sorgum 

rizosferinden izole edilen bakterilerin (Bacillus spp., Pseudomonas spp. ve Klebsiella spp.) IAA 

üretim yeteneği test edilmiştir. Bu üç bakteri arasında Klebsiella spp. (0.30 µg/ml) en fazla IAA 

üretme yeteneğinde olduğu genel olarak bu üç bakterinin sorgum bitkisi gelişimi üzerinde 

olumlu etkilerinin olduğu gözlenmiştir. 

 

2.3. ACC deaminaz üretimi ile etilen sentezinin engellenmesi 

Etilen tohum çimlenmesi, dokuların farklılaşması, kök ve sürgün oluşması, kök uzaması, yan 

tomurcukların gelişmesi, ilk çiçeklenme, antosiyan sentezi, çiçek açması ve yaşlanması, meyve 

olgunlaşması, meyvelerde aroma oluşumundan sorumlu uçucu organik bileşiklerin üretimi, 

depo edilen ürünlerin hidrolizi, yaprak ve meyve dökümü, biotik (patojen saldırısı) ve abiyotik 

(kuraklık, su basması, ağır metal, tuz stresi) stres koşullarına karşı bitkilerin yanıtı gibi 

fizyolojik olaylarda etkilidir (Anonim, 2003b).  

Bitkiler tarafından etilen sentezi aşamasında ACC (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic acid) 

önemli rol oynar. ACC bitkilerde etilen varlığının direkt belirleyicisidir (Wang vd., 2000). 

Etilenin düşük seviyelerinde kök oluşumu ve büyümesi artmakta ve kök uzaması 

uyarılmaktadır. Hızla büyüyen kökler tarafından üretilen yüksek seviyelerdeki etilen ise kök 

uzamasını engellemektedir (Penrose ve Glick, 2000; Pal vd., 2000). 

Bitkilerde etilen sentezinin artışı kök gelişmesini önlemektedir. ACC deaminase enzimi etilen 

sentezinde önemli aşamalardan biri olan ACC oluşumunu engeller. Birçok bitki gelişimini 

uyaran kök bakterileri ACC deaminaz aktivitesi göstermektedir. Bitki gelişimini uyaran kök 

bakterileri tarafından üretilen ACC deaminase yardımıyla etilen seviyesinin düşürülmesiyle 

bitkilerin kök uzunluğu artmaktadır. Naveed vd. (2008) Pakistan’da yürütülen bir çalışmada 

buğday rizosferinden izole edilen 3 farklı ACC deaminaz aktivitesi gösteren bakterilerin (S5, 

S7 ve S9) tavsiye edilen kimyasal gübrelerin (NPK: 120-100-60 kg ha-1) %50 ve %75’i kadar 

kimyasal gübre verilmiş tarlalarda buğday bitkisi gelişimi ve verimi üzerindeki aktiviteleri 

incelenmiştir. Çalışma sonunda tüm izolatlar %50 ve %75 gübrelemede kontrole ve %100 

tavsiye edilen gübreleme uygulanmış olana göre verim parametreleri yönünden önemli 

derecede artış gözlenmiştir. Bu çalışmada bakteri uygulamasının gübre kullanımını % 25 

oranında azaltabileceği ve kimyasal gübrenin buğday gelişimi üzerinde olumsuz etkilerinin 

azaltılabileceği belirlenmiştir.  

Shakir vd. (2012) tarafından yürütülen çalışmada ACC-deaminaz içeren bakteriler tarafından 

oluşturulan kuraklık toleransının yarı kurak iklimde yetistirilen buğdaylarda etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmalarında Pakistan'ın güney Punjab bölgesinden 30 bakteriyel izolat elde 

etmişlerdir. İzolatları ACC-deaminaz aktivitelerini belirlemişler ve bu aktiviteyi gösteren 

izolatların etilen hormon seviyesinde düşüş meydana getirdiklerini tespit etmişlerdir. 

Rizobakteriler ile inokule edilen bitkilerin kök ve gövde uzunluklarında, kitlelerinde, yanal kök 

sayılarında önemli oranında artışlar meydana geldiğini saptamışlardır. Araştırma sonucunda 

ACC-deaminaz'ın bitkide zarar oluşturabilecek etilen seviyesini düşürebileceğini ve buna bağlı 

olarak kuraklık stresini elimine edebildiğini bildirmişlerdir. 

Bangash vd. (2013) tarafından yürütülen çalışmada kuraklığın yaşandığı Pakistan'ın Chakwal, 

Attock ve Rawalpindi bölgelerinde çözüm olarak ACC-deaminaz aktivitesi gösteren PGPB 

izolatları ile buğday bitkisinde araştırma yapmışlardır. Farklı sulama seviyeleri ile yürüttükleri 

çalışmaları sonucu su stresi koşullarda buğdayın gelişimi üzerinde bakterilerin etkisinin 

kontrole göre önemli derecede olduğu ve yapılan analizlerde bakterilerin Serratia ve 

Aerococcus genusuna ait strainler olduğunu belirtmişlerdir. 
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Suarez vd. (2015) tarafından yürütülen araştırmada Plantago köklerinden izole edilen 

Hartmannibacter diazotrophicus E19T straininin tuzlu (200 ve 400 mM NaCI) ortamda yazlık 

arpa gelişimi üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonunda bakteriyle inokule edilmiş 

bitkilerde ACC deaminaz etkisiyle etilen sentezinin kontrole kıyasla önemli ölçüde azaldığı 

ayrıca kök (%308) ve sürgün (%189) kuru ağırlığını arttığını belirtmişlerdir.  

Zerrouk vd. (2015) tarafından Cezayir’de yürütülen bir çalışmada Palm rizosferinden izole 

edilen Pseudomonas fluorescens 002 straininin aliminyum ve tuz stresi altındaki mısır gelişimi 

üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonunda primer ve lateral köklerinin sayısında 

uzunluğunda ve kök kuru ağırlığında her iki stres koşullarında kontrole kıyasla önemli ölçüde 

artış gözlenmiştir.  

Singh ve Jha (2016) tarafından Krakow’da yürütülen bir çalışmada sorghum rizosferinden izole 

edilen ACC deaminaz aktivitesi gösteren Enterobacter sp. SBP-6 straininin farklı tuz 

konsantrasyonlarındaki (150, 175, 200 mM NaCl) saksılarda buğday gelişimi üzerindeki etkisi 

gözlenmiştir. Çalışma sonunda bakteri ile inokule edilmiş bitkilerin kontrole kıyasla %10-42 

arasında total biyokütlesinin arttığı ayrıca bitki klorofil içeriğinin %33-41 arasında arttığı ve 

potasyum alımında %23-31 arasında artış yaşandığı gözlenmiştir. Çalışma sonunda bu 

bakterinin tuz stresi koşullarında buğdayda stres etkisini azaltmak için kullanılabileceğini 

belirtilmiştir. 

 

2.4. Dolaylı etkileri 

Bitki gelişimini teşvik eden bakteriler besin rekabeti, antibiyotik, antifungal metabolit üreterek 

ve sistemik dayanıklılığı teşvik ederek dolaylı etkide bulunurlar. 

 

2.5. Besin rekabeti 

Bitkilerin kök bölgesinde hem patojen hem de patojen olmayan bazı mikroorganizmalar 

bulunmaktadır. Bitki gelişimini teşvik edici bakteriler demir, karbon ve azot kaynakları 

açısından rekabete girerek zararlı mikroorganizmaların gelişimini engellemektedir.  

Özellikle mikroorganizmaların enerji metabolizmalarında önemli bir rol oynayan demir, 

toprakta kullanılabilir serbest iyon halinde sınırlı oranda bulunur. Toprakta sınırlı miktarda 

bulunan demiri alabilmek amacıyla bakteriler ekstraselüler olarak sideroforları sentez ederler. 

Sözcük anlamı demir taşıyıcı demek olan sideroforlar topraktaki demir iyonlarını alır ve onları 

hücre içindeki metabolik olaylarda kullanılmak üzere hücre içine bırakır.  

Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından üretilen siderofor yardımıyla toprakta sınırlı 

miktarda bulunan demir alınarak patojenlerin gelişmesi engellenir. Patojenlerin 

engellenmesiyle de biyokontrol yoluyla bitki gelişimi olumlu yönde etkilenir. Bunun yanında 

bu bakteriler aldıkları demirden bitkiler de faydalanmakta olup bitki gelişimi üzerinde olumlu 

etki görülmektedir. Rana vd. (2011) tarafından Milan Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada 

buğday rizosferinden elde edilen 10 bakteri straininin (AW1–AW10) IAA üretimi, siderefor ve 

ACC deaminaz aktiviteleri incelenmiş olup bu strainlerin buğday çimlenme ve gelişimi 

üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Tüm bu bakteriler içerisinde siderefor aktivitesine sahip olan 

AW-5 bakterisi Providencia sp. (AW5) olarak tanımlanmış olup kontrol ve diğer strainlere göre 

en iyi çimlenme oranına ve hızına sahip olduğu tespit edilmiştir. Sadeghi vd. (2012) tarafından 

İran Biyoteknoloji Enstitüsü’nde yürütülen bir çalışmada siderefor ve oksin ürettiği tespit edilen 

Streptomyces C izolatının tuz stresi (160 Mm NaCl) altında buğday gelişimi üzerine etkisi 

belirlenmiştir. Çalışmada toprağa uygulanan C izolatının çimlenme oranı, sürgün uzunluğu ve 

kuru ağırlığını hem kontrole hem de tuzlu bakteri uygulanmamışa göre önemli miktarda 
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arttırdığı, ayrıca bitkinin demir ve mangan içeriğinde önemli miktarda artış olduğu 

gözlenmiştir. 

Jarak vd. (2012) tarafından Sırbistan’da yürütülen bir çalışmada Pseudomonas sp. Q4b, 

Bacillus sp. Q5a ve Azotobacter chroococcum 8 strainlerinin mısır gelişimi üzerinde etkisi sera 

ve tarla koşullarında incelenmiştir. Pseudomonas sp. Q4b straininin en yüksek miktarda 

siderofor ürettiği (10.67 mm) ve bakterilerin birlikte inokulasyonu ile kontrole göre (9900 

kg/ha) en yüksek verimin alındığı (11000 kg/ha) gözlenmiştir.  

Ji vd.  (2014) tarafından Seul’de yürütülen araştırmada çeltik yaprak, gövde ve köklerinden 576 

endofit bakteri izole edilmiş ve bunların Penibacillus, Microbacterium, Bacillus ve Klebsiella 

genusuna dâhil oldukları belirlenmiştir. Çeltik tohumuna bu bakterilerin uygulanmasıyla bitki 

gelişiminin olumlu derecede etkilendiği in vitro çalışmada bu bakterilerden 6’sının yüksek 

miktarda siderefor ürettiği tespit edilmiştir. 

Vaid vd. (2017) tarafından Hindistan’da yürütülen bir çalışmada Burkholderia ve Acinetobacter 

genusuna ait 3 strainin buğdayda etkisini belirlemek üzere saksı çalışması yapılmıştır. 

Çalışmada 3 bakteri straininin (BC+AX+AB) birlikte uygulanışı demir alımını kontrole göre 

önemli derecede arttırmış ve tanede %34 ve sapta %52.4 demir içeriğinin bakteri 

uygulanmamışa göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu sonucun bakterilerin siderofor 

üretiminden kaynaklandığı tespit edilmiştir.  

 

2.6. Antibiyotik üretimi 

Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından salgılanan çeşitli antibiyotikler ile bu zararlı 

mikroorganizmaların gelişmesi engellenir. Bu zararlı mikroorganizmaların engellenmesiyle de 

bitki kökleri daha iyi gelişir.  

Durán vd. (2014) tarafından Şili’de yürütülen araştırmada selenyum gübrelemesi yapılan 

buğday rizosferinden elde edilen bakterilerin tanımlanması ve etkileri incelenmiştir. Çalışmada 

bu bakterilerin fosfat çözme, siderefor ve oksin üretimi yanında Acinetobacter sp. (strain E6.2), 

Bacillus sp. (strain E8.1), ve Klebsiella sp. (strains E5 and E1) strainlerinin tahıllarda çökertene 

neden olan toprak kökenli Gaeumannomyces graminis fungal etmeninin misel gelişimini in 

vitro koşullarda sırasıyla %100, 50 ve 30 oranında azalttığı belirlenmiştir. 

Naseem ve Banoo (2014) tarafından İslamabad’da yürütülen araştırmada topraktan izole edilen 

ve antibiyotik üreten üç farklı bakteri straininin (Proteus penneri (Pp1), Pseudomonas 

aeruginosa (Pa2), ve Alcaligenes faecalis (AF3)) mısıra inokule edilerek kuraklık şartlarında 

bitki gelişimi üzerinde etkisi incelenmiştir. Kontrole kıyasla kuraklık şartlarında bitkinin su, 

protein ve şeker içeriğinin önemli derecede fazla olduğu ve solgunluğa neden olan fungus 

gelişimini engellediği görülmüştür. 

Toumatia vd. (2016) tarafından Cezayir’de yürütülen çalışmada buğday rizosferinden elde 

edilen antagonist etkili Streptomyces mutabilis IA1 straininin buğdayda hastalığa neden olan 

toprak kökenli Fusarium culmorum patojenine karşı etkisi ve buğdayda gelişme üzerine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada bakteri ile inokule edilmiş buğdaylarda ürettiği antibiyotikle 

hastalığın meydana gelmesini %64.7 ve hastalık şiddetini %79.6 oranında azalttığı gözlenmiş 

ayrıca çimlenme oranında artış sağladığı görülmüştür. 

Godino vd. (2016) tarafından Arjantin’de yürütülen bir çalışmada hastalık etmeni oluşturan 

Pseudomonas ve Xanthomonas genusuna ait fitopatojen bakterileri engelleyici özellikte olan 

bakteri buğday rizosferinden izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu bakteri Pseudomonas 

fluorescens SF39 olarak tanımlanmış ve engelleyici etkisinin ürettiği bakterisinden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. 
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Müller vd. (2016) tarafından Newyork’ta yürütülen bir çalışmada buğday yapraklarından izole 

edilen 175 Floresan Pseudomonas strainin buğdayda hastalık etmeni olan Fusarium ve 

Alternaria funguslarına karşı antagonistik etkileri araştırılmış ve bu strainlerin 40’ının bu 

hastalık etmenine karşı antagonist etkide bulunduğu belirlenmiş ve bu strainlerin doğal bitki 

koruma ürünü olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. 

 

2.7. Sistemik dayanıklılığın teşviki 

Hastalıklardan korunma mekanizmalarından biri PGPB tarafından oluşturulabilen bitkinin 

fiziksel ve biyokimyasal etkilenmesine dayalı sistemik dayanıklılıktır (Van Loon vd., 1998). 

PGPB bakterileri PR proteini ve Salisilik asit üretiminde rol oynayarak fungal, bakteriyel, viral 

etmenlere ve abiyotik faktörlere karşı bitkilerde dayanıklılık sağlarlar. Yapılan araştırmalarda 

Floresan Pseudomonas'ların sistemik dayanıklılığı teşvik edebilme yeteneğine sahip olduğu 

görülmüştür (Pieterse vd., 2001).  

Raj vd. (2004) tarafından Hindistan’da yürütülen çalışmada 5 farklı Pseudomonas straini 

(Pseudomonas fluorescens UOM SAR 14, UOM SAR 30, UOM SAR 32, UOM SAR 56 ve 

UOM SAR 80) ile inokule edilen inci darının fungal hastalık etmeni olan Sclerospora 

graminicola karşı etkisi incelenmiştir. Bakteri uygulanmış bitkilerin hem tarla koşullarında hem 

sera koşullarında hastalığa karşı sistemik dayanıklılık kazandığı bu dayanıklılığın strainlere 

bağlı olarak %20-75 arasında değiştiği UOM SAR 14 straininin %71-75 arası daha az 

hastalıktan etkilendiği ve bunların yanında tane veriminin %22 arttığı gözlenmiştir. 

Al-Ani vd. (2011) tarafından Bağdat Üniversitesinde yürütülen çalışmada arpa ve buğdayda 

sarı cüceliğe neden olan virüse karşı arpaya Pseudomonas fluorescence ve Azospirillum 

irakense bakterileri inokule edilmiş ve bu bakterilerin hastalığı önemli ölçüde azalttığı P. 

fluorescence bakterisinin A. irakense’ den daha etkin olduğu belirlenmiştir. 

Fang vd. (2013) tarafından Milan Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışmada mısır rizosferinden 

izole edilen P. aurantiaca JD37 straininin kök bölgesinde yoğun kolonize olduğu ve bitki 

gelişimine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu bakterinin mısırda güney yaprak 

hastalığına neden olan Bipolaris maydis etmenine karşı bitkide sistemik dayanıklılığı teşvik 

ettiği ve hastalığı zararını azalttığı belirlenmiştir. 

Ji vd. (2014) tarafından Seul’de yürütülen araştırmada çeltik yaprak, gövde ve köklerinden 576 

endofit bakteri izole edilmiş ve bunların Penibacillus, Microbacterium, Bacillus ve Klebsiella 

genusuna dâhil oldukları belirlenmiştir. Çeltik tohumuna bu bakterilerin uygulanmasıyla bitki 

gelişiminin olumlu derecede etkilendiği, B. subtilis ve CB-R05 strainlerinin çökerten etmeni 

olan Rhizoctonia solani ve Fusarium oxysporum’a karşı sistemik dayanıklılığı teşvik ettiği 

gözlenmiştir. 

Singh vd. (2015) tarafından Hindistan’da yürütülen çalışmada sorgum rizosferinden izole 

edilen ve ACC deaminaz aktivitesi gösterdiği belirlenen Klebsiella sp. SBP-8 bakterisinin tuz 

stresi altında buğday gelişimi üzerinde etkisi incelenmiştir. Bakteriyle uygulanmış bitkinin 150-

200mM tuz konsantrasyonunda kontrole göre bitki biyoması ve klorofil içeriğinin daha fazla 

olduğu ve yapılan moleküler çalışmalarda bitkinin sistemik dayanıklılık kazandığı 

belirlenmiştir. 

Adam vd. (2017) tarafından 2013-2014 yıllarında Benaki Fitopatoloji Enstitüsü’nde yürütülen 

bir çalışmada PGPB bakterileri olan Pseudomonas putida BTP1, Bacillus subtilis Bs2500, 

Bs2504, and Bs2508 strainlerinin 3 çeşit arpada çizgili yaprak lekesine neden olan Pyrenophora 

graminea fungal etmeni engelleme etkisi tarla koşullarında test edilmiştir. Araştırma sonucunda 

P. putida BTP1 ve Bs2508 in oluşturduğu sistemik dayanıklılığın her üç çeşitte hastalığı önemli 
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derecede azalttığı ve P. putida BTP ile inokule edilmiş arpalarda hastalığın % 66 oranında 

azaldığı gözlenmiştir. 

 

3. SONUÇ 

 

Yeşil devrimin ardından yoğun kimyasal gübre ve ilaç kullanımı çevre üzerinde olumsuz etkide 

bulunmuş olup, toprak kirliliği artmış, verimsizleşmiş ve bitki hastalığına sebep olan 

patojenlerde yeni ırklar ortaya çıkmış olup, biyoçeşitlilikte azalma olmuştur. Sürdürülebilir 

tarımın gerçekleştirilebilmesi için yeni alternetif yolların bulunması ve üretimde uygulanması 

gerekmektedir. Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerinin kullanımı, kimyasal girdi kullanımını 

ve çevre kirliliğini azaltmada önemli bir alternatif olacaktır. Ancak bu bakterilerin yaygın olarak 

kullanımındaki en büyük engel yüksek konsantrasyonda tuz ve ağır metal, yüksek pH, sıcaklık 

ve rekabet yeteneği yüksek diğer mikroorganizmalardır. Yapılan çalışmalarda uygun çevre ve 

bitki seçilmesi durumunda PGPB olumlu etkiler göstermektedir. 

Bu etkileri göstermesi için farklı çevre koşulları ve bitkilerde hangi bakteriyel özelliklerin 

kullanılacağı ve optimum etkin bakterilerin seçimi ve formülasyonu açıklıkla tanımlanmalıdır. 

Bunların yanında PGPB'ler üzerindeki araştırmalar son yıllarda artmasına rağmen özellikle 

ülkemizdeki sayısı halen sınırlıdır. Çalışmaların sayısına bakıldığında bu konu ile ilgili 

çalışmaların arttırılması gerektiği açık bir şekilde görülmektedir. Şimdiye kadar yapılan 

çalışmalar bizlere pek çok faydası ile PGPB'lerin tarımsal üretimde kimyasalların yerini büyük 

oranda alacağını göstermektedir.  
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ABSTRACT 

Chalcones and heteroaryl chalcones have many different biological activities, such as 

antibacterial, anticancer, anti-HIV, anti-inflammatory, monoamine oxidase (MAO) inhibition 

activities. Sulphonamides (sulfa drugs) are the first drugs used systematically to prevent 

various diseases and are known as chemotherapeutic agents. Sulfonamides are used as 

enzyme inhibitors, especially carbonic anhydrase. Besides, they have very common biological 

and pharmacological properties. In this study, heteroaryl-chalcones were synthesized from 

furfurylaldehyde and sulfonamide groups were attached to these compounds in two steps. 

Their DPPH activities were evaluated as antioxidant property. All the synthesized compounds 

exhibited high antioxidant activity. 

Keywords: Chalcone, DPPH, Furan. 

 

1. INTRODUCTION 

A group of compounds having different substitution patterns on the two aromatic rings of 1,3-

diphenyl-2-propen-1-one which is known as chalcone and it is linked by a three carbon α,β-

unsaturated carbonyl system (Singh et al., 2014). It is an important class of natural product 

and belongs to the flavonoid family which have been reported a wide spectrum of biological 

activities including anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-bacterial and anti-fungal activity 

(Sahu et al., 2012). 

Heteroaryl chalcones are obtained by reacting heterocyclic aldehyde with acetophenone or 

aldehyde with heterocyclic acetophenone derivatives. Many of the heteroaryl chalcones were 

prepared and proven that these scaffold have tremendous biological potential such 

asantibacterial, anticancer, anti-HIV, anthelmintic, antimalarial, anti-fungal, anti-

inflammatory, MAO inhibition, anti-angiogenic andanti-leismanial activities (Figure 1)  

(Mathew et al., 2014). 

 

 

Figure 1. Some heteroaryl-chalcone derivatives and their biological activities 

 

Reactive oxygen species (ROS) play an important role in the formation of various serious 
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diseases; such as cancer, heart diseases, diabetes, arteriosclerosis and cataracts. The harmful 

effects of free radicals that cause potential biological damage are called oxidative stress. Free 

radicals in the human body play a pathogenic role in the formation of many chronic 

degenerative diseases such as cancer, autoimmune, inflammatory and cardiovascular 

neurodegenerative diseases (Dai et al., 2017). 

 

Antioxidants are defined as substances that delay inhibit or eliminate oxidative damage to a 

target molecule when present in low concentrations in food or in the body (Figure 2) (Yehye 

et al., 2015). 

 

 

Figure 2. Some well-known antioxidant compounds 

 

In this study, heteroaryl-chalcones were synthesized from furfurylaldehyde and sulfonamide 

groups were attached to these compounds in two steps. Their DPPH activities were evaluated 

as antioxidant property. 

 

2. METHODS 

The synthetic procedure is given in Scheme 1. 

2-furfuraldehyde was reacted with the various benzaldehyde derivatives in alcolic bases at 

room temperature for 5h. The furfurylchalcones were treated with excess chlorosulfonic acid 

and then it was reacted with the methylamine in EtOH solution at room temperature for 2h to 

obtain final products. 
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Scheme 1. Synthesis of compounds 5a-5e 

 

DPPH (1.1-Diphenyl-2-Pycrylhydrazyl) free radical scavenging assay was determined 

according to the literature (Kurt et al., 2015). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The 1H NMR and 13C NMR spectra of 5a are given Figure 3 and Figure 4, respectively. The 

DPPH activity results of the synthesized compounds are given in Table 1. 

As shown in Table 1, all the synthesized compounds exhibited the antioxidant activity. The 

IC50 values of the synthesized compounds were between 4.23 μM and 106.51 μM for DPPH 

activity. Among them, 4e showed the strongest antioxidant activity with the IC50 value of 4.23 

μM, which is almost 2-fold more active than that of quercetin used as a standard. Also, 4a-e 

including sulfonyl chloride moiety exhibited stronger antioxidant activity than 5a-e 

sulphonamide moiety. 

Table 1. The DPPH activity results of the synthesized compounds 

 

Compounds R1 R2 DPPH 

IC50 (µM) 

4a CH3 H 48.27 ± 0.04 

4b OCH3 SO2Cl 33.59 ± 0.12 

4c Cl H 56.42 ± 0.14 

4d SO2Cl OH 6.68 ± 0.02 

4e OH SO2Cl 4.23 ± 0.02 

5a CH3 H 62.54 ± 0.24 

5b OCH3 SO2NHCH3 50.31 ± 0.30 

5c Cl H 106.51 ± 1.18 

5d SO2NHCH3 OH  22.18 ± 0.22 

5e OH  SO2NHCH3 12.39 ± 0.08 

Quercetin - - 8.69 ± 0.04 
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Figure 3. The 1H NMR spectra of compound 5a 

 

 

Figure 4. The 13C NMR spectra of compound 5a 
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4. CONCLUSION 

In conclusion, a series of heteroaryl-chalcone derivatives containing furan moiety was 

synthesized and their antioxidant activities were evaluated. All the synthesized compounds 

exhibited high antioxidant activity. Among them, 4e showed the strongest antioxidant activity 

with the IC50 value of 4.23 μM. The presence of the hydroxyl groups and sulfonyl chloride 

moiety on the phenyl ring were seen to play a key role for antioxidant activity. 
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ABSTRACT 

Reactive oxygen species (ROS) play an important role in the formation of various serious 

diseases; such as cancer, heart diseases, diabetes, arteriosclerosis and cataracts. The harmful 

effects of free radicals that cause potential biological damage are called oxidative stress. Free 

radicals in the human body play a pathogenic role in the formation of many chronic 

degenerative diseases such as cancer, autoimmune, inflammatory and cardiovascular 

neurodegenerative diseases. Chalcones and heteroaryl chalcones have many different 

biological activities, such as antibacterial, anticancer, anti-HIV, anti-inflammatory, 

monoamine oxidase (MAO) inhibition activities. In this study, thiophene-chalcone derivatives 

were synthesized from thiophenaldehyde and sulfonamide groups were attached to these 

compounds in two steps. Their DPPH activities were also evaluated as antioxidant property. 

All the synthesized compounds exhibited high antioxidant activity. 

Keywords: Chalcone, DPPH, Thiophene. 

 

1. INTRODUCTION 

Reactive oxygen species (ROS) play an important role in the formation of various serious 

diseases; such as cancer, heart diseases, diabetes, arteriosclerosis and cataracts. The harmful 

effects of free radicals that cause potential biological damage are called oxidative stress. Free 

radicals in the human body play a pathogenic role in the formation of many chronic 

degenerative diseases such as cancer, autoimmune, inflammatory and cardiovascular 

neurodegenerative diseases (Dai et al., 2017). 

 

Antioxidants are defined as substances that delay inhibit or eliminate oxidative damage to a 

target molecule when present in low concentrations in food or in the body (Figure 1) (Yehye 

et al., 2015). 
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Figure 1. Some well-known antioxidant compounds 

 

DPPH method is commonly used to measure the ability of antioxidants to sweep free radicals. 

In this spectrophotometric method, a stable free radical, DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl), is used. Antioxidants are based on the ability to degrade the DPPH radical, 

and when it interacts with radical hydrogen donors, hydrazine is reduced (Kurt et al., 2015). 

A group of compounds having different substitution patterns on the two aromatic rings of 1,3-

diphenyl-2-propen-1-one which is known as chalcone and it is linked by a three carbon α,β-

unsaturated carbonyl system (Figure 2) (Singh et al., 2014). 

 

 

Figure 2. The structure of chalcone 

 

It is an important class of natural product and belongs to the flavonoid family which have 

been reported a wide spectrum of biological activities including anti-inflammatory, anti-

mutagenic, anti-bacterial and anti-fungal activity (Figure 3) (Sahu et al., 2012). 

Heteroaryl chalcones are obtained by reacting heterocyclic aldehyde with acetophenone or 

aldehyde with heterocyclic acetophenone derivatives. Many of the heteroaryl chalcones were 

prepared and proven that these scaffold have tremendous biological potential such 

asantibacterial, anticancer, anti-HIV, anthelmintic, antimalarial, anti-fungal, anti-

inflammatory, MAO inhibition, anti-angiogenic andanti-leismanial activities (Mathew et al., 

2014). 
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Figure 3. Some chalcone derivatives and their biological activities 

 

In this study, thiophene-chalcone derivatives were synthesized from thiophenaldehyde and 

sulfonamide groups were attached to these compounds in two steps. Their DPPH activities 

were also evaluated as antioxidant property. 

 

2. METHODS 

The synthetic procedure is given in Scheme 1. 

2-thiophenealdehyde was reacted with the various benzaldehyde derivatives in alcolic bases at 

room temperature for 5h. The thiophenylchalcones were treated with excess chlorosulphonic 

acid and then it was reacted with the methylamine in EtOH solution at room temperature for 

2h to obtain final products. 

DPPH (1.1-Diphenyl-2-Pycrylhydrazyl) free radical scavenging assay was determined 

according to the literature (Kurt et al., 2015). 
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Scheme 1. Synthesis of compounds 5a-5e 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The 1H NMR and 13C NMR spectra of 5a are given Figure 4 and Figure 5, respectively. 

The DPPH activity results of the synthesized compounds are given in Table 1. 

As shown in Table 1, all the synthesized compounds exhibited the antioxidant activity. The 

IC50 values of the synthesized compounds were between 18.32 μM and 99.15 μM for DPPH 

activity. Among them, 4e showed the strongest antioxidant activity with the IC50 value of 

18.32 μM, which is almost 2-fold less active than that of quercetin used as a standard. Also, 

4a-e including sulfonyl chloride moiety exhibited stronger antioxidant activity than 5a-e 

sulphonamide moiety. 

 

Table 1. The DPPH activity results of the synthesized compounds 

 

Compounds R1 R2 DPPH 

IC50 (µM) 

4a CH3 H 62.72 ± 1.04 

4b OCH3 SO2Cl 47.95 ± 0.92 

4c Cl H 70.24 ± 1.14 

4d SO2Cl OH 20.86 ± 0.70 

4e OH SO2Cl 18.32 ± 0.52 

5a CH3 H 76.45 ± 0.74 

5b OCH3 SO2NHCH3 64.13 ± 0.85 

5c Cl H 99.15 ± 1.18 

5d SO2NHCH3 OH  36.81 ± 0.53 

5e OH  SO2NHCH3 26.93 ± 0.48 

Quercetin - - 8.69 ± 0.04 
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Figure 4. The 1H NMR spectra of compound 5a 

 

 

Figure 5. The 13C NMR spectra of compound 5a 
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4. CONCLUSION 

In conclusion, a series of thiophene-chalcone derivatives containing sulphonamide moiety 

was synthesized and their antioxidant activities were evaluated. All the synthesized 

compounds exhibited moderate antioxidant activity. Among them, 4e showed the strongest 

antioxidant activity with the IC50 value of 18.32 μM. The presence of the hydroxyl groups and 

sulfonyl chloride moiety on the phenyl ring were seen to play a key role for antioxidant 

activity. 
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ABSTRACT 

Schiff bases are important class of organic compounds. It is known that Schiff bases have 

various pharmacological activities; such as antibacterial, antifungal, antimalarial, anti-

inflammatory and antipyretic as well as their use as dyes, pigments, starting materials, organic 

synthesis intermediates, catalysts and polymer stabilizers. The imine group present in the 

Schiff bases is responsible for biological activities and these activities can be modulated in 

general by modifying the substituent groups in the molecules. In this study, some Schiff bases 

containing anthracene moiety were synthesized and their DPPH activities were evaluated as 

antioxidant property. All the synthesized compounds exhibited high antioxidant activity. 

Keywords: Anthracene, DPPH, Schiff base. 

 

1. INTRODUCTION 

Anthracene is a solid polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) of formula C14H10, consisting 

of three fused benzene rings. Anthracene, also called paranaphthalene, is the simplest tricyclic 

aromatic hydrocarbon. Anthracene is used as an intermediate compound for the 

manufacturing of dyes and polyradicals used to make resins (Suzuki et al., 2004). It may also 

be used as a diluent for wood protection products, an insecticide, or a fungicide. Furthermore, 

anthracene is an organic crystallized photoconductor used in electrophotography (Okada, 

2019).  

A variety of anthracene derivatives find specialized uses. One of the most interesting features 

of anthracene and anthracene derivatives is its recycled dimerization (Figure 1). In terms of 

usefulness, compounds such as anthracene dimers and other polycyclic aromatic 

hydrocarbons play in important role in organic semi-conductors. Additionally, they have 

received considerable attention from researchers for their application as organic materials that 

can serve in solar panels to harness the energy of the sun (Al-Saeedi et al., 2013). 

 

 

Figure 1.  Dimerization of anthrecene  
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Since its discovery anthracene derivatives have been found to have a large amount of utility 

across several subfields of chemistry. In view of their fluorescent properties, they are of 

practical interest as sensors and markers in biological or supramolecular systems (Atherton et 

al., 2003). As dyes for study of lipid monolayers (Bouas et al., 2000), anthrecene derivatives 

have also been used to study the binding effects of ligands in DNA folding (Duff et al., 2006).  

Moreover, some anthrecene derivatives have been used to improve the activity of laccase of 

white rot fungi (Yadav et al., 2018) (Figure 2). 

 

 

Figure 2. Some anthrecene derivatives and their applications 

 

Schiff bases (SB) are versatile ligands which are synthesized from the condensation of an 

amino compound with carbonyl compounds and they are one of the most widely used organic 

compounds (Figure 3) (Prakash et al., 2013).  

 

 

Figure 3. Basic shynthesis and structure of the Shiff Bases 

 

It is known that SB have various pharmacological activities; such as antibacterial. antifungal. 

antimalarial. etc. SB have also wide applications in food industry. dye industry. organic and 

analytical chemistry etc. (Figure 4) (Fatima et al., 2011).  

 

 

Figure 4. Some of the bioactive Shiff Bases 
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Free radicals in the human body play a pathogenic role in the formation of many chronic 

degenerative diseases such as cancer, autoimmune, inflammatory and cardiovascular 

neurodegenerative diseases (Dai et al., 2017). 

Antioxidants are defined as substances that delay inhibit or eliminate oxidative damage to a 

target molecule when present in low concentrations in food or in the body (Yehye et al., 

2015). 

DPPH method is commonly used to measure the ability of antioxidants to sweep free radicals. 

In this spectrophotometric method, a stable free radical, DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl), is used. Antioxidants are based on the ability to degrade the DPPH radical, 

and when it interacts with radical hydrogen donors, hydrazine is reduced (Kurt et al., 2015). 

In this study, some Schiff bases containing anthracene moiety were synthesized and their 

DPPH activities were evaluated as antioxidant property. 

 

2. METHODS 

The synthetic procedure is given in Scheme 1. 

 

 

Scheme 1. Synthesis of anthracene derivatives 

 

The 2-aminoanthracene was reacted with various benzaldehyde derivatives in benzene for 12h  

to obtain Schiff bases. 

DPPH (1.1-Diphenyl-2-Pycrylhydrazyl) free radical scavenging assay was determined 

according to the literature  (Kurt et al., 2015). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The 1H NMR and 13C NMR spectra of 3a are given Figure 5 and Figure 6, respectively. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 563 

 

 

Figure 5. The 1H NMR spectra of compound 3a 

 

 

Figure 6. The 13C NMR spectra of compound 3a 

 

 The DPPH activity results of the synthesized compounds are given in Table 1. 
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Table 1. The DPPH activity results of the synthesized compounds 

 

Compounds R DPPH 

IC50 (µM) 

3a H 55.36 ± 0.84 

3b 4-CH3 77.92 ± 0.92 

3c 4-OCH3 50.14 ± 0.66 

3d 4-F 20.10 ± 0.22 

3e 4-Cl 38.45 ± 0.25 

3f 3-NO2 10.45 ± 0.14 

3g 4-NO2 2.34 ± 0.02 

Quercetin - 8.69 ± 0.04 

 

As shown in Table 1, all the synthesized compounds exhibited the antioxidant activity. The 

IC50 values of the synthesized compounds were between 2.34 μM and 77.92 μM for DPPH 

activity.  

Among them, 3g exhibited the strongest antioxidant activity with the IC50 value of 2.34 μM, 

which is almost 4-fold more active than that of quercetin used as a standard. 

3f and 3g including nitro group exhibited stronger antioxidant activity than the other 

synthesized compounds. It could be hypothesized that the nitro group and three aromatic rings 

can easily support stability of the radical intermediates by the resonance properties.  

  

4. CONCLUSION 

In conclusion, a series of Schiff bases containing anthracene moiety was synthesized and their 

antioxidant activities were evaluated. All the synthesized compounds exhibited high 

antioxidant activity. 3g showed the strongest antioxidant activity with the IC50 value of 2.34 

μM. The presence of the nitro groups on the anthracene moiety and polycyclic groups were 

seen to play a key role for DPPH activity.  
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ÖZET 

Plastik ekstrüzyonda, şişme ve akış dengeleme iki ana problemdir. Plastik ekstrüzyonda akışı 

dengelemek için akış ayrıcılar yöntemi, basit profiller yöntemi ve optimizasyon yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, akış ayırıcıların akış dengelemeye etkisi araştırılmıştır. Akış 

ayırıcılar kullanarak, polipropilen malzemesi için karmaşık geometri bir profil üzerinde 

analizler ANSYS AIM ortamında gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda akış 

ayırıcı kullanarak akış dengelenebildiği, fakat kalıp düzlüğündeki çapraz akışın engellemediği 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Polimer ekstrüzyonu, Akış bölücüler, Akış dengeleme. 

ABSTRACT 

In plastic extrusion, swelling and flow balancing are two main problems  at die exit. For 

balancing the melt flow in plastic extrusion, the flow separators method, the simple profiles 

method and optimization methods are used. In this study, the effect of flow separators on flow 

balancing was investigated. For polypropylene material, analyzes were performed in the 

ANSYS AIM for a complex geometry frame using flow seperators. As a result of the 

analyzes, it is obtained that flow seperators were balanced the melt flow, but cross flow of 

melt in the die land was not prevented. 

Keywords: Polymer extrusion, Flow separator, Flow balancing. 

1.GİRİŞ 

Termoplastik ekstrüzyon kalıpları genellikle, Şekil 1’ de görüldüğü gibi adaptör bölgesi (AZ), 

geçiş bölgesi (TZ), kalıp ön bölgesi (PPZ) ve kalıp düzlüğü bölgesi (PZ) olmak üzere dört ana 

bölgeden oluşmaktadır Karmaşık geometrili bir kesite sahip profil ekstrüzyonunda ana 

problem, kalıp çıkışında eriyik hızının dengelenmesi ve şişmedir. Bu iki ana problem PPZ ve 

PZ bölgelerinde giderilmeye çalışılmaktadır [1]. 
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Şekil 1: Termoplastik ekstrüzyon kalıp bölgeleri [1] 

Kalıp çıkışında eriyik hızı dengelemek üzere farklı yöntemlerin kullanıldığı literatürden 

bilinmektedir. Akış ayırıcı kullanmak, basit bölgelere bölmek ve optimizasyon yöntemleri 

kullanmak eriyik akışın dengelenmesinde diğer yöntemlere nazaran daha çok 

kullanılmaktadır. 

Optimizasyonda, yapılan akış analizlerinden elde edilen hızlar kullanılarak, hızın dengede 

varsayıldığı bir amaç fonksiyonu elde edilir. Bu amaç fonksiyonuna bağlı olarak da kalıp 

düzlüğü bölgesinin uzunluğu ve kesit kalınlığı hesaplanmaktadır [1-6]. Optimizasyonda 

SIMPLE algoritması ve deneysel algoritma gibi yöntemler kullanılmaktadır[1,4]. Akış 

ayırıcılar kullanılarak kalıp çıkışında eriyik hızının dengelenebilmesi için, akış geometrisi 

kendi içerisinde homojen kalınlığa sahip alt bölgelere ayrılmaktadır. Her bir alt bölgeyi bir 

arada tutmak üzere oluşturulan parçalar ise akış ayırıcılar olarak adlandırılmaktadır [7]. Şekil 

2’de akış ayırıcıların olduğu bir profil gösterilmektedir [8]. 

 

Şekil 2. Plastik ekstrüzyon kalıbının akış ayırıcılar ile bölünmesi [8] 

Basit bölgelere bölme yöntemiyle eriyik çıkış hızının dengelenmesinde ise kalıp geometrisi, 

kalıp düzlüğüne gelinceye kadar daha basit kanal geometrileriyle (daire, dikdörtgen, kare vb.) 

beslenerek, kalıp çıkışındaki hız dengelenmeye çalışılmaktadır (Şekil 3) [7]. 
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Şekil 3. Basit profil yöntemi ile dengelenen akış hacmi [7] 

Bu çalışmada, akış ayırıcıların kullanımının akış hızı dengelemesindeki başarısı araştırılmıştır. 

Karmaşık geometrili bir kesite sahip profil üzerinde PP malzemesi için akış dengeleme 

analizleri, ANSYS AIM yazılımı ile yapılmıştır. 

2. YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmada, Şekil 4‘de görülen profil geometrisi için analizler gerçekleştirilmiştir. Profil 

geometrisi simetrik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle analizler simetrik durum için yapılmıştır. 

 

Şekil 4. Akış ayırıcılar ile dengelenmek istenen karmaşık kesitli profil. 

Yapılan tüm analizler, Genelleştirilmiş Newtonyen Akış modeli ve PP malzeme için Carreau–

Yasuda viskozite modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’da PP için Carreau-Yasuda 

viskozite modelinin genel eğilimi gösterilmektedir. PP için, analizlerde kullanılan model 

katsayıları Tablo1 ‘ de verilmiştir. 
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Şekil 5. Carreau-Yasuda viskozite modeli [9]. 

 = +(0-)[1+()a]n-1/a      (1) 

Eş. 2 de kullanılan ifadeler, aşağıda verilmiştir. 

: Sonsuz kayma viskozitesi 

0: Sıfır kayma viskozitesi 

: Doğal zaman 

n: Kuvvet yasası indeksi 

a: Newton bölgesinden güç yasası bölgesine geçişini kontrol eden indeks 

 

Tablo1: Deneyde kullanılan Carreau-Yasuda değerleri [10] 

Sonsuz kayma 

viskozitesi 

 (n) 

Sıfır kayma 

viskozitesi  

(n0) 

Doğal zaman  

 

() 

Kuvvet yasası 

indeksi  

(n) 

Güç yasasına 

geçiş indeksi 

(a) 

0 15220 0.1309 0.1269 0.3669 

 

Analizlerde, 10m/dk profil üretim hızı kabulü yapılmıştır. Bu üretim hızının sağlanabilmesi 

için ekstruderden sağlanması gereken akış debisi, Eş. 2 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Üretim hızı =     
𝐻𝑎𝑐𝑖𝑚𝑠𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑖

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑡 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤
       (2) 

Eş. 2 kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda, gerekli olan hacimsel akış debisi 12,96x10-6 

m3/s bulunmuştur. Geometrideki simetriklik nedeniyle, hesaplanan toplam hacimsel debinin 

yarısı alınmıştır. 

Akış ayırıcı kullanılmadan yapılan analiz sonucunda, Şekil 6’ da görülen hız dağılımı elde 

edilmiştir. Şekil incelendiğinde, kesit üzerinde akış hızının farklı olduğu görülmektedir. En 

yüksek akış hızı 0,3 m/s elde edilmiştir. 

0 

 

 

n-1/a 
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Şekil 6. Akış ayırıcı kullanılmamış haldeki hız dağılımı. 

Kalıp çıkışındaki hızı dengelemek üzere, profil kesiti, akış ayırıcılar kullanılarak Şekil 7’ de 

görüldüğü gibi üç bölgeye ayırılarak kalıp içi akış geometrisi oluşturulmuştur. Akış 

ayırıcıların kalınlığı 0,5 mm alınmıştır. 

 

Şekil 7. Akış ayırıcı kullanılarak elde edilen akışkan geometrisi. 

Akış ayırıcılar kullanıldığında oluşan her üç bölge için, bölgelerin yüzey alanları ile orantılı 

olarak her bir bölgedeki hacimsel debi değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu debi değerleri, 

her bir akış bölgesi için yapılan analizlerde eriyik polimerin kalıba giriş sınır şartı olarak 

kullanılmıştır. Buna göre birinci bölge için Q1=0,1428x10-5 m3/s, ikinci bölge için 

Q2=0,4051x10-5 m3/s ve üçüncü bölge için Q3=0,0757x10-5 m3/s değerleri analizlerde 

kullanılmıştır. Bu hacimsel debi değerlerine bağlı olarak, kalıp giriş ve çıkış kesitleri 

arasındaki 15 mm kalıp düzlüğü mesafesi için basınç farkları belirlenmiştir. Analizler 

sonucunda her bir alt bölge için basınç kaybı (∆P) Eş. 3 ile hesaplanmıştır. 

 

∆P = Pgiriş - Pçıkış       (3) 

 

Yapılan hesaplama sonucunda ∆P1 = 2.303x106 Pa, ∆P2 = 2465472,8x106 Pa ve ∆P3 

4.304.604 Pa bulunmuştur. Bulunan ∆P değerleri L=15mm‘ye bölünerek her bir alt bölgede 

1mm uzunluk için basınç kaybı (∆P/L) hesaplanmıştır. Yapılan analizlerde akışa en büyük 

direnç üç numaralı bölge için ∆P3  286.973,6 Pa olarak elde edilmiştir. Tüm bölgeler için 

basınç kaybı değerlerinin eşitlenmesi, hızın dengelenmesi anlamına gelmektedir. Bu basınç 

kaybını diğer alt bölgelerde içinde eşit olabilmesi için Eş. 4-5 kullanılarak 1 ve 2 numaralı alt 

bölge uzunlukları hesaplanmıştır. 
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 𝐿1 = ∆𝑃3
∆𝑃1 15⁄

      (4) 

 𝐿2 = ∆𝑃3
∆𝑃2 15⁄

      (5) 

Akış ayırıcılar kullanılarak oluşturulan ve uzunlukları belirlenen akış kanalı için yapılan 

analizde Şekil 8’ de görülen hız dağılımı elde edilmiştir. Şekil incelendiğinde, hızın 

dengelendiği görülmektedir. 

 

Şekil 8. Akış ayırıcılar kullanarak dengelenmiş hız dağılımı. 

Akış ayırıcılardan gelen akış eriyiğinin birleşmesi için 5 mm kalıp düzlüğü bölgesi ön 

görülerek kalıp içi kanal tasarımı Şekil 9’da gösterildiği gibi tamamlanmıştır. 

 

Şekil 9. Analizler sonucunda oluşturulan bitmiş akış kanalı geometrisi. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 572 

 

Şekil 9 incelendiğinde, akış ayırıcıdan sonra 5 mm uzunluğunda PZ bölgesi, akış kanalı 

geometrisine ilave edilmiştir. Bu bölgenin ilavesi ile de akışın dengelendiği, fakat 5mm 

uzunluğunda ki bölgede çapraz akışın meydana geldiği görülmüştür [7,8]. 

 

 

Şekil 10. PZ bölgesinde, çapraz akış gelişimi. 

 

3.SONUÇLAR 

Genelleştirilmiş Newtonyen akış ve Carreau Yasuda viskozite modeli kullanılarak, PP 

malzemesi için yapılan analiz sonuçlarında; akış ayırıcı kullanımının hız dengeleme hsusunda 

başarılı olduğu görülmüştür. Akış ayırıcı kullanıldığında oluşan farklı ve birbirinden bağımsız 

kanallardaki akışın PZ bölgesinde bir araya getirilmesi profil kesit bütünlüğünün 

sağlanabilmesi için gereklidir. Bu durumda ise çapraz akış gelişiminin gerçekleştiği, yapılan 

analizler sonucunda ortaya konmuştur. 
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ÖZET  

 Amaç:Çalışmamızın esas amacı , okul öncesi çocuklarda , spesifik semptom vermeyen , 

ancak büyüme hızını azaltan bir durum olarak karşımıza çıkan marginal çinko eksikliğini 

ortaya koymak ve çinko ilavesinin büyüme üzerine olan etkisini belirlemekti. Ayrıca çinko 

eksikliği tesbitinde laboratuara dayalı kriterlerden Zn, ZnBK ‘ nın , satürasyon yüzdesinin ( 

%)  ve ALP ‘nin nasıl değiştiğini belirlemeyi amaçladık.  

Materyal Ve Metod :Genel pediatri polikiniğine başvuran 27 çocukta yapıldı . Hasta 

grubunda  sınırda gelişme geriliği göstern ve çinko eksikliği saptanan 17,  kontrol grubunda 

normal gelişim gösteren ve çinko eksikliği saptanmayan 10 çocuk alındı. Tüm hastalara çinko 

tolerans testi yapıldıktan sonra hasta grubuna 3 ay süreyle 15 mg / gün çinko 

suplementasyonu yapılmış bu süre sonunda ağırlık , boy persantiller, Z skoru  ölçümü 

yapılmış ve tüm parametrelertedavi etkinliği açısından karşılaştırılmıştır. 

Bulgular:Hasta grubunda tolerans testi sonrası serum Zn , satürasyon yüzdesi ve ALP 

değerlerinde anlamlı artış saptandı. Kontrol grubunda serum Zn , ALP değerlerinde anlamlı 

artış saptandı . Hasta grubunda 3 ay suplementasyon sonrası   boy , ağırlık , persantil  Z skoru 

değerlerinde anlamlı artış  saptandı. Serum Zn ve satürasyon yüzdesinde   anlamlı artış 

saptandı.  

Sonuç:Çinko eksikliğini saptamada  satürasyon yüzdesinin çinko bağlama kapasitesine 

nazaran daha iyi fikir verdiği görülmüştür. Çinko eksikliği saptanan çocuklara çinko 

suplementasyonu yapılması ile büyüme hızının arttığı izlenmektedir 

Anahtar Sözcükler: Çinko , marginal, çocuk ,çinko eksikliği 

ABSTRACT  

 

Objectives: The main aim of our study was to determine the lack of marginal zinc in 

preschool children as a condition that did not give specific symptoms but decreased the rate of 

growth and to determine the effect of zinc addition on growth. In addition, Zn, ZnBK, the 

percentage of saturation (%) and ALP of the ZnBK, which is based on the laboratory based 

criteria, were determined in the determination of zinc deficiency. 

Materiel And Methods:It was performed in 27 children who applied to the general polyclinic 

of pediatrics. In the patient group, there were 17 children with zinc deficiency and 10 children 

with normal development and no zinc deficiency. After zinc tolerance test was performed to 

all patients, the patient group received 15 mg / day zinc supplementation for a period of 3 

months. 
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Results : Serum Zn, saturation percentage and ALP values were significantly increased in the 

patient group. Serum Zn and ALP values were significantly increased in the control group. In 

the patient group, there was a significant increase in height, weight and percentile Z score 

after 3 months of supplementation. Serum Zn and saturation percentage were significantly 

increased. 

Result:It has been observed that the percentage of saturation in detecting zinc deficiency 

gives a better idea than zinc binding capacity. Zinc deficiency in children with zinc 

supplementation is observed to increase the growth rate. 

Key Words: Zinc, marginal,child, zinc deficiency 

 

GİRİŞ 

Tüm canlılar için esansiyel olduğu yüz yılı aşkın süredir bilinen çinkonun , insan sağlığı için 

önemi son yıllarda anlaşılmıştır. İnsanlarda çinko eksikliği tüm dünyada yaygındır(1,2,3). 

Eksikliğin belirtileri cinse, yaşa ve eksikliğin derecesine bağlıdır. Büyüme ve gelişme 

geriliğine yol açan belirgin çinko eksikliği yanında tek başına eksiklik semptomları 

göstermeyen ancak , çocukluk döneminde büyüme hızını etkileyen bir eksiklik durumu da 

mevcuttur. Marjinal çinko eksikliği olarak adlandırılan bu klinik  durumda klinik belirtiler 

nonspesifiktir ve tanıda güçlüklerle karşılaşılmaktadır (2,4-8). 

Avrupa ve ABD gibi iyi beslenen endüstriel  ülkelerde şiddetli eksiklik durumları 

oluşmayabilir. ABD ve Almanya’ daki epidemiyolojik çalışmalar , çinko eksikliğinin latent 

formlarının önceden düşünüldüğünden daha fazla sıklıkta olduğunu göstermiştir(2,6).  

İnsanlarda çinko eksikliğinin belirlenmesi özellikle marjinal çinko eksikliğinde uygun bir 

marker olmaması nedeniyle problemli bir durumdur(1,7,8). Hafif çinko eksikliğinin 

doğrulanması , çinko ilavesi sonrasında çinkoya bağlı fonksiyonlardaki önemli değişikliklerin 

gösterilmesi ile olur. Marjinal çinko eksikliğinin tesbiti için laboratuara dayanan kriterler 

arasında günümüzde en iyi indikatörler , çinko verilmesinden önce ve sonra çinko (Zn)  

konsantrasyonunun ölçülmesi yanında serum alkali fosfataz  ( ALP) aktivitesi ve çinko 

bağlama kapasitesinin (ZnBK)  tayini olarak kabul edilebilir(2,6,8) . Tahıla dayalı beslenme 

alışkanlığı olan ülkemizde çinko eksikliğinin sık görüldüğü düşünülmektedir(1,2) . 

Çalışmamızın esas amacı , okul öncesi çocuklarda , spesifik semptom vermeyen , ancak 

büyüme hızını azaltan bir durum olarak karşımıza çıkan marjinal çinko eksikliğini ortaya 

koymak ve çinko ilavesinin büyüme üzerine olan etkisini belirlemekti. Ayrıca çinko eksikliği 

tesbitinde laboratuara dayalı kriterlerden Zn, ZnBK ’ nın , satürasyon yüzdesinin ( %)  ve 

ALP ’nin nasıl değiştiğini belirlemeyi amaçladık.  

Büyüme atağı sırasında minerallere olan gereksinimde artar , kas ve kemik dokularının 

üretimi için çinkoya olan gereksinimde artış olur. Çinko için kas ( %60) ve kemik ( % 30) en 

önemli kompartmanlardır ve total vücut çinkosunun % 90 ’ ını içerir. (6,9) Bugün çinko ile 

bağlantısı olan 300’ ün üzerinde enzim varlığı gösterilmiştir (2,10). Çinko bağımlı enzimlerin  

üç çeşit fonksiyonu söz konusudur; katalitik, regülatör, strüktürel. Bu metalloenzimler ; deri 

bütünlüğünün sağlanması , hücresel bağışıklık , kemik oluşumu doku büyümesi, nükleik asit 

sentezi,hormon metabolizması gibi  birçok biyokimyasal sürece katılırlar ( 2,6 ). 
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YÖNTEMLER 

Bu çalışma Eylül 2000- Eylül 2001 tarihleri arasında  genel pediatri  polikliniğine başvuran 

27 çocukta  prospektif   olarak yapılmıştır. Tüm hastaların ilk gelişlerinde vücut ağırlığı , boy 

, persentil değerleri , Z skorları ( Ortadan sapma  veya standart  deviasyon skoru, SDS ) 

ölçüldü.Bu hastalardan sınırda gelişme geriliği gösteren 17 çocuk hasta grubunu  gelişme 

geriliği göstermeyen 10 çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur.  Çalışmamızdaki hastalar okul 

öncesi çocuklar olduğu için ebeveynlere bilgi verilerek onay alınmıştır. Hasta ve kontrol 

grubundan ilk muayeneden sonra serum çinko ( Zn) , serum çinko bağlama kapasitesi  

(ZnBK) , satürasyon yüzdesi ( %)( Zn/ ZnBK x 100)  , serum ALP değerleri için kan örnekleri 

alındı. Hasta ve kontrol grubundaki tüm hastalara 4 gün boyunca 50 mg/ gün çinko oral olarak 

, yemeklerden 1-2 saat önce , tek dozda verildi.Son dozdan 24 saat sonra çalışmanın 5. 

Gününde hastalar tekrar değerlendirildi. Verilen çinkoyu tolere ettikleri uygun şekilde 

aldıkları öğrenildi ve tekrar serum  Zn, ZnBk ,satürasyon yüzdesi , ALP düzeyleri için kan 

alındı.Tüm hastalara çinko tolerans testi yapılmış oldu. Sınırda gelişme geriliği gösteren tüm 

hastalarda serum çinko düzeyleri  normalden düşük bulundu. Hasta grubuna total 15 mg/ gün 

dozunda elementer çinko suplementasyonu  3 ay süre ile verildi. Hasta grubu 3. Ayın sonunda 

vücut ağırlığı , boy, persentil değerleri,  Z skorları, ALP, serum Zn, ZnBK, satürasyon 

yüzdeleri, açısından yeniden değerlendirilmiştir.  Çinko eksikliği için risk grubu olarark kabul 

edilen okul öncesi 2-6 yaş arasıçocuklar çalışmaya alınmıştır. Hasta grubu olarark vücut 

ağırlığı ve boyu 3-10 persantilde olup serum çinkosu düşük olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Persantilleri 3-10 arasında olup serum çinkosu normal olan hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. 

Marjinal çinko eksikliği tanısı sık kullanılan parametreler olan serum Zn, ZnBk, % satürasyon 

, ve ALP düzeyleri değerlendirilerek konulmuştur. Serum çinkosu 75 mg / dl ‘ nin altında ve 

% satürasyonu 20’ nin altında olan çocuklar marjinal çinko eksikliği olarark değerlendirilip 

çinko suplementasyonu yapıldı . Kollajen doku hastalığı , vaskülit gibi sistemik hastalığı 

olanlar, kronik karaciğer hastalığı , böbrek hastalığı , kemik hastalığı  , kas hastalığı olanlar ile 

term dışı gebelik , SGA(  gestasyon yaşına göre düşük doğum ağılığı) olan hastalar çalışmaya 

dahil edilmemiştir.  Kontrol grubu olarak aynı yaş grubunda , persantilleri ve serum çinko 

düzeyleri normal olan sağlıklı çocuklar alınmıştır. Kontrol grubu oluşturulurken gelişimi 

normal olan 30 çocuğun serum çinko düzeylerine bakıldı bunlardan 10 çocuğun serum 

çinkosu normal bulundu ve kontrol grubuna alındı . Serum  çinkosu düşük olanlar çalışmadan 

çıkarıldı.  Ayrıca çinko tedavisini düzenli kullanmayan hastalar çalışmadan çıkarılmıştır.  

Vücut ağırlığı aynı kişi tarafından elektronik tartıda , boy ölçümleri yine aynı kişi tarafından 

ve duvara sabit  boy cetveli ile yapılmıştır.  Persantil değerleri  ; Türk çocukları için 

hazırlanan standart ağırlık , boy uzunluğu  ve standart sapma değerleri kullanılmıştır . Z skoru 

; bireyin ölçülen parametresinin , toplumun normal ortalama değerinde sapma derecesini ifade 

eden bir terimdir. Ortadan sapma veya standart deviasyon skorı (SSS, SDS) için Z  skoru 

terimide kullanılır. Vücut ölçümlerinin  Z skoru olarak belirlenmesi , bu yöntem ile büyüme 

durumunun yaş ve cinsten bağımsız olarak ifade edilebilmesi ve küçük değişikliklerin 

gösterilmesi açısından özellikle boy büyümesi sorunu olan çocukların   değerlendirilmesinde  

seçkin bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Çalışma  hastanemizin etik kurul komisyonu ile 

görüşülerek müsbet yanıt alınması neticesi  gerçekleştirilmiştir.Çalışma , Helsinki bildirgesi’ 

ne uygun olarak hazırlanmıştır. 
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İSTATİSTİKSEL  ANALİZ 

İstatiksel analizler , Windows için SPSS istatistik paket programı ( SPSS Inc ,Chicago ,IL)  

kullanılarak yapılmıştır.  Hasta ve kontrol grubunun yaş , cinsiyet , boy , kilo , persantil, Z  

skoru , Zn, ZnBK,  % satürasyon değerleri başlangıç ve 5. gün kendi aralarında 

karşılaştırılmış , burada parametrik olmayan Mann- Whitney U testi kullnılmıştır.  Hasta 

grubunun başlangıç , 5. gün  ve 3. ayın sonundaki değerleri  ( boy , kilo , persantil, Z  skoru, 

Zn, ZnBK, satürasyon yüzdesi, ALP) kendi aralarında karşılaştırılmış , burada da parametrik 

olmayan Wilcoxon Signed Ranks Testi kullanılmıştır. Tüm  bu testler için p değerinin < 0,05 

olması en düşük anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir (p<0,05).  

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Hasta grubunu oluşturan 17 hastanın 7 ’ si erkek , 10 ’u kızdı ; yaşları 2-6 yaş    arasıydı. 

Kontrol grubunu oluşturan 10 hastanın 6’ sı erkek 4’ ü kızdı; yaşları 2-6 yaş arasında 

değişmekteydi ( Tablo1). Gruplar  arasında cinsiyet ve yaş bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı ( p>0.05). 

 

Tablo 1 .Çalışma gruplarının demografik verileri 

Hasta Özellikleri        Hasta ( n:17) Kontrol ( n:10)     p 

Cinsiyet (E/K)           7/10     6/4 >0,05 

 Yaş ( yıl) ± SD       3,95± 1,4      4,0±1,6 >0,05 

 

Hasta grubundaki çocukların boy ve kiloları 3-10 persantil arasındaydı. Kontrol grubundaki 

çocuklar ise 10 persantilin üzerindeydi ( Tablo 2).  Hasta ve kontroller arasında boy ve ağırlık 

persantilleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı. 

  

Tablo 2. Çalışma gruplarının boy , ağırlık ve persantil değerleri 

Hasta Özellikleri Hasta  Kontrol P 

Boy 93,7±9,0 101,1±14,2 >0,05 

Ağırlık  12,8±2,3 16,1±4,3 <0,05 

Persantil ( Boy)  1,00 3,1±1,2 <0,00 

Persantil (Ağırlık )  1,00 3,2±1,0 <0,00 

3-10 Persantil 1, 10-25 persantil 2, 25-50 persantil 3, 50-75 persantil 4, 75-90 persanti l  5 ile 

gösterilmiştir. 

 

Hasta ve kontrollerin başlangıç ve 5. gündeki  parametrelerinin karşılaştırması Tablo 3 ‘de 

görülmektedir. Hastaların ve kontrollerin başlangıç serum Zn , ZnBK , satürasyon yüzdeleri 

arasındaki fark anlamlıdır ( p<0,001). Her iki grubun ALP düzeyleri ararsında farklılık  

bulunmamıştır ( p>0,05). Hasta grubunda başlangıç  Zn  62,7 ±9,4  μg/dl  iken kontrol 
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grubunda başlangıç Zn 93,5±25,3 μg/dl  bulundu fark istatistiksel olarark anlamlıdır ( p= 

0,001) . Hasta ve kontrol grubunun 5. Gündeki çinko değerleri arasında da anlamlı fark 

bulundu( p< 0,001).  Serum ZnBK’ leri değerlendirildiğinde , başlangıçta  gruplar arasında 

fark anlamlıydı ( p<0,001) . Hasta grubunun 5. Gündeki ZnBK ile kontrol grubunun 5. 

günündeki  ZnBK arasındaki fark anlamlı bulunmadı ( p>0,05). Satürasyon yüzdesi 

değerlerine bakıldığında ; her iki grubun başlangıç ve 5. günde  satürasyon yüzdeleri   

ararsında anlamlı farklılık vardı ( p<0,001). Serum ALP değerleri   her iki grup ararsında 

başlangıç ve 5.  günde anlamlı bir farklılık saptanmadı ( p>0,05).  

 

Tablo 3. Hasta ve kontrol grubunun başlangıçta  ve 5.  gündeki  parametrelerinin 

karşılaştırması 

Değişken  Hasta 

Başlangıç 

Kontrol 

Başlangıç 

P* Hasta 5. 

Gün  

Kontrol 5. 

Gün  

P** 

Zn μg/dl   62,7 ±9,4   93,5±25,3 <0,001 94,3±39 135,4±52,5 <0,01 

ZnBK 

μg/dl 

442±45,4 338±45,6 <0,001 403,1±59 373,3±88,2 >0,05 

Satürasyon 

Yüzdesi  

% 

14,4±2,8 27,6±7,9 <0,001 23,3±8,4 38±15,9 <0,01 

ALP  462±142 474±128 >0,05 517±155 552,8±128 >0,05 

 

 Hasta grubunun başlangıçtaki ve 5. gündeki  Zn , ZnBK , satürasyon yüzdeleri, ve ALP  

değerlerinin karşılaştırması  yapıldı ( Tablo 4). Hasta grubundaki tüm vakaların başlangıç 

serum çinkosu 75 μg/dl  ‘ den düşüktü. Tolerans testinden sonra serum çinkosunun 5. gündeki  

ortalama değeri 94,3±39 μg/dl   bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı 

(P=0,000). Hasta grubunun başlangıç ve 5. Gündeki serum ZnBK düzeyleri  arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ( p= 0,683). Hastaların başlangıçta test sonrası 

satürasyon yüzdeleri karşılaştırıldığında fark anlamlı bulundu       (p=0,00). ALP ölçümleri  de 

başlangıç ile 5. gün arasında gözle görülür şekilde artmış bulundu, bu artış istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p=0,000).  

Tablo 4. Hasta grubunun başlangıçtaki ve 5. gündeki parametrelerinin ortalama değerleri  ve 

karşılaştırılması 

Değişken Hasta Başlangıç Hasta 5. Gün  P 

Zn μg/dl   62,7 ±9,4   94,3±39 0,000 

ZnBK μg/dl 442±45,4 403,1±59 P=0,683 
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Satürasyon Yüzdesi  

% 

14,4±2,8 23,3±8,4 0,000 

ALP 462±142 517±155 0,000 

 

Kontrol grubunun başlangıç ve 5. gündeki  parametrelerinin ortalama değerleri  karşılaştırıldı 

( Tablo 5) . Kontrol grubunda da tolerans testi öncesi ve sonrası serum Zn , ZnBK , 

satürasyon yüzdesi ve ALP  değerleri karşılaştırıldığında  serum çinko ve ALP düzeyleri 

arasında  fark anlamlı saptandı  ( p<0,01). ZnBK  ve satürasyon yüzdeleri arasında fark 

bulunamadı ( p> 0,05).  

 

 

 Tablo 5. Kontrol  grubunun grubunun başlangıçtaki ve 5. gündeki parametrelerinin ortalama 

değerleri  ve karşılaştırılması 

   Kontrol Başlangıç Kontrol   5. Gün           P 

Zn μg/dl   93,5±25,3         135,4±52,5         <0,01 

ZnBK μg/dl 338±45,6         373,3±88,2          >0,05 

Satürasyon Yüzdesi  

% 

27,6±7,9         38±15,9          >0,05 

  ALP 474±128         552,8±128           <0,01 

 

Hastaların boy ortalaları, 93,7±9,0 cm idi. Teaviden sonra 3 aylık periyodun sonunda 

98,1±8,7 cm bulundu. Hastaların boy farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu ( p=0,000). 

Hastaların başlangıç boy persantilleri 1,00iken 3, ayın sonunda boy persantil ortalamaları 

2,1±0,39  bulundu . Aradaki fark istatistiksel olarark anlamlı bulundu( p=0,00) .  Hastaların 

başlangıçtaki kilo ortalamaları 12,8±2,3 iken 3 ayın sonunda 14,3±2,6 bulundu aradaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulundu ( p= 0,000). Hastaların başlangıçtaki kilo persantil 

ortalmaları 1,00 iken 3.  ayın sonunda  2,1±0,52 bulundu, aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu( p= 0,000). Hastaların başlnagıç Z skoru  değerleri ortalama -1,54±0,25 iken 

,3 aylık çinko suplemantasyonu sonunda  Z skoru ortalama değeri -0,88±0,33 bulundu, 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu( p= 0,00). Hastaların başlangıç serum çinko 

ortalaması 62,7±9,4  μg/dl iken 3. ayın sonunda  serum çinkosu 102,1±22,6 μg/dl  bulundu 

aradaki fark anlamlı bulundu(p= 0,000) . Hastaların başlangıç serum ZnBK değerleri 442±45 

μg/dl iken 3. ayın  sonunda  ZnBK değerleri ortalama 405,3±83,7 μg/dl bulundu. ZnBK 

değerleri arasında fark istatistiksel açıdan anlamlı saptanmadı (p=0,332). Hasta grubunun 

başlangıç satürasyon yüzdelerinin ortalama değerleri 14,4±2,8 iken 3. ayın sonunda  26,0±8,9 

bulundu aradaki fark anlamlı bulundu (p= 0,000). Hasta grubunun başlangıç ALP ortalamaları 
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464±142,8 iken 3. ayın sonunda  ALP ortalamaları 477±111,3 bulundu aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p=0,660) (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Hasta grubunun başlangıç ve 3. ayın sonundaki tüm parametrelerinin karşılaştırılması  

 Hasta Başlangıç Hasta 3. Ayın  sonu          P 

            Boy( cm) 93,7 ±9,0  98,1±8,7 P=0,000 

        Boy Persantil  1,00 2,1±0,39   P=0,000 

         Ağırlık (kg) 12,8±2,3 14,3±2,6 P=0,000 

      Ağırlık Persantil 1,00 2,1±0,52 P=0,000 

           Z Skor -1,54±0,25 0,88±0,33 P=0,000 

         Zn μg/dl   62,7±9,4 102,1±22,6 P=0,000 

       ZnBK μg/dl 442±45 405,3±83,7 P=0,332 

Satürasyon Yüzdesi  

% 

14,4±2,8 26,0±8,9 P=0,000 

           ALP 464±142,8 477±111,3 P=0,660 

 

 

Vücudun çinko eksikliği yaşlara göre değişmektedir.  Erken yaşlardaki çinko eksikliği 

büyümeyi ve gelişmeyi gözle görülür biçimde sınırlar(7,8). Marjinal çinko eksikliği 

sendromunda klinik belirtiler nonspesifiktir ve sendromun tanısında güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır.  Bazı araştırıcılara göre sendrom tanısında esas alınan kriterler serum 

çinkosu ve serum çinko bağlama kapasitesidir ( 2,6). Ülkemizde yapılan bir çalışmada 2-6 yaş 

arası 16 çocuğa 10 mg/ gün elemental çinko verilmiş , 12. Ayın sonunda boy gelişimi 

açısından çalışma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak fark 

bulunmuştur (p<0,01). Ağırlık artışı yönünden incelendiğinde ise iki grup arasında anlamlı 

fark bulunmamıştır( 8).  Çalışmamızda boy , ağırlık , persantil değerleri ve Z skoru sonuçları 

karşılaştırıldığında  3 ayın sonunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,000).  

Belirgin çinko eksikliği  semptomları göstermeyen ancak çocukluk döneminde büyüme hızını 

etkileyen bir eksiklik durumu olan marjinal çinko eksikliği ile ilgili çalışmalarda okul öncesi 

çocukların diyetinde çinkodan zengin besinlerin fazla yer almadığı ve bu nedenle günlük 

çinko alımının yeterli olmadığı gösterilmiştir. Okul öncesi çocukların günlük çinko alımı 4,5-

5 mg/ gün bulunmuştur, bu düzey önerilen miktarların altındadır (2). Bu nedenle de toplumda 

çinko eksikliği insidansı tahmin edilenden yüksektir.  Bir çalışmada  7-11 yaş arası sağlıklı 

ilkokul çocuklarında yaptıkları bir araştırmada % 23,7 oranında asemptomatik çinko eksikliği 
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saptamışlardır(7).  Başka bir çalışmada  demir eksikliği anemisi olan çocuklarda yaptıkları bir 

araştırmalarında bu çocukların % 45 ‘ inde çinko eksikliği olduğunu bildirmişlerdir (11).  

Çalışmamızda kontrol grubunu oluşturmak amacıyla aldığımız 2-6 yaş arası persantilleri10 ‘ 

un üzerinde olan 30 çocuktan sadece 10’ unda ( % 33,3) serum çinko düzeyleri normal 

sınırlarda bulundu. Bu çalışmalar toplumumuzda marjinal çinko eksikliğinin sanılandan çok 

daha yüksek olduğunu düşündürmektedir. 

Çalışmamızda hastaların başlangıç boy ortalamaları 93,7 ±9,0 cm iken 3. ay sonunda  

98,1±8,7 cm bulunmuştur. Ağırlık ortalamaları 12,8±2,3 kg iken   3 ayın sonunda  14,2±2,6 

kg bulunmuştur.  Boy persantil ortalamaları 1,00’ dan 2,1±0,3 ‘ e yükselirken ,  ağırlık 

persantilleri 1,00 ‘ dan 2,1±0,5 ‘ e yükselmiştir.  Hastaların Z skorları -1,54±0,25 iken 3 ay 

sonunda -0,88±0,33 bulunmuştur. Boy,kilo , persantil  ve Z skorları arasındaki fark 

istatistiksel olarak  anlamlı idi ( P= 0,000) . Hastalarda  ağırlık , boy , persantiller ve Z 

skorları üzerine 3 aylık çinko tedavisinin olumlu etkileri olduğu görülmüştür.  Ancak bu 

konuda kesin bir yorum yapabilmek için en az 6 aylık suplementasyon sonrası  persantil ve Z 

skorlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.  Nitekim ,  yapılmış  olan bir  çalışmada 

endokrin anomalisi olmaksızın boy kısalığı olan ve hafif çinko eksikliği tesbit edilen  11 

çocuk alınmış bu çocuklara 5 mg / gün dozunda çinko sülfat 6 ay boyunca verilmiştir.  SD 

skoru  ortalaması başlangıçta -2,54 iken çinko tedavisi sonrası -2,17 bulunmuş ve farkın  

anlamlı olduğu saptanmıştır ( p<0,05).  Kontrol grubundaki çocuklarda SD skoru arasında 

anlamlı farklılık saptanmamış olup araştırıcılar tarafından çinko suplementasyonunun , çinko 

eksikliği olan çocuklarda  büyüme hızını arttırdığı vurgulanmıştır ( 12) . Boy kısalığı olan 

çocuklarda çinko desteği ile boy kazanımında artış olduğu bildirilmektedir ( 13). Çocuklarda 

boy kısalığında etyolojilk etmenlerin araştırıldığı bir çalışmada normal varyant boy kısalığı 

olgularının % 12,8 ‘ inde çinko eksikliği saptanmıştır ( 14). 

 Bir çalışmada  yaşları 4-36 ay  arasında değişen gelişme geriliği gösteren çocuklara 5 ay süre 

ile 10 mg / gün çinko verilmiş ağırlık , boy , enfeksiyon epizotları kaydedilmiş çinko 

verilmeye başlandıktan sonra 1. ve5. Aylarda  IGF-1 ( insulin like growth faktör-1)  ölçümleri 

yapılmış , boy ve ağırlık artışı  istatistiksel olarak 5. ayın sonunda  anlamlı bulunmuştur. 

Ayrıca  enfeksiyon epizotları azalmış ve IGF-1 düzeyleri anlamlı olarak artmıştır( 15).  

Hastalarımızın başlangıç serum çinkoları 62,7±9,4 iken 3, ayın sonunda 102,1±22,6 

bulunmuşltur.  Serum çinko bağlama kapasitesi 442,5±45 iken 3. Ayın sonunda 405,3 ±83,7 

bulunmuştur.  Çinko tedavisi ile serum çinko düzeyinde artış saptanırken serum çinko 

bağlama kapasitelerinde düşme görülmüştür. Ancak çinko bağlama kapasiteleri arasındaki 

fark anlamlı saptanmamıştır. ( p= 0,332). Satürasyon yüzdesi değerleri başlangıçta 14,4 ±2,8 

iken 3. Ayın sonunda 26,0 ±8,9 bulunmuştur. Serum çinko ve satürasyon yüzdelerinde 

anlamlı artış saptanmıştır.  Çinko eksikliğini saptamada  satürasyon yüzdesinin çinko bağlama 

kapasitesine nazaran daha iyi fikir verdiği görülmüştür.  Çinko durumuna açıklık getirmek 

amacıyla yapılan bir çalışmada  yeni bir metod olarark serum çinko bağlama kapasitesi 

ölçümünü getirilmiştir.  Bu yeni metodda demir bağlama kapasitesinin ölçümü prensibinde 

olduğu gibi test serumuna eklenen  çinkonun ne kadarının proteine bağlanabileceği 

saptanmaktadır ( 16) . Huzurevinde  yapılan bir çalışmada 43  hastada serum çinkosu ve çinko 

bağlama kapasitesi  ölçülmüş , % 53 gibi yüksek bir oranda çinko eksikliği saptanmıştır. 
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Çinko suplementasyonundan sonra serun Zn ve ZnBK ‘ nın normal düzeylere gelmesinin 

çinko eksikliğinin iyi bir göstergesi olduğu vurgulanmıştır ( 2). 

 ALP değerleri başlangıçta 464,4 ±142,8 iken 3. Ayın sonuında 477,7 ±111,3 bulunmuştur. 

ALP değerlerinde ilk 5 günde anlamlı artış saptanırken 3 aylık tedavi sonunda istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamıştır.  Yapılan  bir   çaılşmada asemptomatik çinko eksikliği 

olan çocuklara 3 ay   çinko verilmiş ve serum çinkolarında anlamlı artış saptanmıştır.  ALP 

değerlerinde ise ilk 45 günde anlamlı artış bulunurken ( p<0,01), 90. Gündeki ölçümlerde artış 

görülmemiştir( 7). Bir başka çalışmada  hafif çinko eksikliği saptanarak  6 ay çinko verilen 

grubun serum çinko ve ALP düzeylerindeki artış anlamlı bulunmuştur( p<0,01). 

Çalışmamızda çinko eksikliği olan çocuklara çinko verilmesi ile erken dönemde ALP enzim 

aktivitesinin artış göstermesi çinko eksikliğini ortaya koymada önemli bir kriter olduğu 

görüldü.  

SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

 Sonuç olarak; tüm dünyada yaygın olduğu bilinen çinko eksikliğinin, beslenme 

yetersizliğinin sık görüldüğü ülkemizde  de tahmin edilenden sık olduğu düşünülmektedir. 

Spesifik semptom vermeyen ancak büyüme hızını azaltan bir durum olan marjinal çinko 

eksikliğini ortaya koymada çinko tolerans testinin iyi bir indikatör olduğu görülmektedir. 

Çinko eksikliği saptanan çocuklara çinko suplementasyonu yapılması ile büyüme hızının 

arttığı izlenmektedir. Bu durum çinkonun normal büyüme ve gelişme için önemini ortaya 

koymaktadır.  Okul öncesi çocuklarda büyüme hızında yavaşlama saptanmış ancak 

herhangibir neden bulunamamışsa marjina çinko eksikliği hatırda tutulmalı , çinko tolerans 

testi gibi basit testlerle saptanarak gerekli çinko sulementasyonu planlanmalıdır.  
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ABSTRACT 

Aluminum oxide (α-Al2O3) is one of the most used compounds in various chemical, industrial 

commercial applications and engineering processes because of its high melting point; low 

electric and thermal conductivity; high elastic modulus and hardness; and excellent resistance 

to the attack of strong inorganic acids. Slip casting is a process used to consolidate ceramic 

powders into sophisticated shapes with high green densities. Currently it is used mainly for the 

production of large components or for those having thin walls or a shell of complicated contours 

where the costs involved preclude the use of other techniques such as die pressing or isostatic 

pressing. In the production of Al2O3 crucibles, slip casting is a process that is both economical 

and short-term. The aim of the present work was to identify the conditions for the preparation 

of stable Al2O3 slurries with high solids content for the production of slip-cast parts with 

improved properties, as well as to correlate the slurry properties to the final part properties. The 

physical properties such as porosity, water absorption, bulk density, shrinkage properties and 

thermal conductivity of sintered samples were investigated. The sintering behavior, surface 

morphology, elemental distribution, bond structure and phase evaluation of the composite 

ceramics were evaluated by Field emission scanning electron microscope, Energy-dispersive 

X-ray spectroscopy, Fourier-transform infrared spectroscopy and X-ray diffraction 

respectively. As a result, Al2O3 ceramics with high density-low porosity degree and with 

smooth inner surfaces properties have been successfully produced. 

Keywords: Ceramics, Slip casting, α-Al2O3, Sintering  
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1. INTRODUCTION 

Aluminum oxide (Al2O3) ceramics are widely used in almost every industry in several 

applications to meet performance requirements. The major uses of aluminum oxides are in 

refractories, grinding wheels, ceramic shapes and polishing and abrasive applications. Alumina 

possesses low thermal conductivity, high wear resistance, excellent dielectric properties, high 

stiffness/strength and excellent temperature stability. Furthermore, Alumina is the most 

outstanding ceramic material for chemical and physical stability [1]. Refractory materials have 

a direct effect on the quality of the material to be produced. The material from which 

crucibles/ceramics are made must be chemically inert to the molten metal, free from impurities 

that may be transferred to the metal and must not melt, crack and must have with melting points 

above 1600°C. Up to now several techniques have been developed to prepare alumina ceramics, 

including extrusion [2], dry pressing [3], slip-casting [4], and freeze-casting [5]. Generally, slip 

casting process is a suitable, most effective and well established technique for preparing 

ceramic samples with complex shape and high homogeneity [6, 7]. In the slip-casting technique 

a slip, or aqueous suspension of solid particles, is poured into a pervious mold, typically made 

of plaster of Paris. Plaster of Paris is among the materials most often used for the production of 

porous molds for slip casting. It is used because it has the excellent property of absorbing water 

into the porous plaster from a particulate-water suspension known as a slurry or slip. Water 

from the slip is absorbed by the mold, resulting in the formation of a solid layer on 

the mold walls. The thickness of this solid layer is associated with the time in which the slip is 

kept in the mold.  The excess of ceramic slurry is afterwards removed from the mold in a drying 

procedure.  The obtained green body is then sintered. The sintering temperature will depend on 

the slurry composition and desired properties of the finished sample. Therefore the rheological 

properties of the concentrated suspensions play an important role in controlling the shape 

forming behavior and subsequently, the green body properties.  In order to obtain high density 

and low porous Al2O3 ceramics, the casting slurry must have certain rheological properties and 

retain these properties [8]. It is therefore of great importance to add binders and additives in the 

appropriate proportions in the slurry. The aim of this work is to develop ultra-high dense α-

Al2O3 ceramics using slip casting method. It focuses on the physical and mechanical properties 

of ultra-high dense α-Al2O3 ceramics obtained from casting slurry prepared under optimized 

conditions. In addition, this low-cost and environmentally friendly experimental work has been 

considered as a process for national production. 

 

2. EXPERIMENTAL STUDY 

 

2.1. Slurry preparation and slip casting 

 

The commercial MgO oxide and α-Al2O3 powder (Eti Aluminyum, Türkiye, 99.5% purity), 

with average particle size of 65-80 µm and ≤ 1 µm respectively, and were used for preparation 

of slurry suspensions. α-Al2O3 was used as the raw material, and MgO powder was used as the 
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sintering aid. The technical data sheet of α-Al2O3 was given in Table 1. Other chemicals used 

in the experimental study were deionized MilliQ, concentrated nitric acid (HNO3), 

sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC, C6H7O2(OH)2CH2COONa, Mw ~90000), 

ammonium polyacrylate (Darwan®821A, (C3H4O2)x.xH3N, Mw ~3500). A 

sodium carboxymethyl cellulose and an ammonium polyacrylate were used as a deflocculant 

and a binder agent for the desired rheological property. 

 

Table 1. The technical data sheet of raw α-Al2O3. 

 

Chemical Composition [%] Typical Range 

Loss on Ignition (300-1000°C) 0.3-0.7 

Al2O3  99.2-99.5 

SiO2 0.008-0.015 

Fe2O3 0.008-0.016 

Na2O 0.12-0.25 

CaO 0.005-0.008 

Physical Properties  

α-Al2O3 [%] 20-30 

Bulk Density [g/cm3] 0.95-1.0 

Particle Size Distribution  

d50 [µm] 65-80 

< 45 µm [%] 10-25 

 

The raw α-Al2O3 powder was well homogenized by planetary ball milling in ethyl alcohol using 

a jar and balls made of ZrO2 (600 cycles/min, 6h) with a ball to powder ratio of 20:1. The 

obtained nano α-Al2O3 powder as a batch suspension was dried in an oven at 80°C 

overnight and then sieved. Slurries mixed with de-ionized water, additives (3 wt. % solution - 

Na-CMC, 0.1wt. % solid loading - Darwan® 821A), and mixtures of MgO and α-Al2O3 

powders (the mass ratio is 99:1) were prepared at solids content 40 vol.% aqueous α-Al2O3 slips 

were dispersed electro- statically using HNO3 at a pH of 4. They are mechanically stirred for 

homogeneous mixing and milling at 800-1000 rpm for 12 hours. Next, the slurries were de-

aired under vacuum for 5 min. and then poured into porous molds made of plaster of Paris. 

After demoulding and drying at 80°C, the ceramics were pre-sintered at 1000°C for 2h in air. 

Final ceramics were sintered at 1650°C for 2h at a heating rate of 1°C/min. in muffle furnace. 

Fig. 1 shows the schematic demonstration of the experimental study. 

 

The following techniques were employed to characterize the produced sintered α-Al2O3 

crucibles/ ceramics. The relative density, open porosity and water absorption of the sintered 

ceramics were determined using the Archimedes’ water displacement method, as specified by 

European Standard EN 99 [9]. The vacuum method (ISO 10545-3) was used in the laboratory 

to determine water absorption with greater precision. 
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Figure 1. The schematic demonstration of the experimental study. 

 

The vacuum method allows all open pores to be filled and the vacuum process was conducted 

in a chamber in which the air pressure was lowered to a value of 10-3 mbar and held at that 

value for 30 minutes. Calculated values were determined according to Equation [1] and 

Equation [2]. 

 

The apparent porosity (AP) and bulk density (BD) were calculated as: 

 

 𝐴𝑃 =
𝑊 (𝑠𝑜𝑎𝑘𝑒𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)−𝐷 (𝑑𝑟𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)

𝑊 (𝑠𝑜𝑎𝑘𝑒𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)−𝑆 (𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)
 𝑥 100 (%)                                                          [1]   

                                                    

 𝐵𝐷 =  
𝐷 (𝑑𝑟𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)

𝑊 (𝑠𝑜𝑎𝑘𝑒𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)−𝑆 (𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)
 𝑥 Density of water                                            [2] 

 

The crystal structure of the planetary ball milled powder and sintered ceramics was determined 

from X-ray diffraction (XRD) data. An X-ray Diffractometer (Rigaku D/MAX/2200/PC ) with 

a monochromatic Cu-Kα radiation (λ= 1.5408 Å) was used over a 2θ angle from 20° to 90° to 

characterize the crystal structure of the sintered ceramics. The surface-fracture morphology and 

elemental analysis of the sintered ceramics and powder was examined by using a field emission 

scanning electron microscope (FE-SEM, Tescan Mira3 XMU, Czechia) and energy-dispersive 

X-ray spectroscopy (EDX, INCA IE 350, and U.K.). FT-IR analyses were carried out in the 

ATR unit between 400-4000cm-1 and transmittance ratio was evaluated versus wavenumber-1 

for further investigation of bending, stretching, vibrational modes of molecule bands. Thermal 

conductivity measurements were made on sintered α-Al2O3 discs by the hot disk transient plane 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 589 

 

source (TPS) 3500 instrument. Thermal conductivity was measured directly, 

with automatic calculation of volumetric heat capacity. Compressive strength of sintered 

ceramic was conducted and calculated using the Universal testing machine with constant 

displacement test speed of 0.5 mm/min. Compressive strength values were determined 

according to Equation [3]. 

 

Compressive Strength =  
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝜋𝐷2/4
                                                                                         [3] 

 

Where, Fmax is the force applied for failure and D is the diameter of the circular ceramics. 

 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

Fig. 2 shows the SEM secondary electron imaging of raw α-Al2O3 powder and planetary ball 

milled α-Al2O3 powder. It is very clearly seen from SEM photos that α-Al2O3 powder decreased 

the particle size from 45-50 µm to 20-50 nm after the planetary ball milling process. 

 

 

Figure 2.  SEM image of initial (a) raw α-Al2O3 powder and (b) α-Al2O3 powder after planetary 

ball milling for 6h. 

Fig. 3 displays the X-ray diffraction patterns of planetary ball milled α-Al2O3 powder and 

sintered ceramics after slip casting, respectively. The room temperature XRD pattern shows 

that the powder is composed of α-Al2O3  phase as found on comparing with JCPDS file no. 88-

0826 (Fig. 3a and 3b). After 6h of planetary ball milling, the peaks become increasingly broader 

and a number of new broadened peaks appear. As the sintering is occurred, the peaks are 

sharpened suggesting the increase in the crystallite size (Fig. 3a and 3b). The XRD pattern 

proves that the α-Al2O3 ceramics/crucibles are successfully produced without noticeable 

undesirable phases. 
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Figure 3. (a) X-ray diffraction pattern of initial α-Al2O3 powder after planetary ball milling for 

6h. (b) X-ray diffraction pattern of the sintered α-Al2O3 ceramic at 1650°C 2h obtained by the 

tape slip casting method. 

 

Fig. 4 represents FT-IR spectrum of the nano α-Al2O3 powder with different sintering 

temperatures recorded to define the vibrational frequency of Metal–Oxygen and other bonds 

related to impurities present in the α-Al2O3 powder. It can be seen that no impurity peaks 

corresponding to the organic matter were observed.  Strong absorption bands at 566 cm−1 can 

be assigned to the stretching vibration of Al―O bond. With increasing temperature, both width 

and intensity of the –OH band stretching mode at around (3100 – 3550) cm–1 decrease, which 

is due to decreasing in amount of water molecules. The peak at around 1100 cm–1 in Fig. 4 

which is attributed to Al–O–C bond, disappears with increasing sintering temperature. This 

band disappearing reveals a complete removal of the residual organic group from the slurry 

which has been formed from the precursors in the slip casting process [10-11]. 

 

The experimental results of the physical, mechanical and densification properties of the 

produced α-Al2O3 ceramics were recorded in Table 2.  In this study, the bulk density, relative 

density, apparent porosity, water absorption and thermal conductivity of sintered α-Al2O3 

ceramics produced by the slip casting method were found as 3.942 g/cm3, %99. 7, %0. 974, 

%0. 246 and 37.7 W/m.K, respectively.  
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The impact of mechanical properties in α-Al2O3 matrix was pronounced by compressive 

strength values. Compressive strength of sintered α-Al2O3 ceramic samples was found to be 

71.1 MPa. 

 

 

Figure 4. FTIR spectrum of α-Al2O3 powder. (a) Nano α-Al2O3 powder, (b) pre-sintered nano 

α-Al2O3 powder at 1000°C, (c) sintered nano α-Al2O3 powder at 1650°C 2h. 

 

Table 2. Physical and mechanical properties of ultra-high density α-Al2O3 ceramics. 

 

α-Al2O3 ceramics Obtained Properties 

Bulk Density [g/cm3] 3.942 

Relative Density [%] 99.7 

Apparent Porosity [%] 0.974 

Water Absorption [%] 0.246 

Thermal Conductivity [W/m.K] 34.7 

Compressive strength [MPa] 71.6 

 

SEM images of the sintered ceramics after polishing and thermal etching of the surfaces were 

presented in Fig. 5(a-d). SEM images in Fig. 5a-5b reveal that the homogenous morphology 

and different grain size distribution were obtained for all ceramics after sintering at 1650°C for 

2h. As observed, especially in Fig. 5b-5c, the increasing glassy phase and MgO may provide a 

better densification to the final sintered ceramics. Therefore, abnormal grains were not found 

in the microstructure despite the high sintering temperature due to the MgO addition into the α-

Al2O3 matrix. The fracture surface of α-Al2O3 (Fig. 5c-5d) revealed predominately transgranular 

cracking with fine porosity on the grains, which can be associated with the high sintering 

temperature.  
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Figure 5. (a)-(b) The SEM images of the surface morphology and the fracture surface (c)-(d) of 

α-Al2O3 ceramics sintered at 1650°C for 2h. 

 

EDX elemental analysis results were obtained by the aerial elemental analysis for each ceramic 

surface. The SEM image and EDX spectra of the surfaces of the ceramics were shown in Fig. 

6a-6b. The energy peaks corresponding to Al, Mg and O from EDX analysis are very strong for 

all ceramics. 
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Figure 6. (a)-(b) The SEM image and EDX spectra of the surfaces α-Al2O3 ceramics sintered at 

1650°C for 2h. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

In this experimental study, α-Al2O3 ceramics/crucibles with uniform walls, smooth inner 

surfaces and with capacities up to 300 cm3 were produced successfully by the slip casting 

method.  After the high sintering temperature at 1650 ℃ for 2 h, an almost full density ceramics 

(99.72%) were obtained. The microstructure observations revealed that very homogeneous 

materials was obtained without abnormal grain growth, free of defects and with high physical–

mechanical properties. The simple and economic slip-casting process that was developed for α-

Al2O3 ceramics can be also used for the preparation of the crucibles of ZrO2. 
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ABSTRACT 

The scaffolds as bioceramic materials may enhance the functionalities of cell and tissue to 

support the adhesion and growth of a large number of cells by providing a large surface area 

and pore structure within a three-dimensional structure. Porosity provides adequate space, 

permits cell suspension, and penetrates the three-dimensional structure. These scaffolds must 

be biocompatible, osteoconductive, osteoinductive and biodegradable, and should moreover 

have appropriate biomechanical properties prior to the regeneration of the tissue. Therefore, an 

adequate pore size as well as a uniformly distributed and interconnected pore structure are 

crucial to allow for easy distribution of cells throughout the scaffold structure. Scaffold 

structure is directly related to fabrication methods. There are various routes to fabricate ceramic 

foams including polymeric sponge impregnation method, sacrificial template method, and 

direct foaming method. In the present research, highly porous Zirconia (ZrO2) bone scaffolds, 

were fabricated by a replication technique using polymeric sponge. The slurries were prepared 

by suspending nano ZrO2 powder, 3 wt. % carboxy methyl cellulose as binder and pure distilled 

water. The polymeric sponges were soaked in the prepared slurry, dried at 80°C for 24 hours in 

an oven, followed by sintering in a muffle furnace at 1600°C for 2 hours. The scaffold internal 

architecture and microstructure were examined by scanning electron microscopy and the 

elemental composition of the scaffolds was determined using an energy-dispersive X-ray 

analysis which is an integrated feature of the SEM. The porosity degree of the ZrO2 scaffolds 

was also investigated by the use of the software Image-Pro+, indicating the presence of a 

relationship between porosity and permeability characteristics.  

Keywords: Bioceramics, Porous materials, Porous scaffold, ZrO2 
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1. INTRODUCTION 

Bone tissue engineering is a promising approach to treating bone defects by designing natural 

bone-matrix – like scaffolds to optimize and enhance regeneration and repair damaged bones. 

An ideal scaffold should be biocompatible and have mechanical properties similar or superior 

to those of the replaced native bones [1,2]. In terms of structural and biological characteristics, 

many attempts have been made to mimic the interconnected bone frame structure. Previous 

bone tissue engineering studies have shown a range of mean pore sizes (96–150 mm) to 

facilitate optimum attachment. Other studies have shown a need for large pores (250–800 mm) 

for successful bone growth in scaffolds [3]. Ceramic scaffolds, such as the commonly used 

hydroxyapatite (HA) and beta-tricalcium phosphate (β-TCP), exhibit good biocompatibility 

because of their chemical and structural similarity with the mineral component of native bone 

[4], but there are critical limitations in applying the HA to real systems because of its poor 

mechanical properties, such as strength and fracture toughness [5,6].  

 

Zirconium dioxide, (ZrO2) may be a promising alternative to weight-bearing bone replacement 

because of its superior properties of both mechanical strength and biocompatibility.  For 

biomedical applications, several researchers have successfully manufactured porous ZrO2 

bodies [7,8].  Furthermore, Zirconia is highly biocompatible and Zirconia is capable of reducing 

early adhesion and the colonization of bacterial plaque on the implant and surrounding tissue, 

contributing to the success of the implant [9]. In-vitro and in-vivo studies have consistently 

shown that Zirconia, in its various physical forms (monoclinic, cubic, and tetragonal), induced 

no toxic, immune, or carcinogenetic effects on cells, or connective, immunologic, or bone 

tissues [10]. 

 

In this study, porous ZrO2 scaffolds were fabricated by a simple sponge replication technique. 

The produced biomaterial was characterized in terms of composition and morphological 

evolution.  In addition, software Image-Pro+, was used to investigate the pore size distribution, 

median pore diameter and pore area as a fraction of total area. 

 

2. EXPERIMENTAL STUDY 

 

Porous ZrO2 scaffolds were produced following the sponge/foam replication method. A slurry 

was prepared using ultrapure water, high molecular weight poly-vinyl alcohol (PVA, Mowiol® 

56-98, Mw 195000, Merck) and the nano-sized zirconia powder (< 98% ZrO2, < 0.3% Fe2O3, 

< 0.2% Pr2O3, < 1% Er2O3, < 0.5% Other oxides) obtained commercially (Upcera Dental 

Technology Co., Ltd., Shenzhen, China). 

 

To prepare the slurry, the first step was to dissolve the PVA in ultrapure water. As all the 

scaffolds required the same water-to-PVA ratio, stocks of 500 ml of ultra-pure water (≈27 g of 

PVA) were prepared and the required amount was weighed out at the time of making the 
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scaffolds. For dissolving the PVA, first the required amount of ultrapure water was heated up 

to 80°C in a water bath on a stirring hot plate. Then the PVA granules were added to the water 

and kept stirring until the polymer was completely dissolved. Once the polymer solution was 

cooled down to room temperature, the required amount was weighed in a beaker and the 

corresponding amount of ZrO2 powder was added. The mixture was then vigorously stirred for 

1h so that a stable suspension, the slurry, was obtained.  The polyurethane foam (60 pores-per-

inch (PPI), Ürosan, Turkey) was cut into dimensions of 20 mm × 20 mm × 10 mm as a template. 

Each foam was soaked and squeezed in the slurry for 1 minute, in order to ensure the complete 

coating of the porous structure and, at the same time, avoid the occlusion of pores. All coated 

foams were then dried at 80 °C for 12 h.  The obtained body was heat treated to burn out the 

polyurethane foam and binder at 800°C for 4h at a heating rate of 2°C/min, and at 1600°C to 

solidify and finally to obtain a dense ZrO2 porous scaffold. 

 

Porous ZrO2 scaffolds were observed under a Tescan Mira3 XMU, Czechia, FE-SEM for a 

qualitative assessment of their morphology, after sputtering them with gold. In order to improve 

sample conductivity, ZrO2 scaffolds were fitted to aluminium stubs using a silver paint (Agar 

Scientific), while the top and bottom surfaces of porous scaffolds were manually polished 

before fitting them to stubs with conductive carbon tape. The composition of the samples was 

verified using EDS quantitative analysis, performed using an Inca X-tec EDX detector and Inca 

Aztec analysis software. The average diameter of pores, pore shapes and % pore quantity in 

ZrO2 scaffolds was obtained by analyzing the optical microscope photos using the software 

named Image-Pro Plus. 

 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Scanning electron microscopy images of sintered highly porous ZrO2 scaffolds were presented 

in Fig. 1(a-b-c-d).  As seen in Fig. 1, all scaffolds were appeared well sintered. Scanning 

electron microscopy images reveal that homogenous morphology and homogenous grain size 

distribution were obtained for all ZrO2 scaffolds after sintering at 1600°C 2h. The grain 

boundaries were clearly seen in the SEM photograph obtained at high magnification. The SEM 

images were analyzed to estimate the average grain size by linear intercept method.   At least 

100 grains were averaged for each SEM image. The average grain size of the sintered ZrO2 

scaffolds was calculated to be around ∼0.756 μm ± 0.1. (Fig. 1d). 

 

Energy dispersive X-ray spectroscopy were involved to explore the morphology and elemental 

composition of the ZrO2 scaffolds after sintering. EDX elemental analysis results were obtained 

by the aerial elemental analysis for each ceramic surface. The SEM image and EDX spectra of 

the surfaces of the ceramics were shown in Fig. 2a and 2b. Zr, Hf and O elements were detected 

in the EDX analysis.  
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Figure 1. SEM micrographs, imaged from secondary electrons, of the surface of ZrO2 scaffolds 

at lower and higher magnification. (a-b) an overview image; (c-d) magnified images of ZrO2 

scaffolds with a clear grain boundary. 

 

Figure 2. (a) SEM image and (b) EDX analysis of sintered highly porous ZrO2 scaffold. 
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Typical structures of the as-fabricated, highly porous ZrO2 scaffolds with porosities were shown 

in Fig. 3a–3d. The scanned images of porous ZrO2 scaffolds were analyzed using the software 

Image-Pro+, that uses the contrast between the two phases (pores and solid part) in the image 

[11]. Pore size distribution, median pore diameter and pore area as a fraction of total area were 

determined using the software.  After a replication, a highly uniform porous structure with the 

porosity of 75.28% was obtained (Fig. 3b). The mean measured macropore size was in the range 

of 270 µm ±5 for porous ZrO2 scaffolds sintered at 1600°C 2h. As illustrated in Fig. 3c and 3d, 

scaffolds with a higher porosity had well interconnected pores. 

 

 
 

Figure 3. Optical images of (a) highly porous ZrO2 scaffold, (b) the ZrO2 scaffold with a 

porosity of 75.28%, (c,d) porous ZrO2 scaffold with good pore interconnectivity. 

 

It is important to make a biomaterial to know the form in which it will be used in implantation: 

as a block with a certain configuration or as individual granules. Porosity over 30 % and pore 

size not less than 100 μm are essential to increase the bone regeneration rate on implanting 

compact blocks of large size. [12]. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

The work presented in this study described the production and characterization of highly porous 

ZrO2 scaffolds, intended as novel bone grafts for enhanced bone repair. Scanning electron 

microscopy confirmed the formation of the porous network for all the samples investigated.  
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All produced scaffolds presented about 75.28 % porosity, with most pore sizes being between 

120 and 500 µm.  The average grain and macropore sizes of the sintered porous ZrO2 scaffolds 

were calculated to be around ∼0.756 μm ± 0.1 and 270 µm ±5, respectively. The obtained 

material may be suitable to be used as a graft material for bone regeneration and deficiency 

after in-vitro and in-vivo tests.  
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 ÖZET 

Kanatlı etleri dünyada yaygın olarak tüketilen gıda maddelerinin başında gelmektedir. 

Yetersiz hijyen ve sanitasyon uygulamaları sonucu bazı patojen mikroorganizmalar tavuk 

etlerinin kesimi sırasında veya kesim sonrası aşamalarında kontamine olabilmekte ve gıda 

zehirlenmesine ve gıdaların bozulmasına sebep olmaktadır. Bacillus cinsi genel olarak toprak, 

hava ve su dahil olmak üzere genis bir yayılım gösterir. Bunun yanı sıra Bacillus’lar gıdalara 

kontamine olduklarında proteaz, lipaz, amilaz ve fosfolipaz enzim aktiviteleri ile gıdaların 

kalitesini olumsuz olarak etkiler ve bozulmalarına sebep olurlar. Bacillus sporları gıdaların 

pişirilme ısısına dayanıklıdır. Isıtılan gıdalarda bakteri vejetatif hale geçer ve saklanma 

esnasında çoğalır.  

Bu çalışmada Temmuz 2018 ile Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da tüketime sunulan 20 

tavuk döner örneğinden Bacillus tür’lerinin bulunma sıklığı araştırılarak bu tür’lerin proteaz, 

lipaz, amilaz ve hemoliz aktiviteleri belirlenmiştir. Klasik kültür yöntemleriyle izole edilen 

Bacillus izolatının tür tanımlamaları ve enzim aktivitelerinin belirlenmesi biyokimyasal 

testlerle yapılmıştır. 20 tavuk döner örneğinden izole edilen 53 Bacillus izolatının  25’i 

(%47,1) B. licheniformis, 14’ü (%26,4) B. subtilis, 2’si (%3,8)  B. sphaericus ve 12’si 

(%22,6)  Bacillus spp. olarak belirlenmiştir. 53 Bacillus izolatının ekstrasellüler enzim 

aktivite sonuçları değerlendirildiğinde, 49’nun (%92,4) amilaz aktivitesi pozitif, 45’nin 

(%84,8) lipolitik aktivitesi pozitif, 38’nin (%71,7) hemoliz aktivitesi pozitif 29’unun (%54,7) 

proteolitik aktivitesi pozitif bulunmuştur. 

 

Döner gibi tüketime hazır et ürünlerinin hazırlanması sırasında kullanılan satır, bıçak ve 

tezgahların hijyenik durumu ve eller ile patojen ve saprofit mikroorganizmaların bulaşma 

tehlikesi vardır. Bu durum halk sağlığı açısından risk teskil etmektedir. İzole edilen Bacillus 

türlerinin büyük bir kısmının enzim aktivitesine sahip oldugu gözlenmistir. Bu durumun da 

etlerde ürün ve kalite kayıplarına neden olabileceği düşünülmektedir. Özellikle tüketime hazır  

gıdaların üretim, isleme ve pazarlanma aşamalarında hijyen ve sanitasyon kuralları dikkate 

alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Tavuk Döner, Bacillus, Aktivite 

ABSTRACT 

Doner kebab is one of the most consumed traditional ready- to- eat (RTE) food that is not 

treated further for safety. Cooked doners in retail stores may have a high potential risk of 

foodborne diseases for the consumers as a result of inadequate hygiene and sanitation 
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practise. Bacillus spp. are spore-forming bacteria that widely distributed in nature and isolated 

from the environment and food. The resistance of spores to heat, radiation, disinfectants, and 

desiccation results in Bacillus spp. being frequent contaminants in foods. They can be directly 

or indirectly transmitted through food to human and causes serious threat for public health 

and food safety. The growth of Bacillus spp. spoil the quality of foods due to the production 

of protease, lipase, amylase and phospholipase. The present study was carried out to identify 

protease, lipase, amylase and hemolysin production of Bacillus spp. isolates from 20 chicken 

doner purchased from various fast food restaurants in Ankara, Turkey. The isolates were 

characterized by morphological, cultural, biochemical tests according to Bergey’s Manual and 

confirmed by API 50 CHB. Out of the 53 Bacillus spp. isolates, 25 (47.1%) were identified as 

B. licheniformis, 14 (26.4%) as B. subtilis, 2 (3.8%) as B. sphaericus and 12 (22.6%) as 

Bacillus spp. The highest number of positive Bacillus spp. isolates was observed for amylase 

production (92.4%), followed by lipase production (84.8%), hemolysin production (71.7%) 

and protease production (54.7%). Frequent occurrence of Bacillus spp. in cooked doner 

samples could be explained by the unsatisfactory hygienic conditions during handling on 

retail stores. Therefore, a definitive standard regarding the microbial quality of cooked döners 

is required in Turkey. It can be also pointed out that as well as the microbial quality of the 

cooked doner samples, raw materials used in the preparation of doners and other ingredients 

used should be examined and monitored routinely in order to avoid risks to public health. 

Key words: Cooked döner, Bacillus, Activity 

1.GİRİŞ 

Toplumsal değişimler ve hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak, insanların hazır gıdalara 

olan ilgisi ve talebi artmakta ve hazır yemek tüketiminde toplumsal bir yönelim söz konusu 

olmaktadır [1].Yemek alışkanlıklarının değişmesine paralel olarak fast-food türü mekânlarda 

tüketilen tavuk eti ürünlerinin de tüketimi her geçen gün daha da artmaktadır. Yaygın olarak 

tüketilmesinin nedeni hem ekonomik hem de sağlıklı beslenme ile ilgilidir. Kanatlı eti, 

sindirimi kolay, lezzetli ve düşük kalorili bir gıda maddesi olup beslenme uzmanları 

tarafından tavsiye edilmektedir. Diğer yandan, pek çok gelişmiş ve bazı gelişmekte olan 

ülkelerde, kanatlı endüstrisinin son 30 yılda gösterdiği gelişmeler sayesinde, kanatlı etleri 

diğer et türlerine göre daha ucuzdur [2]. Tavuk dönerin tüketime hazırlanması, servis edilmesi 

sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde kontaminasyon riskinin arttığı 

gözlemlenmiştir. Döner gibi tüketime hazır et ürünlerinin hazırlanması sırasında kullanılan 

satır, bıçak ve tezgahların hijyenik durumu ve eller ile patojen ve saprofit 

mikroorganizmaların bulaşma tehlikesi vardır. Bu durum halk sağlığı açısından risk teskil 

etmektedir. 

Gıda maddeleri çeşitli faktörlerden etkilenerek değişen sayı ve türlerde mikroorganizma 

içermektedir. Et ve et ürünlerinde asıl önemli olan kesim sonrası kontaminasyon sonucu 

karkas yüzeyinde ve kullanılan alet ekipman yüzeylerinde saptanan toplam mikroorganizma 

sayılarıdır. Mikroorganizma aktivitesi sonucu et ve et ürünlerinde kalite kriterleri hızla 

değişmekte, pastörizasyon ve sterilizasyon gibi ısıl işlemlerde süre uzamakta, ekonomik 

kayıplar artmakta, böyle gıdaların tüketimiyle insanda enfeksiyon ve gıda zehirlenmelerine 
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neden olan önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır [3,4]. Bacillus’lar gıda kaynaklı 

hastalıklara sebep olabilmektedir. Bacillaceae familyasından olan Bacillus türleri gram 

pozitif, aerop veya fakültatif anaerop, spor oluşturan mikroorganizmalardır. Tek ya da çok 

sayıda hücrelerden oluşan uzun zincirler meydana getirebilirler. Hücrede bulunan sporun şekli 

ve yeri, Bacillus türlerinde karakteristik bir özellik gösterir. Bu cinse ait endosporlar 

genellikle elipsoidal, silindirik, oval ya da yuvarlaktır. Sporun hücre üzerindeki konumu ise 

merkezde, merkeze yakın veya uçta bulunabilir [5]. Habitatları toprak olmasına rağmen 

doğada hava, su ve yiyecek gibi birçok ortamda yaşayabilen Bacillus türleri; antibiyotik, 

enzim ve toksin üretimi gibi özellikleri ve kolay üretilmeleri nedeni ile bakteriler arasında 

dikkat çeken mikroorganizmalardır [6]. Enzimler canlı hücreler tarafından meydana getirilen, 

kimyasal reaksiyonlara etki ederek reaksiyonları katalizleyen protein yapılı maddelerdir. 

Enzimin bilimsel anlamda kullanımı ilk kez 1878 yılında Kuhne tarafından ele alınmıştır. 

Daha sonra Eduard Buchner 1897 yılında hücrelerden işlevsel bir şekilde enzimleri ekstrakte 

ettiğini bildirmiştir [7]. Bacillus’ların ürettiği amilaz, lipaz, proteaz, hemoliz enzimleri 

gıdalarda bozulmaya veya gıdaların kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Bacillus’ların 

ürettiği proteaz enzimi proteinleri, amilaz enzimi nişastaları, lipaz enzimi yağları hidroliz 

etmektedir. Tüm bu önemli özelliklerinden dolayı araştırmamızda Ankara’da satışa sunulan 

tavuk döner örneklerinden bacillus’ların izolasyon ve tanımlanmaları yapılarak proteaz, lipaz, 

amilaz, hemoliz enzim aktiviteleri araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmada 10.07.2018-27.09.2018 tarihleri arasında 20 tavuk döner Ankara’nın çeşitli 

işletmelerinden alınarak çalışılmıştır. 

2.1. Örneklerin Toplanması 

Bacillus’ların izolasyonu amacıyla Ankara’nın çeşitli işletmelerinden tavuk döner örnekleri 

steril şekilde alınmıştır. Örneklerden 5’er g tartılarak, 45 ml Peptone Water bulunan şişelere 

konularak 700C sıcak su banyosunda 1 saat bekletilmiştir. Sıcak su banyosunda 1 saat 

bekletilen örnekler 24 saat 370C etüvde inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda 

örnekler Peptone Water ile 10-1, 10-2, 10-3 ‘e kadar dilüsyonları yapılmıştır. 

2.2. Bakterilerin İdentifikasyonları 

10-3 ’e kadar hazırlanan dilüsyonlardan steril pipetlerle alınan 0,1 ml’lik örnekler Nutrient 

agar (LAB M) ve Bacillus cereus selective agar (OXOID CM617) besiyerlerine dragalsky 

özesi ile yayılarak 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda şüpheli 

kolonilerden saf suş elde etmek için tekrar Nutrient agara çizgi ekim yapılarak 370C’de 24 

saat inkübasyona bırakılmıştır. Elde edilen saf kültürlerden alınan 1-2 koloniye gram boyama 

yapılmıştır. Gram pozitif olan izolatlara ilk olarak katalaz reaksiyonu yapılmıştır. Katalaz 

reaksiyonu pozitif olan şüpheli kolonilere indol testi uygulanmıştır. İndol testi de negatif olan 

koloniler bacillus olabileceğinden dolayı sitrat, triple sugar iron(TSI), üre, voges 

proskauer(VP) testleri uygulanmıştır.  
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2.3. İzole Edilen Bakterilerde Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi 

2.3.1. Proteaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Proteaz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Skim Milk Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde 

edilen izolatlar çizgi şeklinde besiyerine ekilerek, 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda besiyerindeki kolonilerin etrafında şeffaf zon görülmesi proteaz enzim 

aktivitesi pozitif olarak değerlendirilmiştir.         

 

2.3.2. Lipaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Lipaz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Tributyrin Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde edilen 

izolatların besiyerine ekimi yapılarak, 450C’de 2 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 

sonunda zon oluşumu pozitif olarak değerlendirilmiştir.      

 

2.3.3. Amilaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Amilaz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Nişasta Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde edilen 

izolatların besiyerine ekimi yapılarak, 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 

sonunda besiyerinin üzerine lugol çözeltisi ilave edilmiştir. Lugol ortamda ki nişastayı 

boyayarak mavi bir renk almasını sağlar. Amilaz üreten koloni nişastayı hidroliz etmesi 

sonucunda çevresinde açık şeffaf zon oluşur. Şeffaf zon oluşan koloniler pozitif olarak 

değerlendirildi.               

2.3.4.Hemoliz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Hemoliz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Koyun Kanlı Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde 

edilen izolatların besiyerine ekimi yapılarak, 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda şeffaf zon oluşan koloniler pozitif olarak değerlendirildi.       

3. BULGULAR 

Araştırmamızda materyal olarak kullanılan Tavuk Döner örneklerinden izole edilen Bacillus 

türleri Tablo 1’de gösterilmiştir.                                                                                                                                           

Tablo.1. İncelenen Tavuk Döner örneklerinden izole edilen Bacillus türleri, izolat  sayısı ve 

dağılımları 

Örnek 

Çeşidi 

Toplam 

İzolat 

Sayısı 

B.licheniformis B. subtilis B.spp. B.sphaericus 

Tavuk 

Döner 

53 25 

(%47,1) 

14 

(%26,4) 

12 

(%22,6) 

2 

(%3,7) 
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Tavuk döner örneklerinden toplam 53 izolat elde edilmiştir. Elde edilen izolatların 

25’i(%47,1) Bacillus licheniformis, 14 (%26,4) izolat Bacillus subtilis, 12 (%22,6) izolat 

Bacillus spp., 2 (%3,7) izolat Bacillus sphaericus olarak belirlenmiştir.  

Tavuk döner örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin proteolitik pozitif aktivitesi, 

lipolitik pozitif aktivitesi, amilaz pozitif aktivitesi, hemoliz pozitif aktivitesi Tablo 2’de 

gösterilmiştir.                                                                                                                      

Tablo.2. Tavuk Döner örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin pozitif enzim aktivite 

dağılımları                                                             

Bacillus 

Türleri 

Proteolitik 

Pozitif 

Aktivitesi 

Lipolitik Pozitif 

Aktivitesi 

Amilaz Pozitif 

Aktivitesi 

Hemoliz Pozitif 

Aktivitesi 

B.licheniformis 14 

(%56) 

23 

(%92) 

24 

(%96) 

19 

(%76) 

B.subtilis 8 

(%57,1) 

10 

(%71,4) 

13 

(%92,8) 

9 

(%64,2) 

B.spp. 6 

(%50) 

10 

(%83,3) 

11 

(%91,6) 

9 

(%75) 

B.sphaericus 1 

(%50) 

2 

(%100) 

1 

(%50) 

1 

(%50) 

  

Bacillus türlerinin pozitif proteolitik aktiviteleri, Bacillus licheniformis 14 (%56), Bacillus 

subtilis 8 (%57,1), Bacillus spp. 6 (%50), Bacillus sphaericus 1 (%50) olduğu gözlenmiştir. 

Bacillus türlerinin pozitif lipolitik aktiviteleri, Bacillus licheniformis 23 (%92), Bacillus 

subtilis 10 (%71,4), Bacillus spp. 10 (%83,3), Bacillus sphaericus 2 (%100) olduğu 

gözlenmiştir. Bacillus türlerinin pozitif amilaz aktiviteleri, Bacillus licheniformis 24 (%96), 

Bacillus subtilis 13 (%92,8), Bacillus spp. 11 (%91,6), Bacillus sphaericus 1 (%50) olduğu 

gözlenmiştir.                                                                                                                                  

Bacillus türlerinin pozitif hemoliz aktiviteleri, Bacillus licheniformis 19 (%76), Bacillus 

subtilis 9 (%64,2), Bacillus spp. 9 (%75), Bacillus sphaericus 1 (%50) olduğu gözlenmiştir. 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hijyenik koşullara uyulmadan hazırlanan ve tüketime sunulan et ve et ürünlerine bulaşan 

patojen mikroorganizmalar halk sağlığını tehdit eden önemli sağlık problemleri 

oluşturmaktadır. Bu mikroorganizmalar arasında bulunan Bacillus türleri et ve et ürünlerinde 

vejetatif formları, sporları ve enzimleri ile bulunarak bozulmalarına neden olurlar. Bu nedenle 

gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyon olaylarında et ve et ürünleri önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar gıda zehirlenmelerinin %54,7’sinin et ve et 

ürünlerinin tüketilmesi ile ortaya çıktığını göstermektedir [8]. 

Hakan Özdoğan tarafından (2007) yapılan araştırmada tavuk eti örneklerinden 37 Bacillus 

izolatı elde edilmiş, bu izolatların 9’u (%24,32) B. megaterium, 8’i (%21,62) B. lentus, 7’si 
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(%18,91) B. circulans, 5’i (%13,51) B. licheniformis, 5’i (%13,51) B. mycoides ve 3’ü (%8,1) 

B. firmus olarak tanımlanmıştır [9]. 

Bizim araştırmamızda 25’i(%47,1) Bacillus licheniformis, 14 (%26,4) Bacillus subtilis, 12 

(%22,6)  Bacillus spp., 2 (%3,7) Bacillus sphaericus izole ettik. Bizim araştırmamızda izole 

edilen Bacillus licheniformis oranı daha yüksektir. 

Hakan Özdoğan tarafından (2007) yapılan araştırmada 279 izolattan 168 izolatın proteolitik 

aktivitesi pozitif bulunurken 111 izolatta hiçbir proteolitik aktivite gözlenmemiştir. Proteolitik 

aktivite belirlenmesi üzerine yaptığımız çalışmada en yüksek proteolitik aktiviteyi gösteren 

Bacillus türlerini B. lentus, B. firmus, B. licheniformis, B. megaterium, ve B. mycoids 

olduğunu tespit edilmiştir. [9]  

Bizim araştırmamızda izole edilen 53 Bacillus izolatından 29 (%54,7)  Bacillus izolatının 

proteaz enzim aktivitesi pozitif bulunmuştur. Bizim araştırmamızda elde edilen proteaz enzim 

aktivitesi Hakan Özdoğan’nın çalışmasından daha düşüktür. 

Bacillus izolatları ile yaptığımız proteaz, lipaz, amilaz ve hemoliz enzim aktivitesi 

çalışmasında, proteolitik aktivitenin en yüksek %57,1 Bacillus subtilis, lipolitik aktivitenin 

%100 Bacillus sphaericus, amilaz enzim aktivitesinin en yüksek %96 Bacillus licheniformis, 

hemoliz enzim aktivitesinin en yüksek %76 Bacillus licheniformis olduğu gözlenmiştir.        

Sonuç olarak tüketime sunulan Tavuk Döner örneklerinde Bacillus türlerinin izolasyonları 

gıdalara kesim, pişirme, sunum vb. çeşitli yollarla mikroorganizmaların kontamine 

olabildiğini göstermektedir. Elde edilen izolatların enzim aktiviteleri, halk sağlığı açısından 

risk oluşturabilir ve gıdaların kalitelerini düşürebilir. Bu nedenle gıdaların üretiminden 

tüketiciye ulaşana kadar geçen bütün aşamalarda gerekli hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uyulması gerekmektedir.                                                 
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ÖZET 

Et ve et ürünleri fast food’da en çok tüketilen gıda maddelerinin başında gelmektedir. Etlerin 

kıyma haline getirilmesi, etin yüzey alanının artmasına ve mikroorganizmaların etin her 

tarafına dağılmasına neden olmaktadır. Köftelerde; yapımı sırasında katkı maddelerinin ilave 

edilmesi, el ile işlem görmesi vb. nedenler kontaminasyona neden olmakta ve gıda 

zehirlenmesine, gıdaların bozulmasına sebep olmaktadır. Günümüzde gıda kaynaklı 

hastalıklara neden olan temelde 27 patojen mikroorganizma mevcuttur. Bacillus spp. gram 

pozitif, çubuk şeklinde, aerob - fakültatif anaerob, sporlu bir mikroorganizmadır. Spor 

oluşturması sayesinde et ve et ürünlerinde önemli bir kontaminasyon kaynağıdır. Bacillus’lar 

gıdalara kontamine olduklarında proteaz, lipaz, amilaz ve fosfolipaz enzim aktiviteleri ile 

gıdaların kalitesini olumsuz olarak etkiler ve bozulmalarına sebep olurlar.  

Bu çalışmada Temmuz 2018 ile Eylül 2018 tarihleri arasında 20 köfte örneği Ankara’nın 

çeşitli işletmelerinden alınarak izole edilen Bacillus’ların tür dağılımı ve enzim aktivitelerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Klasik kültür yöntemleriyle izole edilen Bacillus izolatının tür 

tanımlamaları ve enzim aktivitelerinin belirlenmesi biyokimyasal testlerle yapılmıştır.        

20 köfte örneğinden izole edilen 52 Bacillus izolatından 27 (%51,9) izolat Bacillus 

licheniformis, 18 (%34,6) izolat Bacillus subtilis, 4 (%7,6) izolat Bacillus species, 3 (%5,7) 

izolat Bacillus spp. olarak tayin edilmiştir. Bacillus izolatlarının ekstrasellüler enzim aktivite 

sonuçları değerlendirildiğinde 45 (%86,5) izolatın amilaz, , 42 (%80,7) izolatın lipaz, 35 

(%67,3) izolatın proteaz, 35 (%67,3) izolatın hemoliz enzim aktivitesi pozitif bulunmuştur. 

 

Köfte gibi tüketime hazır et ürünlerinin hazırlanması sırasında kullanılan bıçak, baharat, 

kıyma makinesi ve personelin hijyen kurallarına uymaması ile patojen mikroorganizmaların 

bulaşma tehlikesi vardır. Bu durum da halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. İzole edilen 

Bacillus suşlarının büyük bir kısmın enzim aktivitesi pozitif çıkmıştır. Enzimlerin etlerde ürün 

ve kalite kaybına neden olabileceği düşünülmektedir. Tüketime hazır  gıdaların üretim, işleme 

ve tüketime sunma aşamalarında hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Köfte, Bacillus, Enzim 

ABSTRACT 

Meatball is one of the most popular ground meat products in Turkey. Meatballs are prepared 

from ground beef, bread crumbs, and a mixture of various herbs and spices, including onion, 

parsley, black pepper, red pepper, and cumin. Ready-to-cook meat products can cause 

foodborne illnesses if they are not properly cooked. Furthermore, cooked food products may 

be easily contamined due to handling and storage conditions or to inefficient cleaning and 
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sanition of the equipment. The genus Bacillus is widely distributed in soils and waters. From 

these sources, cereals-especially rice and rice dishes, spices, vegetables, meat and meat 

products, dessert dishes and other foods become contaminated. In this survey, 20 samples of 

cooked meatball purchased from various supermarkets in Ankara were analysed to find out if 

they were contaminated with Bacillus spp. isolates. Also, Bacillus spp. isolates were tested for 

determination of protease, lipase, amylase and hemolysin production. The isolation of 

Bacillus spp. isolates was performed on nutrient agar and Bacillus cereus selective agar. The 

isolates were characterized by morphological, cultural, biochemical tests according to 

Bergey’s Manual and confirmed by API 50 CHB. Out of the 52 isolates, 27 (51.9%) were 

identified as B. licheniformis, 18 (34.6%) as B. subtilis, 3 (5.7%) as B. sphaericus and 4 

(7.6%) as Bacillus spp. Lipase, protease and amylase production of the isolates was 

determined using tributyrin agar, skim milk agar and starch agar plates, respectively. The 

hemolytic activity was determined on 5% sheep blood agar plates. A high proportion 

of Bacillus spp. isolates had amylase activity (80.7%), lipase production (67.3%) protease 

production (67.3%) and hemolytic activity. The current results indicate that cooked meatball 

might represent important sources of Bacillus spp. 

Key words: Meatball, Bacillus, Activity 

1.GİRİŞ 

Yemek üretimi ve tüketimi önceleri genellikle evlerde yapılmaktayken; seyahatler, kentleşme, 

artan sanayileşmeye paralel olarak köyden kente göç, kadınların çalışma hayatına atılması, 

eğitim düzeyinin yükselmesi gibi sosyal olaylar, beslenme alışkanlıklarında önemli 

değişikliklere yol açmış ve ev dışında yemek yeme çoğunlukla çalışan insanlar için bir 

zorunluluk haline gelmiştir [1]. Köfte tüketime hazır gıdaların başında yer almaktadır. Köfte, 

genel olarak taze kıymadan ve köfte hamuruna değişik şekiller verilerek hazırlanan ve 

çoğunlukla ızgara türü pişirilmeyle tüketilen bir et ürünüdür [2]. Tüketime hazır gıdalar, 

mikroorganizmalar için çok uygun bir üreme ortamı olduğundan, üretimden tüketime kadar 

olan aşamalarda çeşitli kaynaklardan (hava, su, personel, atıklar, böcek ve kemirgenler vb.) 

çeşitli aşamalarda hazır gıdalara bulaşan mikroorganizmalar, gıda zehirlenmelerine ve 

enfeksiyonlarına yol açabilmektedir [3,4]. Sanayileşmiş ülkelerde gıda zehirlenmesi ve 

enfeksiyonlarının %20–40 oranında ev dışında hazırlanan gıdalardan kaynaklandığı 

bildirilmektedir [5]. Kıyma bakterilerin gelişmesi için oldukça iyi bir ortamdır. Enfeksiyonlar 

ve intoksikasyonlar, gıda kaynaklı mikrobiyolojik hastalıkların 2 ana grubudur [6]. Gıda 

kaynaklı enfeksiyonlar, canlı olarak insan vücuduna giren mikroorganizmanın, bağırsağa 

kadar ilerlemesi ve bağırsakta üreyerek gelişmesi sonucu gerçekleşmekte ve salgınlara neden 

olmaktadır. Gıda kaynaklı intoksikasyon ise; mikroorganizmalar gıda üzerinde gelişerek 

toksin salgılamaktadır. Gıdalar aracılığıyla vücuda alınan bakterilerin bağırsakta 

parçalanmaları sonucunda üretmiş oldukları toksinlerin, açığa çıkmasıyla zehirlenme 

gerçekleşmekte ve salgın hastalık oluşturmamaktadır. Bacillus türlerinden bazıları enfeksiyon 

ve intoksikasyona sebep olabilmektedir [6]. Hazır satılan çiğ kıymaların Bacillus cinsi 

mikroorganizmaları yüksek oranda taşıdığı [2,7] ve halk sağlığına büyük bir potansiyel risk 

oluşturduğu belirtilmektedir [8]. Bacillaceae familyasından olan Bacillus türleri gram pozitif, 
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aerop veya fakültatif anaerop, spor oluşturan mikroorganizmalardır. Bacillus’lar beyaz ya da 

krem rengi kolonilere sahiptir. Bacillus türleri doğada yaygın olarak bulunmaktadır ve yüksek 

pH, sıcaklık, tuz konsantrasyonlarında yaşayabilmektedir. 10’dan fazla mikrobiyal kökenli 

enzimin Bacillus cinsine ait bakteriler tarafından üretildiği bilinmektedir. Bacillus’ların 

ürettiği amilaz, lipaz, proteaz, hemoliz enzimleri gıdalarda bozulmaya veya gıdaların 

kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Bacillus’ların ürettiği proteaz enzimi proteinleri, 

amilaz enzimi nişastaları, lipaz enzimi yağları hidroliz etmektedir. Tüm bu önemli 

özelliklerinden dolayı araştırmamızda Ankara’da satışa sunulan tavuk döner örneklerinden 

Bacillus’ların izolasyon ve tanımlanmaları yapılarak proteaz, lipaz, amilaz, hemoliz enzim 

aktiviteleri araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmada 10.07.2018-27.09.2018 tarihleri arasında 20 köfte örneği Ankara’nın çeşitli 

işletmelerinden alınarak çalışılmıştır.                                                                                                              

2.1. Örneklerin Toplanması 

Bacillus suşlarının izolasyonu amacıyla Ankara’nın çeşitli işletmelerinden köfte örnekleri 

steril şekilde alınmıştır. Örneklerden 5’er g tartılarak, 45 ml Peptone Water bulunan şişelere 

konularak 700C sıcak su banyosunda 1 saat bekletilmiştir. Sıcak su banyosunda 1 saat 

bekletilen örnekler 24 saat 370C etüvde inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda 

örnekler Peptone Water ile 10-1, 10-2,10-3 ‘e kadar dilüsyonları yapılmıştır.  

2.2. Bakterilerin İdentifikasyonları 

10-3 ’e kadar hazırlanmış dilüsyonlardan steril pipetlerle alınan 0,1 ml’lik örnekler Nutrient 

agar (LAB M) ve Bacillus cereus selective agar (OXOID CM617) besiyerlerine dragalsky 

özesi ile yayılarak 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda şüpheli 

bulunan koloniler yeniden taze Nutrient agara pasajlanarak, 370C’de 24 saat inkübasyona 

bırakılmıştır ve saf kültürler elde edilmiştir. Gram pozitif olan izolatlara öncelikle katalaz 

reaksiyonu yapılıp, katalaz pozitif olanlara indol testi uygulanmıştır. İndol negatif olanlara 

sitrat, triple sugar iron(TSI), üre, voges proskauer(VP) testleri uygulanmıştır. 

2.3. İzole Edilen Bakterilerde Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi 

2.3.1. Amilaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Amilaz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Nişasta Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde edilen 

suşların besiyerine ekimi yapılarak, 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 

sonunda besiyerinin üzerine lugol çözeltisi ilave edilmiştir. Lugol ortamda ki nişastayı 

boyayarak mavi bir renk almasını sağlar. Amilaz üreten koloni nişastayı hidroliz etmesi 

sonucunda çevresinde açık şeffaf zon oluşur. Şeffaf zon oluşan koloniler pozitif olarak 

değerlendirildi.                                                                                

2.3.2. Lipaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 
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Lipaz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Tributyrin Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde edilen 

suşların besiyerine ekimi yapılarak, 450C’de 2 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 

sonunda zon oluşumu pozitif olarak değerlendirilmiştir.      

2.3.3.Hemoliz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Hemoliz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Koyun Kanlı Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde 

edilen suşların besiyerine ekimi yapılarak, 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda şeffaf zon oluşan koloniler pozitif olarak değerlendirildi.       

2.3.4. Proteaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi 

Proteaz enzim aktivitesinin belirlenmesinde Skim Milk Agar besiyeri kullanılmıştır. Elde 

edilen suşlar çizgi şeklinde besiyerine ekilerek, 370C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda besiyerindeki kolonilerin etrafında şeffaf zon görülmesi proteaz enzim 

aktivitesi pozitif olarak değerlendirilmiştir.         

3. BULGULAR 

Araştırmamızda materyal olarak kullanılan Köfte örneklerinden izole edilen Bacillus türleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir.                                                                                                                                           

Tablo.1. İncelenen Köfte örneklerinden izole edilen Bacillus türleri, izolat  sayısı ve 

dağılımları 

Örnek 

Çeşidi 

Toplam 

İzolat 

Sayısı 

B.licheniformis B. subtilis B.spp. B.sphaericus 

Köfte 52 27  

 (%51.9) 

18  

(%34.6) 

4 

 (%7.6) 

3 

 (%5.7) 

 

Köfte örneklerinden toplam 52 izolat elde edilmiştir. Elde edilen izolatların 27’si (%51,9) 

Bacillus licheniformis, 18 (%34,6) izolat Bacillus subtilis, 4 (%7,6) izolat Bacillus spp., 3 

(%5,7) izolat Bacillus sphaericus olarak belirlenmiştir.  

Köfte örneklerinden izole edilen bacillus türlerinin proteolitik pozitif aktivitesi, lipolitik 

pozitif aktivitesi, amilaz pozitif aktivitesi, hemoliz pozitif aktivitesi Tablo 2’de gösterilmiştir.                                                                                                                      

Tablo.2. Köfte örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin pozitif enzim aktivite dağılımları                                                             

Bacillus 

Türleri 

Proteolitik 

Pozitif 

Aktivitesi 

Lipolitik Pozitif 

Aktivitesi 

Amilaz Pozitif 

Aktivitesi 

Hemoliz Pozitif 

Aktivitesi 

B.licheniformis 19 

(%70,3) 

22 

(%81,4) 

23 

(%85,1) 

21 

(%77,7) 

B.subtilis 12 

(%66,6) 

15 

(%83,3) 

16 

(%88,8) 

10 

(%55,5) 

B.spp. 3 3 4 3 
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(%75) (%75) (%100) (%75) 

B.sphaericus 1 

(%33,3) 

2 

(%66,6) 

2 

(%66,6) 

1 

(%33,3) 

     

Bacillus türlerinin pozitif proteolitik aktiviteleri, Bacillus licheniformis 19 (%70,3), Bacillus 

subtilis 12 (%66,6), Bacillus spp. 3 (%75), Bacillus sphaericus 1 (%33,3) olduğu 

gözlenmiştir. Bacillus türlerinin pozitif lipolitik aktiviteleri, Bacillus licheniformis 22(%81,4),  

Bacillus subtilis 15 (%83,3), Bacillus spp. 3 (%75), Bacillus sphaericus 2 (%66,6) olduğu 

gözlenmiştir. Bacillus türlerinin pozitif amilaz aktiviteleri, Bacillus licheniformis 23 (%85,1), 

Bacillus subtilis 16 (%88,8), Bacillus spp. 4 (%100), Bacillus sphaericus 2 (%66,6) olduğu 

gözlenmiştir. Bacillus türlerinin pozitif hemoliz aktiviteleri, Bacillus licheniformis 21(%77,7), 

Bacillus subtilis 10 (%55,5), Bacillus spp. 3 (%75), Bacillus sphaericus 1 (%33,3) olduğu 

gözlenmiştir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gofton (1995), yapmış olduğu çalışmada ailelerin çok yorgun olduklarında genellikle hazır 

yemek servis ettiklerini, ev yemeği yapmak için vakit bulamadıkları belirtmiştir. Çalışan 

bayanların finans durumlarını her ne kadar arttırsalar da zamanlarında yoksulluğun arttığını 

belirtmiştir. Gerçek artış, küçük ailelerin ve tek yaşayanların artışı ve bunların tek servis ya da 

küçük paket servis ve hazır gıda istemelerindedir. Gofton yalnız yaşayanların zamanı daha 

uygun olmasına rağmen alışveriş yapma ve yemek hazırlamaya daha az yatkın olduklarını 

vurgulamıştır. Ayrıca yalnız yaşayanların dışarıda yemeğe daha eğilimli olduklarını da 

belirtmiştir [9].  Günümüzde tüketime hazır gıdalara talebin daha çok arttığı ve buna bağlı 

olarak hastalıklarda artış olduğu gözlemlenmiştir. Gıdaların sağlıklı üretilmesi ve tüketilmesi 

için üretim aşamasında gıdaların hazırlanması esnasında, personelin hijyen kurallarına dikkat 

etmesi gerekmektedir. Hazırlama ve saklama sırasında hijyen sanitasyon kurallarına uyulması, 

elde edilen ürünün uygun koşullarda muhafazası, insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. 

Et ve et ürünleri çoğu kez gıda zehirlenmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Et ürünlerinden 

hamburger çok yaygın tüketilmesi sebebiyle bu konuda önemli bir yer işgal etmektedir. 

Üretimi, çözdürülmesi ve pişirilmesi esnasında birçok hijyenik eksiklik içerebilmektedir [10]. 

Araştırdığımız köfte örneklerinden 52 Bacillus izolatı izole ettik. Bacillus’lar gıda 

enfeksiyonu ve gıda intoksikasyonuna sebep olduğundan gıdalarda bulunması risk teşkil 

etmektedir.  

Bacillus subtilis ve Bacillus licheniformis’in gıda zehirlenmelerine neden olduğu 

bilinmektedir. Araştırmamızda incelenen 20 köfte örneğindan 52 Bacillus cinsi bakteri izole 

edilmiştir.  

Giffel ve arkadaşları tarafından (1996) Hollanda’daki gıdalarda B. cereus ve B. subtilis’in 

bulunma sıklığı üzerine bir araştırma yapılmıştır. Toplam olarak 229 adet çeşitli gıda örneği 

(et ürünleri, süt, maya, un, makarna, çin yemeği, kakao, çikolata, fırın ürünleri, çeşni veren ot 

ve baharatlar) analiz edilmiştir. 229 örneğin 109 (%48)’unda Bacillus cereus varlığı tespit 

edilmiştir. B. subtilis 72 örneğin 18 (%25)’inde tespit edilirken 72 örneğin 12 (%17)’sinden B. 
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cereus ve B. subtilis’in her ikisi de izole edilmiştir. Toplamda muhtemel 91 B. cereus kolonisi 

çeşiti örneklerden izole edilmiştir. ISO konformasyon ve API 50 CHB testlerine göre bu 

izolatların 81 (%89)’ inin B. cereus olduğu doğrulandı. Şüpheli 50 B. subtilis kolonisinden 10 

tanesi API 50 CHB’de sorbitolü fermente edememesi ve karbonhidratı kullanamaması 

temeline göre B. pumilis olarak tanımlandı. Kalan 40 izolatın 30 (%75)’u yapılan testlere göre 

B. subtilis olarak, 4 (%10)’ü B. licheniformis ve 6 (%15)’sı B. amyloliquefaciens olarak tespit 

edilmiştir [11]. 

Bizim araştırmamızda 27’si (%51,9) Bacillus licheniformis ve 18 (%34,6) Bacillus subtilis 

izole edilmiştir. Giffel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre bizim araştırmamızda Bacillus 

licheniformis fazla, Bacillus subtilis oranı daha az bulunmuştur. Schellhass (1982) yaptığı 

çalışmada Bacillus spp. %89 (65/73) oranında izole ederken, biz araştırmamızda 4 (%7,6)  

Bacillus spp izolatı elde ettik. 

Nijerya’da Olajuyıgbe ve Ajele tarafından (2005) bacillus türlerinden ekstraselüler proteaz 

üretimi üzerine bir çalışma yapılmıştır. İzolasyonlar Ikogosi kaplıcasından yapılmıştır. 

Bacillus’ların proteaz üretim dinamiği 35-65 °C üreme ısısı aralığında, çeşitli pH ve 

sıcaklıklarda analiz edilmiştir. İzole edilen 25 bakteri arasında 9’u Bacillus olarak 

tanımlanmıştır. Bu izolatlar B. brevis, B. licheniformis (2 suş), B. subtilis, B. macerans, B. 

mycoides, B. coagulans, B. polymyxa, B. cereus ve B. megaterium olarak tanımlanmıştır [12]. 

Bizim araştırmamızda izole edilen 52 Bacillus izolatından 35 (%67,3)  Bacillus izolatının 

proteaz enzim aktivitesi pozitif bulunmuştur. 

 Bacillus izolatları ile yaptığımız proteaz, lipaz, amilaz ve hemoliz enzim aktivitesi 

çalışmasında, proteolitik aktivitenin en yüksek %75 Bacillus spp., lipolitik aktivitenin %83,3 

Bacillus subtilis, amilaz enzim aktivitesinin en yüksek %100 Bacillus spp., hemoliz enzim 

aktivitesinin en yüksek %77,7 Bacillus licheniformis olduğu gözlenmiştir.         

Sonuç olarak tüketime sunulan köfte örneklerinden Bacillus türlerinin izolasyonları gıdalara 

çeşitli yollarla mikroorganizmaların kontamine olabildiğini göstermektedir. Elde edilen 

izolatların enzim aktiviteleri, halk sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle gıdaların 

üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçen bütün aşamalarda gerekli hijyen ve sanitasyon 

kurallarına uyulması gerekmektedir.                                                 
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ABSTRACT 

 

Plastic gears are lighter, less noisy and cheaper compared to steel gears. Besides, plastic gears 

represent self-lubrication, corrosion resistance  and more forgiving tolerances than with metal 

gears. They can be easily shaped into diverse forms by the injection molding process. For 

these reasons, plastic gears are replacing steel gears in many applications, including home 

appliances and diverse industrial applications. Plastic injection molding is the most 

economical process used for the mass production of plastic gears and like to reduce the time 

and cost required to produce desired geometry. In this paper, the mold is designed, and the 

molding process is simulated by the software Solidworks plastics tool with the selection of 

high-density polyethylene (HDPE) for gear material. The mold itself is constructed from steel 

1050. The mold plates are machined by the CNC operations and the cavity of the desired part 

(spur gear) is produced by the wire EDM operation with a wire diameter of 0.18mm.The mold 

cavity including body and the teeth of the gear is usually enlarged by the shrinkage factor of 

HDPE plastic material to reach the final required size and the geometry after cooling. A 

preliminary injection process is done with a circular disc (no teeth on the circumference) to 

reach an experimental shrinkage factor before the actual gear mold is cut. Next, based on the 

experimentally verified shrinkage factor a 3mm module, 20 number of teeth and 20-degree 

pressure angle gear cavity is cut by EDM and the injection process is used to produce plastic 

test gears. After visual inspections of the molded plastic gears, tip diameter like preliminary 

measurements were accomplished on the plastic gears. 

 

Keywords: Plastic injection, mold design, plastic gears, mold manufacturing, spur gears, 

HDPE molding 

 

NOMENCLATURE 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

M Module d Pitch diameter E Modulus of elasticity 

Z number of teeth dB base diameter G Modulus of rigidity  

Ø pressure angle in degrees dt tip diameter HDPE High density polyethylene 

a Addendum dr root diameter   

b Dedendum Pc circular pitch   

F face width of gear tooth PB base pitch   
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Gears are generally used in power and motion transmission work under different loads and 

speeds. Due to advantages of noiseless running, light weight, resistance to corrosion, ease of 

mass production, lower coefficients of friction, and the ability to run without external 

lubrication, the use of plastic gears is continually increasing. These gears are especially 

preferred and successfully used in office machines, household utensils, in the food and 

automotive industries, and in textile machinery because of the above- mentioned 

advantages[1]. Injection molding is one of the most common and versatile operations for mass 

production of complex plastic parts with reasonable dimensional tolerance. It requires 

minimal or no finishing and assembly operations [2]. Injection molding is typically a two-

steps cyclic process: melting of polymer material using rotating screw and the second one is 

filling of the mold with molten polymer by the forward ramming of the screw [3]. The molded 

part is shaped according to the  configuration of mold  cavity  during the solidification stage 

by the cooling process. The quality of the molded part depends on the type of raw material 

(plastic  material), the mold material, the design parameters and the process parameters. For 

plastic gear injections some of these parameters (design and process parameters like number 

of runners, injection direction, mold temperature and melting temperatures regarding the 

performance parameters of shrinkage, welding lines, warpage and air traps) were discussed by 

TAIFOR et al, [4]. Ghazali et al, [5] studied designs of plastic injection molding with 

different gate locations, cooling quality, sink mark, fill + pack, and warp analysis to find out 

the best injection molding design to fabricate. Dimitrios[6] et al, examined the injection 

molding simulation of a polystyrene plastic part. They designed simulation analyzes to find 

out how the molten plastic flows through a mold in order to identify manufacturing defects. 

Eghbal Hakimian & Abu Bakar Sulong [7] investigated the effect of injection molding 

parameters and the types of thermoplastics composites (amorphous or crystalline based 

polymer matrix) on the shrinkage and warpage properties through numerical simulation using 

design of experiment method (Taguchi method). They studied three factors and their 

interactions were investigated in this case study, the effects of the injection parameters on 

warpage and shrinkage at different fiberglass percentages and cooling temperatures were 

analyzed according to the Taguchi method. Dimov et al [8] investigated the effects of three 

processing and one geometric factor on the surface quality of micro-features in three different 

polymeric materials, they set the mold temperature in the conventional range, their study 

revealed that in general, increasing the barrel temperature, mould temperature and the 

injection speed improves the polymer melt fill in micro-cavities. Abdul Rahman et al [9] 

studied windows frame manufacturing by injection molding process where an investigation 

was carried out with the aid of Moldflow software, the investigations were carried out on 

flowing, packing, cooling and costing of injection moulded window frame. They found that 

natural fiber composite material is suitable to manufacture window frame. The hollow design 

window frame which has lower thickness is more desirable to be fabricated than solid design 

of window frame. Hollow design is unlikely to undergo warpage during cooling. Besides that, 

hollow design inherently required small amount of materials to fabricate. Shen et al [10] 

indicated the processing phenomenon of electronic dictionary battery covers in thin-walled 

injection molding. They indicated that the fluid front firstly passes through the four-side 

region of battery cover on filling stage. Because these regions have the thicker dimension, 

these induces the smaller resistance hence the fluid front goes into the central region. 

Nagahanumaiah, B. Ravi [11] investigated the effect of injection molding process parameters 

on the performance of direct metal laser sintered (DMLS) mold in producing quality Zytel 

nylon 66 plastic parts with consistency in part shrinkage and shot/part weight.  They found 

that melt temperature and injection speed have almost equal influence, but more than that of 

injection temperature and pressure in achieving desired part shrinkage and higher part weight.  

In this present paper, the process of plastic filling is simulated and analyzed theoretically and 

experimentally through designing and manufacturing a mold for plastic injection process. The 
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geometric data of the plastic gear is given in table (1). The molded part is designed as CAD 

model in Solidworks software and C++ programing language by generating 500 coordination 

points for trochoid and involute curves as given in [4]. The coordinates of the gear teeth 

profiles are generated by using the equations given [12]. The raw material supposed to be 

used for plastic injection molding is HDPE (High Density Poly Ethelene), which has the 

following characteristics as in table(2).  

 

Table 1. Gear dimenions     Table 2. HPDE properties 

Gear Dim. Values  

M (mm) 3.00 

Z 20 

Ø (degrees) 20.0 

a (mm) 3.00 

b (mm) 3.75 

F (mm) 10.0 

d (mm) 60.00 

 

 

 

The methodology of the work accomplished in the present paper is given below. It starts with 

design of the part/gear and its CAD model. Next the mold is designed, manufactured and 

assembled. Then injection process is accomplished, and the manufactured gears are inspected 

and measured. 

 
Figure 1. The methodology of the work 

2. DESIGN OF THE MOLDED PART AND THE MOLD  

Property name  HDPE properties 

Family name Polyethylenes (PE) 

Trade name Eltex A4020 

Material structure Crystalline 

Melt density (g/cm3) 0.716 

Solid density (g/cm3) 0.951 

E (MPa) 2600 

Poisson ratio 0.40 - 0.45 

G (MPa) 929 
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2.1. Design of the molded part 

 

The molded part (plastic spur gear) has the following dimensions calculated according to spur 

gear equations as in table(1), these equations were used in excel sheet. Fıgures (2) and (3) 

describes the dimensions of the molded part model as following. 

 

 

                  
Figure 2. CAD model of spur gear        Figure 3. The front & side views of the part/gear 
 

2.2. Design of the mold  

 

The mold is made of steel, figures (4), (5) (6), and (7) show various drawings and views of the 

mold designed in Solidworks.  Figure (8) shows the manufactured mold in the workshop. 

There are some secondary machining operations performed before mold assembly as 

following : 

1. Surface grinding of mold parting surface; 

2. Machining of  gates and vents for the optimized dimensions as per the results of filling 

analysis performed using Solid works software. 

3. Drilling and reaming of ejector holes and two guide pin holes; and 

4. Drilling and tapping of four holes on base plate (steel) of the insert for fastening 

purpose. 

 

    
Figure 4. The front view of the mold with section front view           Figure 5. Mold side view  
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Figure 6.Top and front views   Figure 7. Isometric view    Figure 8. Manufactured mold 

 

The optimized cavity size of the mold (for numerical study and simulation in Solidworks 

plastic tool) is designed with the information of the shrinkage factor of the raw plastic 

material. Usually the targeted part size is enlarged as much the shrinkage factor of the raw 

plastic material. In case the information about shrinkage factor is not available or not reliable, 

a circular disc model/mold (with a diameter almost as much the gear diameter) is created and 

the raw material is injected into this circular disc mold first. The dimensions of the mold size 

and the plastic part after cooling will help determine the shrinkage factor of the raw plastic 

material experimentally. The molds for a circular disc and for a gear are shown in figures (9) 

(10) and (11). 

 

    
Figure 9. Circular disc hole    Figure 10. 2D drawing    Figure 11. Teethed mold 
 

Before the wire EDM machining of the cavity plate, the gear model is enlarged in the 

Solidworks by the correct shrinkage factor. Then the enlarged mold cavity with teeth is 

machined by EDM cutting with a wire diameter of 0.18 mm. 

 

3. SIMULATION OF PLASTIC FLOW IN THE PLASTIC GEAR 

 

3.1. Meshing 

 

A simulation is prepared  in Solidworks (V.16) plastic tool with triangular element size of 

0.25 mm, and number of the tetrahedrons around 6338007. So, the meshing is very smooth as 

described in the figures (12 and 13), in order to get high accuracy information. 
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Figure 12. Meshing of the spur gear.   Figure 13. Magnified meshed tooth. 

 

The simulation settings of process parameters are as following: 240 C is  the melting 

temperature, injection pressure is 50 Mpa, while the mold temperature is 50 C. 

 

3.2. Filling results 

 

3.2.1. Fill time: 

 

The fill time plot displays the profile of the plastic melt as it flows through the mold part 

cavity during the filling stage of the injection molding process. In figure (14),the blue regions 

indicate the start or beginning of the flow front, the red regions indicate either of the flow 

front position at any given time interval during an animation of the filling stage or of the end 

of fill when the flow has stopped, even if the software detects a short shot [13]. The duration 

of filling time for the spur gear was (1.5944) sec. 

3.2.2. Cooling time  

Cooling time variance is the amount of time taken for sections of the part to cool down 

compared to the average cooling time[5]. Typically, cooling time is 70% of the total cycle 

time. Two factors that affect cooling time are melt temperature and mold temperature. 

Increasing either temperature typically results in increased cooling time. Plastics require long 

cooling times because they are good insulators with low thermal conductivities, figure (15) 

shows  the variation of the cooling time where the  maximum cooling time is (82.27) sec [13]. 

3.2.3. Pressure at end of fill: 

During the filling stage, the forward injection velocity of the reciprocating screw is controlled, 

which results in the pressure required to fill the cavity at that velocity. The injection pressure 

is propagated through the molten plastic and results in a pressure drop distributed along the 

length of flow. The pressure at the end of fill is a very good indication of how evenly the 

cavity has filled[13]. Figure (16) shows in this  simulation the maximum pressure obtained 

was (59.05) Mpa. 

3.2.4. Temperature at end of cooling: 

The temperature at end of cooling plot is based on when 90% of the part volume is below the 

material deflection temperature under flexural load, the ejection temperature. If there is a 

large temperature distribution in thick regions of the part, several problems may occur: sink 

marks, internal voids, or warpage. To reduce these problems, you should design the part with 
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a uniform wall thickness[13]. In figure (17) the temperature at the end of filling (166.9 

Celsius) is given. 

3.2.5. Air traps 

If the air in the mold cavity cannot be vented to the atmosphere during the filling stage, the 

trapped air can prevent the plastic material from filling the volume where the air trap is 

located. This can result in incomplete filling and packing in the air trap location or even a 

through-hole in the part due to the trapped air. Figure (14) describes the distribution of the air 

traps for the molded spur gear through the simulation of Solidworks[13]. 

 

        
Figure 14. Fill time and air traps                Figure15. Cooling time. 

    

Figure 16. Pressure at End of Fill.            Figure 17. Temperature at End of Cooling. 
 

  4. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

In this investigation, a circular disc and a spur gear with 20 number of teeth  and 3mm module 

are injected with the following process parameters: 83 seconds cooling time and 250 °C 

melting temperature of the plastic. 

At the first stage, a circular disc with an outside diameter of 50 mm and inside diameter of 20 

mm is used for injection and manufacturing of circular part as shown in figure (18). Next a 

mold cavity with teeth number of 20 and module of 3mm, as shown in figure (19), is attached 
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to the mold to produce plastic spur gears. The shrinkage factor obtained from circular disc 

parts were employed in design of gear parts molds. Hence, gear parts were injected with  

more reliable design inputs. 

     

  Figure 2. Molded disc      Figure 3. Spur gear cavity           Figure 4. Molded spur gear 

5. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The molded plastic gears (seen in figure 20) were inspected visually. Tooth profiles were 

satisfactorily good in appearance and no visible defects were noted on functional tooth 

surfaces. The tip and root diameters of 7 sample molded gears (in Table 3) were measured. 

       Table 3. Measured tip and root diameters of molded plastic gears 

Molded Sample Gear dt   (mm) dr (mm) 

1 64.7 52.0 

2 64.8 52.0 

3 64.6 51.9 

4 64.7 51.9 

5 64.8 51.7 

6 64.5 52.0 

7 64.7 52.0 

Average of samples 64.7 51.9 

The target values for both the tip and root diameters of the molded spur gear supposed to be 

66.0 mm and 52.5 mm respectively. The average deviations from the target values were 

determined as 2.0% in tip diameter and 1.1% in root diameter. These deviations are accepted 

as reasonable values for a preliminary experimental work. 
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ABSTRACT 

Non-Circular gears (NCG) are special gears, designed with special characteristics and 

purposes. While a regular circular gear is optimized to transmit torque and speed to another 

engaged member with fixed transmission ratio and with minimum noise, wear and with 

maximum efficiency, a non-circular gear’s main objective might be transmission 

ratio variations, axle displacement oscillations and more. Non-circular gears are widely used 

in various industrial fields because they can meet special variable transmission requirements. 

Center-distance of non-circular gears is usually fixed as circular gears, but the main difference 

is that the radius of each gear is a function of the rotating angle in case of non-circular gears. 

What makes the non-circular gears unique is the fact that although cams or linkages can 

provide these special types of motion requirements, non-circular gears can provide simpler, 

more compact and more accurate solutions. This paper is about applying the design method to 

elliptical gears as an example, including generation of the mating pitch curves and teeth 

profiles for each gear of the set, by utilizing the MATLAB software. 

The method of designing non-circular gears is relatively simple enough, but the irregular 

shapes of the pitch curves come with difficulties of finding the proper equations and dealing 

with them. The design method can be explained briefly as finding the pitch curves of gears 

and generating the teeth profiles on each gear to satisfy the meshing and rolling of the gearset. 

In other words, this method depends on obtaining the gear tooth surfaces as the envelope to 

the family of tool surfaces, which can be achieved by using the same tools (rack cutters, hobs, 

and shapers) that are conventionally used for the manufacture of circular gears. The process of 

imaginary rolling of the tool on the noncircular pitch curve can be accomplished by proper 

relations between the motions of the tool and the non-circular gear’s work piece in the process 

of cutting. Based on the general method stated, it will be possible to apply the same method 

for special cases of non-circular gears such as elliptical gears, triangular gears, logarithmic 

gears, …etc and the work here focuses on the design and construction of elliptical gears. 

Keywords: Non-circular gear, Gear generation, Elliptical Gear, Speed Variation Gears, 

Elliptical Pitch Curve. 
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1. INTRODUCTION 

Gears are used in different kinds of mechanical devices. They can be found nearly everywhere 

in machines, cars, scales, conveyor systems …. etc. And they do several important roles. 

Gears can be classified according to several principles such as the relative position of the axes 

of rotation and also according to their external shape. According to the last principle, gears 

can be classified into circular and non-circular. Both of them are very important and play 

important roles in industry in spite of the big differences in the nature their roles. Noncircular 

gears (NCG) have been considered a curiosity and a product of niche applications for a long 

time because of their design and manufacture complexity [1]. Non-circular gears are used to 

improve the function, versatility, and simplicity of many mechanical processes. For instance, 

they allow speed matching on assembly lines, linear motion with quick return, and stop-and-

dwell motion [1]. 

Due to their compact structure and accurate non-uniform transmissions, non-circular gears are 

widely used in function generators [2,3], gear pumps [4], and a variety of mechanical systems 

[5–6]. Until now, research on non-circular gears has been insufficient for their various 

categories, complicated shapes, complex design calculations, and especially their challenging 

manufacturing processes. 

In the process of designing non-circular gears, it is very important to recognize the concepts 

of involute and evolute of the curves. To do that, we can use the following method: 

Attach a string to a point on a curve. Then extend the string so that it is tangent to the curve at 

the point of attachment. Then wind the string up, keeping it always taut. The locus of points 

traced out by the end of the string is called the involute of the original curve, and the original 

curve is called the evolute of its involute.  

Although a curve has a unique evolute, it has infinitely many involutes corresponding to 

different choices of initial point. An involute can also be thought of as any curve orthogonal 

to all the tangents to a given curve [7]. 

Figure (1) shows the involute and evolute for several curves. 

 

 
Figure 1. The involute and evolute [7] 

İn other words, the evolute of a curve is the envelope of the centers of curvature of the its 

points wherein the curve itself called involute. 

So, the evolute of circle is the center of the circle itself, and the evolute of ellipse is a curve 

called “Astroid” as shown in the figure (2). 
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figure 2. The evolute of ellipse (Astroid) [8] 

 

İn case of circular gears, the summation of the pitch circles’ radii forms the center distance, 

where both radii are constants. And in the same sense, non-circular gears pitch curves’ radii 

(pitch curve in case of non-circular gears corresponds to pitch circle of circular gears) form 

the center distance of the non-circular gearset, where these radii are a function of the rotation 

angle. İn addition, the involute tooth profiles of the circular gear are similar while the involute 

tooth profiles of one non-circular gear are different and this is normal since the radius of 

curvature of pitch curve of the same non-circular gear changes which results to different 

corresponding instantaneous radii of rotation. 

Designing non-circular gears can be abbreviated in two steps simply which will be explained 

in more details in this article and applied to generate the second-order elliptical gear using 

MATLAB program. The first step is generating the pitch curves of the non-circular gearset 

which represent the gearset and each one roll over the other with no slipping and the 

summation of the radii of both gears is constant. The second step is generation of the teeth 

profiles of each non-circular gear of the gearset, which can be described as the imaginary 

rolling of the cutting tool pitch curve over the given non-circular gear pitch curve by proper 

relations between the motions of the tool and the non-circular gear in the process of cutting.  

So, the first step is generating the pitch curves of the non-circular gearset. To do that, it is 

desirable to study the equations govern the relationship between the two pitch curves as 

shown in figure (3): 

Symbols:  

𝑟1: Radius of the first pitch curve (a function to angle of rotation) 

𝑟2: Radius of the second pitch curve (a function to angle of rotation) 

𝜃1: Angle of rotation of first pitch curve 

𝐸       : center distance (constant) 

𝑚12   : speed ratio of the non-circular gearset (a function to angle of rotation) 

𝑤(1)  : Angular velocity of the first pitch curve 

𝑤(2) : Angular velocity of the second pitch curve (a function to angle of rotation) 
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                            figure 3. Non-circular gearset pitch curves [1] 

The main equation governs the relationship between the pitch curves is: 

𝑟1(𝜃1) + 𝑟2(𝜃1) = 𝐸 
 

(1) 

Where both 𝑟1 and 𝑟2 are function to 𝜃1. While the speed ratio equation (2) is: 

𝑚12(𝜃1) =
𝑑𝜃1

𝑑𝜃2
=

𝑤(1)

𝑤(2)
=

𝑟2

𝑟1
=

𝐸 − 𝑟1

𝑟1
 (2) 

From equation (2), equations (3) and (4) of the pitch curves can be obtained: 

𝑟1(𝜃1) =
𝐸

1 + 𝑚12(𝜃1)
 (3) 

  

𝑟2(𝜃1) = 𝐸
𝑚12(𝜃1)

1 + 𝑚12(𝜃1)
 (4) 

 

It can be noted easily that these previous equations still valid even for circular gears. With one 

single difference “the speed ratio and radii are constants”. 

While the speed ratio for circular gearset is constant, the speed ratio of non-circular gear is 

inconstant and changes in one cycle of the non-circular gearset, which in turn gives non-

circular gears an advantage over the circular ones when there is a need to irregular motion 

between axes of rotation. Irregular rotational motion is characterized by a repetitive increase 

and decrease in output-shaft rotational speed for each revolution. Proper application of this 

irregular motion to another mechanism will alter the output acceleration curves of the original 

mechanism [9]. These irregular motions of non-circular gears cannot be over looked in many 

applications when needed, such as the moving legs of robots, pressing machines, quick return 

machines or intermittent mechanisms. 

The second step is generating the teeth profiles of each pitch curve of the gearset which 

depends on the desired module and standard pressure angle in addition to the pitch curve 

itself. The process of generating the teeth profiles can be achieved by several methodologies. 

While the most accurate one is generating the teeth profiles as the imaginary rolling of the 
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tool pitch curve over the given pitch curve, considering proper kinematics between the both 

curves, as shown figure (4). 

Conjugated tooth shapes for noncircular gears are provided due to the imaginary rolling of the 

tool centrode (pitch curve) over the given gear centrode. The imaginary rolling of the tool 

centrode over the centrode of the gear being generated is accomplished by proper relations 

between the motions of the tool and the gear in the process of cutting [1]. 

 

Figure.4 Illustration of generation of noncircular gears 1 and 2 by rack cutter 3 [1] 

The less accurate and still accepted methodology is dividing the non-circular pitch curve into 

several circular arcs with different radii of curvature and center of rotation, and then 

generating the teeth as a sequence of connected parts of several circular gears, where each 

tooth of the result non-circular gear corresponds to a tooth of a circular gear with the same 

radius of curvature, module, and standard pressure angle. 

In this article, we are going to use the second methodology to generate the teeth profiles of the 

second order elliptical gear using MATLAB program as an introduction to design and 

generating non-circular gear project.  
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2. RESEARCH AND FINDINGS 

Elliptical gears, like other noncircular gears, offer advantages for high-speed operation. The 

fact that they can be made in identical twin pairs gives them a special advantage. If such 

cyclic motion is practical, the elliptical type has this recommendation—smooth cyclic motion 

with a minimum of sudden changes in velocity and imbalance. Many other types of 

noncircular gears can give the same results, but the elliptical types are simpler. They can be 

made as twin pairs, and their contour can be approximated by a series of circular arcs [10]. 

The equation (5) of the ellipse in cartesian coordinates relative to its geometrical center is: 

𝑥𝑝 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

(5) 
𝑦𝑝 = 𝑏 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

Where: 

𝑎 : the ellipse semi-major axis 

𝑏 :  the ellipse semi-minor axis 

𝜃 :  the angle of rotation 

One step before start designing the elliptical gear is generating the evolute of the ellipse which 

represents the centers of rotation of the series of the circular arcs of the pitch curve of the 

elliptical gear. For an ellipse the evolute curve is given by equation (6): 

𝑥𝑒 = (
𝑎2 − 𝑏2

𝑎
)(𝑐𝑜𝑠(𝜃))3 

(6) 

𝑦𝑒 = (
𝑏2 − 𝑎2

𝑏
)(𝑠𝑖𝑛(𝜃))3 

The first step is to generate the pitch curve in addition to the tip, root and base curves of the 

gear. Here, it must be noted that pitch curve is an ellipse, while the other curves (tip, root, and 

base curves) are not. 

The base curve represents the evolute of the involute teeth profiles of the elliptical gear, 

which can be obtained by the equation (7) in cartesian coordinates: 

𝑥𝑏 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑒) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑥𝑒 

(7) 

𝑦𝑏 = (𝑦𝑝 − 𝑦𝑒) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑦𝑒 

 Where: 

𝑥𝑝 , 𝑦𝑝 : the coordinates of the pitch curve (ellipse). 

𝑥𝑏 , 𝑦𝑏  : the coordinates of the base curve. 

𝜑          : the standard pressure angle of the teeth. 

The tip and root curves are not ellipses taking into consideration that these curves are a series 

of circular arcs of circular gears which their centers are the evolute of the pitch curve and can 

be obtained by the equations (8) and (9) in the cartesian coordinates: 
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𝑥𝑡 =
𝜌 + 𝑚

𝜌
(𝑥𝑝 − 𝑥𝑒) + 𝑥𝑒 

(8) 

𝑦𝑡 =
𝜌 + 𝑚

𝜌
(𝑦𝑝 − 𝑦𝑒) + 𝑦𝑒 

𝑥𝑟 =
𝜌 − 1.25𝑚

𝜌
(𝑥𝑝 − 𝑥𝑒) + 𝑥𝑒 

(9) 

𝑦𝑟 =
𝜌 − 1.25𝑚

𝜌
(𝑦𝑝 − 𝑦𝑒) + 𝑦𝑒  

 Where: 

𝑚      : the module of the teeth 

𝑥𝑡, 𝑦𝑡 : the coordinates of the tip curve of the elliptical curve 

𝜌     : the radius of curvature corresponds to circular arc of the pitch curve, which is                   

given by the equation (10): 

𝜌 = √(𝑥𝑝 − 𝑥𝑒)2 + (𝑦𝑝 − 𝑦𝑒)2 (10) 

One correction is needed before generating the curves which have been described by the 

previous equations, which is correcting the semi minor-axes of the ellipse to get an integer 

number of teeth. Since for the same module, the circular pitch (given by equation (11)) is 

constant regardless of the diameter of the gear, and even for non-circular gear this fact still 

true.  

As known, there is no accurate formula for calculating the circumference of the ellipse (all the 

equations are approximative-errors about 1% at least of the circumference), so we created a 

function in MATLAB for calculating the circumference of the ellipse accurately (error less 

than 0.0001 mm=0.1 μm). 

𝑃𝑐 = 𝜋𝑚 (11) 

So, depending on the chosen module and given dimensions of the pitch curve (a, b of the 

ellipse), the correction is made for b, the semi-minor axes of the ellipse to agree with an 

integer number of teeth on the circumference of the pitch curve. 

Now the number of teeth can be obtained from the equation (12): 

𝑆 = 𝑃𝑐 ∗ 𝑍 (12) 

Where: 

𝑆 : the circumference of the pitch curve (ellipse) 

𝑍 : the number of teeth of the elliptical gear, which must be integer number. 
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By utilizing MATLAB, the semi-minor axes 𝑏 will be corrected (towards the nearest integer 

number) until the right value of circumference, corresponds to integer number of teeth, is 

gotten. 

Figure (5) shows the pitch curve, evolute of the pitch curve, base curve (evolute of the teeth 

profiles), root curve and tip curve of the second order elliptical gear for the inputs (a=52mm, 

b=36mm, m=3mm, 𝜑 = 20°) is being designed in MATLAB. 

 

Figure 5. Elliptical gear main curves 

It is noted easily that the base curve and the root cure of the previous elliptical gear are 

intersecting each other. This is very normal since the eccentricity of the pitch curve (ellipse) is 

high ( 𝑒 = √1 − (
𝑏

𝑎
)2 ≅ 0.72 ). when the eccentricity is low enough, there will be no 

intersecting between the base and root curves. Knowing that this intersecting has no effect on 

the teeth profiles generating. 

So, the main curves of the elliptical gear have been generated, but for getting the contour of 

the elliptical gear, we need just the root and tip curves beside the tooth involute profiles for 

each tooth. 

The second step is generating the teeth on the pitch curve of the elliptical gear, which has 

been done by creating function in MATLAB for generating the tooth profiles, using the 

equations of Peter Lynwander, gear drive systems design and application [11]. This function 

has basic inputs (𝜌, m, 𝜑,…etc.) and gives the tooth and the coordinates of the tooth profiles 
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as outputs -for the purpose of generating text file of the coordinates to be used in generating a 

3D elliptical gear in SOILDWORKS mechanical design program. 

Figure (6) shows the output of the created function (for inputs: 𝜌 = 47 𝑚𝑚, m=3 mm, 𝜑 =
20°): 

 

Figure 6. The involute tooth profiles 

Combining all the previous MATLAB functions and scripts together gives a full software 

code to generate a second-order elliptical gear. 

This software code generates an accurate elliptical gear, by giving it basic inputs, wherein the 

software will correct the circumference of the pitch curve and find the proper number of teeth 

agrees with the given module, and it will find all the necessary data to generate the gear and 

save its teeth coordinates into text files (equal to the number of teeth) named by the number of 

each tooth. 

Here, it is very important to mention that the created software code can also generate circular 

gears as well as elliptical gears. Since the circular spur gear is considered a special case of the 

second order elliptical gear. So, if equal values have been entered for semi-major and minor 

axes of the ellipse, the software code will correct the values as the radius of a circular gear to 

get integer number of the teeth and will generate the circular gear. 

Figure (7) shows the flowchart of the elliptical gear generating software code. 
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Inter the 

values of a,b,m 

and the 

pressure angle

start

correct_the_circumference and find the correct 

value of a, b and integer unmber of teeth

Use the corrected values to draw the elliptical gear 

basic curves

Divide the pitch curve into equidistant circular 

arcs and find the radius of curvature of each arc

Generate coordinates of all the teeth of the gear

The elliptical gear 

end
 

Figure 7. the flowchart of the elliptical gear software code 
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As mentioned before in this article, entering equal values of semi-major and minor axes leads 

to generating a circular spur gear. The used inputs are related to circular gear. Table (1) shows 

the inputs and the outputs of the software code. In addition, figure (8) shows the resulted 

circular gear. 

Table 1. Entered and corrected semi-minor and major axes with number of teeth 

 inputs Calculated/Corrected values 

Semi-major axes a 36.50 mm 36.00 mm 

Semi-minor axes b 36.50 mm 36.00 mm 

Module m 3 mm - 

Standard pressure angle 𝝋 𝟐𝟎° - 

Number of teeth Z  24 

The circumference of the 

pitch circle 

 348.7167 mm 

 

Figure 8. circular spur gear with the root circle 
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Exporting the coordinates of the resulted spur gear to mechanical design program can be 

achieved by saving the coordinates of the teeth into text files and import coordinates text files 

in SOLIDWORKS and generates the 3D model of the elliptical gear. 

Figure (9) shows the 3D model of the produced circular spur gear and figure (10) shows the 

circular spur gearset. 

 

Figure 9. The 3D model of the produced circular spur gear 

 

figure 10. The circular spur gearset   
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If we take the shown values in table (1), as inputs to generate elliptical gear, the 

circumference matches these inputs is 278.7497 mm which produces 29.576 teeth which is 

not accepted, so the circumference must be corrected to match integer number of teeth. The 

software code will correct the semi-minor axes. Table (2) shows the inputs and corrected 

semi-minor axes b with the resulted number of teeth Z after correction. Figure (11) shows the 

produced elliptical gear. 

Table 2. Inputs and calculated/corrected semi-minor axes b with number of teeth 

 Inputs Calculated/Corrected values 

Semi-major axes a 52.00 mm - 

Semi-minor axes b 36.00 mm 37.3050 mm 

Module m 3 mm - 

Standard pressure angle 𝝋 𝟐𝟎° - 

Number of teeth Z  30 

The circumference of the 

pitch curve 

 282.74334 mm 

 

Figure 11. Elliptical gear with the root curve 
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Also, exporting the coordinates of the resulted elliptical gear to SOLIDWORKS will generate 

the 3D model of the elliptical gear. 

Figure (12) shows the 3D model of the produced elliptical gear and figure (13) shows the 

elliptical gearset. 

 

Figure 12. 3D model elliptical gear 

 

Figure 13. Elliptical gearset 
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If we used different values to generate elliptical gear, we will get new elliptical gear with 

different properties. Table (3) shows the inputs and corrected semi-minor axes b with the 

resulted number of teeth Z after correction. Figure (14) shows the produced elliptical gear. 

Table 3. Inputs and calculated/corrected semi-minor axes b with number of teeth 

 Inputs Calculated/Corrected values 

Semi-major axes a 51.00 mm - 

Semi-minor axes b 44.00 mm 44.8050 mm 

Module m 3 mm - 

Standard pressure angle 𝝋 𝟐𝟎° - 

Number of teeth Z  32 

The circumference of the 

pitch curve 

 301.5928 mm 

 

Figure 14. Elliptical gear with the root curve 
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Also, exporting the coordinates of the resulted elliptical gear to SOLIDWORKS will generate 

the 3D model of the elliptical gear. 

Figure (15) shows the 3D model of the produced elliptical gear and figure (16) shows the 

elliptical gearset. 

 

Figure 15. 3D model elliptical gear 

 

Figure 16. Elliptical gearset 
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So, one spur circular gear and two different elliptical gears have been generated. By analyzing 

the speed ratio for the three generated gearsets, it will be possible check the different motion 

properties of them. 

Figure (17) shows the motion analysis of the three gearsets. It is obvious from the figure that 

the speed ratio of the elliptical gearsets changes every one cycle and has two lobes as well, 

while the speed ratio the circular spur gearset is constant as a line in the figure. 

Also, the second generated elliptical gearset has less eccentricity than the first one, so the 

amplitude of the speed ratio change is less than the first one. 

 

Figure 17. Motion analysis of the gearsets 

 

3. CONCLUSION 

The second order non-circular elliptical gear and circular spur gear have been generated 

utilizing MATLAB program and the gearset motion has been analyzed. From the motion 

analysis, it is noted that the used approximative method to generate the involute teeth profiles 

is accurate enough. One way to increase the accuracy of this method is choosing a small 

module to increase the number of the circular arcs which the elliptical pitch curve is divided 

to. Also, choosing elliptical gear pitch curve with small eccentricity leads to small changes in 

the teeth profiles and thus increasing the accuracy. 
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ÇİZGİLERİNİN DOĞAL GENİŞLİKLERİNİN HESAPLANMASI 
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ÖZET 

 

K ve L X-ışını çizgi genişlikleri genellikle flüoresans verimler kullanılarak hesaplanır. Bir 

atomun K-kabuğu flüoresan verimi, K-kabuğundaki bir boşluğun ışımalı bir geçiş ile 

doldurulması olasılığı olarak tanımlanmaktadır. K-kabuğu flüoresan verimi ωK hem temel 

hem de uygulamalı araştırma için önemlidir. Çeşitli fotoiyonizasyon enerjilerinde farklı 

elementler için flüoresans verimlerinin ölçülmesi atomik, moleküler ve radyasyon fiziğinde, 

elemental XRF analizlerinde, tıbbi araştırma ve ışınlama işlemlerinde önemli görevleri yerine 

getirmektedir. Bu nedenle, bu uygulamalar ve çizgi genişliği ölçümleri için flüoresans 

verimin (K) doğru olarak ölçülmesi çok önemlidir. Örneğin, radyoizotopların 

standardizasyonu için bazı önemli yöntemler, ışımasız geçişlerin neden olabileceği etkilerin 

değerlendirilmesine bağlıdır. Aynı şey birçok radyasyon tespit cihazının tasarımı için de 

geçerlidir. X-ışını flüoresans radyasyonuna dayanan analitik yöntemler, tahribatsız deneme, 

tıbbi araştırma, eser element analizi ve jeolojik keşif için numunelerin yerinde analizi gibi 

birçok alanda geniş pratik uygulama alanları bulmuştur. Tıbbi araştırmalarda, biyolojik olarak 

önemli moleküllerde ağır elementler için numunelerin X-ışını flüoresans analizleri çok 

kullanışlı bir yöntem haline getirilmiştir. X-ışınlarının nicel ve nitel element analizleri için 

potansiyel kullanımı, X-ışınlarının keşfinden hemen sonra uygulanmaya başladı. İlk 

uygulamalarda, X-ışınları ölçmek için Geiger-Müller tüpleri ve ayrıntılı soğurucu diziler ya 

da kristal kırınım ızgaraları kullanıldı. Daha sonra, yarı iletken dedektörlerde ve ilgili 

elektroniklerdeki gelişmeler, genel element analizi için Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans 

(EDXRF) analizi alanının gelişmesine neden oldu. Deneysel bir X-ışını foto-elektron 

çizgisinin genişliği foto-elektronların çıkarıldığı seviyenin genişliğinden, alet genişliğinden ve 

gelen X-ışını genişliğinin katkılarını içerir. Karakteristik X-ışını yayınlama spektrumları, X-

ışını yayan atomların farklı ligandlı kimyasal birleşimlerinden etkilenir. Çizgi genişliği 

üzerine kimyasal ve alaşım etkileri, incelenen elementin K tabakası flüoresans verimine, 

birinci sıra geçiş elementlerinin kısmen doldurulmuş 3d alt kabuğu nedeniyle kimyasal 

ortama bağlıdır.  

Bu araştırmada, CrxNi1-x ve CrxAl1-x alaşımlarında K seviyesinin, Kα1 ve Kα2 X-ışını 

çizgilerinin doğal genişliklerinin hesaplanması, XRF tekniği ile K tabakası flüoresans 
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verimleri kullanılarak yapıldı. CrxNi1-x alaşımında krom (Cr) ve nikel (Ni) 

konsantrasyonlarının artması ile K seviyesi doğal çizgi genişliği ile Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgi 

genişlikleri (K, Kα1ve Kα2) arttı. Ancak CrxAl1-x alaşımlarında Cr konsantrasyonunun 

artması ile ( K, Kα1 ve Kα2)  çizgi genişlikleri azaldı. Bu artma ve azalmalarının nedeni X-

ışını yayınlama ihtimalleri üzerine alaşım itkileridir. 

 

Anahtar Kelimeler: XRF, X-ışını çizgi genişliği, flüoresans verim, K kabuğu, alaşım etkisi 

 

 

ABSTRACT 

 

X-ray line widths of K and L are usually calculated using fluorescence yields. The K-shell 

fluorescence yield of an atom is defined as the probability that a vacancy in the K-shell is 

filled with a radiative transition. K-shell fluorescence yield is important for both basic and 

applied researches. Measurement of fluorescence yield for different elements in various 

photoionization energies performs important tasks in atomic, molecular and radiation physics, 

elemental XRF analysis, medical research and irradiation processes. Therefore, it is very 

important to accurately measure to the fluorescence yield for these applications and line width 

measurements. For example, some important methods for the standardization of radioisotopes 

depend on the evaluation of the effects that may be caused by the irradiation. The same things 

apply to the design of many radiation detectors. Analytical methods based on X-ray 

fluorescence radiation have found extensive practical application in many areas, including 

non-destructive testing, medical research, trace element analysis, and on-site analysis of 

samples for geological exploration. In medical research, X-ray fluorescence analyses of 

samples for heavy elements in biologically important molecules have also become a very 

useful method. The potential use of X-rays for quantitative and qualitative elemental analysis 

began to be applied immediately after the discovery of X-rays. In the first applications, 

Geiger-Müller tubes and detailed absorber arrays or crystal diffraction gratings were used to 

measure X-rays. Later on, developments in semiconductor detectors and related electronics 

have led to the development of the Energy Distributed X-Ray Fluorescence analysis area for 

general element analysis. The width of an experimental X-ray photoelectron line includes the 

width of the level at which the photoelectrons are removed, the tool width, and the 

contributions of the incoming X-ray width. Characteristic X-ray emission spectra are 

influenced by chemical combinations of X-ray emitting atoms with different ligands. The 

chemical and alloying effects on the line width depend on the fluorescence yield of the K-
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layer of the examined elements, and also the chemical environment owing to the partially 

filled 3d subshell of the first-order transition elements. 

In this study, the natural width of the K level, Kα1 and Kα2 X-ray lines in CrxNi1-x and   

CrxAl1-x alloys were calculated by XRF technique using K layer fluorescence yields. The K 

level natural line width, Kα1 and Kα2 X-ray line widths (K, Kα1 and Kα2) were increased 

with the increasing of chromium and nickel concentrations in CrxNi1-x alloy.But, line widths 

(K, Kα1 and Kα2) were decreased with the increasing of Cr concentration in CrxAl1-x alloy. 

The reason for this increase and decrease is alloying effect on the possibility of X-ray 

emission. 

Key Words: XRF, X-ray line width, fluorescence yield, K shell, alloying effect. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Bir nükleer enerji seviyesinin birçok özelliği, elektromanyetik rezonans flüoresans işlemle ve 

seviyenin uyarılması ile incelenebilir. Elektromanyetik radyasyonla nükleer seviyeleri 

uyarmak için bir takım teknikler geliştirilmiştir; en yeni ve nispeten hala kullanılmamış 

olanlardan biri çalışılacak çekirdeği heyecanlandırmak için tamamen tek enerjili nötron 

yakalama -ışınlarını kullanmaktır. Nötron yakalama -ışınlarının kullanımı, seviye 

yoğunluğunun yüksek olduğu ve iyi enerji çözünürlüğünün gerekli olduğu yerlerde, nötron 

eşiğinin hemen altındaki uyarma enerjilerinde ağır çekirdeklerdeki enerji seviyelerinin 

özelliklerinin çalışılmasını mümkün kılar. 

K ve L X-ışını çizgi genişlikleri genellikle flüoresans verimler kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Bununla birlikte, birçok pratik problemin çözülmesinde atomik flüoresans verimin doğru 

bilinmesi gereklidir. Örneğin, radyoizotopların standardizasyonu için bazı önemli yöntemler, 

ışımasız geçişlerin neden olabileceği etkilerin değerlendirilmesine bağlıdır. Aynı şey birçok 

radyasyon tespit cihazının tasarımı için de geçerlidir. X-ışını flüoresans radyasyonuna 

dayanan analitik yöntemler, tahribatsız deneme, tıbbi araştırma, eser element analizi ve 

jeolojik keşif için numunelerin yerinde analizi gibi birçok alanda geniş pratik uygulama 

bulmuştur. Tıbbi araştırmalarda, biyolojik olarak önemli moleküllerde ağır elementler için 

numunelerin X-ışını flüoresans analizi çok kullanışlı bir yöntem haline getirilmiştir. Foto 

aktarım süreçlerinde flüoresans verimlerinin önemi iyi bilinmektedir. -ışını taşınmasını tarif 

eden Boltzmann denklemi formüle edildiğinde, ikincil radyasyon işlemlerine bağlı doz artım 

faktörlerini doğru olarak tahmin etmek için flüoresans verimlerinin katkısını açıklayan bir 

terim dâhil edilmelidir. Bu terim, gelen radyasyonun birçok ortalama serbest yolu geçtiği 
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ortamda bir noktada doz oranının doğru hesaplanmasının gerçekleştirilmesinde özellikle 

önemlidir. Bu gibi durumlarda dozun büyük bir kısmı ikincil flüoresans radyasyonuna bağlı 

olabilir. Çeşitli mühendislik uygulamaları için minimum ağırlık dereceli veya kümelenmiş 

zırhların tasarımı, aynı zamanda kritik derecede doğru flüoresans verimlerine de bağlıdır. 

XRF, bazen kaplama ve tabakaların, kalınlık ve bileşimlerini tespit etmek için de 

kullanılabilir. XRF metodu, hassas, doğru ve hızlıdır. Bu metotta numuneler tahrip olmaz ve 

ölçümler için genellikle çok az bir miktarda numune hazırlanmasını gerektirir. XRF tekniği 

maden bilimi ve jeoloji, atık mineralleri ve suyun çevresel analizleri, eczacılık, metal, 

çimento, polimeri ile birlikte gıda endüstrisi ve plastiği kapsayan geniş bir uygulama alanını 

kapsar.XRF analizlerinin yeniden üretilebilirliliği ve kesinliği çok yüksektir. İyi tanımlanmış 

standartlar kullanıldığında çok doğru sonuçların alınması mümkündür ancak uygulamalar için 

özel standartlar kullanılmalıdır. XRF tekniğinde, ölçüm zamanı saniyeler ile 30 dakika 

arasında değişmesine rağmen istenilen doğrulukla tanımlanmış olan elementlerin atom 

numarasına bağlıdır (Brouwer, 2003). X-ışını flüoresans spektrometre sistemleri enerji 

ayırımlı (EDXRF) ve dalga ayırımlı (WDXRF) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. EDXRF 

sisteminde sodyum'dan uranyum'a kadar olan elementler incelenebilir. WDXRF sisteminde 

ise bu aralık daha geniştir ve Be’den U’a kadar olan elementler incelenebilir. Konsantrasyon 

aralığı ppm seviyelerinden %100 arasındadır.  Bu durum genellikle yüksek atom numarasına 

sahip elementlerin, daha hafif elementlerden daha iyi sayma limitlerine sahip olduğu 

söylenebilir.  

Bu araştırmada, CrxNi1-x ve CrxAl1-x alaşımlarında K seviyesinin, Kα1 ve Kα2 X-ışını 

çizgilerinin doğal genişliklerinin hesaplanması, XRF tekniği ile K tabakası flüoresans 

verimleri kullanılarak yapıldı.CrxNi1-x alaşımında krom (Cr) ve nikel (Ni) 

konsantrasyonlarının artması ile K seviyesi doğal çizgi genişliği,  Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgi 

genişlikleri de (K, Kα1ve Kα2) artdı. Ancak CrxAl1-xalaşımlarında Cr konsantrasyonunun 

artması ile ( K, Kα1ve  Kα2)  çizgi genişlikleri azaldı. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1.  K, Kα1 ve Kα2  Çizgi Genişliklerinin Hesaplanması 

CrxNi1-x ve CrxAl1-x alaşımlarında K seviyesinin doğal çizgi genişliği (K) ile K1 ve K2 X-

ışını çizi genişlikleri (Kα1ve Kα2) üzerine alaşım etkileri K tabakası flüoresans verim 

değerleri kullanılarak yarı deneysel olarak hesaplandı. Numunelerin çizgi genişliklerini 

hesaplamak için aşağıdaki denklemler kullanıldı. 
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burada K ışımalı geçiş oranı (Scofield, 1974); L2 ve L3, L2 ve L3 çizgi genişlikleridir 

(Krause ve Oliver, 1979). K deneysel olarak ölçülmüş olan K tabakası flüoresans verimdir ve 

çalışmamızda K  K tabakası flüoresans verim değerleri Söğüt’ün çalışmasından alınmıştır 

(Söğüt, 2000). K K tabakası flüoresans verimi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir. 
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burada K(E) uyarma enerjisinde verilen element için K-kabuğu fotoiyonizasyon tesir-

kesitidir (Scofield, 1973) ve Ki K tabakası tesir kesitidir. Deneysel olarak K tabakası Kα 

tesir kesiti (K) aşağıdaki denklemle bulunabilir. 
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burada  IKi  (i=, ) ölçülen spektrumdaki Kα ve Kβ piklerinin altındaki net alan, I0 numune 

üzerine gelen uyarıcı radyasyonun şiddeti, G geometri faktörü, Ki Ki  X-ışınları dedektör 

verimi ve öz soğurma düzeltme faktörüdür (g cm-2). 

 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

CrxNi1-x ve CrxAl1-x alaşımlarında K seviyesinin doğal çizgi genişliği (K) ile K1 ve K2           

X-ışını çizi genişlikleri (Kα1ve Kα2) ile ilgili yapılan hesaplamalardan elde edilen değerler 

Tablo 1-2’de verildi. Tablo1-2’den görüldüğü gibi, CrxNi1-x ve CrxAl1-x alaşımında saf metal 

kromun K çizgi genişliğinin deneysel değeri teorik (hesaplanan) değerden %16 ve saf metal 

Ni’nin deneysel değeri ise %7 farklıdır.  Benzer şekilde kromun Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgi 
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genişliğinin deneysel değerleri teorik değerlerden %13.33 farklıdır. Bu farklılık nikelde Kα1 

için %4 ve Kα2 için %5’dir. Tablo 1-2’den de görüldüğü gibi Ni’nin saf element için ölçülen 

K seviyesi  doğal çizgi genişliği (K), Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin (Kα1 ve Kα2) çizgi 

genişliklerinin değerleri hata sınırları içerisinde teorik değerlerle uyum içindedir. Ancak bu 

durum krom için geçerli değildir. Çünkü saf krom için ölçülen deneysel değerle teorik 

değerler arasındaki farklılık hata sınırlarından oldukça farklıdır.  CrxNi1-x alaşımında, krom 

konsantrasyonunun 0,5 durumu için K, Kα1 ve Kα2 çizgi genişliklerinde bu farklılık 

sırasıyla %37.13, %29.70 ve %29.70 dir. Aynı durum kromun 0,8 konsantrasyon durumu için 

sırasıyla %21.57, %17.25 ve %17 dir. CrxNi1-x alaşımında, nikel konsantrasyonunun 0,5 

durumu için K, Kα1 ve Kα2 çizgi genişliklerinde bu farklılık sırasıyla %34.31, %26.5 ve 

%25.20 dir. Aynı durum nikelin 0,2 konsantrasyonu olduğu durumu için sırasıyla %42.5, 

%32.6 ve %31.22 dir. CrxAl1-x alaşımında, krom konsantrasyonunun 0,6 durumu için K, Kα1 

ve Kα2 çizgi genişliklerinin deneysel değerleri ile teorik değerler arasındaki farklılık sırasıyla 

%24, %19.33 ve  %19 olurken, 0,8 konsantrasyon durumu için bu farklılık sırasıyla %14, 

%11.11 ve %10.95 dir. 

 

 

Tablo 1. CrxNi1-x alaşımında Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin ve K seviyesi  doğal 

çizgilerinin                  çizgi genişlikleri (eV olarak). 
 

 

x 

CrxNi1-x alaşımı 

Mevcut Çalışma Teorik 

Cr Ni Cr Ni 

K Kα1 Kα2 K Kα1 Kα2 K Kα1 Kα2 K Kα1 Kα2 

0.0 - - - 1.541 2.021 2.061 1.08 1.35 1.37 1.44 1.94 1.96 

0.5 0.679 0.949 0.969 0.946 1.426 1.466       

0.8 0.847 1.117 1.137 0.828 1.308 1.348       

1.0 0.900 1.170 1.189 - - -       

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. CrxAl1-x alaşımında Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin ve K seviyesi 

doğal                    çizgilerinin çizgi genişlikleri (eV olarak). 
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 CrxAl1-x alaşımı 

 

x 

Mevcut Çalışma Teorik 

Cr Cr 

K Kα1 Kα2 K Kα1 Kα2 

0.0 - - - 1.08 1.35 1.37 

0.6 1.341 1.611 1.631    

0.8 0.930 1.200 1.220    

1.0 0.900 1.170 1.189    

 

 

Çizgi genişliklerinin alaşımlardaki element konsantrasyonlarına göre değişimleri Şekil 1-3’de 

verildi. Tablo 1 ve Şekil 1’den görüldüğü gibi, CrxNi1-x alaşımında, Cr konsantrasyonunun 

artmasıyla K seviyesi  doğal çizgi genişliği (K) ile Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin (Kα1 ve 

Kα2) çizgi genişliklerinin değerleri de artmaktadır. Bu artışın nedenin X-ışını yayınlama 

ihtimalleri üzerine alaşım etkisi nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 
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Tablo 1 ve Şekil 2’den görüldüğü gibi, CrxNi1-x alaşımında, Ni konsantrasyonunun artması ile 

K seviyesi  doğal çizgi genişliği (K) ile Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin (Kα1 ve Kα2) çizgi 

genişliklerinin değerleri de artmaktadır. Bu artışın nedenin X-ışını yayınlama ihtimalleri 

üzerine alaşım etkisi nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 
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Tablo 2 ve Şekil 3’den görüldüğü gibi, CrxAl1-x alaşımında, Cr konsantrasyonun artmasıyla K 

seviyesi  doğal çizgi genişliği (K) ile Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin (Kα1 ve Kα2) çizgi 

genişliklerinin değerleri azalmıştır. Bu azalmanın nedenin X-ışını yayınlama ihtimalleri 

üzerine alaşım etkisi nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 
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Tablo 1-2 ve Şekil 1-3’den görüldüğü gibi, , CrxNi1-x alaşımında, Cr ve Ni konsantrasyonun 

artmasıyla K seviyesi  doğal çizgi genişliği (K) ile Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgilerinin (Kα1 ve 

Kα2) çizgi genişlikleri artarken, CrxAl1-x alaşımında, Cr konsantrasyonu artarken çizgi 

genişlikleri azalmıştır. Bunun nedeni karakteristik X-ışını yayınlama ihtimalleri üzerine 

kimyasal ya da alaşım etkisi olabilir.  Çünkü karakteristik X-ışını yayınlama ihtimalleri 

değerlik durumunda bulunan elektronların bağ ve konfigürasyonlarındaki değişimlere göre 
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elementin içinde bulunduğu kimyasal durumdan etkilenmektedir (Söğüt, 1994; Brunner  ve 

ark., 1982; Chang ve ark., 1994). 

CrxAl1-x alaşımında, Cr konsantrasyonunun artması ile K K tabakası doğal çizgi genişli ile  

Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgi genişlikleri azalmıştır. Bunun nedeni alaşımı oluşturan metalleriden 

kromun 3d grubuna (…4s13d5)  ait olması ve alüminyumunda 3A (…3s23p1) grubu elementi 

olması olabilir.  Burada kromun elektro negatifliği alüminyumun elektronegatifliğinden daha 

büyüktür. Bu durumda krom alüminyumdan elektron alır. Bunun sonucunda kromda kısmi 

negatif yük fazlalığı alüminyumda da kısmi pozitif yük fazlalığı oluşur ve bu durum kromun 

K X-ışını yayınlanma ihtimalini artırır. Ancak kromun Kα ve K X-ışını enerjileri 

alüminyumun K kabuğu soğurma kıyısı enerjisinden büyük olduğu için alüminyum tarafından 

soğurularak ve saçılarak azaltılmış ve K, Kα1 ve Kα2 çizgi genişliklerinin küçülmesine 

azalmasına neden olmuştur. 

CrxNi1-x alaşımında, hem krom ve hem de nikel konsantrasyonunun artması ile K K tabakası 

doğal çizgi genişliği ile  Kα1 ve Kα2 X-ışını çizgi genişlikleri artmıştır. Ancak Şekil 1 ve 

Şekil 2’den görüldüğü gibi nikelin K, Kα1 ve Kα2 çizgi genişliklerindeki artış krom çizgi 

genişliklerinden daha büyük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni nikelin 

elektronegatifliğinin  (1.9) kromun elektronegatifliğinden (1.6) daha büyük olması nedeniyle 

olabilir. Çünkü alaşımı oluşturan elementlerin elektronegatifliklerine göre 3d orbitalleri 

arasında elektron geçişleri oluşur. Bu geçişler elementin değerlik elektronlarının sayısını 

değiştirir. K X-ışınlarının yayınlanma ihtimalleri değerlik elektronlarının sayısına bağlı 

olduğundan, K X-ışını yayınlama ihtimalleri artacak ve bu artışta çizgi (pik) genişliğini 

artıracaktır. 

 24Cr 1s2, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 (daha kararlı yapı için hibritleşme olur,  4s1 3d5) ve 28Ni 1s2, 

2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 elektron konfigürasyonlarına göre, sırasıyla, Cr beş 3d elektronuna ve 

Ni sekiz 3d elektronuna sahiptir. Cr ve Ni belirli oranlarda bir araya gelerek alaşımı 

oluştururken, elektronegatifliği küçük olan kromun 3d seviyesinden nikelin 3d seviyesine 

elektron geçişi oluşur. Bu geçişler sonucunda kromda kısmi pozitif yük fazlalığı nikelde ise 

kısmı negatif yük fazlalığı oluşur. Bu kısmi yük fazlalıkları atomlar arası etkileşmelerin ve 

bağ enerjilerinin artmasına neden olur. Atomlar arası etkileşmenin büyümesi ise moleküler 

orbital yarılma enerjisini değiştirir ve atomik orbitaller arası geçişleri etkiler. Bu durum 

alaşımı oluşturan metallerin 4s ile 3d orbitalleri arasında yeniden elektron düzenlenmesine 

neden olur. Bu düzenlenme sırasında değerlik elektronlarının geçişleri söz konusudur ve bu 
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geçişler K X-ışınlarının yayınlanma ihtimallerini artırır. Bu artışta K, Kα1 ve Kα2 çizgi 

genişliklerinin değişimine neden olur. 
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KAHRAMANMARAŞ AKSU ÇAYI VE ÇEVRESİNDEKİ TOPRAĞIN AĞIR 

METAL ANALİZİ 

Prof. Dr. Ömer SÖĞÜT 

KSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,46100 Kahramanmaraş 

 

ÖZET 

 

Günümüzde, insanların doğal besin kaynakları ile sağlıklı beslenmesi gelişen sanayi, 

teknolojiye ve teknolojik ürünlere bağlı olarak oldukça zorlaşmıştır. Bunlara bağlı olarak 

insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak tehdit eden faktörlerin sayısı da giderek 

artmaktadır. Özellikle sanayi bölgelerinde oluşun atıkların insanın besin zincirine karışması 

en büyük çevre kirliliklerinden biridir. Çünkü sanayi atıkları su, toprak ve hava gibi çeşitli 

şekillerde doğrudan ya da dolaylı olarak (besin zincirinin bir halkası ile) insana 

geçebilmektedir. Bu atıklar arasında toksik etki yapabilecek ağır metaller bulunabilir. 

Toprakta genellikle eser düzeyde (mg kg-1 veya daha az)  bulunan krom, nikel, arsenik,  

kadmiyum, kurşun ve civa gibi elementler yaşayan organizmalara toksik etki ederler ve bu 

elementler kirleticiler olarak adlandırılırlar. Örneğin V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn Mo ve U 

metal ve elementleri hem bitkiler ve hem de hayvanlar için gerekli oldukları gibi, aynı 

zamanda toksik maddelerdir. Gümüş, kadmiyum, civa, kurşun, platin, talyum, kalay ve zirkon 

metalleri ise hem bitkiler hem de hayvanlar için gerekli olmadıkları gibi, toksik yani 

kirleticilerdir. 

 

Bu çalışmada,  XRF analiz yöntemi ile Aksu çayı ve bu çaydan sulanan bölgelerdeki 

topraklarda ağır metallerin nitel ve miktar analizleri yapıldı. Ağır metal ölçümleri doğrudan 

ve dolaylı olarak taşınabilir EDX Pocket III (EDX P730) XFS (X-ışını Flüoresans Spektrometre) 

cihazı ile yapıldı. Dolaylı ölçümler için tarlalardan toprak örnekleri, aksu çayından su 

numuneleri alındı. Ölçümlerde çeşitli konsantrasyonlarda, mg/kg olarak, Ti, V, Cr, Mn, Fe, 

Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag,  Sn, Sb, Pb elementler tespit edildi. 

10.12.2001 tarih ve 24609 sayılı resmi gazetede yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliğine göre topraktaki kirletici maddelerin karşılaştırması yapıldı.   

Anahtar kelimeler: Ağır metal, toksik, XRF, X-ışını. 

 

 

 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 669 

 

ABSTRACT 

Nowadays, people's healthy nutrition with natural nutrient resources, depending on the 

industry, technology and technological products has become very difficult. The number of 

factors that directly and indirectly threaten human health is increasing. Particularly in 

industrial areas, the wastes are one of the biggest environmental pollution. Because industrial 

wastes can be passed directly or indirectly (via a ring of the food chain) to the human in 

various forms such as water, soil and air. Among these wastes, heavy metals may have toxic 

effects. The elements such as chromium, nickel, arsenic, cadmium, lead and mercury, which 

are generally found at the trace level (mg kg-1 or less) in the soil, are toxic to living 

organisms, and these elements are called pollutants. For example, metals such as V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn Mo and U are necessary for both plants and animals, but the elements are 

toxic substances at the same time. Not only the silver, cadmium, mercury, lead, platinum, 

thallium, tin and zirconium metals are necessary for both plants and animals, but also they are 

toxic, ie are the pollutants for soil. 

In this project, Qualitative and quantitative analysis of heavy metals were made by using XRF 

technique in Aksu stream sediment and in the soil samples taken from the fields around this 

stream. The heavy metal measurements were made directly and indirectly by the portable 

EDX Pocket III (EDX P730) XFS (X-ray Fluorescence Spectrometer). For indirect 

measurements, soil samples from croplands and water samples from Aksu stream were taken. 

The various concentrations in the measurements, as mg/kg, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, 

As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Pb  elements were determined. According to the Soil 

Pollution Control Regulation published in the Official Gazette dated 10.12.2001 and 

numbered 24609, the pollutants in the soil have been detected. 

 

Key words: Heavy metal, toxic, XRF, X-ray. 

 

GİRİŞ 

Toprak; yer yüzeyinin en üst katmanında bulunan, kayaların aşınmasından ve organik 

maddelerin çeşitli ayrışma ürünlerinin bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde ve üzerinde 

birçok canlı ve bitki âlemini barındıran, belli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir 

oluşumdur. 

Günümüzde, insanların doğal besin kaynakları ile sağlıklı beslenmesi gelişen teknolojiye ve 

teknolojik ürünlere bağlı olarak oldukça zorlaşmıştır. Bunlara bağlı olarak insan sağlığını 
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doğrudan ve dolaylı olarak tehdit eden faktörlerin sayısı da giderek artmaktadır.  Özellikle 

sanayi bölgelerinde oluşun atıkların insanın besin zincirinde karşılaştığı en büyük 

tehlikelerden biridir. Çünkü sanayi atıkları su, toprak ve hava gibi çeşitli şekillerde doğrudan 

ya da dolaylı olarak (besin zincirinin bir halkası ile) insana geçebilmektedir. Bu atıkların 

içerdiği ağır metaller doğal dengenin bozulmasına ve ilgili bölgede yaşayanların çeşitli 

şekillerde hastalanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bahsedilen temel besin 

maddelerinde ağır metallerin olup olmadığının araştırılması bölge halkının sağlığı açısından 

ve ilgili bölgenin ekolojik dengesinin korunup korunmadığı hakkında bilgi vermesi açısından 

da çok önemlidir. Bugün olduğu gibi gelecekte de tüm dünyanın en önemli problemlerinden 

birinin sağlıklı beslenme olacağı açıktır. Çünkü gelişen sanayi ve teknoloji birçok problemi de 

beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında ağır metal içerebilen endüstriyel 

atıkların güvenli olarak depolanması, saklanması ya da arıtılması gelmektedir. Bu işlemlerin 

uygulanması oldukça pahalı olduğu için genellikle ağır metal içeren atıklar doğrudan çevreye 

bırakılabilmekte ve böylece çevre geri dönüşümü mümkün olmayacak bir şekilde 

kirletilmektedir. Kirlenen bu çevreden insanlar yaşamak için gerekli olan ihtiyaçlarını 

karşılamaktadırlar.  Bu ihtiyaçlar karşılanırken gereğinden fazla ağır metal alınabilmektedir. 

İnsan kanında olması gereken miktardan fazla oluşan bu metaller toksik etki yapabilirler. 

Buna ek olarak besin maddeleriyle doğrudan toksik etki yapabilen Cr, As, Cd, Hg ve Pb gibi 

metaller de alınabilir. Hava, su, yiyecekler, insanlar tarafından üretilen sayısız kimyasal 

maddeler ve ürünler vasıtasıyla yaşadığımız ortama karışan ağır metaller nefes alma, yutma, 

ciltten emilme gibi yollarla vücudumuza girerler (Pouls,1999). Ağır metallerin türlerine göre 

ortalama konsantrasyon değerleri FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık 

Örgütü)’nun tavsiye ettiği konsantrasyon standartlarıyla karşılaştırılarak sağlık açısından 

değerlendirilmektedir. Alınan bu metaller insan sağlığını olumsuz olarak etkileyebilirler. Bu 

nedenle insanların yaşadıkları ortamda sağlıklı beslenmesi ya da beslendikleri besinlerin ne 

kadar sağlıklı olduğunu bilmesi çok önemlidir. Alınan besinlerin içeriklerini öğrenebilmek 

için çeşitli metotları vardır. Bunlardan biri XRF (X-Ray Fluorescence) tekniğidir.  

XRF, maddelerin bütün çeşitlerinin kimyasal içeriklerini tanımlamak için kullanılan 

analitiksel bir metottur. Bu maddeler katı, sıvı, toz ve filtreden geçirilmiş veya diğer 

formlarda olabilir. XRF kimi durumlarda tabakalar ve kaplamaların, kalınlık ve bileşimini 

tarif etmekte de kullanılabilir (Brouwer, 2003). XRF metodu hızlı, doğru ve yıkıcı değildir. 

Bu metot, genellikle, en düşük düzeyde numune hazırlanışını gerektirir. XRF tekniği, atık 

mineraller, suyun çevresel analizi, madencilik, maden bilimi ve jeoloji ile birlikte gıda 

endüstrisi, metal, çimento, polimer ve plastiği kapsayan geniş bir uygulama alanını kapsar. 
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XRF, ayrıca eczacılık ve araştırmalar için çok kullanışlı bir analiz yöntemidir. Metallerin 

analiz edilebilirliği ve onların sayılma düzeyleri temel olarak kullanılan spektrometre 

sistemine bağlıdır (web1; Bertin, 1995). Enerji ayrımlı EDXRF için metal aralığı, sodyum'dan 

uranyum'a kadar uzanır. Konsantrasyon aralığı alt ppm seviyelerinden %100'e kadar değişir.  

Canlıların gelişimi için gerekli olan metallerin konsantrasyonları belirli bir limitin üzerinde 

olduğu zaman doğrudan toksik etki yapabilir. Ağır metaller belirli bir limiti aştıklarında 

toksik etki yaparak sağlığı olumsuz etkilemektedir (Pouls,1999). Özellikle çevreye verilen ağır 

metallerin akciğer dokularında zarara sebebiyet verdiği bulunmuştur (Dreher ve ark., 1997). Ağır 

metaller çeşitli yollarla vücudumuza bulaşır ya da alınır. Besin kaynakları ile ağır metal 

bulaşması bunların başında gelir. Bu nedenle toprak içerisinde ve toprak yüzeyine yakın olarak 

yetişen besinler hem radyasyon hem de ağır metal açısından, sağlık için önemli risk oluşturur. 

Toksik etki gösteren ağır metallere As, Th, U, Cd, Hg, Zn ve Pb örnek verilebilir. Hava, su, 

yiyecekler, insanlar tarafından üretilen sayısız kimyasal maddeler ve ürünler vasıtasıyla 

yaşadığımız ortama karışan ağır metaller nefes alma, yutma, ciltten emilme gibi yollarla 

vücudumuza girerler (Pouls,1999). XRF sistemi ile yapılan birçok araştırma vardır: Akyüz ve 

arkadaşları (1998) Saros körfezinin farklı derinliklerinden alınan 53 sediment numunesini 

EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) ile analiz etmişler ve sediment 

numunelerinde 35-75 mg/kg Cr, 200-1100 mg/kg Mn, 1.5-3.5 mg/kg (%) Fe, 5-75 mg/kg Ni, 

0.5-48 mg/kg Cu, 25-120 mg/kgZn, 2.3-3.5 mg/kg Cs ve 4-6 mg/kg As bulmuşlardır. 

Numunelerini uyarmak için 3.7x108 Bq şiddetinde 241Am ve 2.9x108 Bq şiddetinde 109Cd 

radioizotop kaynakları ile numunelerden yayımlanan X-ışınlarını sayma için de HPGe ve 

Si(Li) dedektörlerini kullanmışlardır. Son yıllarda, XRF tekniğinin hızlı, ucuz ve doğruluk 

oranının yüksek olması nedeyinle tıp alanında da tümörleri, böbrek ve safra kesesi taşlarını 

analiz etmek için kullanıldığını görmekteyiz (Gürol ve ark., 2004; Akyüz ve ark., 1998; 

Ekinci ve ark., 2002 ve  Custódio ve ark., 2003). Bu çalışmalardan birinde, rahim ile iyi huylu 

rahim tümöründen numune alınmış ve bu numuneler analiz edimli. Analiz sonucunda, düşük 

konsantrasyonlarda Rb, In, Sn ve I bulunurken, (Rb, In, Sn ve I elementlerine oranla) oldukça 

yüksek konsantrasyonlarda Cl, K ve Ca elementleri bulmuşlar (Ekinci ve İngeç, 2008). XRF 

tekniği kağıt endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmalardan birinde 

modern ve eski kağıtlar analiz edilmiş ve elemental konsantrasyonları karşılaştırmış (Manso 

ve ark, 2008). Diğerinde ise bazı sigara kağıtları XRF tekniği ile analiz edilmiş ve kağıtların 

yapısında bulunan elementlerin, elemental konsantrasyonları ölçülmüştür (Lartigue ve ark, 

2007). İçme suyu analizlerinde de XRF tekniği kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada XRF 
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tekniği ile içme suyunda ve insan kafa derisindeki arsenik miktarı ölçülmüştür (Ali ve ark, 

2003). 

 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Numunelerin Hazırlanması 

Numuneler, Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki Aksu köprüsü ile köprünün 

batısındaki baraj göletine kadar olan bölge arasındaki alandan su ve toprak örnekleri alındı. 

Topraktan numuneler 15 cm derinlikten, seçilen bölgeden her bir ölçüm tarihi için 25-30 

örnek alındı. Bununla ek olarak, numuneler alınırken, Skyray EDX Pocket III (EDX P730) X-ışını 

flüoresans spektrometresi ile doğrudan ölçümlerde yapıldı. Alınan toprak örnekleri bir hafta kapalı 

laboratuar şartlarında kurutulduktan sonra 300 mesh’lik eleklerden elendi ve böylece ölçüme hazır hale 

getirildi. Su örnekleri daha önceden siteril hale getirilmiş olan tek kullanımlık 0.5 L’lik polietilen su 

şişeleri ile alındı. 0.5L'lik steril polietilen şişelerdeki sular çalkalanarak öz soğurmaya 

sebebiyet vermeyecek miktarda 100 mL’lik miktarlarda beherler içerisine alındı ve bir 

elektrik ocağı ile kaynamasına izin verilmeden buharlaştırıldı ve böylece beher içerisinde 

sediment oluşumu sağlandı. Sedimentler beher içerisinden kazındıktan sonra, sedimentin 

tamamen kuruması için elektrikli ocak üzerinde buharlaştırma işlemine devam edildi. 

Planşetlerde iyice kuruyan sedimentler polietilen numune kaplarına konularak etiketlendi ve 

tüm numuneler elemental analiz için hazır hale getirildi. Numunelerin alındığı ve ölçümlerin 

yapıldığı Aksu çayına endüstriyel bir atığın akışının fotoğraf Şekil 1’de verildi. 

 

 

Şekil 1. Endüstriyel bir atığın aksu çayına akışı 
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3.2. Elemental Analizlerin Yapılması 

Hazırlanan sediment ve toprak numunelerinin elemental analizleri için Skyray marka EDX Pocket III 

(EDX P730) taşınabilir X-ışını flüoresans spektrometresi kullanıldı. EDX-Pocket Ⅲ (EDX P730) 

özellikle küçük hacimli, hafif ve taşınabilir özellikleri ile örneklerin yerinde analizi için geliştirilmiş 

taşınabilir enerji dağılımlı X-ışını spektrometresidir. EDX-P730 genel olarak mineral analizi, coğrafi 

analizler,  hurda metallerin geri dönüşüm analizleri ve arkeolojik araştırma gibi alanlarda kullanılabilir. 

Numuneler cüruf, kaya, sıvı çimento, toprak dahil kükürtten uranyuma kadar tüm doğal mineralleri içeren 

katı, sıvı ve toz çeşitleri olabilir. Numunelerin elemental analizleri yapılmadan önce numune analiz 

süreleri ile aynı zaman aralığında temel sayma ölçümleri yapıldı ve böylece dedektör maddesinden 

gelebilecek elementler tespit edildi. Bununla birlikte, her bir numunenin elemental analizi için 200s sabit 

zaman aralığı kullanıldı ve her bir numunenin ölçümü en az üç kez tekrarlandı. Şekil 2'de Skyray EDX 

Pocket III (EDX P730) X-Işını Flüoresans Spektrometresinin fotoğrafı ve şekil 3'de ise Si-PIN/SDD 

dedektörünün şematik görünümü verilmiştir. Taşınabilir EDX P730 X-Işını Flüoresans Spektrometresinin 

(XFS)  dedektör maddesinden gelen elementlerin listesi Tablo 1'de ve Tablo 2'de ise toprak ve su 

numunelerinin elemental analiz sonuçları verildi.  

 

 

 

Şekil 2. Taşınabilir EDX Pocket III (EDX P730) XFS'nin fotoğrafı 
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Şekil 3.   Si-PIN/SDD dedektörünün şematik görünümü 

 

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kahramanmaraş Aksu çayı ve çevresindeki tarlalardan alınan numunelerin elemental analizleri Tablo 

2’de verildi. Skyray marka EDX Pocket III (EDX P730) taşınabilir X-ışını flüoresans spektrometresinin 

numunesiz sayımı yapıldı ve dedektör maddesinden gelen elementler Tablo 1’de verildi. Bu elementlerin 

aynı sürede ölçülen konsantrasyonları numunelerden elde edilen elementlerin konsantrasyonlarından 

çıkartıldı. Bu şekilde numunelerde gölçülen elementlerin (analitlerin) net konsantrasyonları tespit edildi. 

Sediment ve toprak numunelerinin analizleri sonucu mg/kg mertebesinde çeşitli konsantrasyonlarda Ti, 

V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb ve Pb elementleri 

bulundu. Ölçümlerde tespit edilen elementler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10.12.2001 tarih ve 24609 

sayılı resmi gazetesinde yayınlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen 

ağır metal sınır değerleri ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tarım Örgütünün (FAO) 

(Chiroma ve ark., 2014) ağır metal sınır değerleri ile karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de verildi. 

Buna ek olarak, çeşitli tarihlerde alınan toprak ve su (sediment) örneklerinde bulunan elementlerin 

konsantrasyonlarına göre değişim grafikleri Şekil 4-12’de verildi. Tablo 2 ve Şekil 4-12’den 

görüldüğü gibi analizi yapılan toprak örneklerinin ağır metal değerleri, müsaade edilen sınır 

değerleri (Tablo 2) ile karşılaştırıldığında, Pb müsaade edilen değerlerin altında tespit 

edilirken, As, Mo, Sn, Zn (sediment analizinde), Cu (bir ölçümde), Ni, Fe, Mn, Cr (sediment 

analizi hariç) değerleri müsaade edilen sınır değerlerinin üstünde tespit edilmiştir. Ancak 

sediment analiz sonuçlarında ölçülen Fe ve Mn’nin miktarları WHO ve FAO müsaade edilen 

sınır değerlerinin altındadır.  

V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn ve Mo  metal ve elementleri hayvan ve bitkiler için gerekli 

oldukları gibi, aynı zamanda toksik maddelerdir (Haktanır ve Arcak, 1998). Ag, Pb, Sn ve Zr 
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metalleri ise bitkiler hayvanlar için gerekli olmadıkları gibi toksik yani kirleticiler 

maddelerdir (Yıldız, 2001). Toprakta,  Cr, Ni ve Pb 10-100 mg/kg arasında bulunuyorsa bu 

miktarlar normal seviyeler olarak kabul edilmektedir (Mattigod ve Page, 1983). 

 

 

Tablo 1. EDX-Pocket Ⅲ (EDX P730) taşınılabilir XRF cihazının temel sayma (numunesiz sayım) 

değerleri                            (mg/kg)) 

Ölçüm Fe Rb Sr Zr Nb Mo Sn 

Ölçüm 1 683.760 5.464 6.711 74.374 232.409 - - 

Ölçüm 2 - 5.464 6.711 101.693 168.867 1.019 819.144 

Ölçüm 3 - 5.464 6.711 29.926 115.013 33.029 - 

Ortalama 227.919 5.464 6.710 68.664 172.096 11.349 273.048 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Toprak ve sediment analiz değerleri (mg/kg) 
 

Element 

18.01.2013’de 

tarihinde 

yapılan ölçüm 

değerleri 

24.05.2013’de 

tarihinde yapılan 

ölçüm değerleri 

14.06.2013’de 

tarihinde yapılan 

ölçüm değerleri 

14.06.2013’de 

tarihinde yapılan 

sediment             

ölçüm değerleri 

Türkiye ağır metal 

sınır değerleri 

(Anonim, 2005) 

Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO)/Dünya Tarım 

Örgütü (FAO) (mg/kg)            

(Chiroma ve ark., 2014) 

Ortalama olarak 

Konsantrasyon 

Ortalama olarak 

Konsantrasyon 

Ortalama olarak 

Konsantrasyon 

Ortalama olarak 

Konsantrasyon 

Konsantrasyon 

PH<6 --PH>6 

Konsantrasyon 

 

Ti 6683.311 4210.390 6535.431 3290.098 - - 

V 476.514 884.292 - - - - 

Cr 1836.641 2988.917 118.927 23.719 100-100 100 

Mn 791.368 1089.873 1225.478 741.843 70-70 2000 

Fe 8980.809 9609.032 80108.276 34124.217 4.5-4.5 50000 

Ni 187.803 342.560 518.674 430.096 30-75 50 

Cu 139.941 187.753 13.909 102.926 50-140 100 

Zn 89.783 93.142 132.553 415.074 150-300 300 

Ga 31.966 37.653 27.328 26.852 - - 

As 4.445 - 31.724 51.473 20 20 

Rb 10.208 4.041 29.859 9.547 - - 

Sr 17.006 74.247 304.476 1330.168 - - 

Y 9.638 9.112 39.860 20.737 - - 

Zr 67.754 42.579 104.336 16.163 - - 

Nb 33.588 - - - - - 

Mo 20.530 - - - 10 - 

Ag 19.888 13056.668 1.163 - - - 

Sn 2463.184 2190.523 - - 20 - 

Sb 127.159 58.161 - - - - 

Pb 150.401 53.128 14.985 - 50-300 100 
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Şekil 4. Numunelerdeki Cr konsantrasyonunun Türkiye,  WHO ve FAO'nun değerleri                      

            ile karşılaştırması    
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Şekil 5.  Numunelerdeki Mn konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun  değerleri                                  

                ile karşılaştırmas                       
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Şekil 6.  Numunelerdeki Fe konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri

               ile karşılaştırması   
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 Şekil 7.  Numunelerdeki Ni konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri 

               ile karşılaştırması  
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Şekil 8.  Numunelerdeki Cu konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri 

              ile karşılaştırması  
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Şekil 9.  Numunelerdeki Zn konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri 

                ile karşılaştırması  
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Şekil 10.  Numunelerdeki As konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri 

                ile karşılaştırması 
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Şekil 11.  Numunelerdeki Sn konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri

                 ile karşılaştırması  
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Şekil 12.  Numunelerdeki Pb konsantrasyonunun Türkiye, WHO ve FAO'nun değerleri

                 ile karşılaştırması  

 

Krom (Cr), İnsanların ihtiyaç duyduğu bir iz elementtir. Ancak yüksek oranda alımı toksik 

etki gösterdiği için tamamen zararlıdır.  En önemli problemi deride alerji yapması, karaciğer 

sorunları ve bağışıklık sistemini zayıflatmasıdır. Aynı zamanda genetik olarak mutasyonlara 

neden olan ve kanserleşmeye zemin hazırlamaktadır. Sudaki krom, çeşitli endüstriyel 

faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.   

Nikelin (Ni) az miktarda alınması vücut için gereklidir. Fakat aşırı dozda alınırsa insan sağlığı 

için tehlikeli olmaktadır. Özellikle; Akciğer, burun, prostat ve gırtlak kanseri riskini 

artırmaktadır. Akciğerlerde tıkanma, solunum yetmezliği, doğum kusurları, astım, kronik 

bronşit ve kalp rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.   

Bakır (Cu), vücutta stresle mücadelede rol oynayan bir elementtir. Ancak fazla kullanımı 

ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle karaciğer ve beyin etkilenmektedir.   

Çinko (Zn), protein sentezi ve büyüme de önemli rol oynamaktadır. Yara iyileşmesi, tat ve 

koku duyuları için önemli bir elementtir. İnsülin ve porfirin metabolizmasındaki enzimlerin 

aktiviteleri için gereklidir. Orta derece çinko eksikliği çocuklarda büyüme gecikmesi, 

erkeklerde hipogonadizm, hafif dermatit, iştah kaybı ve gecikmiş yara iyileşmesine neden 

olur. Şiddetli çinko eksikliğinin belirtileri ağırlık kaybı, noropsikiyatrik bozukluklar ve 

tekrarlayan enfeksiyonları içermektedir.  

Arseniğin (As) kronik olarak artışı kromozom ve genler üzerinde olumsuz değişimlere sebep 

olmaktadır. Düşük miktarda arsenik kullanımı vücut için gereklidir. Yüksek dozlarda 

çözünebilen inorganik arsenik emilimi, sindirim sistemi semptomlarına, kardiyovasküler ve 

sinir sistemi fonksiyonlarında bozukluklara ve sonuçta ölüme sebep olmaktadır. Yüksek 

miktarda kalay alınımı, bağışıklık sistemi zayıflaması, karaciğer hasarı, kırmızı kan 

hücrelerinin sayısında azalma ve kromozomal bozukluklar verdiği hasarların başında gelir. 

Antimon’un (Sb) uzun süreli alınması durumunda, ciğerlerde ve bronşitler üzerinde negatif 
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etkileri görülmektedir. Ancak antimon bileşiklerine ait en çarpıcı etki kalp ritmini bozması ve 

sinir sistemi üzerinde düzeltilemez tahribatlara yol açmasıdır. Bunun yanında sürekli maruz 

kalındığında kilo kaybına, metabolizmanın hızlanmasına ve kan şekerinin düşmesine yola 

açmaktadır. 

İnsanda kurşun (Pb) miktarının fazlalığı, beyin ve sinir sisteminde bozukluklara yol açtığı gibi 

böbreklerde de tahribata sebep olmaktadır. Hatta çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, 

kanda kurşun miktarı arttıkça IQ seviyesinin düştüğü görülmüştür (Çam, 2011).  
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BİÇİM ZAMANLARI İLE KARIŞIM ORANININ YEM BEZELYESİ VE ARPA 

KARIŞIMLARINDA OT KALİTESİNE ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan SEYDOŞOĞLU 

 

Zir. Müh. Gökhan GELİR 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

 

ÖZET  

Çalışmanın amacı, karışım oranı ile biçim dönemlerinin yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ile 

arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının ot kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir. Araştırma, 

Diyarbakır koşullarında 2016-2017 yılı kışlık vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırma, 

tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde, biçim dönmeleri ana parselleri, 

karışım oranları ise alt parselleri oluşturmuştur. Araştırmada biçim zamanlarını, karışımlarda 

yer alan arpanın başaklanma ve süt olum dönemi olmak üzere 2 farklı dönem oluşturmuştur. 

Yalın olarak %100 yem bezelyesi (YB)  ve arpa (A), karışım oranları ise %75 YB + %25 A, 

%50 YB + %50 A, %25 YB + %75 A oluşmaktadır.  Çalışmada, biçim dönemleri geciktikçe 

ham kül ve ham protein değerleri azalırken, Asit Deterjan Lif (ADF) ve Nötr Deterjan Lif 

(NDF) oranlarında artış meydana gelmiştir. Karışımlarda yem bezelyesi oranı artıkça, ham 

protein ve ADF oranlarında artış meydana gelmiştir. Bir yıllık sonuçlara göre; ot kalitesinin 

yüksek olması açısından %75 yem bezelyesi + %25 oranında arpa karışım oranı ile ekim 

yapılması ve arpanın başaklanma döneminde daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kalite,  karışık ekim, karışım oranı, arpa, yem bezelyesi 

 

ABSRACT 

The aim of this study was to determine the effects of mixture ratio and harvest periods on quality 

of forage pea (Pisum sativum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) mixtures. The study was 

conducted in Diyarbakır conditions in 2016-2017 vegetation period. The study was carried out 

with 3 replications according to the experimental design of divided parcels in random blocks. 

Harvest times were main parcels and mixture ratios were sub-parcels. Harvets were conducted 

in two different periods; spike emergence and milk period of seeds of barley. Mixture ratios 

were 100% forage peas; 75% forage peas + 25% barley, 50% forage peas + 50% barley, 25% 

forage peas + 75% barley and 100% barley.  As the proportion of forage peas increased, crude 

protein and ADF ratios increased. With delayed harvests, crude ash and crude protein were 

decreased but ADF and NDF increased. As the proportion of forage peas increased, crude 

protein and ADF ratios increased. According to one-year results; appropriate mixture rate was 
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barley: forage peas (25:75) mixture and appropriate harvest time was spike emergence period 

of barley to obtain high quality. 

 

Keywords: Quality, intercropping, mixture rate, barley, forage peas 

 

1.GİRİŞ  

Karışık ekimlerde, karışımların oluşturulmasında kullanılacak bitkilerin seçimi kadar, karışım 

oranları ve biçim zamanları da çok önemlidir. Karışık ekimlerde karışım oranları iyi 

belirlenmelidir. Çünkü tahıllar, kardeşlenme özelliklerinden dolayı birim alandaki bitki 

sıklığını arttırmaktadırlar ve hasat sırasında elde edilen otun içindeki oranları ekimdeki 

oranlarından yüksek çıkabilmektedir. Sonuçta otun verimi artmakta; ancak ham protein oranı 

ve verimi azalmaktadır. Bitkilerde gelişme devreleri ilerledikçe ağırlık artışı olmakta, ancak 

besleme değeri azalmaktadır. Buğdaygillerde kartlaşma daha hızlı olduğundan bu azalma daha 

çabuk gerçekleşmektedir. Bundan dolayı karışık ekimlerde, biçim zamanları tahılların gelişme 

dönemleri esas alınarak belirlenmesi gerektiğini rapor etmiştir (Aşık, 2006). 

Karışımlarla ilgili birçok çalışma yapılmış olup; Chen vd. (2004), Kanada da azot gübresi ve 

farklı sıra arasının arpa ile bezelye karışımlarında, azot gübrelemenin protein içeriğini 

artırdığını belirtmiştir. Gündüz (2010), Diyarbakır koşullarında Macar fiğ + buğday 

karışımlarında, en yüksek ham protein değeri saf ekilen Macar fiğinde, en uygun karışım oranı 

ise %50 Macar fiğ + %50 buğday olduğunu bildirmiştir. Koçer ve Albayrak (2012), Isparta 

koşullarında arpa ve bezelye karışımlarında, ham protein oranını en yüksek yalın bezelyede 

sonrada bezelye oranı yüksek olan karışımlarda bulunduğunu, bezelyenin arpa ile 65:35 

oranında karıştırılması en kaliteli ot elde edildiğini bildirmiştir. Kır vd. (2018) Kırşehir 

koşullarında Macar fiğ ile tahıl karışımlarında biçim döneminin gecikmesi ile ham protein 

oranının azaldığını, ADF ve NDF oranlarının artığını bildirmişlerdir. Çukurova koşullarında 

yürütülen araştırmalarda tritikale-İskenderiye üçgülünün %60 üçgül %40 tritikale 

karışımlarının ve İskenderiye üçgülünün %100 çiçeklenme döneminde yapılan biçimlerin 

verim ve bazı silaj kalite değerleri bakımından uygun olduğu bildirilmektedir (Yücel vd. 

2018a). Çukurova koşullarında yürütülen diğer bir araştırmada ise İskenderiye üçgülünün 

İtalyan çimi %60 üçgül %40 çim karışımlarının ve İskenderiye üçgülünün %100 çiçeklenme 

döneminde yapılan biçimlerin verim ve bazı silaj kalite değerleri bakımından uygun olduğu 

bildirilmektedir ( Yücel vd. 2018b). 

Bu çalışmanın amacı, Diyarbakır koşullarında kışlık dönemde arpa ile yem bezelyesi 

karışımlarında karışım oranı ve biçim dönemlerinin ot kalitesine etkilerinin araştırılmasıdır. 
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2.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmada yem bezelyesi (Pisum sativum L.) Gap Pembesi ve arpanın (Hordeum vulgare L.) 

Altıkat çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü arazisinde 2016-2017 yılı kışlık olarak (Kasım-

Mayıs) yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü döneme ait bazı iklim verileri Şekil 1 ve 2’de 

verilmiştir. 

 

             

Şekil 1. 2016-2017 yılı aylık yağış (mm)               Şekil 2. 2016-2017 yılı ortalama sıcaklık (oC) 

Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Biçim zamanları ana parselleri, karışım oranları ise alt parselleri oluşturmuştur. 

Araştırmada biçim zamanlarını, karışımlarda yer alan arpanın başaklanma ve süt olum dönemi 

olmak üzere 2 farklı dönem oluşturmuştur.  Yalın olarak %100 yem bezelyesi (YB) ve arpa 

(A)’nın yanı sıra, 3 faklı karışım oranından (%75 YB + %25 A, %50 YB + %50 A, %25 YB + 

%75 A) oluşmuştur. 

Her parsel 6 m boyunda, 10 sıraya, 20 cm sıra aralığında,  karışım türleri aynı sıraya karışık 

olarak tahıl mibzeri ile ekilmiştir. Ekimden önce parsellere 4 kg/da saf azot ve 10 kg/da saf 

fosfor tamamlanacak şekilde diamunyum fosfat gübresi uygulanmıştır (Kır, 2014). Ekimde, saf 

olarak yem bezelyesinin 10 kg/da ve arpanın 22 kg/da ekim normu ile ekildiği dikkate 

alınmıştır. Hasatta her biçim döneminde parselin kenarlarından 1 sıra ve parsel başlarından 0.5 

m kenar tesiri bırakılarak ve her parselde net 1.6 x 5= 8 m2 alanda hasat yapılmıştır.  

Yaş ot olarak biçilen her parseldeki karışımda hem baklagil ve hem de buğdaygil türüne ait 

oranlar belirlendikten sonra her tür için 500 g yaş ot örneği alındı. Alınan yaş ot örnekleri 

kurutma dolabında 70 ºC de 48 saat kurutulup ağırlıkları sabitleştikten sonra tartılarak kuru ot 

oranları saptanmıştır. Kuru ot oranları belirlendikten sonra kuru otta botanik komposizyon 
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oranları belirlendi. Parselde alınan 500 g yaş ot örneklerinin kurutulduktan sonra örneğin 

tamamı, kuru otta saptanacak kalite analizleri için öğütülmüştür. Ham kül, ham protein, ADF 

ve NDF değerleri; karışımlardaki bezelye ve tritikaleye ait kuru ot örnekleri ayrı ayrı analiz 

edilerek elde edilen değerler, botanik komposizyondaki oranlarına göre hesaplanmıştır (Yücel 

vd. 2015). 

            

Şekil 3. Ekimden bir görüntü                                                   Şekil 4. Araştırma alanından bir görüntü 

 

Çalışmada ham kül (Weende), ham protein (Kjeldahl), ADF ve NDF ise (ANKOM) 

yöntemlerine göre yapılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin varyans analizleri, JUMP istatistik paket programı 

kullanılarak, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde analizleri yapılmış ve 

önemli çıkan ortalamalar, en küçük önemli fark (LSD, %5) gruplandırılmıştır (Kalaycı, 2005). 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Biçim dönemleri (BD) ve karışımlar (K) ham kül (HK) oranına etkisi istatistiki olarak önemli 

iken, biçim dönemi x karışımlar (BD x K) interaksiyonu ise HK oranına etkisi önemsiz olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 1). Biçim dönemleri gecikince, istatistiki olarak bir miktar HK oranında 

azalmalar meydana gelmiştir. Karışımlarda yem bezelyesi oranı artıkça, benzer şekilde HK 

değerinde artışlar olduğu tespit edilmiştir.  

HK oranıyla ilgili birçok çalışma yapılmış olup; Göçmen ve Özaslan-Parlak (2017), yem 

bezelyesi ile arpa, tritikale ve yulaf karışımlarında ortalama %9.18,  Aykan ve Saruhan (2018), 

yem bezelyesi ile arpa silaj karışımlarında ortalama %8.50 olduğunu bildirmişlerdir. Elde 

edilen bulgular, literatürdeki sonuçlarla uyumlu bulunmuştur.  

Tablo 1. Araştırmada yer alan türlerin kuru otunda incelenen HK ve HP oranları (%) 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL 
SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 684 

 

Karışımlar 

  Ham Kül Oranı (%)                           Ham Protein Oranı (%) 

Biçim Dönemleri Biçim Dönemleri 

Başaklanma  Süt Olum Ortalama  Başaklanma  Süt Olum Ortalama 

%100 YB 7,95 7,48 7,72BC* 15,01a 13,30b1 14,16A 

%100 A 7,79 7,07 7,43C 8,72e 6,21g 7,47D 

%25 YB + %75 A 8,45 6,88 7,67BC 7,18f 6,40g 6,79D 

%50 YB + %50 A 8,49 7,35 7,92B 11,78c 8,84e 10,31C 

%75 YB + %25 A 9,17 7,54 8,36A 13,17b 10,86d 12,02B 

Ortalama 8,37A+ 7,27B 7,82 11,02A 9,28B 10,15 

LSD (0,05) 

BD 0,29 0,24 

K 0,35 0,74 

BD x K interaksiyon ö,d 0.58 
*Aynı sütunda bulunan, baş harfi aynı olanların ortalaması, LSD testine göre P≤0.05 seviyesinde istatistiki olarak birbirinden 

farklı değildir. 
+Aynı satırda bulunan, baş harfi aynı olanların ortalaması, LSD testine göre P≤0.05 seviyesinde istatistiki olarak birbirinden 

farklı değildir. 
1Aynı küçük harfe sahip, farklı uygulama-hasat zamanı kombinasyonlarının ortalaması, LSD testine göre P≤0.05 seviyesinde 

istatistiki olarak birbirinden farklı değildir. 

 

BD, K ve BD x K interaksiyonu ham protein (HP) oranına etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (Tablo 1). Biçim dönemlerinin HP oranına etkisi önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Başaklanma döneminden süt olum dönemine geçince HP oranı %%11.02’den %9.28’e 

düşmüştür. Pek çok araştırıcı (Aşık, 2006; Kır vd. 2018) tahılların çiçeklenme döneminden süt 

olum dönemine geçince HP oranının düştüğünü belirtmeleri, bulgularımızı desteklemektedir. 

HP oranının karışımlar üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek HP oranı %14.16 ile 

saf ekilen yem bezelyesinden elde edilirken, en düşük HP oranı ise %6.79 ile %25 YB + %75 

A karışımından elde edilmiştir. Saf ekilen bezelyelerin ham protein oranının yüksekliği, 

bunların hem baklagil hem de yaprak/sap oranlarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

Rankin (1989), bezelye ile küçük taneli tahılların karıştırılarak ekilmesi sonucunda otun 

kalitesinin arttığını ve 50:50 oranındaki bir karışımın kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. 

Pınarcık (1992), kışlık olarak yem bezelyesi + arpa karışımı uygulamış ve karışımlarda yem 

bezelyesi oranının arttıkça ham protein oranının da arttığını, en fazla ham protein oranının 

(%17.1) saf olarak ekilen yem bezelyesi parsellerinden alındığını belirtmiştir. Yapılan pek çok 

araştırmada da karışık ekimlerde bezelyenin artan ekim oranları ile karışımların ham protein 

oranının da arttığı tespit edilmiştir (Carr vd. 1998; Carr vd. 2004; Yücel vd. 2018a; Yücel vd. 

2018b). 

BD, K ve BD x K interaksiyonların ADF oranlarına etkisi istatistiki olarak önemli olduğu tespit 

edilmiştir. Biçim dönemleri geciktikçe ADF oranlarında istatistiksel olarak önemli derecede 

artış olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Bu sonuç, bitkilerde biçim zamanının ilerlemesiyle birlikte 
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ham protein içeriği azalırken ADF içeriğinin artmasından kaynaklanmaktadır (Van Soest, 1985; 

NRC, 1989). Hayvanlar seçici otlama eğilimi içerisindedir (Stritzler vd. 1996). Bu yüzden daha 

çok yaprak oranı yüksek olan bitkileri öncelikle yapraklarını tüketmek koşuluyla tercih ederler. 

Çünkü yapraklar saplara göre daha lezzetlidir. 

 

Tablo 2. Araştırmada yer alan türlerin kuru otunda incelenen ADF ve NDF oranları (%) 

Karışımlar 

ADF Oranı (%)                                              NDF Oranı (%) 

Biçim Dönemleri Biçim Dönemleri 

Başaklanma  Süt Olum Ortalama  Başaklanma  Süt Olum Ortalama 

%100 YB 29.11e 39.56ab
1
 34.33D* 40,17d 46.46a 43,72 

%100 A 34.31cd 41.15a 37.73B 43,52bc 47.27a 44,99 

%25 YB + %75 A 33,79d 38,12b 35,95C 43,38bc 45,08ab 44,23 

%50 YB + %50 A 35,94c 38,77b 37,36B 41,48cd 46,72a 44,10 

%75 YB + %25 A 38,86b 39,92ab 39,39A 41,85cd 46,13a 43,99 

Ortalama 34,40B
+
 39,50A 36,95 42,08B 46,33A 44,21 

LSD (0,05) 

BD 0,80 1,09 

K 1,01 ö,d 

BD x K interaksiyon 0,18 2.44 

*Aynı sütunda bulunan, baş harfi aynı olanların ortalaması, LSD testine göre P≤0.05 seviyesinde istatistiki olarak birbirinden 

farklı değildir. 
+Aynı satırda bulunan, baş harfi aynı olanların ortalaması, LSD testine göre P≤0.05 seviyesinde istatistiki olarak birbirinden 

farklı değildir. 
1Aynı küçük harfe sahip, farklı uygulama-hasat zamanı kombinasyonlarının ortalaması, LSD testine göre P≤0.05 seviyesinde 

istatistiki olarak birbirinden farklı değildir. 

 

Bu nedenle yaprak/sap oranı azaldıkça kalite düşmekte, sap oranın artmasına paralel olarak, 

bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak dayanıklılığını sağlayan selüloz oranı artmaktadır. 

Buğdaygillerde erken gelişme evrelerinde saplar, yapraklar kadar besleyici olmasına rağmen 

olgunlaşma ilerledikçe besleme değeri hızla düşmekte ve sindirim derecesi azalmaktadır. 

Baklagil ve buğdaygil bitkilerinde hasat zamanının ilerlemesiyle birlikte ham protein içeriği 

azalırken ADF içeriği artmaktadır (Van Soest, 1985; NRC, 1989). Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar bu bilgilerle uyum içerisindedir. 

BD ve BD x K interaksiyonların NDF oranlarına etkisi istatistiksel olarak önemli derecede 

etkilediği ortaya çıkmış (Çizelge 2) ve biçim zamanı geciktikçe NDF oranlarında istatististiksel 

olarak önemli derecede artış olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre biçim zamanı 

tahılların başaklanma döneminden süt olum dönemine doğru geciktikçe karışımların NDF 

oranları artmıştır. Diğer bir ifade ile vejetasyon döneminin ilerlemesiyle NDF oranının artışı 

arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuç beklenen bir durumdur. Çünkü hasat 
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zamanın ilerlemesiyle birlikte yem içerisindeki lignin miktarı artmakta ve lignin, selüloz ile 

hemiselüloz arasında bir köprü oluşturarak yemlerin sindirimi ve tüketimini azalmaktadır 

(NRC, 1989; Yavuz, 2005). 

ADF ve NDF ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde; Aksoy ve Nursoy (2010), Macar fiğ 

ile buğday karışımında ADF oranları %25.94-38.24 arasında, NDF oranları ise %33.21-38.68 

arasında, Güzeloğulları (2012), farkılı hasat zamanlarında fiğ türlerinde ADF oranının  %25.53-

34.58 arasında, NDF oranının %33.21-38.68 arasında, Turgut ve ark. (2006), Macar fiğ, yaygın 

fiğ, ve türlü fiğ otunun farklı hasat dönemlerinde yaptıkları çalışmada, hasat zamanı geciktikçe 

fiğ türlerinde NDF oranının arttığını, Kır ve ark. (2018), Macar fiğ ile tahıl karışımlarında ADF 

oranının %29.5-32.1 arasında, NDF oranının %49.7-52.3 arasında değiştiğini rapor etmişlerdir. 

Elde edilen ADF ve NDF değerleri, yukarıdaki araştırıcıların sonuçlarıyla benzerlik ve farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  Araştırmaların farklı ekolojik özelliklere sahip bölgelerde yapılması,  

kullanılan tür ve karışımlar ile yapılan uygulamaların farklı olması nedeni ile farklı sonuçların 

ortaya çıktığı söylenebilir. 

4.SONUÇ  

 

Arpa ile yem bezelye, yalın ve 75:25, 50:50 ve 25:75 ikili karışım oranlarıyla yetiştirilmiştir. 

Yalın yem bezelyesinde ham protein oranı en yüksek olmuş, karışımda yem bezelyesi oranının 

artması ile ham protein arttığı belirlenmiştir.  Arpanın başaklanma döneminden süt olum 

dönemine geçince ham protein oranları azalmıştır. Ham protein oranının tersi durum NDF 

oranında belirlenmiştir. Karışımdaki yem bezelyesi oranı artmasıyla otun ADF oranı 

düşmüştür. Tahılın başaklanma döneminden süt olum dönemine geçişinde otun ADF ve NDF 

oranları artıştır. Sonuç olarak, otun kalitesi bakımından karışımın %75 yem bezelyesi %25 arpa 

oluşması en iyi sonuç vermiştir.   
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ÖZET 

1956-1960 yılları arasında İstanbul, Tarihi Yarımada’da yeni yolların inşası sırasında çok 

sayıda tarihi bina ya hasar görmüş ya da tamamen yıkılmış ve yok olmuştur. Bu eserler 

arasında tarihi ve kültürel değeri çok yüksek olan camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, 

çeşmeler yer almaktadır. Dönem dönem yapılan çalışmalar ile bu eserlerin eldeki mevcut 

planları ve cephe fotoğrafları ile yerine ya da başka bir yere aslına uygun inşa edilmesi 

gündeme gelmektedir. Fotogrametri yöntemi ile fotogrametrik röleve çizimleri ve 3 boyutlu 

model üretimi başarı ile gerçekleştirilmektedir. Eski tarihli hava fotoğrafları ile yıkılan ve yok 

olan binaların 3 boyutlu çizimi ve modellemesi gerçekleştirilebilir. Buradaki en büyük zorluk 

eski tarihli hava fotoğrafına ilişkin hiçbir bilgi bulunmaması ve hala zeminde mevcut olan yer 

kontrol noktalarının olmamasıdır. Bu çalışmada, Tarihi Yarımada’da 1956-1960 yılları arasında 

yeni yolların inşa edilmesi sırasında yıkılan bu tarihi binalar araştırılmış ve tespit edilmiştir. 

Mimar Ayas Mescidi (Saraçhanebaşı Mescidi), Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi, 

Simkeşhane (bir bölümü) ve Yahni Kapanı Mescidi (Hatice Usta Mescidi) belirlenen bu tarihi 

eserler arasında yer almaktadır. Bu eserlerin 1950 yılına ait 1:6000 ölçekli siyah beyaz hava 

fotoğrafları temin edilmiştir. Sonrasında hem 1950’li yıllarda hem de günümüzde mevcut olan 

ayrıntı noktaları kullanılarak hava fotoğraflarının gerekli kalibrasyon işlemleri yapılmış ve 

fotoğrafların iç ve dış yöneltme parametreleri belirlenmiştir. Daha sonra üç boyutlu görüş 

imkânı veren bindirmeli 8 adet stereo hava fotoğrafı kullanılarak stereo değerlendirme ve 3 

boyutlu modelleme İstanbul Tarihi Yarımadası’nda yer alan Mimar Ayas Mescidi 

(Saraçhanebaşı Mescidi), Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi, Simkeşhane (bir 

bölümü) ve Yahni Kapanı Mescidi (Hatice Usta Mescidi) için gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Tarihi Bina, Hava Fotoğrafı, Fotogrametri, Yöneltme, 3B 

Modelleme, 3B Çizim 

 

 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 691 

 

3D MODELING OF THE DESTROYED HISTORICAL BUILDINGS IN THE 

HISTORICAL PENINSULA IN ISTANBUL USING OLD AERIAL PHOTOGRAPHS 

 

ABSTRACT 

Many historical buildings in Historical Peninsula in Istanbul have been damaged or destroyed 

during the construction of new roads between the years 1956 and 1960. With high historical 

and cultural values; mosques, madrasahs, khans, baths and fountains are among these historical 

buildings. With the works carried out in different periods, the reconstruction of these historical 

buildings in their original places or in different places with their existing plans and photographs 

comes up. Photogrammetric line drawing and 3D modelling can be carried out successfully by 

photogrammetry. The destroyed historical buildings can be vectorized and 3D modeled using 

the old aerial photographs. The most important difficulties are having any information about 

the old aerial photos and ground control points which is still available on the ground. In this 

study, the historical buildings that were destroyed during contraction of the new roads between 

the years 1956 and 1960 in the historical peninsula are determined. Some of these buildings are 

Mimar Ayas Masjid (Saraçhanebaşı Masjid), Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Madrasa, 

Simkeşhane (partly) and Yahni Kapanı Masjid (Hatice Usta Masjid). Black and white aerial 

photographs of 1950 with the scale of 1:6000 are obtained for these buildings. Then, the 

necessary calibration procedures are made using detail points available today and available in 

1950. Moreover, the interior and exterior parameters of the aerial photographs were 

determined. Afterwards, using eight stereo aerial photographs with overlapping three-

dimensional view, the stereo plotting and 3D modelling have been conducted for Mimar Ayas 

Masjid (Saraçhanebaşı Masjid), Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Madrasa, Simkeşhane 

(partly) and Yahni Kapanı Masjid (Hatice Usta Masjid) using eight stereo aerial photographs 

which are located in historical peninsula. 

Keywords: Cultural Heritage, Historical Building, Aerial Photograph, Photogrammetry, 

Orientation, 3D Modelling, 3D Vectorization 

 

1.GİRİŞ 

İstanbul’da tarihi ve kültürel açıdan zengin çok sayıda yapı bulunmakla birlikte bunlardan 

azımsanamayacak kısmı günümüze ulaşamamıştır. Birçok tarihi ve kültürel miras özelliği 

taşıyan yapı savaşlar, depremler, yangınlar veya toplumsal ve ekonomik sebepler neticesinde 

yok olmuş ve günümüze ulaşamamıştır. İstanbul’daki tarihi yapıların yok olmasındaki 

toplumsal ve ekonomik sebeplere örnek olarak 1950-1960’lı yıllar arasında İstanbul bölgesinde 

gerçekleştirilen imar uygulamaları verilebilir. Bu imar uygulamaları sırasında Londra Asfaltı, 

Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Sirkeci-Florya sahil yolu açılmıştır 

(Doğusan,2004). Bu yol çalışmalarında yol üzerinde kalan yapılar yıkılırken bu yapılardan 
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bazılarının tarihi ve kültürel önemi büyük yapılar da yer almaktadır. Yıkılan bu tarihi yapılar 

arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dönemlerinde inşa edilen tarihi ve kültürel değeri 

yüksek camiler, medreseler, hanlar, hamamlar ve çeşmeler yer almaktadır.  

Kültürel mirasın zarar görmesi veya yıkılması sonucunda bu eserleri kurtarmak ve aslına uygun 

bir şekilde yeniden yaşatmak için çalışmalar yapılmaktadır. Temelleri ya da bazı bölümleri 

ayakta olan ya da tamamen yıkılan bu eserlerin aslına uygun yeniden yaşatılması için bu 

eserlere ilişkin bilgi, belge, fotoğraf, eski tarihli harita ve röleve planlarının var olması 

gerekmektedir. Röleve işlemi, bir yapının plan ve kesitlerinin ayrıntılı bir şekilde ölçülmesi ve 

çıkarılmasıdır.  Gelişen teknolojiyle birlikte fotogrametri yöntemi, tarihi yapıların röleve çizim 

ve üç boyutlu modelleme çalışmaları ile yeniden yapım ve onarım çalışmalarında (Cléry, 

Pierrot-Deseilligny, Vallet, 2014), yapıların zaman içerisindeki deformasyon ve değişimlerinin 

gözlemlenmesi gibi çalışmalarda ve sanal müzecilik çalışmalarında (Hemsley, Cappellini, 

Stanke, 2016) başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu noktada fotogrametri, mimarlık, 

arkeoloji ve sanat tarihi gibi alanlar için de önemli katkılar sağlamaktadır.  

Bu çalışmalara örnek olarak, Berlin’de yapılan bir çalışmada tarihi hava fotoğrafları 

kullanılarak yok olmuş tarihi binaların yeniden yapım ve onarım çalışmaları yapılmıştır (Cléry, 

Pierrot-Deseilligny, Vallet, 2014). İsviçre’de, Luzern’deki Gletschergarten Müzesi’nin hava 

fotoğrafları ile fotogrametrik röleve çizimleri ve 3 boyutlu model üretimi yapılmıştır. 

Kamboçya’da Bayon Tapınağı’nın fotogrametrik röleve ve 3B modelleme ve yeniden yapım 

çalışmalarında hava fotoğrafları kullanılmıştır. Letonya’da Etnografik Açık Hava Müzesi’nin 

3B modelleme çalışmaları yapılmış ve Sanal Müze projesi (VIRMUS Virtual Museum) 3DML 

(Three-Dimensional Mark-up Language) kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Hemsley, Cappellini, 

Stanke, 2016). Ülkemizde, 2013 yılında kamu, özel sektör, üniversite işbirliğiyle 

gerçekleştirilmiş olan projede Bergama antik kenti, Türkiye'de 3 boyutlu modelleme yazılımları 

ve mobil teknolojilerin kullanımıyla, sanal geziye açılmıştır. Tablet ve akıllı telefonlarda iVisit 

3D programı ile “iVisit Anatolia” kullanılarak, 3 boyutlu gezi uygulaması hayata geçirilmiştir 

(Karabağ, 2018). 

Bu çalışmada, 1950-1960’lı yıllarda imar faaliyetleri kapsamında İstanbul Tarihi Yarımada’da 

bir kısmı yıkılmış veya tamamı yok olmuş olan tarihi yapıların eski tarihli haritaları, röleve 

çizimleri ve 1950 yılına ait tarihli hava fotoğrafları kullanılarak tespit edilmesi 3 boyutlu çizim 

ve 3 boyutlu modelleme çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

İstanbul Tarihi Yarımada’da tespit edilen tarihi yapılara ilişkin bilgiler, belgeler, fotoğraflar 

temin edilmiştir. Ayrıca Harita Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan 1950 yılında siyah beyaz 

olarak çekilen hava fotoğrafları temin edilmiştir. Tespit edilen bu tarihi yapılara ilişkin 3 

boyutlu çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Bir sonraki bölümde fotogrametri ile üç boyutlu veri elde etmede kullanılan yaklaşımlar ve 

işlem adımlarına yer verilmiştir. Bunlar arasında, yöneltme işlemleri, stereo değerlendirme 

yaklaşımları, üç boyutlu çizim ve üç boyutlu modelleme aşamaları yer almaktadır. 
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2. YÖNTEM 

Fotogrametri, bir algılama sistemi ile kaydedilen fotoğraflar kullanılarak bir dizi ölçüm ve 

yöneltme işlemleri gerçekleştirilerek yapının boyutları, şekli ve konum bilgilerini elde etmeyi 

sağlamaktadır (Yastıklı, Güler, Bal, 2012). Fotogrametrik yöntemlerle stereo model 

oluşturulması ve stereo çizim ve 3 boyutlu model üretimi için izlenen işlem adımları Şekil 1’de 

(Yastıklı, 2005) özetlenmiştir.         

 

Şekil 1. Stereo model oluşturulması ve stereo çizim için izlenen işlem adımları (Yastıklı, 2005). 

2.1. Yöneltmeler 

Yöneltme, fotoğraf koordinat sistemi ile sonuç ürünün sunulacağı nesne koordinat sistemi 

arasındaki dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Daha açık bir 

ifade ile yöneltme işlemi için bir koordinat dönüşümü (arazi koordinat sistemi, fotoğraf 

koordinat sistemi ve piksel koordinat sistemi) problemidir denilebilir (Kılıç, 2015).  

Yöneltmeler iç ve dış yöneltme olmak üzere iki adımda gerçekleştirilir. 

İç yöneltme, piksel koordinat sisteminden fotoğraf koordinat sistemine geçilmesi işlemidir. 

Kameranın odak uzaklığı (c) ve asal noktanın konumu (x0, y0) olmak üzere 3 adet iç yöneltme 

elemanı vardır. İç yöneltme elemanları yardımı ile fotoğraf noktasından geçen izdüşüm ışını 

doğru olarak konumlandırılabilir (Yastıklı vd., 2012). Fotoğraf asal noktasının koordinatları, 

odak uzaklığı ve mercek distorsiyon değerlerinin sisteme girilmesi ile çekim anındaki durum 

bilgisayar ortamında yeniden oluşturulur. Afin dönüşümünün kullanıldığı iç yöneltme 

aşamasında dönüşüm sonucu artık hatalar 10 μ değerini aşmamalıdır (Kılıç, 2015).  

Dış yöneltme, obje koordinat sistemi ile fotoğraf koordinat sistemi arasındaki dönüşüm olarak 

tanımlanabilir. Dış yöneltme elemanları; izdüşüm merkezinin koordinatları (Xo, Yo, Zo) ve 

fotoğraf koordinat sistemi ile arazi koordinat sistemi arasındaki dönüklükler (ω, φ, к) olmak 

üzere 6 parametreden oluşmaktadır (Kılıç, 2015). Dış yöneltme parametrelerinin elde edilmesi 

için yer kontrol noktaları (YKN), yer kontrol noktalarının fotoğraf koordinatları ve bağlama 

noktaları gerekmektedir. Dış yöneltme elemanları, hava fotogrametrisinde fotoğraf bloğundaki 

tüm fotoğraflar için fotogrametrik nirengi yöntemi ile ve En Küçük Kareler (EKK) yaklaşımı 
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kullanılarak elde edilir (Yastıklı, 2004). Dış yöneltme, karşılıklı ve mutlak yöneltme olmak 

üzere iki aşamada gerçekleştirilir. 

Karşılıklı yöneltme; fotoğraf çiftlerinin ışın destelerinin konumlarının ve yönlenmelerinin, 

ışınların ilgili noktalarda çakışacak şekilde düzenlenmesi sürecidir. Karşılıklı yöneltme ile beş 

adet bilinmeyen (φl , ωl (ωr), κl, , φr , κr ) çözülür. Mutlak yöneltme ile modelin arazi koordinat 

sistemi ile ilişkisi kurulur. İzdüşüm merkezi koordinatları (Xo,Yo,Zo), modeldeki dönüklükler 

ve ölçek faktörü (λ)’ nden oluşan yedi adet bilinmeyen aşamada uzay benzerlik dönüşümü ile 

çözülür (Kılıç, 2015). 

İzdüşüm düzleminde bir nokta için fotoğraf çiftinde iki ışın bulunmaktadır. Yöneltme 

yapılmadıysa bu ışınlar izdüşüm düzleminde ayrılırlar ve x paralaksı (derinlik algılamasıdır) ile 

y paralaksı (baza dik yönde bulunur) olarak isimlendirilen iki durum söz konusu olur. Karşılıklı 

yöneltme sırasında y paralaksı ortadan kaldırılır (Kılıç, 2015). Şekil 2’de x ve y paralaksları 

görülmektedir. 

 

Şekil 2. x ve y paralaksları (Kılıç, 2015) 

2.2. Stereo Değerlendirme, 3B Çizim ve Modelleme 

Sayısal fotogrametri yöntemi ile sonuç ürünlerin üretiminde farklı değerlendirme yöntemleri 

mevcuttur ve bu yöntemler; sayısal tek fotoğraf değerlendirmesi, stereo değerlendirme, sayısal 

ortofoto ve stereo görüş olmadan birden fazla fotoğraf yardımıyla değerlendirme yöntemleri 

olarak sıralanabilir. İlgili değerlendirme yöntemi, söz konusu objenin özellikleri, büyüklüğü, 

konumu, sonuç ürünün kullanım amacı ve istenilen doğruluk, kullanılacak yazılım ve donanım 

özellikleri gibi birçok farklı özelliğe bağlı olarak seçilmektedir (Yastıklı, 2005).                                                                                                                                                                              

Bu değerlendirme yöntemlerinden stereo değerlendirme yöntemi, bir objenin bindirilmiş 

fotoğraflarının çekimi ve iki fotoğraftan, objenin konum ve biçiminin noktasal ölçümlerle 

bilgisayar ortamında yeniden oluşturulması olarak ifade edilebilir ve yöneltme ile stereo 

sayısallaştırma işlemlerini kapsar (Kılıç, 2015).  Bu yönteminde, fotoğraf çiftlerinin karşılıklı 

yöneltilmesi için her iki fotoğrafta ölçülen bağlama noktalarına, modelin mutlak yöneltilmesi 

için de model alanına uygun dağılmış en az üç ideali model köşelerine dağılmış dört adet üç 

boyutlu koordinatları bilinen (X,Y,Z) kontrol noktalarına ihtiyaç vardır. Çizim işlemleri de 

sayısal ortamda deneyimli operatörler tarafından gerçekleştirilir. Tarihi ve kültürel yapıların, 
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sanat eserlerinin yüzeylerinde derinlik farkının bulunduğu durumlarda stereo değerlendirme 

yöntemi tercih edilmelidir (Yastıklı, 2005).  

Sayısal fotogrametri kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalarda, yöneltme ve değerlendirme 

aşamalarının ardından stereo model oluşturulur. Oluşturulan bu stereo model üzerinden 3 

boyutlu görüş sağlayan anaglif gözlük kullanılarak cisimlerin derinlikleri algılanır, 3 boyutlu 

çizim işlemi gerçekleştirilir. 3 boyutlu çizim aşamasından sonra ise elde edilen 3 boyutlu vektör 

veriler kullanılarak 3 boyutlu katı model elde edilebilir. 

3. ÇALIŞMA ALANI VE VERİ SETİ 

Bu uygulamada, çalışma alanı olarak İstanbul Tarihi Yarımada seçilmiştir. Bu bölgede 1956-

1960 yılları arasında bir kısmı yıkılmış veya tamamen yok olmuş olan eserlerden; Mimar Ayas 

Mescidi (Saraçhanebaşı Mescidi), Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi, Simkeşhane 

(bir bölümü), Yahni Kapanı Mescidi (Hatice Usta Mescidi) için bilgiler toplanmıştır. Bu 

eserlere ilişkin mimari özellikler, kaç yılında yıkıldıkları, konumları, eski ve güncel cephe 

fotoğrafları, havadan fotoğrafları gibi veriler elde edilmiştir. Bu verilere ek olarak Harita Genel 

Müdürlüğü’nden 1950 yılına ait 8 adet 1:6000 ölçekli siyah beyaz hava fotoğrafları temin 

edilmiştir. Harita Genel Müdürlüğü arşivlerinde 1950 yılında siyah beyaz olarak çekilen bu 

fotoğrafların sadece film üzerinde yer alan kamera odak uzaklığı (c) ve 18 cm x 18 cm film 

boyutu bilgileri yer almaktadır.  

Bu çalışmada yer alan tarihi yapılar elde edilen bilgiler, belgeler, fotoğraflar, haritalarıyla 

birlikte aşağıda sıralanmıştır. 

3.1. Mimar Ayas (Saraçhanebaşı Mescidi) 

Diğer adı da Saraçhanebaşı Mescidi olan Mimar Ayas Mescidi, Fatih'te, Saraçhanebaşı'nda, 

Horhor Caddesi'nin köşesindedir. 1956 İmar faaliyetleri sebebiyle yıkılmıştır. Banisi Fatih 

devri mimarlarından Mimar Üstad Ayas’dır. 1486/87 yılında vefat eden Ayas’ın kabri de 

mescidin haziresindedir (Güldal, 2009). Aynı zamanda bulunduğu mahalleye de ismini 

vermiştir. 1956 yılında imar çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Mimar Ayas Mescidi’nin 

yıkılmadan önce çekilmiş olan cephe fotoğrafları Şekil 3’te görülmektedir. Şekil 4’te ise 

Google Earth’ten alınmış güncel cephe fotoğrafları yer almaktadır. 

Bu mescidin ihyası konusunda dernek ve kurullar tarafından çalışmalar yapılmıştır, fakat ihyası 

henüz gerçekleştirilememiştir. İhya projeleri kapsamında elde edilmiş olan görünümler de Şekil 

5’te verilmiştir (url-3). Şekil 6’da ise güncel ve 1920 Pervititch haritası yer almaktadır.  
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(a)                                                    (b)                           (c) 

Şekil 3. Mimar Ayas Mescidi’nin yıkılmadan önce çekilmiş olan cephe fotoğrafları (a, b, c) 

(İsted,2019) 

   

(a)                                             (b)                                                   (c)                         

Şekil 4. Google Earth’ten alınmış güncel cephe fotoğrafları (url-2) 

  

                     (a)                                                                     (b)                                                         

Şekil 5. İhya projeleri kapsamında elde edilen görünümler (a,b)  (İsted,2019) 

    

(a)                                                   (b)                                                                

Şekil 6. Güncel harita(a), 1920 Pervititch haritası (b)  (url-1) 
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3.2. Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi 

Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi Fatih’te Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı 

Caddesi'nin birbirlerini kestikleri dörtyol ağzında, Şehzadebaşı Camii'nin güney-batı tarafında 

bulunuyordu. Şekil 7’de Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi’nin türbenin 

bulunduğu arka cepheden gösteren bir fotoğrafı, medresenin sokağa açılan kapısı ve 

medresenin avlu revaklarının bulunduğu eski fotoğraflar yer almaktadır. 

   

   (a)                                           (b)                                              (c) 

Şekil 7. Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi’nin türbenin bulunduğu arka 

cepheden gösteren bir fotoğraf (a), medresenin sokağa açılan kapısı (b), medresenin avlu 

revakaları (c) (Güldal,2009). 

Bu tarihi yapı 1953 yılında Yeni Belediye Sarayı inşaatı için yıktırılmıştır (Eyice, 1990). Şekil 

8’de Google Earth’ten alınmış olan fotoğraflarda güncel hali verilmiştir, yaklaşık olarak 

bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki havuz ve otopark alanında yer 

almaktadır (Güldal,2009). Binanın eski planı Şekil 9’da, binaya ilişkin güncel ve 1920 

Pervititch haritası ise Şekil 10’da görülmektedir. 

  

                           (a)                                                  (b)                                                    

Şekil 8. Google Earth’ten alınmış güncel cephe fotoğrafları (url-2) 
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Şekil 9. Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesinin planı (Güldal,2009) 

    

         (a)                                             (b)                                                 

Şekil 10. Güncel harita (a), 1920 Pervititch haritası (b) (url-1) 

3.3. Yahni Kapanı (Hatice Usta) Mescidi 

Yahni Kapanı (Hatice Usta) Mescidi, İstanbul Fatih’te, Bayezıd Meydanı ile Şehzadebaşı 

arasında kalan Yahni Kapanı sokağında yer almaktadır. I. Dünya Savaşı öncesi çizilen Alman 

Mavileri planında yer almaktadır. Fevkani olarak yapılan cami 1944 yılında kadro dışı 

bırakılmışken, o tarihlerde çeşme kullanılır halde ve bakımlıydı. Yerine Elektrik İdaresi binası 

yapılmıştır (Şekil 12b). 1956'da harap durumda iken yıkılmıştır. Mescidi yaptıran Hatice 

Usta’dır. Şekil 11’de eski ve güncel cephe fotoğrafları, Şekil 12’de ise güncel ve 1910 yılı 

Alman Mavileri haritası verilmiştir. 
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(a)                                    (b) 

Şekil 11. Eski (a) (İsted,2019) ve güncel cephe fotoğrafları (b) (Güldal,2009) 

  

(a)                                                       (b)                                                         

Şekil 12. Güncel (a), 1910 yılı Alman Mavileri haritası (b)  (url-1) 

3.4. Simkeşhane 

Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra 1463 yılında Simkeşhane adıyla bilinen Osmanlı’nın ilk 

darphanesini kurmuştur. İkinci darphane binası Topkapı Sarayı’nda kurulunca burası işlevsiz 

kalmıştır. Bina deprem ve yangınlardan ve zamanın tahribatından etkilenmiş ve bakımsız hale 

gelmiştir. 1707 yılında birtakım ilavelerle Şimkeşhane-i Amire olarak yeniden inşa edilmiştir. 

Bu yeni yapı, üç katlı olup içinde mescidi olan bir iç avlu, giriş katında cepheleri dışa balkan 

30 dükkânı ve 34 odası bulunuyordu. İkinci katında da 30 odası vardı. Ordu Caddesi tarafında 

bir mektep ve lale devri mimarisine göre yapılmış bir çeşmesiyle küçük bir çarşıydı. Çarşı, 

1926 yılında metruk hale düşmüştür. 1957’de meydanda yapılan düzenleme kapsamında ele 

alınmış, bir kısmı yıkılmıştır. 1980 yılından sonra burada Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul 

Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır (url-1). Şekil 13’te eski ve güncel cephe 

fotoğrafları, Şekil 14’de eski cephe fotoğrafları, Şekil 15’de alt kat ve üst kat planı, Şekil 

16’da ise haritaları verilmiştir. 
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                                    (a)                                                         (b) 

Şekil 13. Eski (a) (url-3) ve güncel cephe fotoğrafları (b) (url-2) 

 

  

                                    (a)                                                            (b) 

Şekil 14. Eski cephe fotoğrafları (Taşkömür, 1990) 

     

(a)                                                    (b)     

Şekil 15. Alt kat planı (a), üst kat planı (b) (Taşkömür, 1990) 

   



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 701 

 

(a)                                              (b) 

Şekil 16. Güncel harita (a), 1910 yılı Alman Mavileri haritası (b) (url-1) 

Bir sonraki bölümde Harita Genel Müdürlüğü’nden alınan 1950 yılına ait 1:6000 ölçekli 8 

adet hava fotoğrafının yöneltme işlemleri, stereo model oluşturma, çizim ve üç boyutlu model 

oluşturma aşamaları verilmiştir. 

4. YIKILAN BİNALARIN 3B MODELLENMESİ 

Bu çalışmada planlanan uygulamanın gerçekleştirilmesi için öncelikle iç yöneltme aşaması 

tamamlanmıştır. Kameranın odak uzaklığı için film üzerindeki bilgilerde yer alan c=204.530 

mm, asal noktanın konumu ise x0=0, y0=0 alınarak 1950 yılına ait tüm fotoğrafların uçuş 

yönleri ve fotoğraf koordinat sistemi tanımlanmıştır. İç yöneltme elemanlarının standart 

saplamaları 1950 yılına ait tüm fotoğraflar için 10 μm’nin altındadır. Şekil 17’de görüldüğü 

üzere her bir fotoğraf için 1950 yılına ait 8 adet fotoğrafın çerçeve işaretlerinin yerleri 

işaretlenmiş ve koordinatları tek tek girilmiş ve böylece iç yöneltme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 17. İç yöneltme aşamasında çerçeve işaretlerinin girilmesi  

İç yöneltme işleminin ardından, tarihi hava fotoğraflarında şuan mevcut olan noktalar tespit 

edilmiş, bu noktaların koordinatları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında ürettiği 

sayısal haritalardan elde edilmiştir. Bu yer kontrol noktası koordinatları ve yer kontrol 

noktalarının fotoğraf üzerindeki konumları, ayrıca fotoğraflarda ölçülen bağlama noktaları 

kullanılarak gerçekleştirilen fotogrametrik nirengi dengelemesi ile her bir fotoğrafa ait dış 

yöneltme elemanları belirlenmiştir. 

Daha sonra dış yöneltme aşamasına geçilmiş ve elde edilmiş olan dış yöneltme elemanları 

kullanılarak ‘Photomod’ ortamında yöneltme işlemi tamamlanmıştır. Fotoğrafların yöneltme 

işlemlerinden sonraki görünümü Şekil 18’de yer almaktadır. 



EJONS VI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL & MEDICAL SCIENCES ISBN 978-605-7923-58-5 

 

March 8-10, 2019                                                           Adana/ TURKEY 702 

 

 

Şekil 18. Yöneltme işlemleri tamamlandıktan sonraki görüntü 

Yöneltme işlemleri gerçekleştirildikten sonra bindirmeli 8 adet hava fotoğrafı kullanılarak üç 

boyutlu görüş imkânı veren stereo görünüm elde edilmiştir. Bir stereo fotoğraf çiftinin 

görünümü Şekil 19’da verilmiştir. Bu çalışma kapsamında bu işlemlerden sonra stereo çizim 

aşamasına geçilmiştir. 

 

                                   Şekil 19. Hava fotoğrafı çiftinin stereo görünümü 

Güncel ve eski tarihli haritaları karşılaştırılarak bu çalışmada yer alan tarihi yapıların yerleri 

tespit edilmiştir. Stereo çizim işlemi için, gerekli vektör katmanları tanımlanmış ve tarihi 

yapıların etrafındaki diğer yapılar ve yollar da dâhil edilerek ‘Photomod’ yazılımı aracılığıyla 

çizim gerçekleştirilmiştir. Yapıların alt kat planı,  üst kat planı ve haritalarından çizim 

işlemlerinde faydalanılmıştır. 

Bu çalışmada yer alan Mimar Ayas Mescidi, Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi, 

Yahni Kapanı (Hatice Usta) Mescidi ve Simkeşhane’nin, Google Earth’ten alınan güncel 

görünümleri, temin edilen hava fotoğrafları, hava fotoğrafları kullanılarak üretilmiş olan 

anaglif görüntüleri, anaglif görüntü ile 3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş ve hava fotoğrafı 

ile 3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş halleri sırasıyla Şekil 20, Şekil 21, Şekil 22 ve Şekil 

23’de verilmiştir. 

   

          (a)                                             (b)                                                 (c) 
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(d)                                                              (e)  

Şekil 20. Mimar Ayas Mescidi’nin Google Earth görüntüsü (a), 1950 yılana ait 1:6000 ölçekli 

hava fotoğrafı (b), hava fotoğrafları kullanılarak üretilen anaglif görüntüsü (c), anaglif 

görüntü ile 3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş hali (d), hava fotoğrafı ile 3B stereo çizimin 

üst üste bindirilmiş hali (e) 

   

(a)                                         (b)                                          (c)                        

  

(d)                                             (e) 

Şekil 21. Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesi’nin Google Earth görüntüsü (a), 1950 

yılana ait 1:6000 ölçekli hava fotoğrafı (b), hava fotoğrafları kullanılarak üretilen anaglif 

görüntüsü (c), anaglif görüntü ile 3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş hali (d), hava fotoğrafı 

ile 3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş hali (e) 

   

(a)                                            (b)                                           (c) 
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(d)                                                        (e) 

Şekil 22. Yahni Kapanı (Hatice Usta) Mescidi’nin Google Earth görüntüsü (a), 1950 yılana ait 

1:6000 ölçekli hava fotoğrafı (b), hava fotoğrafları kullanılarak üretilen anaglif görüntüsü (c), 

anaglif görüntü ile 3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş hali (d), hava fotoğrafı ile 3B stereo 

çizimin üst üste bindirilmiş hali (e) 

   

                   (a)                                             (b)                                                    (c) 

                                           

     (d)                                                        (e) 

Şekil 23. Simkeşhane’nin Google Earth görüntüsü (a), 1950 yılana ait 1:6000 ölçekli hava 

fotoğrafı (b), hava fotoğrafları kullanılarak üretilen anaglif görüntüsü (c), anaglif görüntü ile 

3B stereo çizimin üst üste bindirilmiş hali (d), hava fotoğrafı ile 3B stereo çizimin üst üste 

bindirilmiş hali (e) 

Son olarak çizim aşamasının ardından elde edilen vektör verilerden yararlanılarak ‘Sketchup’ 

yazılımında tarihi yapıların katı modelleri oluşturulmuştur. Oluşturulan katı modeller Google 

Earth ortamına aktarılarak tarihi yapıların gerçek yerlerinde 3B görünümleri elde edilmiştir. 

Mimar Ayas Mescidi, Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesisi, Yahni Kapanı 

Mescidi ve Simkeşhane’nin Google Earth’e aktarılmış katı modeli sırasıyla Şekil 24, Şekil 25 

Şekil 26 ve Şekil 27’de verilmiştir. 
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Şekil 24.Mimar Ayas Mescidi’nin Google Earth’e aktarılmış 3 boyutlu katı modeli 

 

 

Şekil 25. Kazasker Ebul Fazl Mahmud Efendi Medresesisi’nin Google Earth’e aktarılmış 3 

boyutlu katı modeli 

 

Şekil 26. Yahni Kapanı Mescidi’nin Google Earth’e aktarılmış katı modeli 
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Şekil 27. Simkeşhane’nin Google Earth’e aktarılmış katı modeli 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada bir kısmı yıkılmış veya tamamı yok olmuş tarihi yapılar tespit edilmiştir. 

Kültürel miras değeri taşıyan bu tarihi yapıların yıkılmadan önceki durumlarının belirlenmesi 

amacıyla eski tarihli hava fotoğrafları (1950 yılına ait) araştırılmış ve temin edilmiştir. Tarihi 

hava fotoğrafları ile gerçekleştirilen yöneltme aşamaları sonucunda stereo model alanında 

bulunan bir kısmı yıkılmış veya tamamı yok olmuş tarihi yapıların 3B metrik ölçümleri, çizim 

ve 3B modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu veriler kullanarak kısmen ya 

da tamamen yok olmuş tarihi yapılar belgelere dayandırılarak, tüm detayları ve metrik 

ölçümleri ile ortaya konulmuştur. Böylelikle bu yapılara ait korunmuş ya da kurtarılmış olan 

orijinal yapı malzemeleri kullanılarak bu eserlerin aslına uygun bir şekilde yerinde veya başka 

bir yere yeniden inşası mümkün hale gelmiştir. Benzer yaklaşımla bu çalışmada ortaya 

konulan materyal ve yöntemlerle bir kısmı yıkılmış veya tamamı yok olmuş tarihi yapıların 

3B modelleri hazırlanarak bilgisayar ortamında sanal gerçeklik (virtual reality) uygulamaları 

ile sanal turlar ve sanal müzecilik uygulamaları gerçekleştirilebilir. 
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ÖZET 

Listeria monocytogenes hücre içi, fakültatif hücre içi zoonozdur. Dünyada ciddi hastalıklara 

neden olan gram pozitif gıda kaynaklı patojendir. Hayvan dışkısı yiyecek ve yiyecek işleme 

tesisleri dahil olmak üzere farklı kaynaklardan izole edilmiştir. L. monocytogenes, insanlarda 

ensefalit, menenjit, septisemi, düşük, erken doğum ve ölü doğumlara neden olmaktadır. 

Listeria kaynaklı gıda kaynaklı salgınları son zamanlarda bildirilmiştir. Kirlenmiş süt 

ürünlerinin tüketimi, süt işletmelerinde sütün kontaminasyonu, kullanım şekli ve yönetim ve 

çiftlikteki hijyenik koşullardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sağım ekipmanı ve tarım işçileri 

L. monocytogenes bulaşmasında etkilidir. L. monocytogenes kontaminasyon kaynaklarını 

belirlemek için, Pulsed-Field Jel Elektroforezi  (PFGE) , Enterobacterial Repatitive Intragenic 

Consensus  konsensüs-polimeraz zincir reaksiyonu (ERIC-PCR), Çoğaltılmış Parça Uzunluk 

Polimorfizmi  (AFLP), rasgele çoğaltılmış polimorfik DNA (RAPD) ve çok lokuslu sekans 

tiplemesi (MLST) gibi teknikler kullanılmaktadır. L. monocytogenes'in sefalosporinler, 

fosfomisin ve florokinolonlar hariç Gram pozitif bakterilere karşı kullanılan antibiyotiklere 

karşı duyarlılığı bildirilmiştir. Sonuç olarak L. monocytogenes kontaminasyonlarını önlemek 

için işletmelerde çalışanların eğitimi önemlidir. Listeria kontaminasyonunu engellemek için,  

toplama, işleme, taşıma ve satış esnasında hijyenik kurallara uyulması,  hammaddede bulunan 

mikroorganizmaların azaltılması yada elimine edilmesi için, uygun işleme şartları ve 

kontrolün sağlanması ve etkin temizlik ve sanitasyon yöntemleriyle, mikroorganizmanın 

işleme sırasındaki bulaşmalarının önlenmesi şeklinde özetlenebilir.    

Anahtar Kelimeler: L. monocytogenes, gıda, kontaminasyon, önlem 
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1. GİRİŞ 

Listeria cinsinin bir üyesi olan Listeria monocytogenes, toprak, gübre ve su gibi tarımsal 

çevrelerde yaygın olarak bulunmaktadır (Jeyaletchumi ve ark., 2012). Bilimsel çalışmalar, 

sıklıkla bu mikroorganizmanın, gıda işleme, ekipman, üretim, paketleme ortamında hayatta 

kalabilmesini tartışmaktadır (Azizoglu ve ark.,2017).  Nadiren tehlikeli enfeksiyonlara yol 

açmaktadır. Listeriozis hafif gastroenteritten, ağır hastalık koşullarına (septisemi, ensefalit, 

menenjit, kürtaj ve ölü doğum) ve yüksek ölüme sebebiyet verebilir. Bağışıklık sistemi 

zayıflamış bireyler (Swaminathan ve Gerner-Smidt.,2007), Listeriozisin  gelişmesi için 

yüksek risk taşımaktadır. Özellikle yaşlılar (> 65 yaş) (Okutani ve ark., 2004; CDC., 2015; 

Gillespie ve ark., 2010), bebekler ve küçük çocuklar (<5 yaş) (Okutani ve ark., 2004; Buzby., 

2001; Smith ve ark., 2005; Dilber ve ark., 2009), hamile kadınlar (Swaminathan ve Gerner-

Smidt.,2007; Smith ve ark.,2005) risk grubundadır.  

 

https://ger.doctorsask.com/lack-of-pain 

1.1. Listeria monocytogenes’in Morfolojik ve Biyokimyasal Özellikleri 

Listeria monocytogenes Gram-pozitif, fakültatif anaerobik, kapsülsüz ve sporsuz bir 

bakteridir. Hücreler kısa, yuvarlak uçlu çubuk veya kokobasil (0.5-2.0μm uzunluğunda ve 

0.4-0.5μm eninde) şeklindedir. Optimum gelişme sıcaklığı genellikle 35-37 oC olup, suşlar 

145 oC gibi geniş bir sıcaklık aralığında da gelişme gösterebilirler (Juntilla ve ark., 1988; 

Norrung, 2000). Peritrik flagellaları sayesinde 20-25 oC'de 24 saatlik kültürlerde aktif olarak 

hareket ederlerken, 37 oC'de hareket daha zayıftır. Halotoleranttır ve böylece yüksek 

konsantrasyonlardaki NaCl (%10-12) varlığında bile çoğalabilirler ve minimum su aktivitesi 

(As) 0.92 (mutfak tuzunda) olarak belirlenmiştir. (Farber, 1991; Norrung, 2000). L. 

monocytogenes, geniş pH aralığında (4.1-9.6) çoğalabilmekte, optimum değerler ise 6.0-8.0 

arasındadır. Metil Red, Voges-Proskauer ve katalaz reaksiyonları pozitif, indol, oksidaz ve üre 

reaksiyonları negatiftir. Karbonhidratlardan asit oluşturur, fakat gaz meydana getirmezler 

(Müller, 1988) ve hemolitiktirler; kanlı agarda ß-hemolisis oluştururlar (Lee ve ark., 2007). 
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1.2. Listeria monocytogenes'in ekoloji ve büyüme koşulları, besin zinciri 

L. monocytogenes, toprak ve su ve özellikle de gıda üretim ortamları gibi farklı ortamlarda 

bulunabilen bir bakteridir (Hamon ve ark.,2006). Birçok Listeria türü toprak, bitki örtüsü, 

kanalizasyon, su, hayvan yemi, taze ve dondurulmuş etlerden izole edilmiştir. Kümes 

hayvanları, mezbaha atıkları ve insanlar dahil sağlıklı hayvanların dışkısı dahil, L. 

monocytogenes'in taşıyıcıları olarak bulunmuştur, bu nedenle et ve süt ürünleri gibi hayvansal 

kökenli gıdalarda yaygın olarak bulunmaktadır (Gebretsadik ve ark., 2011; Dowe ve ark., 

1997).  

 

https://www.nature.com/articles/nrmicro.2017.126 

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE L. MONOCYTOGENES VARLIĞI 

L. monocytogenes'in insanlara bulasmasında süt önemli bir kaynaktır. İneklerde bu etkenin 

103 cfu/ml ya da daha fazla miktarlarda süte geçmektedir (Lovett., 1988). Listeria'lardan ileri 

gelen “mastitis” olgularında ise 2x104 cfu/ml düzeyinde sütle atıldığı belirtilmiştir (Lovett  ve 

Françis., 1987). Listeria'ların birçok gıdadan izole edilmesi, bu konuda yapılan araştırmaların 

da artmasına neden olmuştur. Yurt dışında ve yurt içinde süt ve süt ürünlerinde L. 

monocytogenes ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Liewen ve Plautz (1989) analiz ettikleri 

200 süt örneğinin %9 düzeyinde Listeria türleri ile kontamine olduğunu ve bu türlerin 

%4'ünün L. monocytogenes olduğunu bildirmişlerdir. Sagun ve ark., (2001) Van ve 
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yöresindeki çig süt ve Otlu peynirlerde yaptıkları bir çalışmada, çiğ süt örneklerinde %1.2 

oranında L. monocytogenes izole etmişlerdir. Ünlü (1990) Sivas yöresindeki 100 çiğ süt 

örneğinde yaptığı bir çalışmada, %4 L. monocytogenes ile kontamine olduğunu saptamıştır. 

Gaya ve ark., (1998) 114 çiftliğe ait çiğ süt örneklerinde 1 yıldan fazla bir süre boyunca 

yaptıkları analizlerde, 774 örnekte %3.62 oranında L. monocytogenes kontaminasyonu ortaya 

koymuşlardır. Lovett ve Francis (1987) pastörize sütte L. monocytogenes yönünden yapılan 

muayene sonuçlarına göre bu bakteri ile kontamine olmuş süt fabrikasından elde ettikleri 

pastörize sütlerde L. monocytogenes insidensini %20 olarak bulmuşlardır. Listeria 

enfeksiyonlarında riskli gıdalar olarak nitelendirilen yumuşak peynirler üzerinde Pini ve 

Gilbert (1988) tarafından yapılan bir çalışmada, 222 yumuşak peynir örneğinin 23'ünde L. 

monocytogenes saptamışlardır. Tümbay ve ark., (1988) Türkiye’de Beyaz peynirler üzerinde 

yaptıkları bir çalışmada, çeşitli marketlerden toplanan 323 peynir örneğinin %5.8'inin 

Listeria'lar ile kontamine olduğunu ve bunun %3.4'ünün L. monocytogenes olduğunu tespit 

etmişlerdir. Sagun ve ark., (2001) Van ve yöresindeki çiğ süt ve Otlu peynirlerdeki yaptıkları 

bir çalışmada Otlu peynir örneklerinde ise %3.93 oranında L. monocytogenes izole 

etmişlerdir. Çetinkaya ve ark., (1999) 51 adet Savak tipi Beyaz peynir örneklerinden bir 

tanesinde L. monocytogenes saptamışlardır. 

3. Alınması Gereken Önlemler 

Gıdalarda Listeria'ların bulunması istenmez. Listeria'lar doğada çok yaygındır ve diğer 

vejetatif mikroorganizmalara göre dış ortama daha dayanıklıdır. Listeria'ların kontrolünde 

HACCP prosedürüne dayanan önlemler alınarak gıdalardaki düzeyi ve varlığı azaltılabilir. 

Listeria'ların bütün gıdalardan tamamıyla eradike edilmesi imkansız gibidir, ancak etkenin 

gıdaların üretimi sırasında ve üretimden sonra çoğalması durdurulabilir. Uygulanabilecek 

temel önlemlerden bazıları şunlardır. 

 Süt yeterli düzeyde pastörize edilmeli ve pastörizasyon sonrası kontaminasyon 

olmamasına dikkat edilmeli, 

 Yumuşak peynir üretiminde hammadde olarak L. monocytogenes bulunmayan süt 

kullanılmalıdır. 

Sonuç olarak Listeria enfeksiyonlarının kontaminasyonla kolaylıkla yayılabilmesi ve geniş 

sıcaklık değerlerinde gelişmesini sürdürebilmesi alınacak önlemlerin önemini artırmaktadır. 

Ürün ile ilgili her faktörün (bileşim, depo ve depolama, raf ömrü, çapraz bulaşma riski gibi) 

dikkate alınarak değerlendirilmesi ile çapraz engellemelerin kullanılması bu önlemlerin 

etkisinin artmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Gıda kaynaklı hastalıklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı 

problemidir. Bunlar arasında, birçok gelişmiş ülkede, Campylobacteriosis ve Salmonelloz 

sonrası Yersinia enterocolitica enfeksiyonuna bağlı yersiniosis, sıkça bildirilen zoonotik 

gastrointestinal hastalıktır. Yersinia enterecolitica zoonotik bir etken olarak hem evcil, hem de 

yabani hayvanlarda bulunur. Sağlıklı konakçılarda inatçı bir şekilde kalabilen ve zaman 

zaman da salgınlar yapabilen patojen bir mikroorganizmadır. İnsanlara bulaşması da bu 

hayvanlardan elde edilen ürünler aracılığı ile olmaktadır. Kontamine besinlerle alınan 

Y.enterocolitica, alındıktan 16-48 saat sonra ateşli, kusma, karın ağrısı, ve ishale neden olur. 

Bazı suşlar ısıya dirençli bir enterotoksin yaparlar. Bu nedenle Yersinia enteriti, hem 

enterotoksine hem de bağırsak duvarına direkt invazyona bağlı olarak gelişlebilir. Erişkin 

hastaların %10-30’unda diz, ayak bileği, parmaklar ve el bileğinde reaktif poliartrit gözlenir. 

Hastaların %30’unda eritema nodozum veya eritema multiforme benzeri deri lezyonları 

oluşabilir. Yersinia’lar penisilinler dışında çoğu antimikrobiyallere duyarlı olup seçilecek 

antimikrobiyal ilaçların başında; trimetoprim/sulfametoksazol, tetrasiklin ve florokinolonlar 

gelmektedir. Sistemik ekstra-mezanterik infeksiyonlar daima antimikrobiyal ilaçlarla tedavi 

edilmelidir. Y.enterocolitica, insan ve insan dışı kaynaklar gibi ve gıdalardaki kontaminasyon 

yolları gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin tropikal bölgelerinde hastalığın 

epidemiyolojisi ile ilgili bir çok faktör belirsizliğini korumaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki 

patojenik-anterolitikain hayvanlarının prevalansına ilişkin epidemiyolojik veriler eksiktir. 

Çünkü çoğu Avrupa ülkesinde bu patojenin hayvanlarda bildirilmesi zorunlu değildir. Ön 

epidemiyolojik çalışmalarda kullanılan etkili laboratuar yöntemleri, Y.enterocolitica'nın 

epidemiyolojisinin daha iyi bir tahminini sağlamak için geleneksel kültür metotları ile 

moleküler yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yersinia enterecolitica, gıda, kontaminasyon, önlem 
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1. GİRİŞ 

Yersinia enlerecolitica zoonotik bir etken olarak hem evcil, hem de yabani hayvanlarda 

bulunur. Sağlıklı konakçılarda inatçı bir şekilde kalabilen ve zaman zaman da salgınlar 

yapabilen patojen bir mikroorganizmadır. Insanlara bulaşmasıda bu hayvanlardan elde edilen 

ürünler aracılığı ile olmaktadır (Black ve ark., 1978; Karakartal, 1982; Sdliemarın., 1978). 

"Yersinia cinsi" ilk olarak 1944'de Van Loghem tarafından tanımlanmıştır. Daha önce 

Pasteurella cinsi içerisinde sınıflandırılmış olan Y. pestis ve Y. pseudotuberculosis bu cinsten 

ayrılarak veba etkenini ilk izole eden Fransız bakteriyoloğu A.J. Yersin'in hatırasına Yersinia 

cinsi içerisinde sınıflandırılmıştır. Daha sonra 1954 yılında Thal bu cinsin Enterobacteriaceae 

Familyası'na bağlanmasını teklif etmiştir (Bereovier ve Mollaret., 1984; Ozsan., 1982; 

Schollew ve  Kasarow., 1987). Yersinia cinsi içerisinde üç tür bilhassa önemlidir. Bu 

türlerden Yersinia pestis vebanın etkeni olarak bilinmektedir (Bereovier ve Mollaret., 1984; 

Joklik ve ark., 1984). Y. pseudotuberculosis ve Y. enterocolitica ise "Yersiniozis'in" 

etkenidirler (Brackeu., 1986; Pastorek ve Mıller.,1985). Y. enterocolitica enfeksiyonları önce 

Avrupa'da hayvanlarda tespit edilmiştir. Çeşitli literatür verilerinden anlaşılmaktadır ki, 1933 

yılında AB.D.'de insanlarda da hastalık yaptığı belirlenen bu bakteri değişik araştırmacılar 

tarafından Bacterium enterocoliticum, Pasteurella pseudotuberculosis Tip b, Pasturella X, 

Germe X şeklinde tanımlanmış ve nihayet Frederiksen 1964 yılında bu bakteriyi Yersinia 

enlerocolitica olarak isimlendirmiştir (Gilmour ve Walker, 1988; Sonnerwirth, 1970). 

1.1. Yersinia enterecolitica Gelişmesi İçin Gerekli Şartlar 

Yersinia enterocolitica’nın optimum gelişmesi -2 oC ile 45 oC arasında olmakla beraber en iyi 

gelişmeyi 22 oC ve 29 oC’de göstermektedir.  Biyokimyasal reaksiyonları 29 oC’de ortaya 

çıkmaktadır. Sütte 0-2 oC’de 20 gün canlı kalabilmektedirler. Domuz eti ve tavukta 0-1 oC’de 

gelişme gösterirler (Jay, 2000). Yapılan bir çalışmada; 3 suşun 0-1 oC’de çiğ sığır etinde 10 

gün bekletildikten sonra çoğaldığı tespit edilmiştir (Hanna,1977). Yine yapılan başka bir 

çalışmada; Yersinia enterocolitica’nın sütte 4 oC’de gelişme gösterdiği ve 7 gün içerisinde 

ml’de 107 mikroorganizma sayısına ulaştığı ve doğal flora ile çok iyi uyum gösterdiği 

bulunmuştur (Amin, 1987).  Yersinia enterocolitica 60 oC’de 1-3 dakikada yıkımlanmaktadır. 

Donma derecelerine karşı dirençlidir. -18 oC’de 90 gün saklanmış tavuk etlerinde sayılarında 

çok az bir artış olmuştur (Niven,1981). 3 oC’de pH:7.2’de optimum gelişme göstermekte fakat 

aynı derecede pH:9.0’da gelişmesi çok yavaş olmaktadır, pH:4.6 ile pH:9.6’da hiç gelişme 

gösterememektedir. %7 NaCI içeren ortamda 3 oC’de inhibe olmalarına rağmen %5 NaCI 

içeren ortamlarda gelişebilmektedirler. Tuz içermeyen ortamda 3 oC’de pH:4.6-9.0’da  

gelişebilmektedirler. Besiyerlerine katkı maddeleri olarak L-metiyonin, L-glutamik asid, 

glisin ve L-histidin gibi dört amino asit, inorganik tuzlar, buffers ve karbon kaynağı katılması 

durumunda ortama çok daha iyi adapte olmaktadırlar (Jay, 2000). 
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2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE Y. ENTEROCOLITICA 

Yapılan çalışmalar Y. enterocolitica’nın süt ve süt ürünlerinde yaygın olarak bulunduğunu 

göstermiştir (Greenwood ve ark.,1990; Desmasures ve ark.,1997; Soyutemiz ve ark., 2000; 

Uraz ve Yücel., 1999;. Tornodijo ve Fresno.,1993; El-Scherbını.,1992). 

Desmasures ve ark.(1997), Normandiya'nın Camembert bölgesinde 27 çiftlikten alınan çiğ süt 

örneklerini 6 ay süreyle Y. enterocolitica yönünden incelemişlerdir. İncelenen 69 örneğin 25 

(% 36.6) 'inde Y. enterocolitica bulunmuş ve Y. enterocolitica pozitif sonuç veren örneklerin 

19 tanesinin kış aylarında alınan süt örnekleri olduğu belirtilmiştir. Pozitif örneklerden alınan 

6l izolatın patojenite yönünden kontrolü sonucunda 60' ının çevre suşu (biyogrup lA), birinin 

de potansiyel patojen olduğu ve bu suşların, esculin negatif, salisin negatif, piyrazinamidaz 

negatif özellik gösterdiklerini bildirmişlerdir. 

Roy., (1983), İskoçya ve Kuzey İrlanda da çiğ sütlerde kontaminasyonun % 21 olduğunu, Gil- 

mour ve Walker (1988), ambalajsız toptan süt örneklerinin % 22,7' sinin Yersinia ve türleri 

yönünden pozitif olduğunu belirtmişlerdir. Brezilya' da yapılan bir araştırmada, Yersinia 

türleri çiğ sütlerde % 45,2, pastörize sütlerde de % 40 oranında bulunmuştur. Y. 

enterocolitica'dan sonra en çok izole edilen türün Y. intermedia olduğu bildirilmiştir. Umoh 

ve ark.(1984), Nijerya' da ilk defa 319 çiğ süt ve süt ürününün %4'ünde patojen Y. 

enterocolitica'yı bulduklarını bildirmişlerdir. Hamama ve ark.( 1992), toplam 227 süt ve süt 

ürününden; 30 çiğ sütün 11(% 36,6)' inde, pastörize sütlerin 1 (% 5)' inde, 63 geleneksel 

fermente sütün 15 (% 20,8)' inde, 94 peynirin 7 (% 7.4)' sinde ve kremaların 1 (%5) inde 
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Yersinia türlerini saptamışlardır. El-Prince ve Sabreen (1998), Assiut şehrinde süpermarket, 

bakkal ve mandıralardan aldıkları 250 örnekten (çiğ ve pastörize süt, dondurma, pastörize 

tereyağı, yoğurt ve Damiati peyniri) yoğurtlarda % 2, çiğ sütlerde % 16 ve dondurmalarda % 

16,6 oranında Y. enterocolitica bulunduğunu fakat pastörize tereyağı ve Damiati peynirinde 

bulunmadığını bildirmişlerdir. 

Soyutemiz ve ark., (2000) inceledikleri 100 çiğ süt örneğinin 20 (% 20)' sinde Y. 

enterocolitica izole ettiklerini ve izole edilen suşların serotip 0:3 olduğunu belirtmişlerdir. 

Yapılan bir diğer araştırmada (Özbaş ve Aytaç., 1993), 60 pastörize süt örneğinin 4 (% 2,4) 

ünde Y. enterocolitica izole edilmiştir. Uraz ve Yücel (1999), 211 çiğ süt örneğinin 14' ünde 

Y. enterocolitica ve Y. enterocolitica benzeri bakterileri izole ettiklerini, 14 örneğin 8' inin Y. 

enterocolitica ve 6' sının Y. enterocolitica benzeri bakteriler, 3 ' ünün Y. kristensenii, 2' 

sinin“Y. frederiksenii ve 1' inin de Y. intermedia olduğunu bildirmişlerdir. İzole edilen 

suşların kış, ilkbahar ve yaz dönemi sütlerindeki oranı sırasıyla %42,85, % 35,71 ve % 21,42 

olarak bulunmuştur. 

Yapılan bir diğer araştırmada, 120 pastörize süt örneğinin 43 (% 35,8)' ünde yersinia türleri 

izole edilmiştir. Bunların %70,3' ü Y. enterocolitica biovar 1, %18,1'i Y. intermedia, % 7,7' si 

Y.frederiksenii, “% 3,3' ü Y. kristensenii ve % 0,5'i Y.aldovae olarak tespit edilmiştir 

(Kuznetsüv ve Bagriantsev., 1992). Rio de Janerio' da yapılan bir çalışmada ise, 219 çiğ süt 

örneğinin 37 ' sinde, ( %16,9) 280 pastörize süt örneğinin 38' inde (%13,7) Yersinia türü 

bulunmuştur. Çiğ süt örneklerinden izole edilen türlerin “%32,4' ü Y. enterocolitica olarak 

identifiye edilmiş ve pastörize süt izolatlarının %2,4'ü 0:7,8 ve % 4,8'i 0:16 olarak tespit 

edilmiştir (Tibana ve ark.,1987). Tornodijo ve Fresno., 1993 yapıkları çalışmada, sütlerde % 5 

oranında Y.enterocolitica bulduklarını, pıhtıdan ve peynirden Y.enterocolitica izole 

edemediklerini belirtmişlerdir. 

Walker ve Gilmour (1988), Kuzey İrlanda'da 4 farklı üreticiden 50 Keçi sütü örneği top- 

ladıklarını ve bu örneklerin % 26' sının yersinia türü içerdiğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar 

izolatların çoğunu Y. enterocolitica biyotip I ve serotip 0:6,30' ün oluşturduğunu, ayrıca Y. 

intermedia izole edildiğini belirtmişler ve Kuzey İrlanda' da keçi sütlerindeki insidensinin 

İngiltere (% 0,1) ve Avusturalya' daki (% 12,8) keçi sütlerinden daha yüksek olduğunu vur- 

gulamışlardır. Moustafa ve ark., (1983) 100 adet çiğ ve 100 adet pastörize sütün sırasıyla 12 

(%1 12) sinde ve 1 (% 1)' inde Y. enterocolitica saptamışlardır. 

Y. enterocolitica' nın peynirlerdeki insidensini o belirlemeye yönelik çok sayıda araştırma 

mevcuttur. Moustafa ve ark.,(1983)  yumuşak peynir türü olan Kreish peynirlerinden % 6,7, 

Sdliemarın (1978), lor peynirinden % 9,2, Brodsky (1984), Cheddar peynirinde %5, De Boer 

ve ark (1986), küflü peynirlerden % 2, Luppi ve  Buccı ., (1982) taze peynirlerden % 25, 

Hamama ve ark. (1992), farklı peynirlerde % 7.4 oranında Y. enterocoltica izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. De Boer ve  ark., (1986) Camambert ve Brie peynirlerinden alınan 89 adet 

örneğin % 54,5' inde, 50 adet Blue-Veined peynir örneğinin %2' sinde Y.enterocolitica izole 

ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu peynirlerde olgunlaşmayı sağlayan küflerin üremeleri 

sonucunda ortamı alkalileştirerek, Y. enterocolitica'nın canlılığını devam ettirebileceğini 

bildirmişlerdir. 
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3. TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI 

Y.enterolitica genelde aminoglikozidler, kloramfenikol, tetrasiklin, piperasilin, trimetoprim-

sulfametaksazol (TMP-SMX), florokinolonlar ve 3. kuşak sefalosporinlere in vitro ortamda duyarlıdır. 

Ancak, in vitro antibakteriyal aktivite, in vivo aktiviteyi yansıtamayabilir. Seçilecek ilk ilaç 

belirlenmemişse gentamisin 5 mg/kg/gün intravenöz ikiye bölünmüş doz veya kloramfenikol 50 

mg/kg/gün oral veya intravenöz ikiye bölünmüş doz şeklinde verilebilir. TMP-SMX, doksisiklin, 

siprofloksasin ile tedavide de iyi sonuçlar alınmıştır. Son yıllarda tetrasiklinlere karşı gittikçe artan 

direnç sözkonusudur (Butler., 2000; Bockemühl ve Wong., 2003). 

 

 

https://infection.az/en/yersinia-enterocolitica 

Herhangi bir bölgedeki Y.enterolitica  infeksiyonlarına karşı yapılacak halk sağlığı koruyucu 

önlemleri rezervuar hayvanlara odaklanmalıdır (Butler., 2000; Cover ve Aber., 1989; 

Brocklehurst ve  Lund., 1990). Mandıralarda sütün pastörizasyonundan sonra 

kontaminasyonu önleyici tedbirler alınmalıdır. Süt üreticilerinin gerekli saklama ve hijyen 

kurallarına uymayışları, gerekli sanitasyon ve sterilizasyon işlemlerini gerçekleştirmemeleri, 

kontaminasyon oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 
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