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FİZİK EĞİTİMİNDE METAFORVE ANOLOJİ ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE 

BİR META-ANALİZ ARAŞTIRMASI1 

Havva Sibel KURT 

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, sibelkurt_@hotmail.com 

Musa SARI 

Prof. Dr.,Gazi Üniversitesi, msari@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Ülkemizde Fizik Eğitimi alanında yaşanan aksaklıklar, öğrenme zorlukları ve öğrenci 

başarısının düşük olması, Fizikeğitimcilerini sınıf içi öğrenme ortamlarında, soyut kavramları 

nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz, sorusuna yöneltmiştir. Bu bağlamda yapılan araştırmalar, 

model oluşturma, analojiler geliştirme, tablo ve grafik oluşturma, şekiller sunma, 

matematiksel formüller kullanma gibi temsil (Representation) konularında ivme kazanmıştır.  

Bu çerçevede, Fizikte kullanılan Fizik dilinin araştırılması, analojiler ve metaforlar 

çerçevesinde şekillenmiştir. Soyut kavramları somutlaştırmak için, bilinen kavramdan 

bilinmeyen kavrama ulaşmayı hedefleyen eğitimciler, bugün Fizik ders kitaplarında da birçok 

analoji kullanmaktadır. Ancak kullanılan bu analojiler ve dilde yansıması olan metaforların, 

öğrenmeyi nasıl etkilediği, kavram yanılgısına yol açıp açmadığı, dilde bir belirsizlik yaratıp 

yaratmadığı, öğrenme sürecine olumlu olumsuz etkilerini araştıran, yeterli sayıda araştırma 

bulunmamaktadır. Bu yetersizlik aynı zamanda, Fizikte hangi kavramlar için analoji 

oluşturmanın uygun olduğu, hangi kavramların metafor olduğu, metaforik algıların öğrenme 

sürecindeki etkisi konularında ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde, metaforlar ve analojiler 

arasında farkları ve benzerlikleri ortaya koyan kapsamlı bir araştırmaya henüz 

rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Analojiler, Metaforlar, Fizik Eğitimi 

ABSTRACT 

The disruptions in the field of physics education in our country, the difficulties of learning 

and the low student achievement led the physicists to question how we can make abstract 

concepts more meaningful in classroom learning environments. Research in this context has 

gained momentum in representation, such as modeling, developing analogies, creating tables 

and graphics, presenting forms, and using mathematical formulas. In this framework, there 

search of thephysics language used in physics has been shaped by analogies and metaphors. 

Educators, who aim to reach unknown concepts from conventional concepts, use many 

analogies in thePhysics textbooks in order to objectify abstract concepts. However, there are 

not enough studies to analyze how the seanalogiesand metaphors which have reflections on 

languag eaffect learning, whether they result in positiveeffects, misconceptionsorun certainty 

in thelanguage. At the same time, this in sufficiency also show up in different contexts such as 

                                                             
1 Bu araştırma Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Bölümü’nde,  2017-2018 Eğitim- Öğretim 
yılında devam eden, Havva Sibel Kurt’un,  Prof. Dr Musa Sarı danışmanlığında yürütülen, metafor araştırmalarını 
içeren Doktora araştırmasının teorik kısımlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.  
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which conceptsare appropriat etocrea teanalogies in physics or which conceptsare metaphors 

or the effects of metaphorical perceptions in the learning process. Inourcountry, there has not 

been encountered a comprehensive study that shows the difference sand similarities between 

analogiesand metaphors, yet.   

KeyWords: Analogies, Metaphors, PhysicsEducation. 

GİRİŞ 

Fizik Eğitiminde,metaforlar ve anolojiler “Anlamlı Öğrenme” açısından etkili öğrenme 

araçları olarak görülmektedir. Kaynak alan ve hedef alan arasındaki bu süreç oldukça 

dinamiktir. Anolojilerde, bilinen A kavramı ile B kavramı arasındaki benzerlik yönü, “A, B 

kavramına benzer” olarak tanımlanırken, metaforlarda ise A kavramı B kavramı yerine 

geçebilmekte, “A kavramı B kavramıdır.” şeklinde ifade edilmektedir. Fizikte kullanılan 

temel kavramların sınıf içi aktivitelerde ve ders kitaplarında sunumu açısından bu ayrım 

oldukça önemlidir. 

Meta- analiz araştırmaları, belirli bir amaca veya konuya yönelik daha önceden yapılan 

araştırmaların, birlikte incelenerek bir senteze ulaşma yöntemidir.Bu araştırmanın amacı, 

analoji ve metaforlar arasındaki farkların ve benzerliklerin ortaya sunularak, daha sonraki 

araştırmalar açısından, genellenebilirbir sonuca ulaşılmasına katkıda bulunmak, böylece 

ülkemizdeki bulunan yetersizlik açısındanteorik bir çerçeve sunmaktır.Araştırma, Mekanik, 

Elektrik ve Kuantum Fiziğinde örneklerle desteklenmiştir. Bu kapsamda, aşağıdaki 12 adet 

önemli araştırma incelenerek bir senteze ulaşılmaya çalışılmış ve bu doğrultuda, teorik bir 

çerçeve oluşturulmuştur.Araştırmaya kaynaklık eden araştırmalar ve araştırmacılar aşağıda 

belirtildiği gibidir:  

Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

MetaphorandAnology Aubussonvd 2006 

Teachingand Learning WithAnologies Harrison vd 2006 

Post FestumandHeuristicAnologies Wilbersvd 2006 

MetaphorsforGenes Venville, vd, 2006 

Role Play as AnologicalModelling in Science Aubussonvd, 2006 

The Role of Metaphor in a New 

ScienceTeachers’ Learning fromExperinece 

Russellvd 2006 

MetaphorsWe Write By Ritchie, 2006 

MetaphoricallyThinking Ritchievd, 2006 

Anologies: a keytounderstandingphysics Herrman, 2009 

A 

newAnologyBetweenMechanicsandElectricty 

Ludovic, vd, 2010 

Aspects of Metaphor in Physics Pulaczewska,1999 

The Role of Language in Learning Physics Brookes, 2006. 
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BULGULAR 

1. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

MetaphorandAnalogy Peter J. Aubusson, allan G. Harrison ve 

Stephen M. Ritchie (2006) 

 

Bu araştırmaya göre, metaforlar ve anolojiler fizikte çok farklı şekilde; bazen de birbiri yerine 

geçerek kullanılabilmektedir. Bir metaforda, A kavramı B kavramı olarak ifade edilirken, 

analojilerde ise A kavramı ile B kavramının benzerlik yönü vurgulanarak, A benzer B 

kavramına olarak ifade edilmektedir. Bu bakış açısına göre, metafor kullanımında, 

öğrencilerin zihinleri tabularasa olarak görülmekte, ön bilgilerinin eğitimsel gücü çok da 

dikkate alınmamaktadır.19. yüzyılda gerçekleşen, metafor ve analoji arasındaki farklardan 

kaynaklanan bilimsel çatışmalar Hesse (1966) yılında tartışılmıştır. Bu tartışma, Lakoff ve 

Johnson’un (1980), “algıladığımız tüm düşünce sistemi metafordur.”görüşünü destekler 

biçimdedir. Bu düşünce, fizik eğitiminde kullanılan analojilerin daha çok didaktik, sonradan 

oluşmuş ve bilinen kavramdan bilinmeye doğru bir köprü vazifesi üstlendiğini işaret 

etmektedir.  

Hem analojiler hem de metaforlar, Fizik Eğitiminde, temsil (representation) konularında 

incelenmektedir. Metaforlar daha çok zihinsel araçlar olarak sunulurken, anolojiler daha çok 

didaktik modeller olarak görülmektedir. Her iki kavram da, anlamlı öğrenme açısından, 

yapılandırıcı bakış açılarıdır ve üst düzey düşünme biçimini ve yaratıcılığı desteklemektedir.  

2. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

Teachingand Learning withAnalogies 

FriendorFoe? 

Allan G. Harrison ve David F. Treagust 

(2006) 

 

Bu araştırmaya göre, metaforlar ve analojilerin dost mu yoksa düşman mı olduğu 

tartışılmıştır. Birçok Fen Eğitimcisi, kendi görüşlerini bu anlamda açmaktadır. Anolojiler “iki 

uçlu kılıç”olarak görülmektedir.Anlamlı öğrenmenin sağlanmasında, eski bilgilerin yeni 

bilgilerle ile yapılandırılmasında analojilerbir öğrenme aracı olarak görülmüş, ancak bu 

modelleme, bazen yetersiz bazen de yanlış olarak kullanılmıştır.Bu anlamda analo jiler, 

bilimsel model olarak kullanılırken, metaforda bunu görmek pek mümkün olmamaktadır. 



 

 

Year 2 (2018)   Vol: 2  Issued in June 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      

 
 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences  ISSN 2602 - 4136 

4 

 

Resim 1: Elektrik Akımını Gösteren Tren Analojisi (Harrison &Treagust, 2006).  

 

Fizik Eğitimi’nde, ilk analoji kullanımı, Stephan Hawking’in, astrofizik ve kuantum fikirlerini 

ifade etmek amacıyla, 74 tip analoji kullanması ile başlamıştır. Bu analojiler, “A briefhistory 

of time”adlı çalışmasında bulunmaktadır.Bu araştırmada, analojilerin didaktik modelleme 

ürünü olduğu metaforların ise kendiliğinden fizik literatüründe bulunduğu örneklerle 

açıklanmıştır. 

 

3. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

Post- FestumandHeuristicAnalogies JensWilbers ve ReindersDuit (2006) 

 

Bu araştırmaya göre, analojiler güçlü öğrenme araçlarıdır. Analojiler, hedef alan ve kaynak 

alan arasında oluşturulan bir süreçtir. Bu süreç görsel (visual) olarak betimlenir ve oldukça 

dinamiktir. 

 

Analojilerin, iki görevi vardır, bunlar, haritalama ve üretim olarak da nitelendirilebilir. 

Bilgilerin yapılandırılmasında bu bakış açısı olukça önemlidir. Metaforlarda da, kaynak ve 

hedef alanın varlığı mevcuttur ancak bu süreç, planlı programlı bir model oluşumu olarak 

sentezlenmez. 
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4. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

MetaphorsforGenes Grady J. Venville, Susan J. Grıbbleve  

JenniferDonavan (2006).  

 

Bu araştırmaya göre, metaforlar şaşırtıcı ve dengelenmemiş ve anarşist kavramlardır. 

Metaforlar, dilin temsilleri olarak bulunur. Yapılan bu araştırmada, öğrencilere DNA modeli 

sorulmuş, öğrencilerin kendi fikirlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, kendinden 

sonra gelen birçok araştırmaya da böylelikle kaynaklık etmektedir. Metaforlar, öğrencilerin 

bir kavram hakkında sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak gibi eğitsel bir vazife 

üstlenmektedir. Metaforlar, öğrencilerin kendi kavramsal dünyasına inişte bir merdiven olarak 

betimlenmekte, ancak analojilerde ise bu yön bulunmamaktadır. 

5. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

Role Play as AnalogicalModelling in Science Peter J. Aubusson ve StephenFogwill. 

(2006).  

 

Bu araştırma ile, analojinin farklı bakış açılarına değinilmiştir. Araştırma kapsamında 

öğrenciler, bir karbonat molekülü temsil etmişlerdir. Öğrencilerden bazıları oksijen atomları 

olmuş, bazıları karbon olarak bir grup öğrenci el ele tutuşarak, bağları temsil etmiş, bu bağlar 

ile de öğrenciler rol oynamışlardır.  

 

 

(Aubussuon ve Fogwill, 2006.) 

Araştırmada, metafor ve analojilerin modelleme araçları olduğu, bu modeller anlamlı 

öğrenme için etkili araçlar olduğu ancak yine de modellerin kavram yanılgısına sebep olabilen 

yapısı vurgulanmıştır.  
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6. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

The Role of Metaphor in a New 

ScienceTeachers’ Learning fromExperience 

Russell ve Hrycenko, (2006.) 

 

Bu araştırmaya göre metaforlar, bilginin görünen ve görünmeyen arasındaki boşlukta bir 

köprü görevi üstlenir. Bu araştırmada, metaforların işlevi, öğrencilerin bilgiyi yansıtmalarında 

eğitici bir görev üstlendiği olmuştur. Böylelikle, kavramların değiştirilmesinde, metaforların 

epistemolojik ve bilişsel yönü açığa çıkmıştır. Öğrencilere, elektrik konusunda 7 ayı aşkın 

sürede, kendi fizik kavramlarını açıklamak için kendi metinleri oluşturulmuş ve öğrenmeleri 

bu şekilde sınanmıştır. Öğrenciler, metaforlar aracılığıyla sahip oldukları kavramları 

yansıtmışlardır. Bu araştırmadan itibaren, metaforların yansıtıcı rolü yaygınlaşmıştır. 

Analojilerde, bir öğrenme ürünü kendi bilgileri ışığında yansıtma rolü bulunmamaktadır.  

7. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

MetaphorsWe Write by Stephen M. Ritchie 

 

Araştırmaların metafor ile yazılmasını konu alan bu araştırmada, metaforların yaratıcı 

unsurlar olduğundan ve imajinativ bir rol üstlendiğinden bahsedilmiştir. Fen eğitiminin 

öğretilmesinde ve öğrenilmesinde bu roller açıklanmıştır.Lakoff ve Johnson (1980)’un, 

tartıştığı gibi, metaforların kavramsal sistemimizin bir parçası olduğu, bilginin 

yapılanmasında birleştirici bir görevinin olduğunu ifade etmiştir. Bu araştırmada, metaforların 

bilişsel (cognitive) bileşenlerine yer verilmiş olup, analojiler hakkında böyle bir görev 

üstlendiği ifade edilmemiştir. 

 

8. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

MetaphoricallyThinking Stephen M. Ritchie, Peter J. Aubussuon ve 

Allan, G. Harrison (2006).  

 

Bu araştırmada, metafor ve analojilerin Fen Eğitiminde oldukça önemli kavramlar olduğu 

ifade edilmiştir. Aubussuon, dinamik örneklerinde anoloji kullanmıştır.Ancak, karmaşık 

durumlarda, kavramların hikaye ile anlatımında metaforlara başvurululması gerektiği 

savunulmuştur.Hem analojilerin hem de metaforların, Fen Eğitiminde karmaşık süreçlerde 

kullanılması gerektiği ve olayların anahtar noktalarında her iki yöntemin de kalıcı öğrenmeyi 

desteklediği belirtilmiştir. Buna rağmen, metaforların hikayeleştirme özelliğinin daha fazla 

olduğu, Fen Eğitiminde metaforların bu anlamda olayların yazı ile ifade edilmesinde daha 

baskın bir işlevi olduğu anlatılmaktadır.  

9. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

Anologies: a keytounderstandingphysics.  Herrmann,F., Guobin, W., Pohlig, M., 
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Fuchs, H., D’Anna, M.,  Rosenberg, J 

(2009).  

 

İki veya daha fazla alt alanın benzetme yönüyle açıklanabileceğini anlatan bu araştırmada, 

anolojiler doğrudan benzetme olarak sunulmuştur. İlköğretim, Ortaöğretim ve 

Yükseköğretimde ve diğer ders kitaplarında analojilerin kullanılmasının, didaktik bir rolü 

olduğunu savunan bu araştırmada, mekanik ve elektrik konularında bazı analojilere de yer 

verilmiştir. Metaforlar da anolojiler gibi figüratif düşünme sistemleridir.Analoji, bilişsel 

bilimde ve bilişsel dilbiliminde, insan yaratıcılığının altında yatan temel ve vazgeçilmez 

düşünce biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan, analojiler motive edici işleve 

sahiptir.Analojiler insan zihninde türetilen analog düşünme sistemiyle kurulur. Metaforlar ve 

kavramlar arasındaki bağlantı yaratıcı süreçler içerisinde, anolojilerden farklı olarak zıtlıklar 

içerir ancak insan zihni bunu benzerlik olarak algılar. Bu süreç analoji oluşumunda önemlidir. 

Örneğin, bir insanın öfkesinin artması; sıvı maddelerin potansiyel enerjisi ile 

ilişkilendirilebilir. İnsanlar, öfkelendikçe vereceği tepkilerin şiddeti artar. Örneğin bir şelalede 

suyun akışı, suyun kütlesi, yükseklik ve farkı ve yerçekimine bağlıdır. Bunu göstermek için 

analoji kullanılabilir. Ancak bunu gerçekleştirme fikri, bir insanın şiddetlenmesi gibi bir fikir 

orijininden doğmuştur.Bu araştırmada, şelale-potansiyel enerji analojisi aşağıdaki gibi 

betimlenmiştir. 

 

 

(Hermannvd, 2009). 

10. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

A 

newAnologyBetweenMechanicsandElectricty 

Ludovic, vd, 2010 
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Seri devrelerde, analoji kurulması üzerine odaklanan bu araştırmada, öğrencilerin öğrenme 

zorluğunu gidermek amacıyla, analojilerin nasıl akıl yürütme fikrinden yola çıkılarak, 

öğrenme sürecine anlamlılık kattığı tartışılmıştır.Öğrencilerin Elektrik konusunda var olan 

bazı kavram yanılgılarına da yer veren bu araştırmada, analojilerin öğrencileri, bir bilim 

insanı gibi düşünmeye sevk ettiği vurgulanmıştır. Bu araştırmada, analojilerin kavram 

yanılgılarını önlemek amacıyla kullanıldığında işe yaradığını ancak aynı zamanda yeni 

kavram yanılgılarını da ortaya çıkardığı ifade edilmiştir. Araştırmada, elektrik yüklerinin bir 

devredeki hareketi, işçi tarafından hareket ettirilen, raylı kamyon hareketine benzetilmiştir. 

Ancak, bu analojinin kavram yanılgısına neden olduğu da açıklanmıştır. Bu araştırmada 

metaforlar ile analojilerin orijin bakımından, benzerlik odaklı kurulduğu, öğrencileri bilimsel 

düşünmeye sevk ettiği ancak bununla birlikte bazı kavram yanılgılarına da sürüklediği 

açıklanmaktadır.  

 

(Johsua ve Dupin, 1989) 

 

11. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

Aspects of Metaphor in Physics Pulaczewska, 1999 

 

Ağırlıklı olarak, metafor araştırmalarına yer verilen bu kitabın bazı bölümlerinde, diğer 

araştırmaların sentezi olarak analojilere de yer verilmiştir. Pulaczewska’ya (1999)göre, hem 

analojiler hem de metaforlar, modellerin alt bileşenidir. Metaforlar, kendiliğinden oluşan 

plansız süreçlerdir. Planlı süreç, modellemede analoji olarak tanımlanmıştır. Analojiler 

bilimsel modeller olarak tanımlanırken, metaforlar bazen bilimsel olmayan benzetmelerden 

oluşabilir.Kitapta, fizik kavramlarının birçoğunun teorik olarak metaforlardan oluştuğu ifade 

edilmektedir. 

Kitapta, metafor analoji arasındaki farklardan birisi aşağıdaki gibi betimlenmiştir: 

Metaforlar Analojiler 

Bilimsel olmayabilir. Bilimseldir. 

Literatürde kendiliğinden bulunur. Literatürde oluşturulur. 
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Eğitsel vazife zorunluluğu yoktur. Didaktiktir. Eğitim süreçlerinde kasıtlı 

kullanılır. 

Benzetilen ve benzeyen arasındaki bağ, 

benzerlik yönüyle oluşmak zorunda değildir. 

Benzetilen ve benzeyen arasındaki bağ, 

kavramların benzerliği ilkesiyle oluşur. 

Ontolojik yapısı vardır. Ontolojik yapısı genellikle yoktur. 

 

Kitapta, metaforların bir dil süreci olduğu, kavramların ontolojik ya da analojik olarak 

gruplama yaptığımızda, metaforların bazı durumlarda analojilerin tamamen karşısında olduğu 

da ifade edilmiştir. Araştırmanın tüm bölümlerinde, fizikte kullanılan metaforlara yer verilmiş 

ve analizler yapılmıştır.  

12. Araştırmanın Adı Araştırmacılar 

The Role of Language in Learning Physics. Brookes, 2006. 

 

Uzun yıllar süren bu araştırma, fizikte öğrenme zorluklarına sebep olduğu düşünülen, 

metaforlardan yola çıkılarak başlamıştır. Bu araştırmada, hem analojiler hem de metaforlar, 

yapı bakımından birbirine benzer. Bilinen kavramlardan bilinmeyen kavramı öğretme 

sürecinde, her ikisi de çok önemlidir. Analojilerde, bilinen A kavramı, bilinmeyen B 

kavramına benzer. Metaforda ise, benzeyen ve benzetilen yönü arasındaki bağ,  çoğunlukla 

kendiliğinden, bazen saçma, bazen kültürel, bazen varlıksal, bazen de direk, A , B kavramıdır. 

Metaforlar, dilde oluşan bir süreçtir. Metaforlar, sözlük anlamı ile de genellikle benzerlik 

olarak açıklanır. 

Brookes (2006), bu doktora araştırmasından sonra, metaforlar konusunda birçok araştırma 

yapmıştır. Newton mekaniğinden, kuantum fiziğine kadar birçok alanda metafor araştırmaları, 

dil araştırmaları olarak da betimlenmiştir. Bu araştırmada, metafor ve analojiler arasındaki en 

önemli farklardanbirisi, kuruluş amaçlarıdır. Analojilerin kurulma amaçları belli iken, 

metaforların kurulma amaçları genellikle yoktur. Kendiliğinden dilde oluşan süreçlerdir. Bu 

süreçler deoldukça dinamiktir. Metaforlar linguistiktir.  Analojilerde böyle yapılara 

rastlanmaz.Analojiler ve metaforlar, modellemenin alt basamaklarıdır. Hem analojiler hem de 

metaforlar, yaratıcı süreçlerin ürünüdür. Bu süreç Fen Eğitiminde de öğrencilere, yaratıcılık 

fikri sunar. Bu süreç, öğrencileri öğrenme sürecinde çoğu zaman pekiştirirken bazı 

zamanlarda da, öğrencileri kavram yanılgısına sürüklemektedir.  

SONUÇ VE YORUM 

Bu kongre kapsamında, metaforlar ve analojiler arasındaki farklara ve bazı benzerliklere 

değinilmiştir. Gerek metaforlar gerekse analojiler kendi disiplinleri altında oldukça kapsamlı 

konulardır. Ülkemizde, Fen eğitiminde analojiler konusundabirçok araştırma sürdürülmüştür 

ancak metaforlar konusunda oldukça sınırlı araştırmalar vardır (Kurt, 2010). Metaforlar ve 

analojiler arasındaki farkların sunulması için bu kongre kapsamında bir meta- analiz 
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araştırması sunulmuştur. Ülkemizde bulunmayan bu araştırmalar, Türkçeye çevrilerek analiz 

edilmiştir. Metafor ve analojiler arasındaki farklar ve benzerlikler, bu meta- analiz 

çerçevesinde açıklanmıştır. 

Araştırmamız sonucunda araştırmaya kaynaklık eden araştırmalardan elde edilen bulgulara 

göre, analojiler ve metaforlar arasındaki farklar, aşağıdaki tablodaki gibidir: 

 

 

Analojiler Metaforlar 

“A kavramı B kavramına benzer” olarak 

tanımlanır. 

“A kavramı B kavramıdır” olarak 

tanımlanır. 

Planlı bir sürecin ürünüdür. Planlı bir sürecin ürünü değildir. 

Linguistik değildir. Linguistiktir. 

Bilinmeyen kavram bilinen kavrama benzer. Bilinmeyen kavram bilinen kavrama 

benzerlik yönü ile bağlı değildir. 

Öğrencilerin kendi bilişsel haritalarını 

yansıtmaz. 

Öğrencilerin kendi bilişsel haritalarına 

ulaşmakta kaynaklık eder. 

Kavramları hikayeleştirme özellikleri 

yoktur. 

Kavramları hikayeleştirme özelliği vardır. 

Bilimseldir. Bilimsel olmayabilir. 

Kasıtlı oluşturulur. Kendiliğinden vardır. 

Ontolojik yapısı bulunmaz. Ontolojik yapısı vardır. 

Sınırlandırılmıştır. Ucu açık düşünme birimleridir. 

Genellikle somut modellerdir. Genellikle soyut modellerdir. 

Benzeyen ve benzetilen kavramlardır 

gerçektir. 

Benzeyen ve benzetilen kavramlar gerçek 

olmayabilir. 

  

 

 Edindiğimiz bu teorik çerçeve, Avrasya Zirvesi, Uluslararası EJONS Matematik- 

Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi kapsamında, (17-21 Temmuz 2017) Ankara’da sözel 

bildiri olarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarının, geliştirilip daha sonraki araştırmalara 

kaynaklık etmesi amacı da kongre sunumunda bildirilmiştir. 
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MİMARLIKTA YAPARAK ÖĞRENME VE BİR ARAŞTIRMA ORTAMI OLARAK 

ÖĞRENCİLERİN ÜRETTİĞİ GEÇİCİ STRÜKTÜRLER 

LEARNING BY DOING IN ARCHITECTURAL DESIGN AND EDUCATIONAL 

PAVILIONSMANUFACTURED BY STUDENTS 

Berna MUN 

 Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, bernamunn@gmail.com 

Semra ARSLAN SELÇUK  

Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, semraselcuk@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Tüm tasarım disiplinlerinde olduğu gibi, mimari tasarım eğitimi yaklaşımları da birçok 

düşünce ve tasarım kavramını bütünleştirir. Mimarlık eğitiminde, öğrenme etkinliği eylem 

olarak yaparak öğrenme üzerine kuruludur. Mimari tasarım stüdyoları; öğrencilerin yeni 

teorileri, fikirleri, materyalleri ve yapıları deneyimledikleri bir ortamdır. Birlikte öğrenme, 

birlikte çalışma ve birbirlerinin tasarım süreçlerini takip etme olanakları vardır. Günümüzde, 

sayısal tasarım ve üretim yöntemleri öğretme ve öğrenmenin etkili birer araç ve ortamı haline 

gelmesiyle, öğrenciler tasarımlarında çok sayıdaki alternatif içinde eniyilenmiş olanı 

kolaylıkla seçebilmekte ve yine sayısal araçlar yardımıyla ürettikleri prototipler ile tasarımı 

temsil edebilmektedirler. Mimarinin doğasında olan deneysel yaklaşım bugün sayısal 

teknolojilerle desteklenerek mimari tasarım ve üretim süreçlerini etkilemeye ve dönüştürmeye 

başlamıştır. Bu evrim ile bir mimari tasarımın temel unsurları olan malzeme, form ve strüktür 

kavramları yeniden yorumlanabilmektedir. Mimaride deneysel alanlar arasında yer alan geçici 

strüktürler, ölçeklerinden ötürü bu yenilikleri yansıtan en başarılı örneklerdir. Geçici 

strüktürler/pavyonlar, salt fiziksel birer mimari pratik inşa etmelerinin ötesinde, alternatifin 

inşasını mümkün kılmaktadırlar. Dahası, kalıcı olmayan bir deneyim durumunu; yeni bir 

malzeme denemesi, farklı bir kurgu, denenmemiş bir form ve strüktürü kullanıcıya aktarmaya 

çalışmaktadırlar. Tasarım süreci zaten deneyselliği de kapsayan, yeni düşünme ve üretme 

biçimlerinin ortaya konduğu, farklı bakış açılarından konunun ele alındığı bir süreçtir. 

Pavyonlar, işte bu deneyselliği yaşamanın ve yansıtmanın yanında ölçekler arası bir köprü 

görevi üstlenen tasarımlardır. Yeni bir mimari formun büyük çapta uygulanabilirliğine 

yaklaşmak adına tasarlanan ideal prototiplerdir. Dolayısıyla mimarlık eğitiminde “yaparak 

öğrenme” yönteminin en iyi şekilde uygulanabildiği ve sonuç alındığı tasarlama alanlarından 

birisi, öğrenciler tarafından üretilen bu geçici strüktürlerdir. Bu bağlamda çalışmanın 

örneklem bölümünde; mimarlık eğitiminde öğrencilerin kuram ve uygulama arasında bir bağ 

kurmalarına yardımcı olmak üzere uygulanan öğretim yöntemlerinden biri olan “yaparak 

öğrenme” yöntemiyle öğrenciler tarafından son yıllarda üretilen 7 uygulama örneğine yer 
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verilmiştir. Çalışmanın sonucunda sayısal teknolojilerle bütünleştirilen yaparak öğrenme 

yaklaşımlarının -pavyonlar özelinde- mimarlık eğitiminde nasıl bir araştırma ve öğrenme 

alanı olabileceği sorgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaparak öğrenme, Mimari tasarım eğitimi, Sayısal tasarım ve üretim, 

Geçici strüktürler  

ABSTRACT 

As in all design disciplines, architectural design education approaches integrate many 

concepts of thought and design methods. In architecture education, learning activity is based 

on learning by doing. Architectural design studios; is a place in which students experience 

new theories, ideas, materials and structures. They have the opportunity to work together, 

learn together and follow each other's design processes. Nowadays, computational design and 

production methods have become effective tools and environments for teaching and learning. 

Students can easily choose the most advanced ones among the many alternatives in their 

designs and they can represent the design with the prototypes they produce with the help of 

digital tools. The experimental approach inherent in the architecture is now supported by 

digital technologies and has begun to influence and transform architectural design and 

production processes. With this evolution, the concepts of material, form and structure which 

are the basic elements of an architectural design can be reinterpreted. Temporary structures, 

which are among experimental areas in the architecture, are the most successful examples 

reflecting these innovations due to their scale. Temporary structures / pavilions make it 

possible to build an alternative beyond just physical building an architectural practice. 

Moreover, a non-permanent experience; a new material experiment, a different fiction, an 

untested form and structure. The design practice is a experimental process in which new 

thinking and production formsare discussed from a different point of view. Due to their 

appropriate scales, pavilions are not only successful examples of prototypes to reach the 

desired applicability of novel architectural forms but also they can be accepted as bridges to 

the new design tools and manufacturing technologies. In this context this paper discusses and 

exemplifies the learning by doing approach in architectural design education through the 

recently constructed 7 student pavilions in different universities which are following different 

notions in architectural education. As a result of the study, it was questioned how learning-by-

doing approaches, integrated with digital technologies, could be a field of research in 

architectural education, especially in educational pavilions. 

Keywords:Learning by doing, Architectural design education, Computational design, 

Educational pavilions 
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GİRİŞ 

Geleneksel mimarlık; zaman içerisinde biriken deneyimlerle kimlik kazanırken kimi zaman 

problemlere çözüm üretme yollarıyla kişiselleşen tekniklere sahip olmuştur. Tasarımcılar 

gelişen teknoloji ile birlikte 1920’lerden itibaren "standardizasyon" ve "fabrikasyon" gibi 

yaklaşımlarla hareket etmeye ve üretimleri gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu evreler, 

tasarım sürecine ilk kez müdahalede bulunma ve bir sistematik geliştirme örneklerini 

barındırır. Günümüze gelene kadar tasarım sürecinin sistematikleştirilmesi, teknoloji ile eş 

zamanlı olarak çizim tekniklerinin geliştirilmesi gibi birçok aşamadan geçmiş, sayısal 

tasarımlar ile farklı bir boyutta ilerleme kaydetmiştir. Mimari tasarım sürecinde bilgisayar 

ortamında üretilen prototipler ile yeni bir yönteme geçilmiştir. Artık mekân yeni bir 

yaklaşımla deneyimlenmektedir. Bilgisayar ortamında tasarım sayesinde birçok alternatifin 

eşzamanlı olarak deneyimlenebilmesi ve problemlere daha hızlı çözümler üretilmesi olanağı 

doğmaktadır. Geleneksel tasarım sürecinde bir “araç” olarak görülen donanımlar, günümüzde 

bir tasarım ortamı olarak karşımıza çıkmaktadır (Topçuoğlu, 2007). Tasarımcılar günümüz 

dijital çağında istediklerini seçmekte ve girdikleri arayışları istedikleri yöne çekebilmekte 

özgürdürler. Bu durum, bir yandan ürün ve tasarımcı arasındaki bağı zayıflatarak ürün 

üzerinde tasarımcıya ait nüans yansımalarında eksikliklere sebep olmakta, bir yandan da 

kişiye istediği ‘şey’i yaratma olanağı vermektedir.  

Dijital çağın sergilendiği bir sahne niteliğinde olan günümüz mimarlığının eğitim sürecine de 

sayısal teknolojilerin entegre olduğunu söylemek mümkündür. Tasarımcıya büyük kolaylık 

sağlayan sayısal teknolojiler, mimarlık eğitimindeki öğrenen için de "zaman ve efor" 

bakımından avantaj sağlayarak enerjisini tasarım sürecine yoğunlaştırmasına olanak 

verebilmektedir. Bu yaklaşımın gelişme sürecini öngören figürlerden biri olan ve öğrencilerini 

yaparak öğrenme yöntemiyle özgürleştirmeyi amaçlayan Bauhaus ekolünün kurucularından 

Walter Gropius'un 1964 yılında Mimarlık ve Bilgisayar Konferansı’nda sunduğu görüştür. 

Gropius, tasarımı destekleyici dijital aygıtları yaratıcı tasarım süreçlerini daha da 

özgürleştirecek araçlar olarak tanımlamış; bunların daha akılcı bir biçimde kullanılmasının 

zorunluluk olduğunu belirtmiştir (Vardouli, 2012). Günümüzde sanal ortamların gerçek 

dünyadaki kısıtlar (boundaries) olmadan çalışan 'deneysel öğrenme', 'yaparak öğrenme' ve 

“çalışma alanının kişiselleştirilmesi” de dâhil olmak üzere pek çok potansiyeller barındırdığı 

artık bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, mimari tasarım eğitiminde kullanılan sanal dünyalar, 

öğrenciye değişen şartlara göre malzeme seçimi, farklı yapı sistemleri deneyimi, mekân 

kuruluşunu algılama gibi pek çok açıdan potansiyeller barındırmaktadır (Gül ve diğerleri, 

2013). 

Sayısal teknolojilerindeki gelişmeler, mimarlık okullarına daha önceki öğrenim süreçlerinde 

rastlanmamış olan, sunum, tasarım, deneyimleme, organik form-biçim üretme ve canlandırma 

olanakları sağlamaktadır. Örneğin, mimarlık eğitimi alan bireyler, yaptıkları tasarımı anlama, 

algılama ve sanal ortamda deneyimleme gibi çeşitli olanaklara kavuşmuşlardır. Bunun 
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sonucunda ise ‘yaparak öğrenme’ yöntemini kullanarak hızlı biçimde prototip oluşturma 

aşamasından başlayarak, tasarımlarının çeşitli ölçeklerdeki üretim aşamalarını 

deneyimlemektedirler.  

Bu bağlamda, bu çalışma gelişmekte olan "sayısal teknolojilerin" mimarlık eğitiminde yaygın 

biçimde kullanılan “yaparak öğrenme” yöntemi üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır. 

Çalışmanın somut örneklem bölümü için bir araştırma ortamı olarak öğrenciler tarafından 

üretilen geçici strüktür örnekleri seçilmiş ve “yaparak öğrenme” yöntemiyle sayısal 

teknolojilerin kesişimindeki ürünler olan öğrenci geçici strüktürlerinin mimarlık eğitimine 

katkısı ortaya konmuştur. 

MİMARLIK EĞİTİMİ 

Mimarlık tarihinde günümüz mimari tasarım stüdyolarında uygulanan eğitim yöntemlerine 

benzer yollar seçen ilk köklü mimarlık okulu Ecole des Beaux-Arts’tır (Uluoğlu,1990). 

Eğitim kurumunda, temelde profesyonel yarışma düzenlemeleriyle birlikte süresi ve 

notlandırma sistemi katı kurallara bağlı olmadan yürütülen mimarlık eğitimi birbirinden 

bağımsız iki ortamda (Ecole ve atölyeler) yürütülmektedir. Klasik düzenle ve mimarlık 

dışındaki sanatlarla iç içe sürdürülen bu eğitim, jüri değerlendirme geleneğini başlatması 

açısından önem kazanmaktadır (Balamir,1995). Ecole des Beaux-Arts’ı ardından kurulan 

Bauhaus, tasarım odaklı farklı prensipleri iç içe olan mimarlık mesleği kapsamında bütünleşik 

şekilde ele almayı güden fikri ile mimari yaratıcılığın tüm alanlarını içine alan ve usta çırak 

ilişkisi benzeri şekilde sıfırdan başlayan eğitim temeline dayanan bir okuldur. Eğitim 

programları görsel sanatların temelinde yatan yaratıcı oluşumların ana ilkelerini öğrencilere 

tanıtmak üzere deneysel çalışmalar içermekte ve mimarlık eğitiminde ilk kez 

uygulanmaktadır (Uluoğlu,1990). Usta-çırak ilişkisinden referans alan öğrenci-eğitmen 

arasındaki diyalog ilk olarak Bauhaus ile mimarlık eğitim sistemine girmiştir. Bahsi geçen 

ilişki için pratik anlamında ‘yaparak öğrenme’ yöntemi en etkili yöntemlerden birisi olarak 

kabul edilmiş, öğrencinin serbestçe gelişmesine ve değişmesine olanak tanınmıştır. Bu 

bağlamda öğrenme çok daha etkili şekilde gerçekleşmiş ve bu durum mimarlık eğitiminde 

farklı öğrenme yöntemlerine de ışık tutmuştur. Mimarlık alanında önceleri usta-çırak ilişkisi 

ile başlayan eğitim sürecinde, daha sonra eğitim sürecine katılan okullar ve meslek 

elemanlarının katkısı ile, farklı alanlarda uzmanlaşarak amatörlükten profesyonelliğe gidilen 

yolda mimarların yetiştirilmesi görüşü giderek yaygınlaşmıştır (Dikmen,2011).  

Mimarlık mesleği hakkında ilk bilgileri edindiği mekânlar olan temel tasarım stüdyosuyla 

öğrenci, mimarlık prensibini tanımaya başlayarak ve tasarım kavramına nasıl yaklaşacağı ile 

ilgili çeşitli ipuçları edinerek eğitim hayatına devam edebilecek hale gelmektedir. Öte yandan 

öğrencinin mimari tasarım stüdyosu ile ilişkisi bugüne kadar maruz kaldığı bilgilerin ışığında 

şekillenmeye devam etmektedir. Gerçek problemlerin ve durumların simule edilmesi ve 

yaparak öğrenme deneyimi üzerine kurulu tasarım stüdyosu mimarlık eğitim programlarının 

kalbi olarak tanımlanmaktadır (Özdemir,2013). 
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MİMARLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 

Mimarlık okulları, farklı eğitim modelleri ile birlikte farklı öğrenme ve öğretme biçimlerini 

benimsemiş bulunmaktadır. Mimarlık eğitimi sürecinde, planlama, tasarlama ve ürün elde 

etme adına bilgiler aktarılmaya çalışılmaktadır. Bütün bu derslere ek olarak, okulda kazanılan 

ve mimarlığın doğasında bulunan eleştirel düşünce sistemi, öğrencilerin mezun olduktan 

sonra başlayacak olan profesyonel meslek yaşamları boyunca da etkisini sürdürmeye devam 

etmekte, fikir ve düşünceleri daha üst seviyelere taşıma yolunda önemli mesafeler aldırmaya 

yardımcı olmaktadır. Tasarlama alanında, kuram-araştırma-uygulama ve ürün arasındaki 

bağın kurulduğu yer mimari tasarım stüdyolarıdır. Mimari tasarım stüdyosunda kullanılan 

iletişim araçları, sadece sözel ve sayısal simgeler ile sınırlı olmama yönüyle diğer 

disiplinlerden farklılaşmakta, çizim, diyagram, eskiz, üç boyutlu model gibi araçların 

kullanıldığı görsel iletişim dili ağırlık kazanmaktadır (Ayıran, 2007). İşte tam bu kısımda 

öğrenciye öğretebilmenin yolları başlığı altında mimarlık eğitiminde kullanılan farklı 

yöntemler devreye girmektedir. Goldschmidt (2003), stüdyoda kullanılan yaratıcılık ve teknik 

bilgi olmak üzere iki farklı bilgi türünden bahsetmektedir. Ona göre yaratıcılık öğretilemeyen 

ancak tarif edilebilen ve yol gösterilebilen bir bilgi türü iken teknik beceriler ise mimari 

tasarım stüdyosunda öğretilebilen bilgi türünü temsil etmektedir. Bu yaklaşıma dayanarak, 

yaparak öğrenme olgusu stüdyoda öğretilebilen ve öğretilemeyen iki farklı bilgi türünü bir 

araya getiren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mimarlık, öteden beri içinde bulunulan durumdan farklılaşmak hedefiyle yeni arayışlar içine 

girerek gelişimini sürdürmektedir. Bu arayış mimarlık eğitiminin ilk yıllarından itibaren 

öğrenme stilleri arasında da gözlemlenmektedir. Tıpkı geçmişteki eğitme ve öğrenme 

deneyimlerinin günümüze ışık tutması gibi günümüzdeki sistem de geleceğe altlık 

oluşturmaktadır. Mimarlıktaki her çeşit arayışın özünde var olan mevcut durumu eleştiren 

bakış açısı sayesinde değişimler yaşanmakta ve bu doğrultuda alternatifler üretilmektedir. 

Mimarlık eğitiminde yakalanan yenilikçi bakış açısı sayesinde alternatif üretme safhası daha 

da zenginleşmekte, sayısal tasarım ve gelişen teknoloji ile birlikte uygulaması olanaksız 

görünen tasarımlar uygulanabilir hale gelmektedir. Özellikle, mimarlık dünyasına sayısal 

tasarım ve üretim teknolojilerinin girmesiyle tasarlama eylemi farklı bir boyuta taşınmış ve 

üretilen alternatifler birden çok disiplini bir araya getiren buluşma noktaları halini almaktadır. 

Dolayısıyla mimarlıkta geçmişten beri var olan deneysel yaklaşım, günümüz teknolojisi ile 

birleşmiş, mimarlık eğitiminden başlayarak mimari tasarım ve üretim biçimlerini de 

etkilemeye ve dönüştürmeye başlamıştır. Söz konusu değişimle birlikte mimari tasarımın yapı 

taşlarından olan malzeme, biçim, strüktür kavramları her defasında yeniden 

yorumlanmaktadır. Mimari eğitimin yapı taşlarından yaparak öğrenme yöntemiyle birleşen bu 

araştırmacı ve yenilikçi bakış açısı, sayısal teknolojilerle birlikte kullanıldığında öğrencilerin 

tarafından yapılan üretimlerin geçmişten günümüze olumlu yönde bir dönüşüm geçirdiği 

söylenebilmektedir. 
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YAPARAK ÖĞRENME KAVRAMI VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN 

GEÇİCİ STRÜKTÜRLER 

Mimarlık eğitimi çoğu zaman mimari tasarım stüdyolarını çerçevesinde kaldığı için eğitim 

sınırlı hale gelmektedir. Uygulamadan uzak halde yürütülmeye çalışılan araştırmalar ve 

projeler üzerinden mimarlık eğitimi alan birey, kimi zaman kendini eğitimin sınırlılıkları 

arasında bulabilmektedir. Bu bağlamda eğitim süresince öğrencilerin ‘yaparak öğrenme’ 

yöntemine dayanarak hareket eden tasarım stüdyolarında yer alması büyük önem 

taşımaktadır. Yaparak öğrenmeye çabalayan ve de bir ürün elde etme niyeti güden mimarlık 

öğrencisi, eğitiminin amaçları doğrultusunda eş zamanlı gerçekleşen "tasarlama, yapma ve 

üretme" sürecinden en iyi şekilde kazanımlar elde etmektedir. Öte yandan ‘yaparak öğrenme’ 

yöntemi, mimarlık mesleği gereği bir takım çalışması ile topluluk halinde hareket etme 

sorumluluklarını öğrenciye yükleme durumunu gerçekleştirmektedir. Birbirleriyle etkileşim 

halinde olan öğrenciler, tasarım ve inşa etme süreçlerinde karşılaşılan zorluklarla da birlikte 

yüz yüze gelmektedirler. Malzeme arayışı ve de inşa sürecinin planlanması aşamalarında aktif 

roller sunan ‘yaparak öğrenme’ yöntemi, bilgiyi benimsemek daha da ötesi deneyimlemek 

için teorik ve uygulama arasında köprü niteliğindedir. Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerine 

aktif olarak katıldıklarında motivasyonlarının yükseldiği ve başarılarının arttığı artık kabul 

görmüş ve bilinen bir gerçektir (Kimonen ve Nevalainen, 2005). Benzer bir şekilde, Keyser 

(2000) yaptığı çalışma sonucunda farklı amaçlara yönelik aktif ve iş birliğine dayalı öğrenme 

teknikleri önerdiği makalesinde, bu yaklaşımların uygulama sürecinin başta biraz zor 

olabileceğini, ama sonucun kesinlikle çok daha başarılı olacağını belirtmiştir. Öğrenci 

merkezli öğrenme faaliyetlerinde, öğrenciler kendileri yaparak, yaşayarak ve bu durumlardan 

elde ettikleri çıkarımlar doğrultusunda öğrenmektedirler. Diğer bir deyişle, öğrencilerin etkili 

bir şekilde öğrenmeyi elde edebilmeleri, yaptıkları uygulamalarla tecrübelenmelerine bağlıdır. 

Yazar (2009), mimarlık eğitiminin odağındaki tasarım stüdyolarının temelindeki yaparak 

öğrenme eylemini, fiziksel dışavurum yardımıyla gerçekleştirilen ve etkin bir biçimde 

gözlemlenebilecek davranışsal bir durum olarak tariflendiğini belirtir.  

Günümüzün önemli ve popüler getirisi teknolojiden etkilenen birçokalan olduğu gibi 

mimarlık disiplini de payına düşeni almaktadır. Hem profesyonel meslek hayatı hem de 

mimarlık eğitiminde kullanılan öğrenme ve öğretme yöntemleri açısından sayısal 

teknolojilerin üstlendiği rol gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım 

teknolojileriyle hayata geçirilen örnekler sayesinde mimarlık eğitiminde yeni keşifler günden 

güne artmaktadır. Mimarlıktaki deneysel alanlar arasından ölçeği itibariyle yenilikleri en iyi 

yakalayan örneklerden biri "geçici strüktürler /pavyonlar" olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Pavyonlar, salt fiziksel birer mimari pratik inşa etmelerinin ötesinde, alternatifin inşasını 

mümkün kılmaktadırlar (Dönmez, 2015). Dahası, kalıcı olmayan bir deneyim durumunu; yeni 

bir malzeme denemesi, farklı bir kurgu, denenmemiş bir form ve strüktürü kullanıcıya 

aktarmaya çalışmaktadırlar. Tasarım süreci zaten deneyselliği de kapsayan, yeni düşünme ve 
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üretme biçimlerinin ortaya konduğu, farklı bakış açılarından konunun ele alındığı bir süreçtir. 

Geçici strüktürler, işte bu deneyselliği yaşamanın ve yansıtmanın yanında ölçekler arası bir 

köprü görevi üstlenen (bridging the gap) tasarımlardır. Yeni bir mimari formun büyük çapta 

uygulanabilirliğine yaklaşmak adına tasarlanan ideal prototiplerdir. Dolayısıyla mimarlık 

eğitiminde “yaparak öğrenme” yönteminin en iyi şekilde uygulanabildiği ve sonuç alındığı 

tasarlama alanlarından birisi, öğrenciler tarafından üretilen geçici strüktürlerdir. 

Uygulama Örnekleri 

Çalışmanın bu bölümünde; mimarlık eğitiminde öğrencilerin kuram ve uygulama arasında bir 

bağ kurmalarına yardımcı olmak üzere uygulanan öğretim yöntemlerinden biri olan “yaparak 

öğrenme” yöntemiyle öğrenciler tarafından 2009 yılı ve günümüz zaman aralığında üretilmiş 

7 uygulama örneğine yer verilmiştir. 

Cardboard Banquet – Cambridge Üniversitesi- İngiltere 

Akademisyen Tom Mc Emerson ve Max Beckenbauer öncülüğünde 2009 yılında Cambridge 

Üniversitesi üçüncü sınıf mimarlık öğrencileri "Cardboard Banquet" adlı bir pavyon 

tasarlayıp ve inşa etmişlerdir. Yeni yılı kutlamak amacıyla üç günde inşa edilen bu çalışma, 

aslında son derece eğitici bir amacı da bünyesinde barındırmıştır. “Doğaçlama, uyarlama ve 

yaparak öğrenme” kavramlarının bir araya gelmesiyle bir konsept belirlenen “Cardboard 

Banquet” tasarımında mukavvaları birbirine tutturmak için öğrenciler tarafından farklı 

birleşim detayları çözümlenmiştir (Şekil 2). Kâğıt ürün tasarımcısı Rentaro Nishimura'nın 

desteğiyle ve diğer tasarlanan pavyonların aksine herhangi bir bilgisayar girişi olmaksızın, 

öğrenciler katlanmış plaka yapısıyla modüler fakat esnek bir tasarım geliştirmişlerdir. [URL1] 

 

Şekil 2: Cardboard Banquet [URL1] 

Boxel -  Detmold Üniversitesi - Almanya 

Deneysel pavyon Boxel, 2010 yaz döneminde Detmold Üniversitesi kampüsünde mimarlık 

bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım kampüste sunumlar, konserler, 

etkinlikler ve toplantılar için etkili bir sahne yaratma amacıyla yapılmıştır (Şekil 3). Marco 

Hemmerling'in önderliğindeki dijital tasarım dersinde, öğrencilerin sadece bir yaz pavyonu 

http://www.detmolderschule.de/
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tasarlamaları değil aynı zamanda dijital tasarım ve imalat araçları kullanarak tasarımı 1:1 

ölçekte bir model olarak inşa etmeleri ve gerçekleştirmeleri istenmiştir. Tasarım sürecinde 

üretim, inşaat ve malzeme parametrelerini de içeren iş akışını planlamak öncelikli sorun 

olarak ele alınmıştır. Tasarımın geometrisi, düzenlenen 2.000'den fazla bira kutusundan 

oluşmaktadır. Geçici strüktür, kutuların genel geometriyle bağlantılı olarak kontrol edilmesi 

ve yapısal performansın analizi için parametrik yazılım kullanılarak tasarlanmıştır. Ek olarak, 

yerel bira fabrikası tarafından sağlanan bira kutularının pavyon söküldüğünde geri 

dönüştürülmesi öngörülmüştür [URL2]. 

 

Şekil 3: Boxel Pavyonu ve Grasshopper arayüzündeki görünümü [URL2]. 

Constructive Geometry – Porto Üniversitesi – Portekiz 

Porto Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hesaplamalı tasarım yöntemlerini ve 

programlarını kullanarak inşa ettiği “Constructive Geometry” pavyonu, klasik bir kubbe 

yapısı fikrini araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. 185 adet altıgen mukavva panelden oluşan 

bu petek yapılı, görünüşünde ve yapısal ve performans özelliklerinde doğadan doğrudan 

etkiye sahip pavyon 2011 yılında tasarlanmış, inşa edilmiş ve sergilenmiştir (Şekil 4). Kütle, 

geometrik olarak uyarlanabilir tasarım çözümleri araştırmak ve yaparak öğrenme yöntemi ile 

dijital tasarım araçlarının kullanımının bir göstergesidir. Her panel, bireysel parçaların 

öncesinde düz bir yüzeye aktaran (digital flattening), sonrasında ise imalatından ve 

montajından sorumlu olan iki öğrenciden oluşan bir gruba verilmiştir. Dijital imalat 

teçhizatının kullanılamaması sonucu alternatif bir yöntem devreye girmiş, konturlar çizilmiş 

ve tamamlanması iki gün süren oluklu mukavva panelleri elle kesilmiştir [URL3].  
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Şekil 4: Constructive Geometry [URL4]. 

Catalyst Hexshell- Minnesota Üniversitesi -ABD 

Mart 2012 tarihinde Minnesota Üniversitesi mimarlık fakültesi öğrencileri tarafından 

tasarlanan ve inşa edilen Catalyst Hexshell pavyonunun ana malzemesi oluklu mukavva 

olarak seçilmiştir. Pavyon, Marc Swackhamer önderliğinde dört günlük bir workshop sonucu 

ortaya çıkarılmıştır. Kabuk yapıların tasarımı ve imalatı konusunda araştırmalarla başlanmış 

olan ilk gün parametrik tasarım ve modelleme dersleri ile devam etmiştir. Dijital tasarım 

yöntemlerinden faydalanılarak tasarlanan pavyon için ikinci gün öğrenciler arasında bir 

yarışma düzenlenip başarılı çalışmalar seçilmiştir. Gaudi, Otto ve Isler gibi tasarımcıların 

eserlerinden esinlenerek oluşturulan form, çağdaş bir ince kabuk yapısına örnek olabilecek 

düzeye getirilmiştir. Üçüncü gün ise yapım aşamasına geçilmiş, öğrenciler parametrik tasarım 

yöntemleri sayesinde oluklu mukavvaları istenilen biçimde birleştirmişlerdir.  

 

Şekil 5: Catalyst Hexshell [URL5]. 

2015 Tongji Uluslararası Yapı Festivali – Çin 

Tongji Yapı Festivali 2007 yılından itibaren düzenlenmeye başlamış, 2012’den bu yana da 

uluslararası bir statüye kavuşmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencinin materyali kullanım 

performansı ile bilgiyi geliştirmeyi ve de mimari ölçütleri daha iyi anlamaları 

amaçlanmaktadır.Yaparak öğrenen öğrenciler insan ölçeğine göre tasarım yapma konusunda 

tecrübe edinmişlerdir. 2015 yılında düzenlenen ve Tongji Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 
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yapı festivaline 23 farklı üniversiteden 500 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan istenen, bir 

gece boyunca takım üyelerinin konaklayabileceği bir barınak tasarımı olarak belirlenmiştir 

[URL6]. Takımlar istenenler doğrultusunda her biri 8 m² olan  60 mukavva yapı tasarlamış ve 

inşa etmişlerdir (Şekil 6). 

 

Şekil 6: Tongji Yapı Festivali’nde öğrenciler tarafından yapılan pavyonlar [URL7]. 

Unbuilt Pavyon – Harvard Üniversitesi – ABD 

2015 yılında Design Miami Fuarı’nın girişinde ziyaretçileri karşılayan Unbuilt, 32 ekibin 

ürettiği 100’ün üzerinde öğrenciyi kapsayan bir yarışmanın ardından jüri tarafından 

seçilmiştir. Bu proje, 5 yüksek lisans öğrencisi tarafından hayata geçirilmiştir. Pavyon, 

gölgelik oluşturmak amaçlı metal ızgara üzerine yerleştirmiş köpük kanopilerden meydana 

gelmektedir (Şekil 7). Köpük modeller Harvard Tasarım Okulu’nda oluşturulan öğrenci 

projelerininden referans almaktadır. Her bir proje Modelo adlı programda yeniden ortaya 

çıkarılmış, pembe köpüklerle modelleri yapılmıştır. Ek olarak, pavyonda yer alan projeler 

hakkında bilgilendirmeler ziyaretçilere sunulmuştur[URL8]. 

 

Şekil 7: Unbuilt Pavyon[URL9]. 
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Flyover Fashion Festival Pavyonu – Iowa Üniversitesi – ABD 

Iowa Üniversitesi tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen festival için farklı üniversitelerden 

bir araya gelen öğrenciler tarafından üretilen pavyonun malzemelerini; çelik teller, 3D 

yazıcıdan basılmış birleşim noktaları, led aydınlatmalar ve beton oluşturmaktadır (Şekil 8).  

Bunlara ek olarak, 450 adet küçük ayna kullanılmıştır.  Uygulanan metotlar arasında 3D 

yazıcı, projeksiyon ve Arduino adında mikrodenetleyici kart kullanımı da bulunmaktadır. 

Elde edilen bütünleşik yapı ile sayısal tasarım teknolojileri arasındaki ilişki bağlamında iyi bir 

örnek ortaya çıkarılmıştır.Profesör Shelby Doyle tarafından 2016 yılında verilen ders sonucu 

öğrenciler, bilgisayar destekli tasarımla birlikte dijital imalat yöntemlerinin kullanılabileceği, 

aynı zamanda kullanıcılar üzerinde anlamlı bir etki yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri 

geçici bir tasarım oluşturmuşlardır [URL10]. 

 

Şekil 8: Flyover Fashion Festival Pavyonu [URL11]. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sayısal teknolojilerin tasarıma yardımcı bir araç olarak kullanılmaya başlanmasıyla mimarlar 

için bir deneysel ortam olan pavyon tasarımları, mimarlık öğrencileri tarafından da yaparak 

öğrenme yöntemini uygulayabildikleri bir araştırma ortamına dönüştüğü görülmektedir.  

Öğrenenler, tasarımların sanal ortamlarda deneyimlenebilme özelliğinden yararlanılarak 

gerçek hayatta uygulanabilirlikleri test edilebilmektedir. Kompleks formların strüktür ve 

malzeme çözümlemelerinin yapılabilmesi sayısal teknolojilerle mümkün olmaktadır. Farklı 

disiplinlerden elde edilen verilerin katkısı; tasarımın strüktür sistemi, dinamik ve kinetik 

yapısı, aydınlatması gibi vb. özellikleri kurgulanabilmesine olanak sağlamaktadır. Öte 

yandan, ‘yaparak öğrenme’ yöntemiyle üretilen tasarımlar için özgün üretim ve birleşim 

detayları geliştirilebilmektedir. Bu durum, öğrenme aşamasının ne kadar etkili olduğunun da 

göstergesi niteliğindedir. Özellikle birim parçaların bir araya getirilmesi yoluyla üretilmesi 

amaçlanan tasarımlarda özgün birleşim detayları ön plana çıkabilmektedir. Bir araya getirme 

hali kimi zaman doğadan ilham alınarak tasarlanmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmanın sonuç bölümünde yukarıda verilen örnekler bir tabloda toplanmış, 

söz konusu özellikler açısından analiz elde etmek adına uygulama örneklerinin 
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değerlendirmesi yapılmıştır (Tablo 2). Öne çıkan ortak özellikler olarak; kompleks formların 

uygulanabilirliğinin gerçekleşmesi, özgün birleşim detaylarının geliştirilmesi ve dönüşen alt 

birimler sayesinde tasarımın yön bulması durumları saptanmıştır.  

Tablo 2: Seçilen Yaparak Öğrenilmiş/Üretilmiş Öğrenci Pavyonlarının Özellikleri 

 

Tüm bu sonuçlar, sayısal teknolojilerle bütünleştirilen yaparak öğrenme 

yaklaşımlarının -pavyonlar özelinde- mimarlık eğitiminde önemli bir araştırma ve öğrenme 

alanı olduğunun göstergeleridir.  
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ABSTRACT 

Probiotic and prebiotic foods enhance the growth of healthy microorganisms in 

body.Probiotics are the healthy microflora that live in digestive tract and prebiotics are the 

nutrients that they use to thrive. Synbiotic products combine probiotics and prebiotics to 

enhance their beneficial effects. The human gastrointestinal tract is colonized by a complex 

ecosystem of microorganisms. Many microbial species live commensally on mucosal tissues 

of the nose, mouth, and GI tract. Probiotics and prebiotics may help normalize a gut 

microbiota disturbed by antibiotics or other stressors and improve health of people.Beneficial 

intestinal bacteria have numerous and important functions, e.g., they produce various nutrients 

for their host, prevent infections caused by intestinal pathogens, and modulate a normal 

immunological response. The introduction of probiotics and prebiotics into human diet is 

favorable for the intestinal microbiota. Abiotic components are dead cell components (such as 

enzymes), metabolic by-products (bioactive peptides), and others.Probiotics, probiotics and 

synbiotics have systemic effects on the host’s health metabolism and immune system. They 

may be consumed in the form of raw vegetables and fruit, fermented pickles, or dairy 

products. Most commonly used probiotic strains are present in Bifidobacterium, 

Lactobacillusand Saccharomyces boulardii. Some of the prebiotics are inulin, 

oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and short-chain fatty acids. Prebiotics are 

the most commonly used fibers which when used together with probiotics are termed 

synbiotics and are able to improve the viability of the probiotics. Synbiotics aid digestion and 

absorption of nutrients, synthesize certain vitamins and amino acids, and improve immune 

function. They also keep the pathogens in check by crowding them out or secreting substances 

that reduce their numbers. Dietary fiber is not digested in the small intestines, when it makes 

its way to the large intestines, the healthy bacteria break it down releasing short chain fatty 

acids.Utilization of prebiotics by probiotics should be a pre-requisite in order to maintain a 

good synergy and maximize the beneficial effects.Nonviable probiotics exert beneficial 

effects on the health of people. 

 

Keywords: Probiotics, Prebiotics, Synbiotic, Microbiota 

 

 1.1. Introduction 

A normal healthy gastrointestinal (GI) microbiota in humans provides resistance against 

intestinal pathogens. Beneficialbacteria can affect intestinal flora and influence the incidence 

and severity of enteric infections. Hundreds of microbial species live commensally on 

mucosal tissues of the nose, mouth,and GItract. ThehumanGI tractisa nutrient-

richenvironmentinhabited by up to 100 trillion (1014) microorganisms and can change 

markedly with diet, age, and lifestyle. When microorganisms are consumed together with 

foods, most of them lose their viability in the stomach due to high acidic environment and are 

removed by peristaltic movement of the GI tract (Erkmen and Bozoglu, 2016a). The GI 

microbiota is responsible with the decomposition of nutrients, inhibition of pathogenic 

microorganisms, hydrolyses of bile salt, immunomodulation of the mucosal immunity system, 

and other benefits. Microbiota number and type in the GI system depend on many factors: the 

composition of the normal microflora, diet, age, and the genetic or physiological conditions. 
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Severe disturbances in the GI tract (such as antibiotic therapy, enteric infections, or dietary 

stress) can disrupt normal microflora of intestines. These populations recover quickly as the 

host returns to normality (Erkmen and Bozoglu, 2016a; Markowiak andSlizewska, 

2017;Erkmen, 2018). 

There are thousands of species of gut microbes that live in the gut; some healthy (symbionts) 

and some unhealthy (pathogens). Symbionts aid digestion and absorption of nutrients, 

synthesize certain vitamins and amino acids, and improve immune function. They also keep 

the pathogens in check by crowding them out or secreting substances that reduce their 

numbers (Requena et al., 2013).Since dietary fiber is not digested in the small intestines, 

when it makes its way to the large intestines, the healthy bacteria break it down releasing 

short chain fatty acids (SCFA). These SCFA improve the strength of the mucosal lining of the 

intestine that eases essential mineral absorption, improves fat metabolism for weight control, 

and reduces type 2 diabetes risk (Conlon and Bird, 2015).  SCFA reduce inflammation, a 

common cause for many chronic diseases (Vinolo et al., 2011) 

Most people are severely deficient in probiotics. These friendly microorganisms are killed off 

by antibiotics in medications, meat and poultry raised on factory farms, and hand sanitizers, as 

well as by pesticides in food and beverages, fluoride and chlorine in drinking water, and other 

toxins. For this reason, people need to eat probiotic-richfoods.Probiotics are live 

microorganisms when taken in sufficient numbers and they provide health benefits (Erkmen 

and Bozoglu, 2016b).The aim of the review was to discuss the probiotics, prebiotics, and 

synbiotics, as well as the current insight into their effect on human health.  

 

Terminology (Tramaroli and Backhed, 2012; Erkmen and Bozoglu, 2016b) 

 Microbiota refers to a group of bacteria living in a specific environment such as the 

gut, skin, or another part of the body. 

 Prebiotics are non-digestible carbohydrates that stimulate the growth and activity of 

healthy bacteria species in the large intestines. 

 Probiotics are live microorganisms present in fermented food or supplements and 

offer health benefits to the human host. 

 Abiotics are released components after microbial cell lyses. 

 

2.1. Probiotics and Prebiotics 

2.1.1. Abiotics  

Nonviableprobiotics exert beneficial effects on the health of people. Abiotic components are 

dead cell components (such as enzymes), metabolic by-products (bioactive peptides), and 

others. They play an important role in the beneficial effectsofprobiotics.Theexamples 

arerelease oflactase bydeadcells andimmune system modulation by cellular components 

(Erkmen and Bozoglu, 2016b). 

 

2.1.2. Prebiotics  

A prebiotic is a non-digestible food ingredient that beneficially affects the human health by 

selectively stimulating the growth and/or activity of probioticmicroorganisms in the intestine. 

Prebiotics pass to the small intestine without being digested. Food ingredients as prebiotics 

generally exhibit the following characteristics (Erkmen and Bozoglu, 2016b):  

• limited hydrolysis and absorption in the GI tract, 

• selectively stimulate the growth of beneficial bacteria in the intestinal tract, 

• potential to inhibit pathogens and limit their virulence characteristics, 

• decrease intestinal pH, 

• stimulate mucosal immunity, 

• reduce colon (large intestine) cancer, 



 
 

Year 2 (2018)   Vol: 2  Issued in June 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      
 

 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences  ISSN 2602 - 4136 

28 

• reduce serum triglycerides and  

• enhance mineral absorption (such as calcium, magnesium, iron, and zinc).  

Some of the prebiotics are inulin, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and 

short-chain fatty acids. Oligosaccharides are derived from foods. The inulin is recovered by 

water extraction from the chicory root. Inulin is composed of glucose-fructose polymers. 

Some of the traditional dietary sources of prebiotic fibers are given in Table 1. Some of the 

oligosaccharides that naturally occur in breast milk play an important role in the development 

of a healthy immune system in infants. Prebiotic oligosaccharides are increasingly added to 

foods, such as fructooligosaccharides, xylooligosaccharides, polydextrose, monosaccharides, 

and galactooligosaccharides. Moreover, disaccharides (such as lactulose) or some 

monosaccharides (such as tagatose) are used as prebiotics. Growth factors stimulating the 

growth of Bifidobacterium are called bifidogenic factors. Bifidogenic factors are typically 

complex carbohydrates (such as galactosyllactose in breast milk) that are not metabolized by 

the microflora in the intestines. Characteristics considered in the development of prebiotics 

are noncarcinogenic, good preservative, easily drying, low caloric value, and controllable 

viscosity (Sanders, 1999; Erkmen and Bozoglu, 2016b; Markowiak andSlizewska, 2017). 

Some of foods are best sources of prebiotics. Most prebiotics are present in the grains (such as 

oats and corn) andwhole grain products (such as brown rice, breads, wheat pasta, barley, 

oatmeal, flax, and chia). All of these things should be a regular part of a healthy diet. They 

contain soluble fiber. The same is true of fruits and vegetables. Asparagus, leeks, artichokes, 

garlic, carrots, peas, beans, onions, chicory, jicama, broccoli, tomatoes, cauliflower, spinach, 

kale, and chard all contain prebiotics. Cooking these vegetables doesn’t negatively affect the 

prebiotic fiber content. As for fruits, fresh or frozen bananas, cherries, apples, pears, oranges, 

strawberries, cranberries, kiwi, and berries are good sources of probiotics. Nuts are also a 

prebiotic source (Anonymous, 2011;Erkmen and Bozoglu, 2016b). 

 

Table 1. Foods containing prebiotic fibers 

Food Content by weight 

Gum Arabic 85.6% 

Raw chicory root 64.6% 

Raw Jerusalem artichoke 31.5% 

Raw dandelion greens 24.3% 

Raw garlic 17.5% 

Raw leek 11.7% 

Raw onion 8.6% 

Cooked onion 5% 

Raw asparagus 5% 

Raw wheat bran 5% 

Whole wheat flour cooked 4.8% 

Raw oats 4.0% 

Raw banana 1% 

Beans 1% 

 

2.1.3. Probiotics  

Probiotics (meaning “for life”) are the living microorganisms introduced in adequate numbers 

into the GI system of humans to improve health and intestinal balance or metabolic activity of 

beneficial microorganisms. They are resistant to 

gastric,bile,andpancreaticsecretions,attachtoepithelialcells,andcolonizeinthe human intestines. 

Probiotic bacteria must arrive at the site of action in high enough numbers to exert their effect, 

and this might most easily be achieved by using resistant microorganisms or by providing 
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large numbers of live microorganisms to 

compensateforlossesduringpassagethroughtheGItract.Probioticsshouldsurvivein the low-pH 

conditions of the stomach (the pH will be 1.5) and show resistance to the bile salt in the 

duodenum. For health benefits, the probiotic food with a sufficient number of live bacteria 

(107-1011 cells per day) must be consumed regularly. Probiotics must be able to retain 

viability in foods, and to survive and grow in the human intestine. Probiotics exhibit poor 

growth rates in synthetic 

media.Probioticsaregenerallyofintestinalorigin;manyprobioticsaresensitiveto high 

temperatures (such as pasteurization), acid, and oxygen during food processing. The 

bifidobacteria are strictly anaerobic microorganisms with complex nutritional requirements. 

Fermented dairy foods, including milk and yogurt, are among the most accepted food carriers 

for viable probiotic cultures to the human GI tract (Erkmen,2000; Erkmen and Bozoglu, 

2016b). 

As live microbes, probiotics can influence the microbes that colonize human body.  

• Although few in number compared to gut microbiota, probiotics can grow, 

metabolize and interact with resident microorganisms. Rarely do probiotics 

permanently colonize.  

• Probiotics may exert effects on the microbiota as they travel through the less densely 

colonized regions of our GI tract (stomach and small intestine).  

• Probiotics may use similar mechanisms as our colonizing microbes to improve 

health. For example, the ability of probiotics to influence immune system can impact 

colonizing microbiota and health. 

Microorganisms from many different genera are being used as probiotics, including 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, Enterococcus and Saccharomyces. 

However, nonpathogenic Bacillus and yeast members are also used as probiotics (Table 2). 

Lactobacillus spp. are the most commonly used probiotics in food, whereas Bifidobacterium 

spp. are used less, as they are sensitive to oxygen and have stricter growth requirements, 

making them technologically more unsuitable for use. Ideally, a probiotic microorganism 

should have a number of desirable properties (Table 3). The probiotics should be safe, have 

GRAS (generally recognized as safe) status, and have a long history of safe use in foods. All 

probiotic strains should be nonpathogenic, should successfully adhere to and colonize in the 

intestinalcells,andshouldshowtolerancetoantimicrobial substances,butshould 

notbeabletotransmitsuchresistancetootherbacteria.Adhesion to the intestinal mucosa is 

considered important for immune modulation, preservation of pathogens, and removal of 

pathogens from the GI tract. Probiotic microorganisms should be technologically suitable for 

incorporation into food products, such that they retain viability in food product both prior to 

and following consumption. Probiotics should be resistant to digestive enzymes and 

peristalsis of the stomach. Foods, such as yogurt and milk, provide protection to probiotic 

microorganisms throughout the GI tract. Probiotics can produce antimicrobial substances 

including lactic acid, hydrogen peroxide, and bacteriocins (such as nisin and plantaricin). 

Hydrogen peroxide production by probiotics is desirable in urogenital infections (Sanders, 

1999; Erkmen,2000; Pandey et al., 2015, Erkmen and Bozoglu, 2016b; Markowiak and 

Slizewska, 2017). 

 

Table 2. Some of the probiotic microorganisms 

Bifidobacterium animalis Lactobacillus gasseri 

Bifidobacterium bifidum Lactobacillus reuteri 

Bifidobacterium breve Lactobacillus rhamnosus 

Bifidobacterium lactis Lactobacillus salivarius 

Bifidobacterium longum Bacillus clausii 
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Lactobacillus 

acidophilus 

Bacillus subtilis 

Lactobacillus casei Enterococcus faecalis 

Lactobacillus johnsonii Enterococcus faecium 

Lactobacillus fermentum Prop. freudenreichiisubsp.shermanii 

Lactobacillus paracasei Saccharomyces boulardii 

Lactobacillus plantarum Sac. cerevisiae subsp.boulardii 

 

Table 3. Desirable properties of probiotic microorganisms 

1. GRAS status.  

2. provide health benefits on humans.  

3. Antimutagenic and anticarcinogenic properties.  

4. Nonpathogenic.  

5. Tolerance to antimicrobial substances.  

6. Able to grow and colonize in intestines.  

7. Adherence to intestinal mucosa.  

8. Ability to reduce pathogen adhesion on the intestinal mucosa.  

9. Antagonistic and antimicrobial activity against pathogenic bacteria.  

10. Immunostimulation without proinflammatory effect.  

11. Acid tolerance and able to survive the acidic conditions in stomach.  

12. Human gastric juice tolerance.  

13. Bile salt tolerance.  

14. Desired metabolic activity.  

15. Good sensory properties.  

16. Retain viability during food processing, storage and following consumption. 

 

3.1Synbiotics 

The combination of probiotic and prebiotic therapies is referred to as synbiotics. The strategy 

of combining a probiotic with its preferred nutrient may allow for probiotics to stay in body 

for longer (Markowiak and Slizewska, 2017). Synbiotics are used not only for the improved 

survival of beneficial microorganisms added to food or feed, but also for the stimulation of 

specific native bacterial strains present in the gastrointestinal tract (Gourbeyre et al., 2011). 

The effect of synbiotics on metabolic health remains unclear. It should be mentioned that the 

health effect of synbiotics is probably associated with the individual combination of a 

probiotic and prebiotic (De Vrese et al., 2008). Considering a huge number of possible 

combinations, the application of synbiotics for the modulation of intestinal microbiota in 

humans seems promising (Scavuzzi et al., 2014; Erkmen, 2018).  

 

The first aspect to be taken into account when composing a synbiotic formula should be a 

selection of an appropriate probiotic and prebiotic, exerting a positive effect on the host’s 

health as compared with the use separately. The determination of specific properties to be 

possessed by a prebiotic to have a favorable effect on the probiotic seems to be the most 

appropriate approach. A prebiotic should selectively stimulate the growth of microorganisms, 

having a beneficial effect on health, with simultaneous absent (or limited) stimulation of other 

microorganisms (Markowiak and Slizewska, 2017). 

 

A combination of Bifidobacterium or Lactobacillusspp. with fructooligosaccharides in 

synbiotic products seems to be the most popular. Table 4 presents the most commonly used 

combinations of probiotics and prebiotics.Considering the fact that a probiotic is essentially 

active in the small and large intestine, and the effect of a prebiotic is observed mainly in the 
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large intestine, the combination of the two may have a synergistic effect (Hamasalim, 2016). 

Prebiotics are used mostly as a selective medium for the growth of a probiotic strain, 

fermentation, and intestinal passage. When prebiotics are used together with probiotics, 

probiotic microorganisms acquire higher tolerance to environmental conditions, including: 

oxygenation, pH and temperature in the intestine of a particular organism (Sekhon and Jairath, 

2010). However, the mechanism of action of an extra energy source that provides higher 

tolerance to these factors is not sufficiently explained. That combination of components leads 

to the creation of viable microbiological dietary supplements, and ensuring an appropriate 

environment allows a positive impact on the host’s health (Markowiak and Slizewska, 2017). 

 

Probiotic organisms are crucial for the maintenance of balance of human intestinal 

microbiota. They have positive effect in the host’s health (Erkmen, 2018). It seems also that 

probiotics may be helpful in the treatment of irritable bowel syndrome, enterit is, bacterial 

infections, and various gastrointestinal disorders and diarrheas. Probiotic microorganisms are 

also effective in the alleviation of lactose intolerance and the treatment of atopic dermatitis. 

Prebiotics may be used as an additional support for them. It turns out that the development of 

bio-therapeutic formulas containing both appropriate microbial strains and synergistic 

prebiotics may lead to the enhancement of the probiotic effect in the small intestine and the 

colon. Those “enhanced” probiotic products may be even more effective. Probiotics, 

probiotics and synbiotics have systemic effects on the host’s health metabolism and immune 

system. Utilization of prebiotics by probiotics should be a pre-requisite for symbiotic 

selection, in order to maintain a good synergy between the two and maximize the beneficial 

effects. The ability to regulate the composition of the microbiota by prebiotic dietary 

substances and probiotic microorganisms is an interesting approach in the control and 

treatment of some major diseases. The ability to target specific microorganisms in the large 

intestine for defined, health-promoting purposes would be of great value. There are 

considerable differences in bacterial carbohydrate utilization patterns among the different 

strains as well as species, which is to be kept in mind for developing new synbiotics. 
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ÖZET 

Geleneksel fosil yakıtların eksikliği ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi artan çevresel 

kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi önemli ölçüde artmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, yenilenebilir enerjinin artan kullanımı için yasal 

düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Rüzgar üretimi, güçlü rüzgar kaynaklarına sahip devletlerde 

yenilenebilir enerji profiline odaklanan bir tür yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada, rüzgar 

enerjisine dayalı elektrik üretimi için dünyadaki mevcut değerleri hakkında genel bilgi vermeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla, bu çalışmada verilen bazı veriler şunlardır. 2010-2017 dönemi için küresel 

toplam rüzgar kurulu güç kapasitesi verilmiştir. 2017 yılı sonunda en yüksek toplam ve yıllık kurulu 

rüzgar kapasitesine sahip ilk 10 ülke gösterilmiştir. Ayrıca 2010-2017 yılları için bölgelere göre 

rüzgar kurulu güç oranları ayrıntılı olarak verilmiştir. Dünyada rüzgar üretiminde gün geçtikçe 

kurulu güç oranı artan deniz üstü rüzgar santrallerinin 2017 yılı için kurulu kapasiteleri verilmiştir. 

Son olarak, 2011-2017 yılları için açık deniz rüzgar santrallerinin toplam kurulu güç kapasiteleri 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Rüzgar Kapasitesi, Deniz Üstü Rüzgar 

Kapasitesi. 

ABSTRACT  

Because of increasing environmental concerns, such as the lack of traditional fossil fuels and carbon 

emissions reduction, energy production from renewable energy sources is increasing considerably. 

In the United States and Europe, legislative regulations for the increased use of renewable energy 

have come into force. Wind generation is a kind of renewable energy source that focuses on the 

renewable energy profile in states with strong wind resources. In this study, electricity generation 

based on wind energy was tried to give general information about available values in the world. For 

this purpose, we can list some data given in this study as follows. The global cumulative installed 

wind capacity for the period 2010-2017 was first given. The top 10 countries with the highest 

cumulative and annual installed wind capacity in the market at the end of 2017 have been shown. In 

addition, wind power rates according to region are given in detail for the years 2010-2017. Offshore 

wind power plants, which increase the rate of worldwide wind production day by day, showed 

installed capacity for the year 2017. Finally, the offshore wind power plants were given cumulative 

installed capacity for the years 2011-2017.  

Key Words:  Renewable Energy Sources, Wind Capacity, Offshore Wind Capacity. 
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GİRİŞ 

Geleneksel fosil yakıtların eksikliği ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi artan çevresel 

kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi önemli ölçüde artmaktadır [1], 

[2]. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, yenilenebilir enerjinin artan kullanımı için yasal 

düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Rüzgar üretimi, güçlü rüzgar kaynaklarına sahip devletlerde 

yenilenebilir enerji profiline odaklanan bir tür yenilenebilir enerji kaynağıdır ve rüzgar kaynaklı 

enerji günümüzde büyük ilgi görmektedir [3], [4]. 

DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİNİN DURUMU 

Dünya genelinde rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü 2017 yılı sonu itibari ile 540 GW değerine 

ulaşmıştır. Şekil 1’den de görüleceği üzere rüzgar kurulu güç değeri her geçen yıl artmaktadır. Şekil 

2’de rüzgar kurulu gücünün yıllara göre değişim değerleri görülmektedir. 2017 yılı için 52.5 GW 

yeni rüzgar enerjisi santrali kurulmuş olup en yüksek rüzgar enerji santrali kurulumu 63.6 GW 

değeri ile 2015 yılında gerçekleşmiştir. Şekil 3a’da 2017 yılında dünya genelinde yeni kurulan 

rüzgar santrallerinin ülke dağılımları en yüksek kapasiteye sahip 10 ülke için verilmiştir. Şekilden 

de görüleceği üzere Çin tek başına 19.5 GW kurulu güç değeri ile dünya genelinde 2017 yılında 

yapılan rüzgar santrallerinin %37’sini tek başına kurmuştur. Çin’i %13’lük yüzdeleri ile ABD ve 

Almanya takip etmiştir. Şekil 3b’ye göre 2017 yılı sonu için toplam rüzgar kapasitesi bakımından 

ilk dört ülke Çin, ABD, Almanya ve Hindistan’dır. 2017 yılı sonu itibari ile tüm dünyada bulunan 

toplam kurulu gücün %35’i Çin de bulunmaktadır. Yine şekil 3b’de görüleceği üzere ilk on ülke 

haricindeki ülkelerin toplam kurulu kapasitesi Çin de tek başına bulunan kapasitesinin yarısından 

daha azdır [5]. 

 

Şekil 1. Dünyada toplam rüzgar kurulu gücü (GW) 
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Şekil 2. Dünyada yıllık rüzgar kurulu gücü (GW) 
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Şekil 3b. 2017 yılı sonu toplam en yüksek 10  

kapasite 

 Tablo 1b. 2017 yılı sonu toplam en yüksek 10  

kapasite 

Ülke adı MW Yüzdesi 

Çin 188232 35 

ABD 89077 17 

Almanya 56132 10 

Hindistan 32848 6 

İspanya 23170 4 

İngiltere 18872 3 

Fransa 13759 3 

Brezilya 12763 2 

Kanada 12239 2 

İtalya 9479 2 

Diğer ülkeler 83008 15 
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Şekil 4. Bölgelere göre yıllık kurulu kapasite 
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Şekil 3a. 2017 yılı en yüksek 10 yeni kurulu  

kapasite 

Tablo 1a. 2017 yılı en yüksek 10 yeni kurulu  

kapasite 

Ülke Adı MW Yüzdesi 

Çin  19500 37 

ABD 7017 13 

Almanya 6581 13 

İngiltere 4270 8 

Hindistan 4148 8 

Brezilya 2022 4 

Fransa 1694 3 

Türkiye 766 1 

Meksika 478 1 

Belçika 467 1 

Diğer ülkeler 5630 11 
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Tablo 2. Bölgelere göre yıllık kurulu kapasite (MW) 

Bölge Adı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Asya 21481 20981 15624 18252 20058 33962 27721 24447 

Afrika ve Orta Doğu 153 8 131 240 934 953 418 621 

Avrupa 10466 10393 12862 12524 12988 13831 13926 16845 

Latin Amerika 459 771 1248 1240 3744 3678 3079 2578 

Kuzey Amerika 6208 8137 14807 3112 7382 10829 9359 7836 

Pasifik 294 345 358 655 568 381 140 245 

 

Şekil 4 bölgelere göre dünyadaki kurulu rüzgar santrallerinin güçlerini göstermektedir. 

Şekil’e ait detaylı veriler ise tablo 2’de verilmiştir. Bölgelere göre kurulu rüzgar güçleri incelendiği 

zaman en fazla değişim Asya bölgesi için gerçekleşmektedir. Asya bölgesini Avrupa ve Kuzey 

Amerika bölgeleri takip etmektedir. Ayrıca şekilden görüleceği üzere en az değişim ise Afrika, Orta 

Doğu ve Pasifik bölgelerinde gerçekleşmiştir. Latin Amerika bölgesi için ise 2014 ve 2015 

yıllarında belirgin bir artış görülmektedir. Bölgeler arasında yapılan incelemelerde en yüksek artış 

2015 yılında 33.9 GW değeri ile Asya bölgesinde gerçekleşmiştir [5], [6].    

DÜNYADA DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİNİN DURUMU 

Açık deniz rüzgarı, fosil yakıt bazlı enerji üretiminden kaynaklanan iklim değişikliği ile ilgili 

kaygılar tarafından yönlendirilen, Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerji hedeflerini başarması için 

önemli bir yoldur [7]. Büyük kıyı rüzgar türbinlerine karşı kamusal ve arazi uygunluğu üzerine 

yaşanan zorluklar rüzgar enerji santrallerini deniz üstü santrallere doğru sürüklemektedir. Ayrıca 

sürekli olarak deniz üstünde daha güçlü rüzgar koşulları daha yüksek kapasite faktörleri yaratarak 

deniz üstü santralleri daha cazip kılmaktadır. Açık deniz rüzgar alanından karaya doğru olan 

şebekeye verimli güç aktarımı için çok sayıda topoloji ve konfigürasyon önerilmiştir. Yakın deniz 

üstü rüzgâr çiftlikleri için (Yaklaşık olarak 50 km’den daha az), 50 veya 60 Hz'de Yüksek Gerilim 

AC (HVAC) iletimi yeterlidir [8] ve mevcut rüzgar çiftliklerinin çoğu HVAC iletimi ile inşa 

edilmiştir [9]. Daha uzak mesafeler için ise gerilim kaynak konverter tabanlı Yüksek Gerilim DC 

iletim hatları uygun görülmektedir [10], [11]. 

 

 
Şekil 5. Dünyada toplam deniz üstü rüzgar kurulu gücü (GW) 
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Şekil 6. Dünyada yıllık deniz üstü kurulu gücü (GW) 

 

Tablo 3. Dünyada yıllık deniz üstü kurulu gücü (GW) 
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Şekil 5’de dünyada toplam deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulu güçleri gösterilmektedir. 

Şekilden de görüleceği üzere 2017 sonu itibari ile dünya genelinde deniz üstü rüzgar santrallerinin 

toplam gücü 18.8 GW’a ulaşmıştır ve 2017 yılı deniz üstü rüzgar santralleri artışının en fazla 

görüldüğü yıldır. Şekil 6 ve tablo 3’de deniz üstü rüzgar santrallerinin 2016 yılı ve 2017 yılı toplam 

miktarları ülkelere bağlı olarak gösterilmiştir. Şekil 6 ve tablo 3’den de görüldüğü gibi İngiltere 

deniz üstü rüzgar santralleri kurulumunda 2017 yılı için birinci ülkedir ve dünyada yapılan toplam 

kurulumun %38’inden fazlasını tek başına gerçekleştirmiştir. İngiltere’yi 2017 yılı toplam 

kurulumda Almanya ve Çin takip etmektedir [5].  

SONUÇ 

Bu çalışmada rüzgar santrallerinin genel durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Bu amaçla, rüzgar 

santrallerinin 2010-2017 yılları arasında toplam kurulum değerleri ve yıllık artış miktarları 

hakkında bilgiler verilmiş ve 2017 yılı için yıllık ve toplam olarak piyasadaki en büyük 10 ülke 

hakkında sayısal bilgiler verilmiştir. Ayrıca dünya genelinde bölge bazında rüzgar santrallerinin 

durumu gösterilmiştir. Çalışmanın en son kısmında da rüzgar santrallerinin günümüzde yoğun ilgi 

çeken kısımını oluşturan deniz üstü rüzgar santrallerinin dünyadaki mevcut durumu hakkında 

detaylı bilgiler verilmiştir. Elde edilen verilerden de görüleceği üzere dünya genelinde rüzgara 

dayalı enerji santrallerinin güç miktarları artmaktadır. Rüzgar, çoğu pazar ve daha gelişmiş şebeke 

yönetimi için en rekabetçi fiyat teknolojilerini sunar ve satın alınabilir depolama ve rüzgar/güneş 

hibrit sistemlerin her geçen gün artan varlığı ile tamamen ticari olan fosil içermeyen enerji 

sektörünün neye benzeyeceğinin bir resmini çizmektedir. 
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Андатпа 

Мақалада педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ биологтардың ғылыми-

зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық негіздері берілген. 

Бүгінгі таңда студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жоғары оқу орындарында маман 

дайындауда ең қажетті негізгі компоненттердің бірі, оқу үдерісінің құрамдас элементі болып 

табылады. Осыған байланысты  оқу үдерісін студенттер  оқу бағдарламасына сәйкес білім 

алып қана қоймай, сонымен қатар алған білімін өзбетінше жетілдіре білетін, ғылыми 

мәселелерді шешуде ғылыми-зерттеу әдістерін меңгерген, әртүрлі ақпарат ағындарын 

жалпылап және анализдей алатындай етіп құрастыру қажет. Ғылыми-зерттеушілік іс-

әрекеттерді ұйымдастырудағы оқытушының негізгі міндеті  - студенттерді ғылыми 

жұмыстарға тартуға ықпал ету. Оқытушының жоғары профессионализмі, педагогикалық 

шеберлігі студенттердің ғылыми жұмысқа деген қызығушылығын тудырады және соның 

нәтижесінде шығармашылық сипаттағы танымдық белсенділігін арттырады [1]. 

Студенттердің, магистранттардың ғылыми-зерттеушілік жұмыстары деп ғылыми 

жұмыстарды орындауда әдістер мен дағдыларды игеруге бағытталған іс-шаралар 

жиынтығын айтуға болады. Студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмыстарын дамыту мен 

жетілдіру –  студенттердің танымдық іс-әрекеттерін белсендірумен, шығармашылық ойлау 

қабілеттері мен зерттеушілік құзыреттіліктерінің дағдысын қалыптастырумен тікелей 

байланысты  педагогиканың негізгі міндеттеріне кіреді.  

Инновациялық білім беру үдерісінде жоғары оқу орындарының білім алушыларының 

ғылыми-зерттеушілік іс-әрекеттері өзекті  және болашақ мамандарды кәсіби дайындауда 

негізгі компоненттердің бірі болып табылады  [2]. 
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Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігі –  ғылыми-зерттеушілік іс-әрекет үрдісінде 

қалыптасатын тұлғаның дайындығы, оған ғылым құндылықтары мен нормаларын, 

зерттеушілік іс-әрекеттің әмбебап тәсілдерін меңгеруі, жаңа білімдер жүйесін өз бетімен 

игеруі,  нәтижені алуға бағытталған жаңа әдіс-тәсілдерді білуі, өзінің зерттеушілік әрекетінің 

рефлексиясын жүзеге асыруы, педагогикалық және психологиялық зерттеуді жүргізуге 

дайындығы жатады [3]. Жоғары оқу орнында білім алушылардың ғылыми жұмыстары 

теориялық және қолданбалы мәселелерді тиімді шешуге қабілетті, заманауи мамандардың 

кәсіби және шығармашылық дағдыларын қалыптастырады [4]. 

Биология мамандығының студенттері мен магистранттарының ғылыми-зерттеушілік іс-

әрекет тәжірибесін қалыптастыру  білім берудің барлық  кезеңдерінде міндетті және 

элективті пәндерді оқыту барысында іске асырылады. Әр пәннің өз ерекшеліктері бар. 

Мысалы, биология мамандығы магистранттарында жүргізілетін «Дәрілік өсімдіктер қоры» 

элективті пәнінің пәнаралық ауқымы өте кең: ботаника, экология, генетика, химия, тарих, 

медицина пәндерімен өте тығыз байланысты. Осыған байланысты  бұл пәннің зертханалық 

сабақтарында орындалатын жұмыстар да әртүрлі бағытта болады.  

Кілт сөздер: құзыреттілік, ғылыми зерттеушілік, дағды, дәрілік өсімдіктер 
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ABSTRACT 

The article presents the theoretical basis for the formation of science research competence of future 

biologists in the pedagogical university. 

Today the students research work is one of the most important components in the preparation of 

specialists in high school, it becomes an organic component of the entire educational process. In 

this regard, it is necessary to build it so that students not only receive a certain amount of 

knowledge in accordance with the program, but also develop a desire for self-search, improvement 
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of knowledge, set them to master research methods, non-standard methods of solving scientific 

problems, to teach to analyze and summarize the flow of various information.The main task of the 

teacher in the organization of research activities-to develop motivation to attract students to join the 

activities. Teacher is the main organizer and coordinator of creative activity of students. High 

professionalism of teachers, pedagogical skills give rise to the student's interest and desire to 

participate in scientific researchwork, as a result of which the cognitive activity sharply increases, 

which also acquires a creative character [1]. 

Research work of students, undergraduates is a complex of activities aimed at the development of 

methods and skills for research papers. Development and improvement of the research works of 

students is the main task of pedagogics associated with the activation of cognitive activity of 

students, the ability of creative thinking and the formation of research competence skills. 

Within the framework of the innovative educational process, the research activity of University 

students becomes more and more relevant and becomes one of the main components of the training 

of future specialists [2]. 

Research competence of students-the readiness of the individual formed in the process of research 

activities. This include scientific values and norms, the development of universal methods of 

research, independent mastering of new knowledge, knowledge of new methods of obtaining 

results, the implementation of the reflection of research activities, the readiness of pedagogical and 

psychological research [3]. Scientific work of students in higher educational institutions forms 

professional and creative skills of modern specialists capable of effectively solving theoretical and 

applied problems [4].  

The formation of research activities of students and undergraduates of biological specialty occurs in 

all periods of training the study of binding and elective disciplines. Each discipline has its own 

characteristics. For example, interdisciplinary connections of the discipline "Resources of medicinal 

plants", studied by graduate students of biology are very extensive. It is closely linked to botany, 

ecology, genetics, chemistry, history, medicine, etc. In this regard, the laboratory work of the 

discipline "Resources of medicinal plants" held in different directions. 

 

Keywords: competence, scientific research, skills, medicinal plants 

 

Кіріспе. Соңғы жылдары білім беруді модернизациялаудың басты идеяларының бірі 

құзыретті дамыту болып отыр. Құзырет білім берудің мақсатына жетуде маңызды 
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педагогикалық шарт болып табылады, өйткені ол құзыреттіліктің арқасында үйренуші өзінің 

субъективті тәжірибесін белсенді тұтынушы бола алады [5]. Жоғары білімді маман, оны 

тұлға және маман ретінде сипаттайтын құзыреттіліктің белгілі түрлерін меңгеруі қажет. 

Көптеген педагогтар білім беру үдерісінің интегралды нәтижесін сипаттайтын мамандардың 

оқу бағдарламасында берілетін «білім-білік-дағды» үштігінің жетіспеушілігін түсінді. 

Құзреттілік сияқты төртінші элементті қосу арқылы білім алушылардың деңгейін болжауға 

болады [6].  

Педагогикалық білім бағытындағы бакалаврдың жалпы педагог ретінде қалыптасуы, оның 

педагогикалық білімі мен білігінің дамуы және білім беру үдерісіндегі әдістерді меңгеруі 

үшін жалпы мәдениеттік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру қажет. Бірақ педагог пән 

мұғалімі (мысалы, биология мұғалімі) болу үшін, тек оқу материалын білу жеткіліксіз. 

Педагог ең алдымен, арнайы пән бойынша кәсіби қызметіне қажет көлемде білім, білік, 

дағдысы, яғни оның пән саласының ерекшелігіне сәйкес арнайы құзыреттіліктері 

қалыптасқан болуы керек [7]. Бүгінгі күні жоғары кәсіби білім берудің негізгі талабы білім 

алушыларды ғылыи-зерттеушілік іс-әрекеттер арқылы дайындау болып табылады. 

Педагогтардың зерттеушілік құзыреттіліктерін оның кәсіби-педагогикалық 

құзыреттіліктерінің бір компоненті ретінде қарастыру қажет. Бұл құзыреттілікті 

қалыптастыру студенттерге тікелей зерттеушілік іс-әрекеттерін жүргіздіру барысында іске 

асады. 

Негізгі бөлім. Зерттеушілік құзыреттілігі студенттер танымының ойлау, іздену, логикалық, 

шығармашылық үдерістерімен байланысты білім беру құзіреттіліктерінің тұтас кешенін 

құрайды. Ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру кезінде теориялық материал саналы 

түрде меңгеріледі, негізі ұғымдардың белгілері ажыратылады, білім көлемі кеңейеді, әр түрлі 

дағдылар мен біліктіліктер қалыптасады, басқа пәндермен сабақтасады [8]. 

Оқушыларды экология және биология бағытындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу 

арқылы өзекті тақырыптармен, заманауй әдістермен, жабдықтармен таныстырып қана 

қоймайды, сонымен бірге зертханалық жұмыстарды жүргізу дағдысын да қалыптастырады. 

Осыған байланысты студенттерді кәсіби маман ретінде дайындауда танымдық іс-әрекеттер 

мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының маңызы зор [9]. Биология мамандығы студенттерінің 

ғылыми зерттеушілік құзыреттіліктері білім берудің барлық  кезеңдерінде, міндетті және 

элективті пәндерді оқу барысында қалыптастырылады. Әр пәннің өз ерекшеліктері бар. 

Мысалы, биология мамандығы магистранттарында жүргізілетін «Дәрілік өсімдіктер қоры» 
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элективті пәнінің пәнаралық ауқымы өте кең: ботаника, экология, генетика, химия, тарих, 

медицина пәндерімен өте тығыз байланысты. Осыған байланысты  бұл пәннің зертханалық 

сабақтарында орындалатын жұмыстар да әртүрлі бағытта болады. 

Ерте заманнан адамдар әртүрлі ауруларға қарсы ем ретінде дәрілік өсімдіктерді қолданып 

келеді. Өсімдіктердің дәрілік қасиеті туралы мәліметтер ерте кездегі Қытай, Еуропа, Грек 

мәдениеттерінен кездестіруге болады.  

Өсімдіктер патшалығы потенциалды дәрілер қазынасы болып табылады, соған байланысты 

соңғы жылдары дәрілік өсімдіктердің маңыздылығы артып келеді. Бүкіләлемдік денсаулық 

сақтау ұйымының мәліметі бойынша дәрілік өсімдіктер көптеген  дәрілер алынатын шикізат 

көзіне айналып отыр [10]. Бірақ ондай өсімдіктерді зерттеп, олардың қасиетін, 

қауіпсізділігін, тиімділігін және табиғаттағы қорын анықтау керек. Мұндай зерттеулермен 

көптеген мамандықтар айналысады. Мысалы, фармацевтер, химиктер, биологтар және т.б. 

солардың ішінде,  биологтар  дәрілік өсімдіктердің анатомиялық-морфологиялық, 

биохимиялық, генетикалық, экологиялық және т.б. ерекшеліктерін зерттейді. 

Кафедрамыздың 6М011300-биология мамандығының магистранттары «Дәрілік өсімдіктер 

қоры» элективті пәнін оқу барысында төмендегідей зертханалық жұмыстар жүргізе алады: 

- анатомиялық зерттеу –  дәрілік өсімдіктердің жерасты және жерүсті мүшелерінің 

көлденең кесіндісі бйынша ішкі құрылысының ерекшеліктері қарастырылады. 

Өсімдіктер анатомиясын зерттеуде жаңа әдістер, электрондық микроскоп, 

гистохимиялық зерттеулер және т.б. қолданылады; 

- морфологиялық зерттеу –  өсімдікке сыртқы сипаттама беріледі: биіктігі, бұтақтануы, 

тамыры, сабағы, жапырағының пішіні мен түріне, гүлінің формуласына, жемісі және 

т.б; 

- биохимиялық зерттеу –  дәрілік өсімдіктердің дәрумендерді синтездеу, минералды 

заттарды жинақтауы, аралық заттардың түзілуі туралы қарастырылады; 

- экологиялық зерттеуде дәрілік өсімдіктердің таралуы және қоры зерттеледі; 

- молекулалық-биологиялық зерттеуде өсімдіктердің ДНҚ-лары бөлініп алынып, 

бірізділіктері анықталады және дендрологиялық сызбанұсқасы жасалынады. 

Барлық ғылыми-зерттеу жұмысының алгоритмі болу керек [11]: 

1. Тақырыпты таңдау – өзектілігін айқындап, мақсаты мен міндеттерін нақтылау. 
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2. Зерттеу мәселесінің қазіргі күйі – теориялық зерттеу әдістері. Тақырыпты айқындап 

алғаннан кейін ең үлкен жұмыс ғылыми және ғылыми әдістемелік әдебиеттерге анализ 

жасау. 

3. Зерттеу әдістерін таңдау. 

4. Нысанды зерттеу жұмысы. Ол үшін алдымен зерттеу жұмысының сызбанұсқасын 

жасап алу қажет. Таңдап алынған әдіске байланысты зерттеу жұмыстарында бірізділік 

сақталуы керек. 

5. Алынған нәтижелерді өңдеу және рәсімдеу. Білім алушы зерттеу жұмысын аяқтағаннан 

кейін зерттеу жұмысының нәтижесін мәтін, график, кесте, сурет және т.б түрінде рәсімдейді. 

Оқытушы тексергеннен кейін жеткіліксіз тұстарын толықтырады. 

6. Зерттеу жұмысы бойынша қорытынды шығарып, тұжырым жасайды. 

Биология пәнінің мұғалімі ғылыми білім беруде екі маңызды мақсатты ескеруі тиіс: 

студенттердің ғалым және технология мансабын арттыруға үйрету және ынталандыру, 

студенттерге маңызды білім мен ғылымды және әлеуметтік мәселелерді түсінуге жағдай 

жасап, оларды ақпараттандырылған тұлға етіп қалыптастыру қажет. Ғылыми көзқарастағы 

ғалым кем дегенде ғылыми сауаттылықтың 5 элементін меңгереді, олар: (1) ғылыми зерттеу -

үдеріс ретінде; (2) ғылыми контент; (3) ғылым және техника; (4) ғылым жеке және 

әлеуметтік перспективада; (5) ғылым табиғаты.  Оқу үдерісінде мұғалім маңызды рөл 

атқаратындықтан, ғылыми сауатты студенттер дайындау үшін ғылыми сауатты биология 

пәнінің мұғалімін дайындау қажет [12].  

Қорытынды. Биология мамандықтарының студенттерінің, магистранттарының негізгі 

кәсіби іс-әрекетттерінің бірі ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады. Магситратураны 

бітірушілер педагогика және биология салаларында өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізе 

блуі, заманауи зерттеу әдістері мен технологияны кешенді қолдана отырып ғылыми 

жұмыстарды жүйелеп, анализ жасап, алдына қойған ғылыми-зертеу міндеттерін шешуде 

жеке шығармашылық қабілеттерін қолдана алуы қажет. Биология пәнінің заманауй мұғалімі 

ғылыми зерттеу дағдыларын өзі меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге мектепте оқу іс 

әрекеттерінің тиімділігі мен оқушылардың оқуға деген ынталарын арттыру мақсатында  оқу-

зерттеушілік және жобалық іс әрекетттерді де ұйымдастыра білуі керек. 
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KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE OYUN TERAPİSİ DESTEĞİ 

Game TherapySupport İn TheTreatment Of ChronicDiseases 

Yasemin OĞUZ GÜNER 

Öğr.Gör. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler Bölümü yaseminoguz@akdeniz.edu.tr 

ÖZET 

Kronik Hastalıklar, tüm dünyada ve ülkemizde sayısı hızla artan en önemli sağlık 

sorunlarındandır. Koruyucu sağlık önlemleri ve eğitimin yanı sıra tıbbi tedavi 

seçeneklerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, bugün bu hasta grubunun sağ 

kalımında artma sağlarken, yaşam kalitesi istenilen düzeye getirilememektedir. Yaşam 

kalitesi, medikal desteği yaşam boyu sürdürme zorunluluğu olan kronik hastaların ortak 

sorunudur. Kanser, kronik organ yetmezliği ve organ nakli hastaları, tedavi süreçlerinin 

belirsizliği ile birlikte, çalışamama, aile içi görev kaybı, toplum dışına itilme gibi 

nedenlerle de pek çok psikososyal sorun yaşamaktadırlar. Bu sebeple multidisipliner 

yaklaşımda kronik hastalar, anksiyete ve depresyon başta olmak üzere çeşitli psikolojik 

sorun ve stresle baş etme yöntemleri için klinik psikolog ve uğraş terapistleri gibi 

profesyonellerin de yardımına ihtiyaç duymaktadırlar.  

Her yaştan insanı fizyolojik ve ruhsal açıdan etkileyen kronik hastalıklarla mücadele, 

hastaların oyunla, duygusal, psikosomatik, fiziksel ve diğer mekanizmaları harekete 

geçirerek onlarda stresle başetme ve rahatlama yöntemlerini kazandırmak, kendilerini 

anlamalarına, ifade etmelerine ve sorunlarınınçözümünde farkındalıklarına imkan 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Bu çalışmanın amacı, oyun terapisinin çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde, çiftlerde 

uygulanırlığının, kronik hastalıkla mücadele eden bireylerde de gerçekleştirilebileceğini 

ortaya koymaktır. Bir iletişim aracı olarak oyun, sözsüz ifade etme imkanı tanıyarak 

içine kapanan, duygularını kelimelere dökmekte zorlanan ya da kendi sorunlarına 

farkındalık geliştirmede kullanılmaktadır. Oyun esnasında uzman, bireylerin 

dışavurumuyla onların davranışlarını inceleme fırsatı bulur.  Kronik hastaların bilişsel, 

duygusal, fiziksel, dilsel ve sosyal yönden kayıplarını, anksiyete, depresyon gibi 

dönüşen sorunlarını, yönlendirilmiş ya da yönlendirilmemiş  oyun terapisi yoluyla 

aydınlatmak ve bu tür hastalara alternatif destek sunmak mümkündür. Hastaların zorlu 

tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duydukları “seni dinliyorum”, “seni önemsiyorum”, 

“senin için burdayım”, “seni anlıyorum”, “başarabilirsin” desteğini vermede 

yapılabilecek uygulamalardan biri de oyun terapisi olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, oyun terapisi kuramları ile kronik hastalıklarda kullanılabilmesi tartışılmıştır.  

Anahtar Kelime: Kronik Hastalık, Oyun Terapisi, Yaşam Kalitesi, Psikososyal Destek 
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ABSTRACT 

Chronic Illnesses are the most important health problems that are rapidly increasing in 

the world and in our country. Preventive health care and education as well as studies for 

the development of medical treatment options have led to an increase in the survival of 

this patient group, but the quality of life can not be achieved at the desired level. The 

quality of life is the common problem of chronic patients who have to maintain medical 

support life-long. Cancer, chronic organ failure and organ transplant patients are living 

with many psychosocial problems due to reasons such as inability to work, loss of 

family duties, and pushing out of society together with uncertainty of the treatment 

process. For this reason, the multidisciplinary approach requires the help of 

professionals such as clinical psychologists and occupational therapists for various 

psychological problems, especially chronic patients, anxiety and depression, and 

methods of coping with stress. 

It is thought that fighting chronic diseases which affects people of all ages 

physiologically and spiritually will enable them to act by playing games, emotional, 

psychosomatic, physical and other mechanisms to enable them to cope with stress and 

relieve them, to express themselves, to express themselves and to raise awareness of 

their problems. 

 The aim of this study is to demonstrate that the application of gaming therapy in 

children, adolescents, adults and couples can also be achieved in individuals fighting 

chronic diseases. As a means of communication, play is used to provide a means of 

expressing verbal abuse, to force emotions into words, or to develop awareness of their 

own problems. During the game, the expert finds the opportunity to examine their 

behavior with the expression of the individual. It is possible to elucidate the cognitive, 

emotional, physical, linguistic and social disadvantages of chronic patients, such as 

anxiety and depression, through guided or unguided play therapy, and offer alternative 

support to such illnesses. It is thought that one of the applications that can be done with 

the support of "I listen to you", "I care about you", "I am here for you", "I understand 

you", "can accomplish" most needed in the difficult treatment of patients. In this study, 

it was discussed that the theories of play therapy and its use in chronic diseases. 

Keywords: ChronicDisease, Play Therapy, Quality of Life, PsychosocialSupport 

 

GİRİŞ 

Kronik hastalıklar her geçen yıl ülkemizde ve dünyada artmakta olup tıbbi gelişmeler 

nedeniyle yaşam süresi uzayan hastalarda, yaşam kalitesinde belirgin azalma, 

komplikasyon nedeniyle zorlaşan tedavi süreci ve psikososyalsorunlar  hastalığın perde 

arkası unsurları oluşturmaktadır.Medikal tedavi amaçlı yaklaşım aslında kronik 

hastalıkla mücadele yetersiz kalmaktadır.Yapılan çalışmalarda KBY hastalarının 

yaklaşık %10’unda depresyon, demans, ile ilgili bozukluklar, anksiyete ve kişilik 

değişiklikleri gibi psikiyatrik bozukluklar görülmektedir (Akman ve ark, 2004).KBY 

hastalarında depresyon insidansı ise %5-60 arasında değişmektedir, depresyon ile 

birlikte anksiyete de çok sıktır. Depresyon, hastaların tedaviye uyumsuzluğuna yol 

açabilmektedir (Çetinkaya ve ark,2008). 
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Bu çalışmada, oyun terapisi kuramları ile kronik hastalıklarda kullanılabilmesi 

tartışılmıştır. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, oyun terapisinin çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde, çiftlerde 

uygulanırlığının, kronik hastalıkla mücadele eden bireylerde de gerçekleştirilebileceğini 

ortaya koymaktır. Bir iletişim aracı olarak oyun, sözsüz ifade etme imkanı tanıyarak 

içine kapanan, duygularını kelimelere dökmekte zorlanan ya da kendi sorunlarına 

farkındalık geliştirmede kullanılmaktadır. Dolayısıyla Kronik hastaların zorlu tedavi 

sürecinde medikal desteğin dışında Oyun Terapisi Desteğinin de olumlu etkilerinden 

faydalanılması gerektiği düşünülmektedir. 

Kronik hastalıklardan biri olan Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY)tedavisindeki temel 

hedef sadece hasta ömrünü uzatan diyaliz ya da organ nakli yeterli gelmemektedir. Her 

iki tedavi grubunda hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ciddi tedavi 

uyumsuzluklarına ve ölümlere yol açmaktadır.Uzun süreli diyaliz tedavileri sonucu 

sıklıkla depresyon, cinsel istekte azalma, yaşam kalitesinde ve yaşam süresinde azalma 

görüldüğü belirtilmektedir.   

Ancak konuyla ilgili uzman klinik psikologlar, uğraş terapisi ya da oyun terapistleri 

kronik hastalarla alanda çalışmamaktadır. Ancak konuyla ilişkili olan araştırmaların 

sonuçlarından faydalanılabilmiştir.Ancak, konuyla ilgili uzman klinik psikologlar, uğraş 

terapisi ya da oyun terapistleri kronik hastalarla alanda çalışmamaktadırlar. 

Herhangi bir psikiyatrik tanısı olmasa da psikososyal destek tüm kronik tedavi alan 

hastalarda uygulanmalıdır.Psikolojik bakım düzeyleri; 

Düzey I: Temel iletişim ve tanılama becerileri 

Düzey II: Rutin-koruyucu psikolojik bakım 

Düzey III: Özelleşmiş psikolojik girişimler 

Düzey IV: Terapi(Tunmore, 1990)  

Oyun Terapisi 

Oyun, fazla enerjinin boşaltılması [Spencer], atalarımızın etkinliklerinintekrarlanması 

[Hall], antisosyal eğilimlerden kurtuluş [Catharsis], gerçek hayata hazırlayan 

alıştırmalar [Gross], sinir sistemini uyardığı için organların gelişimini sağlayan bir araç 

[Karr],Piaget’e göre ise uyumolarak tanımlanmıştır. 

Oyun esnasında uzman, bireylerin dışavurumuyla onların davranışlarını inceleme fırsatı 

bulur.  Kronik hastaların bilişsel, duygusal, fiziksel, dilsel ve sosyal yönden kayıplarını, 

anksiyete, depresyon gibi dönüşen sorunlarını, yönlendirilmiş ya da yönlendirilmemiş 

oyun terapisi yoluyla aydınlatmak ve bu tür hastalara alternatif destek sunmak 

mümkündür. Hastaların zorlu tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duydukları “seni 

dinliyorum”, “seni önemsiyorum”, “seniniçinburdayım”, “seni anlıyorum”, 

“başarabilirsin” desteğini vermede yapılabilecek uygulamalardan biri de oyun terapisi 

olduğu düşünülmektedir. 

Oyun, çocuğun zihinsel yetenekleri kadar, tüm gelişim yüzlerini uyaran, duygularını ve 

duyularını geliştiren etkinliklerin tümüdür(Tezcan). Çocuğa hiç kimsenin 

öğretemeyeceğikonuları, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesi 

yöntemidir(Yavuzer,1998). Yorgunluk ve sıkıntılardan kurtuluştur. Oyun dinamik bir 
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süreçtir. Oyun, çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini farkettiği, yaratıcı 

potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini 

geliştirebileceği önemli bir fırsattır. Oyun sırasında çocuk pek çok şeyi kendi kendine 

deneyerek öğrenmektedir. Birey oyunda, kendisinde var olan yetenekleri geliştirmekte, 

birçok beceriyi zorlanmadan kazanmakta ve dış dünyanın baskısından kurtulmaktadır. 

Bu açıdan ele alındığında oyunun geliştirici, eğitici, psiko‐sosyal ve tedavi edici 

işlevleri ortaya çıkmaktadır.Oyun, çocuğun, ergenin ya da yetişkinin kendi kendini ifade 

edebildiği, yeteneklerini farkettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, 

sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. 

Oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız 

gerçekleştirilebilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı 

fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan gerçek hayatın bir 

parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir (Kargı, 2007). Oyunlar, çocukları pasif 

durumdan aktif duruma geçirmeleri nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha 

etkilidir.Oyun, çocuğun dikkatini toplaması ve bir probleme odaklanmasına yardımcı 

olmaktadır. Oyun, çocuğa planlı hareket etmeyi öğretmektedir.  

Oyun ve duygusal gelişim ile ilgili kuramcılar, çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Bu 

araştırmalarda oyunda başarısızlık, korku, kin, aşağılık duygusunun ve öç almanın nasıl 

yaşanıldığı konularının üzerinde durmuşlardır. İlk olarak Sigmund Freud, çocuğun oyun 

içinde yaşadığı duygular üzerinde durmuştur. Freud “Çocuk oyunlarında bilinç dışı istek 

ve zorlukları yaşar.” demiştir. Çocuk, yaşadığı zor duygularını, oyunlarında tekrar 

yasayarak anlamaya çalışır. Aynı zamanda çocuk, oyun sırasında son derece bağımsız 

ve kendi dünyasında özgür hareket ederek duygusal rahatlamayı elde eder.Sembolik 

oyunda çocuk her türlü sembolik kombinasyonları yapmayı öğrenir, günlük yaşamın 

olaylarını yeniden yaşar, yoksun kaldıklarını telafi eder, hayali hikayeler kurar ve 

roloyunlarına katılır (Kargın ve Demir, 2004; Piaget, 1976). 

Oyun yoluyla; mutluluk, sevinç, acıma, korku, kaygı, dostluk, düşmanlık, kin, nefret, 

sevgi, sevme, sevilme, güven duyma, bağımlılık, ayrılık, ölüm gibi birçok duygusal 

tepkiyi öğrenirken aynı zamanda bazı duygusal tepkilerini kontrol etmeyi ve denetim 

altına almayı da öğrenir. Çocuk, oyun yoluyla, gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden 

durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu 

olayları sembolik olarak oyununa yansıtabilir. Çocuklar, oyun yoluyla sadece 

etkilendiği olayları sergilemekle kalmayıp aynı zamanda anlatamadığı kaygılarını dile 

getirir. Olayları somutlaştırarak kendi istediği bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar. Bu 

şekilde, kaygılarından kurtulabilirler. Kendine güven, kendini denetleme, çabuk karar 

verme, işbirliği yapma, doğruluk ve disiplin gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıkları 

kazandırmada yine etkili yöntem oyundur. 

Yapılandırılmamış oyun/ serbest oyun etkinlikleri: Okul öncesi eğitimkurumlarında, 

öğrenme merkezlerinde, çocukların kendi özgür seçimleriyle başlayan ve süren 

yapılandırılmamış serbest oyun ve etkinliklerdir. Bireysel, eşli, küçük veya büyük grup 

hâlinde oynanan oyunlar sırasında çocuklar tamamen kişisel ilgi ve tercihleri 

doğrultusunda oynarlar. Nerede, kiminle, ne ile ve nasıl oynayacaklarına, çocuklar karar 

verir. Okulöncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezleri, çocukların oynama 

gereksinimlerini karşılamak için düzenlenmiş alanlardır. Bütün günlük okul 

programlarında, sabah okula gelişte ve okuldan ayrılmadan önce yapılandırılmamış 

oyun ortamında, serbest oyun oynaması mutlaka sağlanmalıdır. 
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Yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişiminin, tüm boyutlarında 

desteklenmesini hedefleyen, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif 

katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen, yaratıcı oyun 

etkinliklerinden oluşan oyunlardır. Oyunun, bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı 

oyunlardır. Torba tombala ve çocuk bulmacaları örnek verilebilir.  

Yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişimsel ilerlemelerini  desteklemek 

amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş oyun etkinlikleridir. Çocukların küçük 

veya büyük gruplarda katılımını sağlayan oyunlardır. Geleneksel çocuk oyunları, bu 

kategorideki oyunlardır. Herhangi bir materyalle oynanan, kuralları önceden belirlenmiş 

olan, öğretmenin belli bir amaç ya da kazanıma ulaşmak için başlattığı ve süreçte 

öğretmenin ve çocuğun aktif olduğu oyunlardır. 

Tedavi süreci zorlu ve belirsiz olan bir başka kronik hastalık; kanser. Kanser tedavisi 

için uzun süre hastanede kalan çocuklar ve tüm bu hasta grubundaki bireyler yoğun bir 

stres yaşarlar. Ailelerinden ve yaşam ortamlarından ayrılmalarının yanı sıra şiddetli ağrı, 

bulantı ve kusma başta olmak üzere çeştlimüdahele ve yan etki sorunlarıyla karşı 

karşıya kalırlar. (Bouchard ve ark., 2004) 

 

Tablo: Psikosomatik Etkiler ve Oyun Mekanizması (Cevizci ve ark, 2009) 

 

Oyun Terapisi Uygulama Alanları: 

Psikolojik-eğitim amaçlı Sosyalleşme yönü zayıf ya da gelişmemiş olan çocuklarda, 

davranış bozukluklarında,akademik başarısı düşük ve kendine güveni az olan 

çocuklarda, saldırgan davranışların azaltılması, hapishanelerde, ıslahevlerinde, 

psikiyatrik bozukluklarda, hafif veya orta dereceli otizmli bireylerde, yaşlı bireylerde 

depresyon semptomlarının tedavisi ve önlenmesinde, anksiyete, nöro-psişik 

gerginliklerde,tıbbimüdahalelerde, hastalıkların iyileşme döneminde 

uygulanabilmektedir (Muslu ve Conk, 2011). 
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Tedavinin 

Evreleri 
Stres Durumu 

Başlangıç Mikro Makro 
Tanı süreci, port operasyonu, ağrı verici 

işlemler, hastane rutinleri, kemoterapi, 

saçların dökülmesi, kaygı, depresyon, 
kuşku, suçluluk duygusu, hareket 

kısıtlanması vb.  

Yeni bir yaşam durumu, hastane 

rutinleri, alışkanlıkların değişmesi, ev 

ile hastane arasında koşuşturma, 
okuldan ve gündelik hayattan uzak 

kalma  

Süreç Operasyonlar, komplikasyonlar, testler, 

ilaçlar, ağrılar, terapinin gecikmesi 

Beklemek, monotonluk, çatışmalar 

(çocuğun kendi içsel çatışmaları ve 
aile içi çatışmalar), eğitimle ilgili 

sorunlar, davranışsal sorunlar, 

kardeşler arası sorunlar. 

Sonuç Tedavinin uzaması, radyoterapi, 

hastalığın tekrarlanmasına (relaps) 

ilişkin kaygı. 

Rehabilitasyon, sosyal yaşama ve 

okula yeniden uyum sağlama süreci. 

Tablo: Tedavi sürecindeki hastalarda makro ve mikro stresörler (Kargı, 2007) 

Yine bir başka kronik hastalıkta, “kanser” tedavisi için uzun süre hastanede kalan 

çocuklar da yoğun bir stres yaşarlar. Ailelerinden ve yaşam ortamlarından 

ayrılmalarının yanı sıra şiddetli ağrıya da neden olabilen çeşitli müdahalelerle karşı 

karşıya kalırlar (Bouchard ve ark., 2004). 

Hayvan Destekli Tedavi uygulanan bireylerde Muslu ve Conk; bireylerde anksiyete ve 

depresyonda azalma, özgüven artışı, iletişim isteğinin artması, yüksek kan basıncında  

düşüş, İyileşme için gerekli motivasyon artışı, operasyon geçirmiş olan bazı hastalarda 

ağrı kesicilere duyulan ihtiyacın azalması, diğer hastalarla ve hastane personeli ile 

iletişim kurmada iyileşme gibi psikososyal destekte kazanımlar elde etmişlerdir. 

Çocukların adaptasyonunu kolaylaştırması yanında dinlenmenin sağlanması, daha iyi 

beslenme, fiziksel aktivite, sosyalleşme, yeni aktivitelere katılma, korkuların ve 

endişelerin sözlü ifade edilebilmesi, sinirlilik halinde azalma, daha fazla mutluluk hali 

gibi tedavi kalitesinde de iyileşme sağladığı gösterilmiştir. HDT’nin etkili şekilde 

kullanımı hastanede yatan çocuklar, aileleri ve görevli sağlık personeli üzerinde stresin 

azalmasına yardımcı olabilir 

Kronik hastalar, günlük yaşamlarının her aşamasında kendilerini zorlayan güçlüklerle 

karşılaşırlar. Hasta yakınları çocuklarının yaşam kalitesini ve sağlık durumlarını 

iyileştirecek farklı yöntemler aramaktadırlar. Yaşam kalitesini iyileştirmek için, yeti 

kayıpları olan bireylerin tedavisinde, yaygın gelişimsel bozukluğu olanlarda, kronik 

hastalarda yardımcı destek tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun süre hastanede 

yatan hastalarda, Alzheimer hastalarında stresin azaltılmasıamacıyla,Anksiyete, tedavi 

olmayı kabul etmeme, yemek yememe isteği ve diğer ajite davranışların azaltılması, 

tedaviye uyumun ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli psikolojik ve 

psikiyatrik bozuklukların tedavisinde  kullanılabilir. Oyunun fiziksel, duygusal, bilişsel, 

sosyal faydalarından yararlanılarak hastaların rahatlamayla birlikte kan basıncı düşüşü 

ve kalp atım hızında yavaşlama, stres hormonu olan kortizoldüzeyinde  düşme, ağrıyla 

başetmede azalma sağlayacağı öngörülmektedir. Konuşma bozukluğu, hareket 
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kısıtlılığının görüldüğü felçli hastalarda ifade yetisinde kayıpların yanısıra isteksizlik, 

öfke ve inkar gibi duygu durum değişiklikleri gözlenmektedir. 

Bu tip tedavilerin uygulanmasında risklerin en aza indirilmesi, multidisipliner bir 

yaklaşımla yapılan dikkatli planlamaya, yazılı protokollere, personel eğitimine, 

dokümantasyon ve incelemelere bağlıdır. Uygulama alanına ihtiyaç olduğu gibi, oyun 

materyallerinin belli bir amaca hizmet etmeli, oyun alanına gelemeyen hastalarda yatak 

başı oyun hizmeti sunulması gerekecektir. Oyun esnasında olabilecek acil durumlar için 

destek ve ekipmanlara ihtiyaç olacak ve müdahele konusunda uzmanın da bilgi ve 

eğitime ihtiyacı olabileceği düşünülmektedir. 

Oyun terapisinde özel olarak tasarlanmış bir oyun odası ya da oyun çantası olmalıdır. 

Burada terapistin ilk görevi, çocuğun ya da bireyin kendisini oyununa davet etmesini 

beklemektir. 

Oyun terapisti,3-11 yaş arası çocuklarla , gençlerle, yetişkinlerle, yaşlılarla, ailelerle 

çalışabilmektedir. Karmaşık yaşam olayları,psikolojik  sorunlar üzerinde çalışırlar. 

Oyun terapisi eğitimi almış, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen,rehber öğretmen, 

Hemşire, Profesyonel yada gönüllü olarak en az 2 yıl çocuklar ve ailelerle çalışmış 

olması istenmektedir.  

Oyunla, birey duygularını ifade etme imkanı sağlar, özgüveni gelişir, Davranış ve 

duygularını kontrol edebilmeyi sağlar (öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı gibi),sorunlarını 

oyun içinde yeniden yapılandırılır.Pozitif bakış açısını kazanır. Empati kurarak dürtü ve 

duygularını kontrol etmeyi sağlar. Oyun bireyin rahatlama ve gevşemesini korkularını 

yenmesine yardımcı olur.Oyun terapisi , kronik hastalığı olanyada uzun süredir tedavi 

altında olan , fazla sayıda kaza hastalık vb nedenle duygusal travma geçirmiş, davranış 

uyum sorunu olan, endişe, korku, anksiyete ve depresyon gibi durumlarda, uzmanların 

sıkça kullandığı bir terapi tekniğidir. Oyun terapisti rehber olmalı, bireyin dışında 

ailesiyle yaşadığı sosyal ortamla değerlendirmeli, empatik olmalı, koşulsuz olumlu ve 

kabul gören olmalı, doğru iletişim becerilerini kullanmalı, bireyin seçimlerine, problem 

çözme biçimine saygı duymalı, sabırlı ve sorumluluk sahibi olmalı, bireyi 

yönlendirmeden onu sabırla takip etmeli, çok iyi gözlemlemeli, amacı konuşturmak 

olmamalıdır. Birey ancak bu şekilde rahatlar, güven duygusu gelişir ve kendini oyuna 

bırakarak kendini verebilir. 

Hastaların zorlu tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duydukları “seni dinliyorum”, “seni 

önemsiyorum”, “senin için burdayım”,  “seni anlıyorum”, “başarabilirsin” desteğini 

vermede yapılabilecek uygulamalardan biri de oyun terapisi olduğu düşünülmektedir. 

Oyun terapisinde terapist  debireye bu mesajları verir. “Senin için problemlerini 

çözeceğim”, “seni mutlu etmek için burdayım”, “seni anlıyorum ve seninle aynı 

fikirdeyim” mesajları kesinlikle terapinin hedefleri dışındadır. 
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Oyun Terapisi Kuramları 

Fazla Enerji Tüketimi Kuramı: 

Bu kurama göre oyun, vücutta bulunan fazla enerjinin harcanmasıdır. Çok oynayan 

çocuk bu nedenle sağlıklıdır. Bu kuramda oyunun içeriği önemli değildir. Bu kuramın 

temsilcileri FriedrichSchiller ve HerbertSpencer’dir. 

Rahatlama ve Dinlenme Kuramı: 

Bu kurama göre günlük hayattaki zorlayıcı etkinlikler, insanı bedenen ve zihnen 

yıpratmaktadır. Bunun sonucunda ise dinlenme ve uyku ihtiyacı hissedilir. Gerçek 

dinlenme ise insanın normal hayattaki yaşamsal görevleri dışında başka etkinliklerle 

uğraşmasıyla olur. Kişi, kendini bu şekilde yeniler. Bu kuramın savunucusu olan 

MoritzLazarus, yorucu bir çalışmanın ardından vücudun belli bir dinlenme etkinliğine 

ihtiyacı olduğunda oyun oynandığını belirtmiştir. 

 Bu kurama göre, fazla enerji kullanımı kuramının tersine, organizmanın az enerjiye 

sahip olduğunda enerjiyi artırmak için oynanır. Fazla enerji kullanımı kuramında olduğu 

gibi rahatlama ve dinlenme kuramında da oyunun şekli ve içeriği önemli değildir. 

Öncül Deneme (Yetişkin Hayatına Hazırlık, Alıştırma) Kuramı: 

Bu kuramın kurucusu olan Karl Gross, çocukların neden oyun oynadıkları konusunda 

varsayımlar geliştirmiştir. Gross’a göre geçmişte edinilen içgüdüsel alışkanlıklar, 

gelecekteki içgüdüsel alışkanlıkların oluşmasında rol oynar. Oyunun bunun 

oluşmasında önemli rolü vardır. Oyun, gelecekteki çalışma ve yaşantıların bir ön 

hazırlığıdır. Ayrıca Gross, oyunun anti sosyal eğilimlerden arındırma özelliğinin de 

olduğunu ileri sürer. 

Tekrarlama (Rekapitülasyon) Kuramı: 

Bu kurama göre çocuk, kendi ırkına özgü yaşam deneyimlerini tekrarlamaktadır. 

StanleyHall’a ait olan tekrarlama kuramına göre birey; hayatı boyunca daha önce kendi 

türünün, ırkının geçirmiş olduğu gelişme seyrinin aynısını geçirir. Bu kuram, öncül 

deneme kuramına karşı bir kuramdır. Hall, bu kuramında evrim kuramından yola 

çıkmıştır. Çocuk, oyunda insan ırkının evrim sürecinde geçirdiği devinimsel ve ruhsal 

aşamaları tekrar yaşar. 

Sigmund Freud’un Oyun Kuramı: 

Freud’a göre çocukları, oyunları rastgele veya şans eseri değildir. Bireyin farkında 

olduğu ya da olmadığı duygularını belirtir. İnsanların duyguları, istek ve arzuları 

oyunda, düş ve fantezilerde ortaya çıkar. Çünkü oyun sırasında bir denetim ya da eleştiri 

yoktur. Freud’a göre benliğin gelişmesiyle ilişkili olarak mantıksal düşünmenin 

başlaması ile oyun son bulur. Akılcılık ve eleştirel düşünce gelişimi sonucunda çocuk 

oyundan uzaklaşır. Çocuk, oyunda yetişkin rolünü üstlenerek hayal içinde kazandığı 

duygularını gelecekte kullanmak üzere saklar. 
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Jean Piaget’nin Oyun Kuramı: 

Piaget’nin oyun kuramı, bilişsel gelişime dayanır. Oyunu yapısal olarak ele alan 

Piaget’e göre oyun, insan davranışında bulunan ve çocuğun bilişsel gelişimini 

destekleyen bir unsurdur. Piaget, oyunu 3 evrede inceler. Bu evreler; alıştırmalı oyun, 

sembolik oyun ve kurallı oyundur. 

Alıştırmalı oyun (0–2 yaş):  

Bu evrede motor faaliyetler, en belirgin özelliklerdir. Emme, elleri açıp kapatma ve 

diğer bedensel hareketler motor faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, çocuk için adeta bir 

oyundur ve bu bedensel faaliyetlerin doyurulması tekrarlanmasına neden olur. 4 

aylıkken yakınında bulunan objeleri yakalar, sallar, atar. Alıştırma oyunlarında çocuk 

neler yapabildiğini ispatlar. Yaptıklarından zevk alır ve bu hareketleri tekrarlar. 

Sembolik oyun (2–7 yaş):  

Sembolik oyun, temsili düşünmenin temelini oluşturmaktadır. Bu dönemde gerçekte 

olan önemli olayları oyunda kullanır. Ancak oyunda gerçeğe uyma zorunluluğu 

olmadığından olaylar değişikliğe uğrayarak oyuna yansıyabilir. Çocuk oyunlarındaki 

sembolleştirme iki şekilde görülmektedir: 

Bir faaliyetin bir nesneden diğerine aktarılmasıdır. Yeme faaliyetini bebeğine mama 

vermekte uygulaması, sopayı at yerine kullanması, tencere kapağını direksiyon olarak 

kullanması, telefon kullanıyor gibi yapması vb.  Çocuğun başka birinin rolünü 

üstlenmesidir. Otobüs şoförü, doktor, anne-baba gibi rolleri üstlenmesi vb. 

Sembolik oyun döneminde, özellikle de 2–4 yaş civarında hayali kişileri kattıkları 

oyunlar oynandığı da görülmektedir. Kardeş istediği için hayali kardeşle oyun oynama, 

yaramazlıkları onun yerine yapan hayali bir arkadaşla oynama vb. 

Sembolleştirme yeteneği yaşla birlikte gelişir. Çocuğun oyunda bilişsel faaliyetlerde 

bulunması sonucu zihin mantıklı düşünmeye geçer. 

Kurallı oyun (7–12 yaş): 

 Bu evrenin daha ileri bir bilişsel düzeyi gerektirdiğini düşünen Piaget’e göre mantıklı 

düşünme, çocukların sadece nesnelerle ilgilenmeleri ile olmaz. Mantıklı düşünme, 

çocukların diğer çocuklarla oynamaları ile gelişir. 

Kurallı oyun evresinde devam etmekte olan dramatik oyunlarda kurallar vardır. 

Gerçekçi ayrıntılara dikkat edilmektedir. Bu evrede, oyunun kuralları ve kurallara 

uymayanlara verilecek ceza önem taşır. Oyunda kurallara uyarak sosyal normlara uygun 

davranmaya da başlar. 11–12 yaş döneminden sonra ergenlik ve yetişkinlikte de kurallı 

oyun özellikleri görülür. 

Vygotsky’nin Oyun Kuramı: 

Bu kuram, oyunun kökeni ve rolüne ilişkin analizlere dayanır. Vygotsky’e göre oyun, 

bilişsel mekanizmaların işlemesine en uygun ortamı sağlar ve çocuğun hayalî bir çözüm 

yaratmasıdır. Oyun, keşiftir ve yeni bir oluşumdur. Oyun ve iletişim arasında bir ilişki 
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vardır. Çocuk oyunda gerçek yaşam deneyimlerinden hatırladığı sebep-sonuç ilişkilerini 

kullanarak yeni davranışlar üretir. Böylece olumsuz dürtülerinden arınır. 

Bateson Oyun Kuramı: 

Bateson, Vygotsky gibi oyun ve iletişim arasında bir ilişki olduğunu savunur. Ancak 

oyundaki iletişimin tam iletişim değil, yarı iletişim olduğu görüşündedir. Sosyal 

oyunlarda kişiler, davranışlarının gerçek olmadığını, sadece oyun olduğunu iletmek 

zorundadır. Bu iletimdeki başarısızlık, oyunun amacının yanlış anlaşılmasına ve sosyal 

uyumsuzluğa neden olur. 

Sutton-Simith Oyun Kuramı: 

Oyun ile ilgili birkaç kuram ortaya koyan Sutton- Simith, kurallı oyunlarda kültürün 

etkisini inceleyen ilk kuramcılardandır. Oyunlarda tarihsel faktörlerin önemini 

vurgulamıştır. Daha sonra ise oyuncaklara dikkati çekerek oyuncakların oyun 

malzemeleri olmalarının yanı sıra kültürel ürünler olduklarını da vurgulamıştır. 

Piaget’nin oyunda yenilik üretmenin bozucu olduğu görüşüne karşı çıkan Sutton-

Simith, yenilik üretmenin, uyumu sağlamak için yönelmelere kaynak olduğunu savunur.  

Helanko Sistem Kuramı: 

Helanko’ya göre birey, oyun ortamı oluşturarak dışarıdan gelen olumsuz etkileri ortadan 

kaldırabilir. Çocuk, kendi kendine bir oyun ortamından diğerine geçerek olumsuz 

etkileri ortadan kaldırır. Oyun oynamak, kişi ile çevresi arasındaki ilişkidir. Oyunda 

nesne, kişi tarafından serbest olarak seçilmektedir. 

Berylne Modeli (İçten Uyarılma): 

Bu yaklaşıma göre oyun, keşfetme davranışlarına bağlıdır ve uyarılma durumlarının 

dengelenmesidir. Berlyne’e göre hareketsiz durmak, organizmanın doğal durumu 

değildir. Oyunda görülen uyarılma mekanizması, organizma tarafından kontrol edilir ve 

işlem sonunda haz duygusu yaşanır. Bu kuram, bize oyun süreci içinde çocuk 

davranışlarının nedenini açıklar. Örneğin çocuk bisiklete binmekten tedirgin olabilir. 

Fakat buna rağmen bisiklete binmeyi ister ve bu davranışı tekrarlar. Bu durum, çocuğun 

içten gelen uyarılması durumudur. 

Kronik Hastalarda Oyun Terapisinde Beklenen Kazanımlar 

Oyun terapisi ile hasta,davranışlarına dair farkındalık kazanır ve yaptıklarından sorumlu 

olur ve daha başarılıstratejiler geliştirir. Problemlere daha yeni ve gelişmiş çözümler 

bulur.Kendisine ve diğer insanlara karşı sevgi ve kabullenme duygusunu 

geliştirir.Duygularını tecrübe edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir.Empati 

duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı olmayı geliştirir.Yeni sosyal 

yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.Kendine olan saygısını ve 

güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar. 
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Oyun Terapisi Odasının Özellikleri 

Oyun odası, bir okulun dersliği, bir hastane odası, danışmanlık ofisinin bir odası, hatta 

çocuğun odası bile olabilir. Ancak oyun seans oyuncakları ile odanın kendine ait 

oyuncakları farklı olmalı. Hatta gerekli oyuncaklar yataktan çıkamayan hastalarda 

çantada da taşınabilir. Oda, gizlilik/ mahremiyet,güvenlik/ emniyet,rahatlık yönünden 

uygun özellikleri taşımalıdır. Bireyinkomforuna göre oyun materyalleri, mobilya 

seçilmelidir. Örneğin uzanma sorunu, sağ ya da sol kol aktifliği, hareket kısıtlılığına 

neden olan felç, kateter, fistül, hemodiyaliz ya da oksijen gibi cihazların varlığı da 

dikkate alınarak terapi ortamı oluşturulmalıdır. Oyun odasında acil durumlar için 

müdahele ekipmanlarının, koltuk dışında hasta yatağının olması, pencere ve aydınlık 

olması önemli ayrıntılardandır.  Hastanelerde bireysel eğitim planı adı altında daha 

ziyade çocuk onkoloji servislerinde çocukları biraraya getirerek eğitim ve oyun imkanı 

veren milli eğitimin görevlendirdiği öğretmenlerin gözetiminde hastane odaları 

oluşturulmaktadır. Buradaki temel amaç tedavi sürecinden bunalan ve eğitimine ara 

vermek zorunda olan kronik çocuk hastalara destek vermektir. Herhangibir terapi rolü 

bulunmamaktadır. 

•Bebek (biberon,(2 adet) yatak, örtü, giysiler) 

•Anne-baba, kız-erkek çocuğu, büyükanne,büyükbaba figürleri 

•Otorite figürleri; polis, asker vb. 

•Oyun evi ve ev eşyaları (mutfak, masa, sandalye, yiyecekler) 

•Ayna 

•Mutfak malzemeleri (çatal, kaşık, bıçak, bardak vb.)  

•İki telefon 

•Kuklalar (hayvanlar; vahşi-evcil, insan figürleri) 

•Hayvanlar 

 
Şekil: Oyun Terapisi Odası 

https://www.guncelpsikoloji.net/terapi/oyun-terapisi-nedir-h6364.html E.T.09.04.2018 

 

• Arabalar,Trenler ve uçaklar 

• Doktor malzemeleri 

• Yumuşak top 

• Tamir aletleri 

• Kostümler 

• Legolar, yap-boz 
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• Kule yapmak için küpler 

• Kalem, boya, kağıt, makas 

• Oyun hamuru ve parmak boyaları 

• Masa oyunları 

• Kum ve su 

• Oyuncak para 

• Kum torbası 

• Resimli kitaplar 

• Müzik aletleri 

•Ambulans itfaiye, polis arabası 

•Okul servisi 

 

 

Şekil: Hastane Oyuncakları 

http://kalibneil.tripod.com/Toys.htm E.T. 09.04.2018 

Bu oyuncaklarkolaydan zora doğru, dayanıklı, sade, merak uyandıran, ifade 

etme fırsatı sunan, geliştiren özellikteki olmalıdır. 

 

Sonuçve Öneriler: 

Bu çalışmada oyun terapisinin özel ihtiyaç gruplarından biri olan kronik hastalıklarla da 

uygulanabilirliği tartışılmıştır. Farklı kronik hastalıklarda bireylerin yaşadığı medikal 

sorunların yanısıra yaşam kalitelerini destekleyecek teknik ve öneriler oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Oyun terapisi kuramları ve etkilerinden yola çıkarak kronik hastaların 

çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılarda da kullanılmasının psiko-sosyal yönden iyilik halinin 

tedaviye ve yaşam kalitesinde desteği oluşturacaktır. Ülkemizde bu konuya ilişkin 

bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın temel oluşturması arzulanmıştır. 

İnsan sağlığının iyileştirilmesine, yaşam kalitesinin artırılmasına ve sağlık durumunun 

korunmasına yönelik iyi bir tedavi destek seçeneği olacaktır. Oyun terapisi ile hasta, 

davranışlarına dair farkındalık kazanır ve yaptıklarından sorumlu olur ve daha başarılı 

stratejiler geliştirir. Problemlere daha yeni ve gelişmiş çözümler bulur. Kendisine ve 

diğer insanlara karşı sevgi ve kabullenme duygusunu geliştirir. Duygularını tecrübe 

edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir. Empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve 

duygularına saygılı olmayı geliştirir. Yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini 
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geliştirmeyi öğrenir. Kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de 

anlamasını sağlar. 

Yapılacak oyun terapisi için, eğitim almış, kronik hastalarla deneyimi olan psikolog, 

hemşire, öğretmen ya da gönüllü ile eğitimin verileceği oyun odası ve uygun 

oyuncaklara ihtiyaç vardır. Bazı hastalar hareket kısıtlılığı, halsizlik gibi sebeplerle 

oyun odasına gidemeyeceklerdir. Bu gibi durumlar için, hasta başı eğitim 

gereksiniminde olduğu gibi oyun terapisi için de oyun bavullarının hazırlanması yeterli 

olacaktır. 

Bu tip tedavilerin uygulanmasında risklerin en aza indirilmesi, multidisipliner bir 

yaklaşımla yapılan dikkatli planlamaya, yazılı protokollere, personel eğitimine, 

dokümantasyon ve incelemelere bağlıdır. Uygulama alanına ihtiyaç olduğu gibi, oyun 

materyallerinin belli bir amaca hizmet etmeli, oyun alanına gelemeyen hastalarda yatak 

başı oyun hizmeti sunulması gerekecektir. Oyun esnasında olabilecek acil durumlar için 

destek ve ekipmanlara ihtiyaç olacak ve müdahele konusunda uzmanın da bilgi ve 

eğitime ihtiyacı olabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Dünya çapında geleneksel enerji kaynaklarının kullanımı, dünyamızı olumsuz yönde etkileyen 

küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınma, zararlı gazlara neden olan fosil yakıtların 

yakılmasından ortaya çıkmaktadır. Geleneksel fosil yakıtların eksikliği ve karbon emisyonlarının 

azaltılması gibi artan çevresel kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi 

günümüzde önemli ölçüde artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan fotovoltaik 

(PV) üretim bu kaynaklar içerisinde büyük ilgi görmektedir. Bu yazıda, dünyadaki ve Türkiye'deki 

PV uygulamaları ile ilgili eğilimler gösterilmektedir. Bu amaçla, dünyada ve Türkiye'de yeni 

yatırımlar ve PV uygulamalarının mevcut durumu gösterilmektedir. Ayrıca, Türkiye'de elektrik 

enerjisi üretiminde yeni yatırımlar için PV uygulamalarının yüzdesi 2017 yılı için verilmiştir. Bu 

çalışmanın sonuçları, elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve PV 

uygulamalarının mevcut durumunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, güneş enerjisine dayalı 

üretimin dünya çapında büyük ilgi gördüğünü ve elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisine dayalı 

üretim yüzdesinin her geçen gün arttığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Enerjisi Üretimi, PV uygulamaları 

ABSTRACT  

The worldwide use of traditional energy sources is causing global warming, which affects our world 

in a negative way. Global warming is realized on the burning of fossil fuels that cause harmful 

gases. Because of increasing environmental concerns, such as the lack of traditional fossil fuels and 

carbon emissions reduction, energy production from renewable energy sources is increasing 

considerably. Photovoltaic (PV) production, which is one of the renewable energy sources, is 

attracting a lot of attention. This paper show trends related to PV applications in the world and 

Turkey. For this purpose, new investment and current status of PV applications in the world and 

Turkey is shown. In addition, the percentage of PV applications for new investments in electric 

power generation in Turkey is given for the year 2017. The results of this study show the current 

status of renewable energy sources and PV applications in electric power generation. The results 

obtained showed that the production based on solar energy has attracted a great deal of attention 

throughout the world and that the percentage of production based on solar energy in electric power 

generation is increasing day by day. 

Key Words: Renewable Energy Sources, Electric Power Generation, PV applications 

mailto:byildirim@bingol.edu.tr
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GİRİŞ 

Dünya çapında geleneksel enerji kaynaklarının kullanımı, dünyamızı olumsuz yönde 

etkileyen küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınma, zararlı gazlara neden olan fosil 

yakıtların yakılmasından ortaya çıkmaktadır. Geleneksel fosil yakıtların eksikliği ve karbon 

emisyonlarının azaltılması gibi artan çevresel kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından 

enerji üretimi günümüzde önemli ölçüde artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan 

fotovoltaik (PV) üretim bu kaynaklar içerisinde büyük ilgi görmektedir [1]–[3]. 

DÜNYA’DA PV KAPASİTESİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ YERİ 

Dünya genelinde PV kurulu gücü 2016 yılı sonunda 303 GW değerine ulaşmıştır. Şekil 1’den de 

görüleceği üzere 2016 yılı 76 GW kurulu güç değeri ile rekor bir yıldır. Şekil 2 de yıllara göre PV 

kurulu güç değerleri gösterilmiştir. 2016 yılında Çin 34.55 GW kurulu güç değeri dünyada ilk 

sıradadır ve dünyada 2016 yılında kurulan güç miktarının yarısına yakınını tek başına 

gerçekleştirmiştir. Çin’i 14.7 GW ve 7.9 GW değerleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya 

takip etmiştir. Dünya genelinde çoğu ülkede PV kurulumu üzerine çalışmalar başlamasına rağmen 

2016 yılı sonu itibari ile toplam kurulu PV kapasitesi açısından şekil 3b de gösterilen ülkeler 

haricinde önemli bir gelişim başarabilen ülke yoktur. Şekil 3b’ye göre 2016 yılı sonu için toplam 

PV kapasitesi bakımından ilk dört ülke Çin, Japonya, Almanya ve Amerika Birleşik 

Devletleridir.[4]. 

 

Şekil 1 Dünyada toplam PV kurulu gücü (GW) 
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Şekil 2 Dünyada yıllık PV kurulu gücü (GW) 

 
 

  

 

 

Şekil 4 2016 yılı için bölgelere göre dünyadaki elektrik üretimini göstermektedir ve 2016 

yılı için toplam değer 24659 TWh’dir. Şekilden de görüleceği üzere her geçen yıl dünya elektrik 

üretim miktarı artmaktadır. Şekil 5a bu üretim içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranını, 

şekil 5b’de bu toplam üretim içerisinde rüzgar ve güneş’e bağlı üretimin oranlarını göstermektedir. 

Şekilden de görüleceği gibi toplam elektrik üretiminin %2’lik bölümü güneş tabanlı üretime 

dayanmaktadır. Aynı zamanda tablo 1 2016 yılı sonu için bölgelere göre elektrik üretim 

miktarlarının detaylarını göstermektedir [5].  

 

Şekil 4 Dünya elektrik üretimi(TWh) 
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Tablo 1 2016 yılı için dünyada yıllık elektrik üretimi 

Bölge adı 
Yıllar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avrupa 3866 3810 3843 3814 3744 3802 3831 

BDT 1482 1513 1542 1538 1542 1523 1553 

Kuzey Amerika 4974 4979 4924 4967 4995 4985 4970 

Latin Amerika 1375 1445 1495 1528 1563 1616 1604 

Asya 7982 8580 8957 9540 9911 9999 10459 

Pasifik 302 303 300 298 297 302 306 

Afrika 675 699 728 748 779 791 804 

Orta Doğu 892 916 957 988 1051 1089 1132 

TÜRKİYE’DE PV KAPASİTESİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ YERİ 

Bu bölüm 2016 ve 2017 yılları için Türkiye’nin kurulu gücü ile ilgili bilgiler sağlar. Bu bilgiler 

ışığında aynı zamanda 2017 yılında güneş santralleri için yapılan yatırımlar gösterilir. Şekil 6 ve 

tablo 2 de Türkiye’nin 2016 yılı için kurulu güç bilgileri verilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi en 

yüksek kurulu güç yaklaşık %34 değeri ile hidroelektrik santrallere ait iken güneş santrallerinin 

oranı ise yaklaşık %1 civarındadır. Şekil 7 ve tablo 3 de ise Türkiye’nin 2017 yılı için kurulu güç 

bilgileri verilmiştir. Şekil ve tablodan görüleceği üzere hidroelektrik santrallerin toplam kurulu 

yüzde içindeki oranı azalmış güneş gücünün ise 3 kata yakın artarak %2.7 oranına ulaşmıştır. Şekil 

8 ve tablo 4 de ise sadece 2017 yılında Türkiye’de kurulan enerji santralleri gösterilmiştir. Şekil ve 

tablodan da görüleceği üzere 2017 yılı için devreye alınan enerji santrallerinin kurulu gücünün 

%30’dan fazlası güneşe dayalı enerji üretimine dayanmaktadır. Şekil 8 ve tablo 4 Türkiye'de güneş 

enerjisine dayanan enerji üretiminin büyük bir sıçrama yaptığını göstermektedir. Sadece 2017 

yılında kurulan toplam güneş enerji santrallerinin miktarı 2016 yılı sonuna kadar devreye alınan 

bütün santrallerin miktarından %170 daha fazladır [6], [7].  

 

24%
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Şekil 6 Türkiye'nin 2016 yılı için toplam kurulu gücü 

 
Şekil 7 Türkiye'nin 2017 yılı için toplam kurulu gücü. 

 

 
 

Şekil 8 Türkiye'nin 2017 yılı için yıllık elektrik santrali tesisleri. 
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Tablo 4. Türkiye'nin 2017 yılı için yıllık elektrik 

santrali tesisleri. 

 

KAYNAK MW % 

KÖMÜR 883,70 18,90 

DOĞAL GAZ 907,60 19,41 

GÜNEŞ 1.413,20 30,23 

HİDROELEKTRİK 530,60 11,35 

RÜZGAR 728,10 15,57 

DİĞER YENİLENEBİLİR 13,20 0,28 

GEOTHERMAL 198,80 4,25 

TOPLAM 4.675,20 100,00 

 

Tablo 2. Türkiye'nin 2016 yılı için toplam kurulu 

gücü 

KAYNAK MVA (%) 

KÖMÜR 17.316,30 22,06 

ÇOKLU FUEL+FUEL 

OIL+DİĞERLERİ 

4.389,80 5,59 

DOĞAL GAZ 22.156,10 28,23 

GÜNEŞ 832,50 1,06 

HİDROELEKTRİK 26.681,10 33,99 

RÜZGAR 5.751,30 7,33 

DİĞER YENİLENEBİLİR 549,50 0,70 

JEOTERMAL 820,90 1,05 

TOPLAM 78.497,50 100,00 

 

Tablo 3. Türkiye'nin 2017 yılı için toplam kurulu 

gücü 

KAYNAK MVA  (%) 

KÖMÜR 18.200,00 21,89 

ÇOKLU FUEL+FUEL 

OIL+DİĞERLERİ 

4.356,00 5,24 

DOĞAL GAZ 23.063,70 27,74 

GÜNEŞ 2.245,70 2,70 

HİDROELEKTRİK 27.211,70 32,73 

RÜZGAR 6.479,40 7,79 

DİĞER YENİLENEBİLİR  562,70 0,68 

JEOTERMAL 1.019,70 1,23 

TOPLAM 83.138,90 100,00 
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SONUÇ 

Bu çalışmada PV uygulamalarının Türkiye ve dünyadaki durum hakkında bilgiler verilmiştir. Bu 

amaçla, PV uygulamalarının toplam durumu ve dünyaya bu alanda öncülük eden ülkelerin bilgileri 

de verilmiştir. Ayrıca dünyada üretilen elektrik enerjisi miktarında güneş enerjisinin oranı da 

gösterilmiştir. Bu açıklamanın devamında, 2017 için yatırım miktarı ve Türkiye'deki güneş 

enerjisinin mevcut durumu gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar, güneş enerjisine dayalı üretimin 

dünya çapında büyük ilgi gördüğünü ve elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisine dayalı üretim 

yüzdesinin her geçen gün arttığını göstermiştir. Her geçen gün güneş enerjisi için gerekli olan 

teknolojinin ucuzlaması ve güneşin sonsuz enerjisi bu ilgiyi artıracaktır. Buna En iyi örneklerden 

biride, 2017 yılında Türkiye'de elektrik üretiminde yapılan yeni yatırımların% 30'u güneş enerjisine 

dayanmasıdır.  
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ÖZET 

Son yıllarda koruma alanlarının kendisi kadar, çevresi de nüfus hareketleri açısından üzerinde 

durulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı süreçlerle açıklanan bu nüfus 

hareketleri doğa ve çevre koruma alanında çalışan sosyal bilimciler arasında önemli 

tartışmaları beraberinde getirmiştir. Buna göre bazı araştırmacılar, koruma alanlarının 

çevresinde çekici faktörlerin etkisiyle göçlerle gerçekleşen bir nüfus artışı olduğunu bu 

durumun doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturarak sürdürebilirliği olumsuz yönde 

etkilediğini ileri sürmekte, başka araştırmacılar ise söz konusu bölgelerde meydana gelen 

nüfus artışına ilişkin genel çıkarımlar yapmanın mümkün olmadığını ileri sürmektedirler. 

Çalışmanın amacı koruma alanlarının çevresindeki nüfus hareketlerine ilişkin farklı 

yaklaşımları, kuramsal açıdan değerlendirilerek benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak 

nüfus hareketleri, doğa koruma ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Yaklaşım ve yöntemde farklılıklar olsa da genel eğilim, koruma alanlarının çevresine bir 

nüfus hareketi olduğu yönündedir. Bununla birlikte söz konusu alanlardaki nüfus 

hareketlerinin, gerek koruma politikalarının verimliliğinin gerekse yerel halk açısından 

etkilerinin daha doğru anlaşılması için durum çalışmalarını savunan yeni bir paradigmanın 

ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada koruma alanlarıyla ilgili literatür taranarak, konuyla 

ilgili her türlü yazılı materyal doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğa Koruma, Nüfus Hareketleri, Kırsal Kalkınma 

 

POPULATION MOVEMENTS AROUND PROTECTED AREAS: 

BASIC APPROACHES 

ABSTRACT 

In recent years as conservation areas itself ,around of these areas are also emerged as a subject 

in terms of population movements. Social scientists working in the field of environmental 

protection attempt to explain the population movements in different progress brought 

important discussions which constitutes subject of this research. within this scope, the purpose 

of this paper is to reveala different approaches about population movement aroun protected 

areas from a theoretical perspective. While differences approaches and methods exist the 

general trend show that there are population movement around protected areas. A emerged 

paradigma suggest that case studies are essential but efficiency of protected policies and 
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impact of the population movement around protected areas on local communities to 

understand influences of the population movements correctly. I had reviewed and analysed 

literature about the protected areas particularly related with the new paradigma. 

Keywords: Nature Conservation, Population Movements, Rural Development 

GİRİŞ 

İnsanın doğa ile ilişkilerinde etkileme yönünün son 100 yıla kadar hep doğadan insana olduğu 

varsayılmıştır. İnsanın çok değişik yollarla doğayı tahmin edilemez boyutta etkilediği ve 

doğal alanları çok hızlı bir şekilde tahrip ettiğinin anlaşılmasının yaklaşık 150 yıllık bir tarihi 

vardır. Bu 150 yıl içerisinde insanların başlıca tarım, sanayi ve teknolojik gelişmelerle doğal 

alanları yok etmeye başlamasıyla doğa koruma kavramı ortaya çıkmış ve son 150 yılda 

Dünyanın yaklaşık % 15’lik bir kısmı resmi olarak değişik kategorilerle koruma altına 

alınmıştır (Wittemyer, Elsen, Bean, Burton ve Brashares, 2008). Doğa koruma temelde yasal, 

idari, teknik ve sosyal boyutları olan çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Bu çalışma, doğa 

korumanın sosyal boyutu içerisinde değerlendirilen koruma alanları etrafındaki nüfus 

hareketliliği ile ilgilidir. 

Koruma alanlarının içerisindeki ve etrafındaki nüfusun durumu doğa koruma tarihinin en 

başından beri önemli bir konu olarak her zaman gündemde olmuştur. 1872 yılında Dünya’da 

ilan edilen ilk milli park olan Yellowstone Milli Parkı’nda insansız koruma fikrine dayanan 

“Yellowstone Tipi Koruma” insanların koruma alanlarından uzaklaştırılmasını ön görürken, 

gelişen yeni doğa koruma anlayışında insanları bu alanlardan uzaklaştırmadan koruma fikri 

benimsenmiş, bunun doğa korumacılıkta daha sürdürülebilir olduğu kabul edilmiştir. Son 

yıllarda ise korunan alanların algılanan pozitif değerleri nedeniyle koruma alanlarında bir 

nüfus hareketi olduğu iddiası ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın amacı Dünyada korunan alanlar 

çevresinde meydana gelen nüfus hareketlerini konu alan literatürü eleştirel bir 

değerlendirmeye tabii tutmaktır. Çalışma ayrıca bu literatürün Türkiye’deki korunan alanları 

etrafındaki nüfus hareketlerini açıklama yeterliliklerini sorgulamaktadır. Doğa korumanın 

gittikçe popüler hale gelmesi ve her geçen gün yeni koruma alanlarının ilanı bu yeni alanların 

çevrelerine etkilerinin incelenmesini de beraberinde getirmiştir. 2000’li yılların başından 

itibaren bu alanlar etrafındaki nüfus hareketleri de araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Batı’da 

bazı araştırmacılar korunan alanların algılanan pozitif değerlerinden dolayı nüfusu çektiğini, 

kırsal kalkınmaya olumlu etki yaptığını dolayısı ile doğa korumanın sadece yaban yaşamını 

korumakla ilgili bir kavram olmadığını iddia etmektedirler ve daha fazla korunan alanın ilan 

edilmesini örtülü olarak desteklemektedirler. Diğer bir grup araştırmacı ise aslında bu 

iddiaların doğru olmadığını, büyük veri setleri ile elde edilen genellemelerin küçük ölçekli 

alan çalışmaları ile desteklenmediğini, birçok koruma alanı içerisinde ve etrafındaki nüfusun 

azaldığını iddia etmektedir. Bu çalışma bu iddiaları, bunların dayanaklarını, bu dayanakların 

farklı ölçeklerde ne anlama geldiğini ele almaktadır. Çalışmada ilgili literatür, konu 

hakkındaki forumlar, yazılı ve görsel malzemeler doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Sonuç nomotetik karakterli genel-geçer model önerilerinin idiografik alan çalışmalarının 

sonuçları ile çeliştiğini göstermektedir. 

KORUNAN ALANLARIN ÇEVRESİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 

Doğal ve kültürel kaynakları koruma politikalarının koruma alanlarına doğru olan göçü 

tetiklediği ilk kez Scholte’un (2003) nicel bir durum araştırmasıyla gündeme gelmiş, 

sonrasında ise bu konu Wittemyer ve diğerlerinin (2008) daha geniş kapsamlı bir çalışmasıyla 
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koruma alanlarıyla ilgili yeni iddialar ortaya atılmştır. Bu çalışmalarda (Wittemyer ve 

diğerleri, 2008; Andam ve diğerleri, 2010; Radeloff ve diğerleri, 2010; Seto, Fragkias, 

Güneralp ve Reilly, 2011) ortak kaygı koruma alanlarının çevresine nedenleri farklı olsa da 

bir nüfus hareketinin olduğu ve takip eden süreçte söz konusu nüfus hareketlerinin koruma 

politikalarının nihai amacı olan ekosistemi ve kültürel çevrenin sürdürülebilirliğini tehdit 

ederek doğa koruma çalışmalarını amacından uzaklaştırdığı şeklindedir. 

Wittemyer ve diğerlerinin (2008) Science’ta yayınlanan söz konusu makalesi 45 Asya ve 

Latin Amerika ülkesinde yer alan 304 koruma alanını ele almış, koruma alanlarının 

çevresindeki kırsal alanlarda çekici faktörlerin etkisiyle kaynağını yine kırsal alanlardan alan 

bir nüfus hareketinin olduğu ve takip eden süreçte söz konusu bölgelerde nüfusun diğer kırsal 

alanlara göre iki kat daha hızlı arttığı ampirik olarak ortaya konulmuştur. Diğer taraftan 

Wittemyer ve diğerlerinin çalışmasından bir yıl sonra Joppa, Loarie ve Pimm’in (2009) 

yaptığı bir çalışma Wittemyer ve diğerlerinin çalışmasının yanlış veri setlerinin 

karşılaştırılmasından kaynaklandığını, aynı koruma alanlarında kendilerinin yaptıkları 

çalışmada koruma alanları kenarlarında nüfusun aslında diğer alanlara göre daha fazla 

artmadığını, artış gösteren spesifik durumlar olsa da bunun genellenebilir bir çıkarım 

olmadığını iddia etmişlerdir. Onlara göre nüfus artışının gerçekleştiği koruma alanları 

kenarları genellikle çevredeki diğer nüfus alanlarının genişlemesi ile ilgilidir. Böylece bu iki 

grup arasında başlayan tartışma kendilerinden sonraki yüzlerce çalışmada da söz konusu 

edilmiş ve bu tartışmalar halen hararetli bir şekilde devam etmektedir. 

İster doğal nüfus artışları isterse de göçlerle olsun söz konusu nüfus artışı doğal ve kültürel 

kaynak değerlerini tehdit etmesi açısından üzerinde durulması gereken bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Her hangi bir sahanın koruma alanı ilan edilmesindeki temel motivasyon sürdürülebilirliğin 

sağlanmasıdır (Brockington ve Igoe, 2006). Ancak nüfus hareketleri sonucu yani korunan 

alanların etrafındaki göçler veya doğal nüfus artışları sürdürülebilirliği gerek doğal, gerekse 

kültürel kaynaklar açısından olumsuz etkilemekte, bunun sonucunda önemli toplumsal ve 

çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Koruma alanlarının çevresindeki nüfus hareketlerinin hangi süreçler sonucunda 

gerçekleştiğini ise ilk kez Scholte ve de Groot (2010),  açıklamaya çalışmıştır. Yazarlar, 

nüfustaki artışı göç olgusuyla açıklayan üç model önermişlerdir. Bunlar;  

            1) Sınır kuşatıcılık (Frontier engulfment),  

2) Çekicilik (Attraction) 

3)Rastlantısal (Incidental) modeldir. 

Yazarların, örnekler vererek açıkladıkları bu modellerle ilgili Türkiye’de coğrafya alan 

yazınında yapılan çalışmaların, (Arı, 2009; Arı ve Hurley 2011; Arı ve Hurley, 2011)  göze 

çarpan sınırlılığı dikkat çekicidir. Teorik bir altyapı oluşturarak konunun ve araştırma 

probleminin daha iyi anlaşılması  için adı geçen modeller üzerinde durulması gerekmektedir. 

Nitekim Joppa ve diğerleri (2009) anılan yazarlar tarafından öne sürülen modellerin korunan 

alanların çevresindeki nüfus hareketlerine yeni bir teorik boyut getirdiğini dile getirmişlerdir. 

Bununla birlikte her bir modelin belirlenmesi korunan alanların etrafındaki nüfus 

hareketlerinin hangi süreçlerin sonucunda ortaya çıktığının anlaşılmasını sağlayarak 
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biyoçeşitliliğin ve diğer kaynak değerlerinin korunmasında yaşanan sorunların çözülmesine 

önemli katkıda bulunacaktır. 

Söz konusu modeller, ilgili literatürün içerik analizine tabi tutulmasıyla ortaya konulmuştur. 

Bunlardan üzerinde en çok tartışılanı, koruma alanlarının çekici unsurlarının ortaya çıkardığı 

bir nüfus hareketi olan Çekicilik (Attraction) modelidir. Nitekim Wittmeyer ve diğerleri 

(2008)’nin daha önce zikredilen çalışması da bu model için bir veri kaynağı olmakla birlikte 

çekicilik modelinin en iyi ampirik örneklerinden birini temsil etmektedir. Şekil 1’de 

Wittmeyer ve diğerleri (2008)’ne göre koruma alanlarının çevresine gerçekleşen nüfus 

hareketlerinin çekici ve itici faktörleri yer almaktadır. 

Çekici Faktörler                    İtici Faktörler 

-Yabancı yardımlar ve entegre koruma ve  

kalkınma projeleri (Okullar ve hastaneler) 

-İş imkanları (yönetim pozisyonları ve turizm) 

-Gelişmiş ekosistem hizmetleri (orman 

ürünler, yiyecek ve halk tıbbı) 

-Pazara ulaşım (yol altyapısı) 

-Güvenlik (güvenlik görevlileri ve hükümet 

yetkilileri) 

 Arazi kullanım kısıtlamaları 

Doğal yaşam çatışmaları (hayvancılık ve 

bitkisel üretim) 

Yetkililerle, hükümetle veya kırsal güçlerle 

çatışma. 

Kültürel dejenerasyon ve yaşam 

masraflarının turizmle birlikte artması. 

Şehir merkezlerinden izalasyon. 

Şekil 1: Wittemyer ve diğerlerine (2008)’e göre koruma alanlarının çevresine gerçekleşen 

nüfus hareketlerinin çekici ve itici faktörleri. 

Bir koruma alanı, mevcut doğal kaynaklarının hala zarar görmediği uzak bir bölgede kurulur. 

Ancak daha sonra bir sınır kuşatıcısı tarafından kontrol altına alınır. Bu durum genellikle 

ormancılık faaliyetleri, tarımsal faaliyetler veya hayvancılık faaliyetleri marifetiyle meydana 

gelir. Scholte ve de Groot, (2010)  bu nüfus hareketini sınır kuşatıcılık modeli olarak 

adlandırmışlardır. Amazon’daki ormansızlaşma bu modelin tipik bir örneğidir. Koruma 

alanının kenarındaki nüfus ilk başlarda söz konusu sektörlerde çalışanların kaynakları 

kuşatmasıyla kendini gösterir; ancak daha sonra ormancılık faaliyetleriyle ormansızlaşan, 

tarımsal üretim için elverişli hale gelen alanlara çiftçilerin yerleşmesi diğer bir nüfus hareketi 

olarak gözlenir. 

Rastlantısal model ise koruma alanının kendi doğal zenginliklerinden kaynaklanmayan bir 

nüfus hareketidir. Koruma alanının yer aldığı bölge çatışmaların ve salgın hastalıkların 

sebebiyet verdiği nüfus azalmalarıyla veya mülteci akınlarının olduğu bir bölge olarak, uzak 

bölge olmasının avantajıyla nüfus artışlarının meydana geldiği bir bölge olabilir (Scholte ve 

de Groot. 2010). Bu modele en iyi örneklerden biri İnka madeniyetine ait pek çok unsur 

barındıran, UNESCO’ nun dünya mirası sit alanı listesine aldığı, Peru’nun sembollerinden biri 

olan Machu Picchu (yaşlı dağ) tarih koruma alanıdır (UNESCO, 2014). Söz konusu alanın yer 

aldığı şehir (Cuzco) Peru’nun endüstriyelleşmesine bağlı olarak, 1940’lerin sonunda yapımına 

başlanan tren yolunda çalışan işçiler ve onların aileleriyle nüfus artışlarına sahne olmuş, 1998 
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de ise Aobamba nehrindeki taşkından kaçan insanlar  Machu Piccu koruma alanının 

yakınındaki alana (Santa Teresa) yerleşmişlerdir (Luciano, 2011). 

Koruma alanlarının çevresinde gerçekleşen nüfus hareketleri iki temel yaklaşımla ele 

alınmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki geniş ölçekli veri setleriyle söz konusu alanların 

çevresinde, diğer kırsal alanlara göre nüfusta bir artış gözlendiğini, bu durumun koruma 

alanlarına yapılan ulusal ve uluslararası yardımlarla kırsal nüfus için bir cazibe merkezi 

olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre koruma alanları kırsal kalkınmayı olumlu 

yönde etkilemekte; ancak artan nüfusla birlikte biyoçeşitlilik üzerinde baskı oluşmakta, doğal 

peyzajda da değişiklikler meydana gelmektedir (Wittemyer ve diğerleri, 2008; Radeloff ve 

diğerleri, 2010). 

 

Şekil 2. Koruma Alanlarının Çevresine Nüfus Hareketlerine Kuramsal Yaklaşımlar 

Diğer bir yaklaşım ise geniş ölçekli veri setlerinin koruma alanlarının çevresinde gerçekleşen 

nüfus hareketlerinin gerçek nedenini vermekten uzak olacağını, söz konusu alanlardaki nüfus 

hareketlerinin yerel ölçekte anlaşılmayı gerektiren tarihi, kültürel ve siyasal süreçlere bağlı 

olarak kendi içinde farklı nedenlerle açıklanmayı gerektirdiğini savunmakta (Hoffman, 2013; 

Hoffman ve diğerleri; 2011; Joppa, 2012; Luciano, 2011; Joppa ve diğerleri. 2009)veya küçük 

ölçekli durum çalışmalarıyla koruma alanlarının çevresindeki nüfus hareketlerinin sosyal 

nedenlerini ortaya koymaktadırlar (Arı, 2009; Arı ve Hurley, 2011; Luciano, 2011; Hoffman, 

2011). 

Bu yaklaşıma göre,  koruma alanlarının çevresinde  nüfus harekleri söz konusu olsa dahi 

bunun gerçekten koruma alanının kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve söz konusu 

nüfus hareketlerinin gerçek nedenlerini anlamak küçük ölçekli durum çalışması 

gerektirmektedir. Bu yaklaşım, nüfus hareketleri sonucu ortaya çıkan sosyal ve çevresel 

sorunlara dikkat çekmesi açısından önem taşımaktadır. Nitekim bu yaklaşımın önemli 

temsilcilerinden biri olan Joppa (2012) koruma alanlarının çevresinde gerçekleşen nüfus 

hareketlerinin nüfustaki artış veya azalma tartışmaları dışında asıl problemin doğal nüfus 

artışları da dahil söz konusu nüfus hareketlerinin yerel halkı nasıl etkilediğini anlamanın 

önemine vurgu yapmaktadır çünkü ona göre neoliberal koruma politikaları biyoçeşitliliği 

koruma amacı dışında kırsal kalkınmayı şekillendiren bir potansiyele sahiptir. . 
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Wittemyer ve diğerleri (2008) daha önce bahsedilen çalışmada Afrika ve Latin Amerika’da 

yer alan 306 koruma alanını ele almışlar ve yoğun tartışmalara neden olan şu hipotetik 

sonuçları ileri sürmüşlerdir; 

-Söz konusu sahaların çevresindeki kırsal alanlar yapılan ulusal ve ulusalararası 

yardımlarla diğer kırsal alanlara göre cazip yerleşim alanları haline gelir, 

-Nüfus bu alanlarda diğer kırsal alanlara göre iki kat hızlı artar, 

-Koruma politikaları kırsal kalkınma açısından olumlu ancak biyoçeşitlilik açısından 

olumsuz sonuçlar doğurur. 

Wittemyer ve diğerleri (2008)’e indexli dergilerde yer alan 6 makalede doğrudan eleştiri 

getirilmiştir. Bu eleştirileri ise şu şekilde sıralamak mümkündür: 

-Geniş ölçekli veri setleriyle yapılmış olması, 

-Ekonomik determinizm, 

-İnsansız koruma politikalarını destekleyen çıkarımlar, 

-Koruma pratiklerinin yerel halka ekonomik etkisinin yanlış açıklanması.  

Son yıllarda koruma politikalarının özellikle yerel halkın koruma pratiklerinde bir paydaş 

olduğu, onların katılımcı yönetim tarzıyla yaşam standartlarının iyileştirilmesinin amaçlandığı 

görülmektedir. Koruma alanlarının yönetiminin ilk başlarda sadece parkı ziyaret edenlere 

hizmet eden bir özellik taşıması zamanla içine yerel halkı da alan ve özellikle 2000’li yılından 

sonra ortaya çıkan modelde yöntemin amacının Sosyal, ekonomik ve ekolojik değerlerin, 

ekosistem hizmetlerinin sürdürülme motivasyonuyla yönetilmesi yaklaşımı bir taraftan 

sürdürülebilirliği önceleyen ve bununla birlikte koruma pratiklerine kırsal kalkınmayı prensip 

haline getiren bir boyut kazandırmıştır. Aslında koruma alanları hiçbir zaman kırsal kalkınma 

amacıyla kurulmadığı halde günümüz koruma politikalarında yoksulluğun azaltılması, yerel 

halkın yaşam kalitesinin artırılması açısından artan bir şekilde beklentiler oluşturmuştur 

(Mansourian ve diğerleri, 2008). 

 KIRSAL KALKINMA VE DOĞA KORUMA 

Koruma politikalarındaki temel yaklaşımların ve bu yaklaşımların kırsal kalkınmayla ilişkisini 

anlama, doğa koruma faaliyetlerindeki kursamsal değişimlerin zaman içindeki evriminin 

bilinmesini ve bu bağlamda nüfus hareketlerinin daha net bir şekilde anlaşılması için önem 

taşımaktadır.  1970’li yıllara kadar çevresinden ve her türlü beşeri faaliyetlerden yalıtılmış bir 

ada olarak görülen koruma alanları, 2000’li yıllardan sonra milli ekonomilerin ve sektörel 

planlamaların bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır. Böylelikle koruma alanları, sadece 

doğal kaynak değerlerinin korunduğu, her türlü beşeri faaliyetten yalıtılmış, yerel insanları 

dışlayan özelliğinin aksine kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik kavramlarını içeren özel 

bölgeler haline gelmiştir.  

Özellikle ekonomik, teknolojik ve yönetim mekanizmalarının güncelleştirilmesi, 

biyorçeşitliliğin avantajlarının yaygınlaştırılması ulusal ve uluslararası ölçekte en çok dikkat 

çeken konular haline gelmiştir. Bu tartışmalar aynı zamanda paralel olarak yeni sosyal 

hareketlerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur (Escobar, 1998). Gerçekten de koruma 
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alanları biyolojik çeşitliliğin ve diğer doğal kaynakların korunması dışında ulusal ekonominin 

bir parçası ve kırsal kalkınmanın araçlarından biri olarak görülmesi, 1970’li yıllara kadar 

uygulanan insansız koruma politikalarında olduğu gibi önemli tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi koruma alanlarının çevresinde meydana gelen 

nüfus hareketleri, mevcut koruma politikalarının; biyoçeşitliliğe, doğal peyzaja ve kırsal 

kalkınmaya yani yerel halka etkileri açısından son yıllarda ortaya çıkan bir diğer önemli 

tartışmadır. 

1970’li yıllara kadar yalıtılmış bir ada olarak görülen söz konusu sahaların zaman içinde 

çevresiyle olan ilişkisi ekolojik bir ağın bütünselliği dışına çıkarak çok paydaşlı yerel ve 

bölgesel aktörleri de barındıran ekonomik bir yapıya dönüştürülmüş, nitekim 2000’li yıllardan 

sonra “Milli ekonominin ve sektörel planların bir parçası olarak görülür. Bunlar: Arazi 

kullanımı, iklim değişimi, enerji, sosyal gelişme, hastalıklarla mücadele, ulaşım ve altyapı 

planlamalarıdır.” yaklaşımı önem kazanmıştır.  

Bu kapsamda koruma alanları daha özel olarak ise milli parklar yalıtılmış bir ada olmaktan 

öte alt yapı hizmetleriyle, ulaşım imkânlarıyla ve kendilerine özgü doğal ve kültürel 

kaynaklarıyla Wittemyer ve diğerlerinin (2008)’nin hipotetik önermelerinde olduğu gibi kırsal 

nüfus için birer çekim alanı haline gelmişlerdir. Ancak konunun kırsal kalkınma boyutunu 

aşan, kırsal kalkınmayı teorik olarak farklı noktalara getiren yönlerde mevcuttur.  

Örneğin kırsal kalkınmanın araçlarından biri olarak görülen eko turizm faaliyetleri koruma 

alanlarının çevresine gerçekleşen nüfus hareketlerinin önemli bir tetikleyicisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Eko turizm, daha önce var olmayan bir sosyal ilişki kalıbı yaratması bakımından 

önemli etkilere sahiptir. Genellikle arazi kullanım haklarında değişikliklere neden olduğu gibi 

aslında ekolojik de değildir. Ancak ısrarla koruma politikalarının ve kalkınmanın stratejik bir 

parçası olarak görülür (West ve diğerleri, 2006). Bununla birlikte Eko turizmin korunan 

alanların çevresindeki nüfus hareketlerine etkisi her şeyden önce bu faaliyete katılan 

insanların geçici ikametgâhlarının zamanla daimi yerleşmelere dönüşmesidir (Arı, 

2008).Örneğin Andam ve diğerleri (2009) turizm faaliyetlerinin sağlayacağı iş imkânları, 

yatırımlar, beşeri ve fiziki sermayenin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca sağlanması ve eko 

sistem hizmetlerinin devamlılığının koruma alanlarının çevresindeki nüfusun refah seviyesini 

artıracağını dile getirmişlerdir.  

8. Kalkınma planında da, koruma alanlarının önemine eko turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi 

açısından yaklaşılmış yine uluslararası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) tarafından ise eko turizm yerel halkın sürdürülebilir geçim kaynağı olarak 

değerlendirilmiş, söz konusu faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amaç olarak belirlenmiştir (UNDP, 

2012). Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) alt kuruluşu olan Dünya 

Koruma Gözlemleme Merkezi (WCMC) ve ICUN da eko turizmi, yerel halkın kalkınması 

için özellikle milli parkların amaçları arasında saymaktadır (UNEP, 2012). 

Nitekim Sekizinci kalkınma planında Türkiye’deki milli parklar gibi koruma alanlarının 

artırılması hedef olarak belirlenmiş, dokuzuncu kalkınma planında ise söz konusu alanların 

azlığına vurgu yapılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Son kalkınma planı olan onunca 

kalkınma planında ise ilk kez biyoçeşitliliği koruma, erozyonla mücadele gibi doğa koruma 

amacı dışında kırsal kalkınma kavramı öne çıkmış, kırsal kalkınmanın bir aracı olarak görülen 

korunan alanların içindeki ve çevresindeki köylülerin refah seviyesinin artırılması için 

koruma alanlarının önemi üzerinde durulmuştur. Koruma alanları bu açıdan söz konusu 
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sahaların refah seviyesinin geliştirilmesi için yürütülecek politikaların bir parçası olarak 

görülmüştür. 

Kırsal kalkınmayı (DPT, 2000’den aktaran Bakırcı, 2007); 

-Ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutları bulunan bir süreç, 

-Evrensel ölçütler, eşitlik ve denge (adalet) ilkeleri ile geliştirilmiş yaşam düzeyi 

-Kırsal toplumun ülke genişliği ve refahından, yerinde kalkınarak pay alması, 

-Kırsal emeğin üretken olduğu ve hakların aldığı istihdam biçimi, 

-Kaynakların daha iyi ulaşım, refah ve gelirin dengeli paylaşılarak geliştirilen yaşam düzeyi,  

-Kırsal alanda yoksulluğun ve kötü beslenmenin yok edilmesi, 

-Kırsal toplumun yaşamının modernizasyonu, 

-Kent/kır ayrışımının azaltılması, 

-Kırsal sayılan ortamların ekonomik kalkınması gibi unsurları içinde barındıran ve olguyu 

daha geniş bir perspektifte taşıyan yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Koruma politikalarında, kırsal kalkınma ve eko turizm arasında sıkı bir ilişki vardır. Teorik 

olarak milli parklar eko turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle kırsal kalkınmaya olumlu etkilerde 

bulunmaktadır. Kırsal kalkınma bağlamında eko turizm kavramı, üç temel yaklaşımı 

barındırmaktadır: Doğa koruma, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik. Eko turizmin, çevreye 

ve kırsal kalkınmaya yaklaşımı ise genel olarak şöyledir (Fennel, 2003; Wearing ve Neil, 

1999’dan aktaran Akgül ve Erol, 2011); 

-Doğal kaynağı bozmadan, minimum olumsuz çevresel etkiyi içermelidir, 

-Yerel halkın kültürüne minimum etkiyi, maksimum saygıyı içermelidir, 

-Alana gelen turistlere maksimum rekreasyonel tatmin sağlanmalı, eğitsel faaliyetler 

içermelidir, 

-Doğal çevre ile doğrudan bir deneyim içermelidir, 

-Sosyal, ekonomik, bilimsel, yönetimsel ve politik açılardan yaban hayatına ve çevreye yararlı 

olmalıdır. 

Kırsal kalkınma ve milli parklar arasındaki ilişki yalnızca eko turizm faaliyetleriyle sınırlı 

değildir. Her hangi bir saha milli park ilan edildikten sonra uluslararası yardımlar, alt yapı 

hizmetleri, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin söz konusu alanlara yapıldığı 

görülmektedir. 

Özellikle Avrupa Birliği, kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi ve gelir 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile daha geniş bir kırsal kalkınma yaklaşımının hayata 

geçirilmesini hedeflemektedir (Dıraor, 2008). Konunun yerel, ulusal ve bölgesel ölçekte milli 

parklar ve kırsal kalkınma arasında özellikle ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve alt 
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yapı hizmetlerinin geliştirilmesi bağlamında değerlendirildiği görülmektedir. Ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde ise, kırsal alanlarda alternatif turizm faaliyetlerini, özellikle 

eko turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmakta, bu açıdan eko turizm öncü 

sektörlerden biri olarak görülmektedir (Çeken ve diğerleri, 2007). Nitekim Avrupa Birliği 

dışında, Türkiye’de de milli parklarda ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

SONUÇ 

Kırsal alanlarda doğal nüfus artışları başta olmak üzere nüfusta görülen artış kırsal alanlara 

özgü bir durum olup bu durumun koruma alanlarıyla gerçekçi bir ilişkisi görülmemektedir. 

Bununla birlikte onlara göre asıl tartışılması gereken konu, nüfustaki artış ve azalmalar 

dışında, söz konusu sahalarda yaşayan yerel insanların uygulanan politikalardan nasıl 

etkilendiğini ortaya koymaktır. Joppa ve diğerlerinin (2011) eleştirisi kullanılan veri setlerinin 

aşırı genelleyici sonuçlar ortaya çıkarması, yerel özellikleri göz ardı etmesi çevresinde 

şekillenmektedir.  

Literatürde ortak kaygı koruma alanlarındaki nüfus hareketlerinin yani doğal nüfus artışı veya 

göçlerin koruma pratiklerini başarısızlığa uğratacağı, ilgili alanlarda artan nüfusla birlikte 

kaynak değerleri üzerinde baskı yaratacağı şeklindedir.  Bu açıdan söz konusu sahalarda 

gerçekten diğer kırsal alanlara göre ayırt edici bir nüfus hareketinin olup olmadığını 

belirlemek önem taşımaktadır 

Ekosistemi ve diğer kültürel kaynak değerlerini koruma politikaları, koruma alanlarının 

çevresindeki nüfus hareketleri dikkate alınmaksızın uzun vadede yerel ölçekli önemli sorunlar 

ortaya çıkaracak ve koruma politikalarının verimliliğini de tartışmaya açacaktır. Bu sorunların 

bir kısmı doğal bir kısmı ise çevresel (kültürel) dir. 

Koruma alanları, içerisinde veya çevresinde yaşayan insanların yaşam biçimlerinde köklü 

değişikliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu sahalarda yaşayan 

insanlar dışarıdan gelen nüfusla yer değiştirebildiği gibi daha önceki bir süreçte avcılık, tarım 

ve hayvancılık gibi geleneksel arazi kullanım haklarında sorunlar yaşayıp korunan alanın 

içinde kalan arazilerinde hak mahrumiyetlerine, kamulaştırma faaliyetleri ile arazi kayıplarına 

uğrayabilmektedirler. Böylece söz konusu bölgelerde çok çeşitli sosyal, ekonomik ve politik 

sonuçları olan olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte koruma alanları iş 

imkânları sağlaması, ulusal ve bölgesel, yerel iş imkânları yaratması, ekosistemin 

sürdürülebilirliğini sağlaması gibi pek çok olumlu etkiye de sahiptir. Böylelikle denilebilir ki 

koruma alanları tamamen olum veya olumsuz etkilere sahip olduğunu belirtmek 

güçleşmektedir 

Koruma alanlarının olumlu ve olumsuz etkilerinin saptanması dışında önemli olan söz konusu 

bölgelerin sosyal bilimciler tarafından aktörlerin bakış açısını ele alan, bu aktörler arasındaki 

çatışmaların ortaya konularak bütüncül bakış açısıyla yerel unsurları yönetim planlarının 

parçası olarak değerlendiren çalışmaların yapılmasıdır. Konunun nüfus hareketleri 

bağlamında ortaya çıkaracağı sorun yerel nüfusun söz konusu bölgelerde azalmasıyla bu 

bölgelere özgü yerel ekolojik bilginin ortadan kalkmasıdır. 
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ABSTRACT 

The Gatling gun is an old war machine that has multiple barrels. These barrels rotate around a 

central axis and placed on a kind of drum. Since every barrel used for shooting only once per 

revolution of drum, every single barrel has enough time for cooling off. This cooling 

operation ensures that time for recycling for barrels can be shorter. A modern Gatling gun has 

a firing capacity nearly 2000 bullets per minute. This means every barrel and firing 

mechanism located inside drum are used 670 times per minute. When the working speed of 

barrel is considered, it is seen that the fatigue life becomes an important issue for every part of 

this type of gun. Striker is the most critical part of Gatling gun firing mechanism,as every 

weapon. A striker is used applying force to primer of bullet to ignite propellant. Striker shape 

is as important as recycling time in terms of bullet primer-striker interaction. Hence, in this 

study, new designed Gatling gun striker is investigated in terms of fatigue life.Three different 

striker geometries, which are flat, spherical and chamfered, is used to perform the study. 

Numerical simulation of the study is fulfilled using ANSYS-Workbench, which is finite 

element program. Static structural analysis is chosen for analysis system to perform numerical 

study.Structural steel is assigned for the striker material. Firing load is applied the tip of 

striker as 100 N. At the end of the study, fatigue life, deformation, and stress values on the 

Gatling gun striker is obtained. 

 

Key words:Gatling gun, striker, structural analysis, fatigue life, deformation. 
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1. Introduction 

In this study, a summary of literature review which is related to weapon mechanism, and its 

effect is given. Many studies are investigated and given below about gatling gun. 

First rotating weapon was designed by American inventor Richard Jordan Gatling in 1861 and 

patented in 1862 [1]. The Gatling gun consists of a group of rotating barrels. In single-

barreled weapons loading, firing and unloading operations occur at different times. But for the 

Gatling gun, all these operations are performed simultaneously in different barrels while they 

rotate. In addition, rotation provide enough time for barrels to cool.  Modelling and dynamic 

simulation of Gatling gun were performed by Li et al. [2]. Virtual prototype and dynamic 

model were created in SOLIDWORKS and ADAMS respectively. Finite element model of 

Gatling gun barrel was established by Gao et al. [3]. Five modal frequencies were calculated 

for different positioned clamping plate. Modal computing method was used to test FEM. Cam 

curve of Gatling gun was redesigned by Gao et al. [4]. Required driven torque and power 

consumption were reduced. Yang and Wang studied shooting dynamics of naval guns [5]. 

They simulated model on ADAMS and compared simulation results with test data. Ahmed et 

al. [6] discussed dynamic response of gun in firing cycle. They created three-dimensional 

FEM of large caliber gun and observed design parameters which effect dynamic behavior of 

weapon. Tuncer and Alli studied hydro pneumatic recoil mechanism [7]. Ni et al. [8] 

presented dynamic simulation of automatic rifle based on ADAMS. Experimental data was 

verified with simulation results. Yu et al. [9] carried out geometric element analysis of rifle 

bolt. They established that cause of failure was high stress concentrations on bolt geometry. 

Ozmen et al. [10] performed static, dynamic and fatigue analysis of locking block of gun.  

FEM was used for determining stress values and Morrow Theorem was used to investigate 

fatigue behavior of locking block.  Projectile nose shape effect is investigated in terms of the 

penetration effect by Doğru [11]. deformation and stress parameters are obtained. 

After the literature survey, it seen that striker tip geometry is critical concept in terms of the 

fatigue life of the striker. Hence, three different striker tip geometryare investigated in this 

study.  

2. Method of Analysis 

 

The geometry of gatling gun striker is modelled in Solidworks program. Ansys structural 

analysis is used to perform the study (Fig. 1). 

 

 

Figure 1.Geometry of striker 
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Mesh control is done as hex dominant method and mesh sizing, which is include edge and 

face sizing. Optimum mesh number is found as nearly 50000 elements according to mesh 

accuracy results. After the meshing operation, fine meshed structure is achieved (Fig. 2). 

 

 

Figure 2. Mesh view 

Fixed support is utilized as boundary condition (Fig. 3). 

 
 

Figure 3. Fixed support position view 

View of position and direction is given for the applied force to the gatling gun striker (Fig. 4). 

Applied force is accepted as 100N. 

 

Figure 4. Applied force position and direction 

3. Case Study 

In this study, structural analysis of Gatling gun striker is investigated to obtain stress and 

deformation values. Also, fatigue life and safety factor are investigated as analysis 

parameters. Three different striker geometries, which are flat, chamfered, and spherical shape, 
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are analysed according to aim of study. Striker material is selected as structural steel. 100N 

force is applied to the tip of striker. ANSYS workbench structural analysis tool is utilized to 

execute this work.  At the end of the study, deformation and stress values are obtained for 

each case and fatigue life and factor of safety are determined. 

3.1. Flat Striker 

Flat striker geometry is given in figure 5. When the figure is investigated, it is seen that 

clearly tip of the striker is fully flat plane. In addition, force is applied the flat plane as 

distributed. 

 

Figure 5. Flat striker geometry isometric view 

Mesh structure of flat striker view is given in figure 6. Mesh element number, which is  48000 

elements, is obtained due to tip of the flat striker geometry is plane.  

 

Figure 6. Mesh view of flat striker 

Analytical results of von-mises stress distribution of flat strikeris given in figure 7. When the 

figure 7 is investigated, it is clearly seen that maximum stress value occurs at the root of the 

striker tip. 
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Figure 7. Von-Mises stress distribution of flat striker 

Maximum deformation value is obtained at the tip of the flat striker (Fig. 8) 

 
Figure 8. Deformation values of flat striker 

Fatigue life is determined for the flat type striker by using structural analysis (Fig 9). Critical 

point is found at the root of the flat striker. 

 

 

Figure 9. Fatigue life of flat striker 

Factor of safety for the flat striker is obtained at the end of the study (Fig. 10). Safety factor 

value is found under the one. Also, critical region is seen at the root of the flat striker in terms 

of the safety factor concept.  
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Figure 10. Safety factor of flat striker 

 

3.2. Spherical Striker 

Geometryof the sphericalstriker is shown in figure 11. When the figure is investigated, it is 

seen that tip of the striker is designed as spherical shape. In addition, force is applied the 

spherical plane as distributed. 

 

Figure 11.Spherical striker geometry isometric view 

Meshed geometry is given for thesphericalstriker in figure 12. Mesh element number, which 

is  55000 elements is found. Mesh number of spherical striker is the most according to others, 

due to tip of the spherical striker geometry is created as rounded body.  

 

Figure 12. Mesh view of spherical striker 
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Analytical results of von-mises stress distribution of spherical striker is given in figure 13. 

When the figure 13 is examined, it is seen that maximum stress value occurs at the root of the 

striker tip. But, the stress value is large enough not to be underestimated on the edges of the 

tip. 

 
Figure 13. Von-Mises stress distribution of spherical striker 

Maximum deformation value is obtained at the tip of the spherical striker (Fig. 14). 

 
Figure 14.Deformation values of spherical striker 

Fatigue life is determined for the sphericaltype striker by using structural analysis (Fig 15). 

Critical point is found at the root of the sphericalstriker. 

 

 
Figure 15. Fatigue life of spherical striker 

Factor of safety for the spherical striker is obtained at the end of the study (Fig. 16). Safety 

factor value is found under the one. Also, critical region is seen at the root of the spherical 

striker in terms of the safety factor concept.  
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Figure 16.Safety factor of spherical striker 

3.3.  ChamferedStriker 

Chamfered striker geometry is given in figure 17. When the figure is investigated, it is 

observed that tip of the striker is chamfer specification.Force is applied the chamfered 

horizontal plane as distributed. 

 

 

Figure 17.Chamfered striker geometry isometric view 

Mesh structure of chamferedstriker view is given in figure 18. Mesh element number, which 

is  51000 elements. The mesh number of the chamfered striker is found in the middle in terms 

of the executed analysis. 

 

 

Figure 18.Mesh view of chamfered striker 

Analytical results of von-mises stress distribution of chamferedstriker is given in figure 19. 

When the figure 19 is investigated, it is viewed that maximum stress value obtains at the root 

of the striker tip. 
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Figure 19.Von-Mises stress distribution of chamferedstriker 

Maximum deformation value is obtained at the tip of the chamferedstriker (Fig. 20) 

 

 
Figure 20.Deformation values of chamferedstriker 

Fatigue life is determined for the chamferedstriker by using structural analysis (Fig 21). The 

root of the chamferedstriker is found as the critical point. 

 

 
Figure 21.Fatigue life of chamferedstriker 

Factor of safety for the chamfered striker is obtained (Fig. 22). Safety factor value is found 

under the one. When the factor of safety concept investigated in figure 22, it is seen that 

critical region is at the root of the chamfered striker. Minimum factor of safety is obtained on 

the chamfered striker among the performed analyses. 
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Figure 22.Safety factor of chamferedstriker 

 

4. Results and Discussions of the Analyses 

In this study, effect of striker geometry on fatigue life was investigated. Flat, spherical and 

chamfered geometries were used at the tip of the striker. Stress values were obtained 59.76 

MPa, 64.76 MPa and 99.88 MPa for flat, spherical and chamfered striker respectively. The 

obtained parameters are given in Table 1. 

Table 1. Obtained parameters from the analyses 

Striker Type 

Stress 

(Mpa) 

DeformationX(1e-

3) (mm) 

Minimum 

Fatigue Life 

(cycles) 

Minimum Factor of 

Safety 

Flat 59,76 2,94 511770 0,896 

Spherical 64,76 3,04 312160 0,827 

Chamfered 99,88 3,23 46754 0,536 

 

Considering fatigue analysis, 511770 cycles for flat striker, 312160 cycles for spherical striker 

and 46754 cycles for chamfered striker were achieved as minimum life. 

 

Figure 23.Comparison of the stress value (1: Flat striker, 2: Spherical striker, 3: Chamfered 

striker) 
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Comparison graphics were given in figure 23 and figure 24 for the stress and deformation 

values. Chamfered striker has the maximum stress and deformation value according to applied 

load. 

 
Figure 24.Comparison of the deformation value (1: Flat striker, 2: Spherical striker, 3: 

Chamfered striker) 

 
Figure 25.Comparison of the fatigue life (1: Flat striker, 2: Spherical striker, 3: Chamfered 

striker) 

Fatigue life and safety factor comparison were investigated in figure 25 and figure 26. 

Chamfered striker has the minimumfatigue life and factor of safety value according to applied 

load and boundary conditions. 
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Figure 26.Comparison of the factor of safety (1: Flat striker, 2: Spherical striker, 3: 

Chamfered striker) 

5. Conclusion 

New designed Gatling gun striker is investigated in terms of fatigue life according to aim of 

the study.Three different striker geometries, which are flat, spherical and chamfered, is used 

to perform the study. Firstly, the system has been modeled and analyzed. When the analysis 

results are investigated, it is observed that despite being no significant difference between flat 

and spherical shaped striker in terms of the minimum factor of safety, the considerable 

difference was attained in terms of fatigue life. At the end of the study, it is clearly seen that 

flat geometry is the most reliable geometry in terms of fatigue life when analysis results are 

examined. 
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ABSTRACT 

Clean coal products of Tunçbilek, Bolu Mengen, KütahyaGediz lignite, Sirnak asphaltite were 

received as mid-products and shale settlements in modified centrifuge settler in the column 

form. The cleaner products was also second cleaning stage was also carried out. Heavy duty 

washing was applied in two and three stages ranging 1.5 to 1.7 gr/cm3 densities of ZnCl2 baths 

in order to determine and compare with centrifuge settler performance and cleaning 

efficiencies of coagulation and settling. The modified settler design for the optimum washing 

unit and the most advanced clean product was investigated.  

With the advanced design, the best quality lignite is obtained by producing the cleanest 

product that the country needs as desulfurization. The coal types can change the method of 

coagulation cleaning of the coal and asphaltite in the local area of Şırnak. The country side 

may use much simple methods using water settling and during settling coagulation of 

asphaltite fines as clean desulfurized products. This method could be successful in high 

product yield for mid products and pyrite rejection following Humphrey spirals. The 

combustion yields for Şırnak asphaltite fine under 100 micron was over 73% and 60% with 

23% ash and 22% ash contents in the first and last cleaning stage end, respectively.  The coal 

samples desulfurization at third cleaning stages was reached 59,5% for Şırnak asphaltite fine 

while the desulfurization rate values was 43,6% in control tests of selective coagulation tests. 

The production of high quality solid coal fuels will lead to the development of the South East 

Anatolian region and will further improve the industrial development with the diversification 

and supply of industrial energy fuels.  Şırnak asphaltite and lignite with various washing 

devices could be cleaned from ash clay. The washing of lignite and forward washing stages 

and optimum parameters were determined and the efficiency was high. Performance for 

current process should be subsequently practiced for mid heavy media products and low 

qualities of our lignite. Tests and their performance in advanced processing could provide the 

modification for settler and it also needs to be developed depending on type of lignite. 

Keywords: slime washing, sellective coagulation, modified settler, cleaning coal, 

desulfurization, washing asphaltite  
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INTRODUCTION 

Assessing natural resources in our country parallel to energy need will reduce the fuel imports 

and provideeconomic benefit. Basically, energy production is made from imported natural gas 

and has a share of 46%. After the energy production from imported natural gas, coal is in the 

second place and the coal is burned in thermal power plants with a share of 26% (TKİ, 2013). 

This ratio is expected to increase further in the future due to energy demand (DPT, 2015). The 

total production of 83 million tons of lignite and coal per annum was assessed as heating and 

energy needs in boilers and industrial furnaces. Poor quality coals contain ash mineral matter 

in micronized size (Kemal and Aslan, 1999, Kural, 1991, Kemal and İpekoğlu, 1985, Hsieh 

and Wert, 1984, Laskowski J. S., 2001). In this study it is thought that opening of the quarries 

closed in Sirnak region and the economical contribution to the washing of the high calorific 

but high ash content and the high sulfur content can be produced. Washability tests of Şırnak 

asphaltites were made and possible wash flow diagram was developed and the cost of 

washing plant investment and operation was compared accordingly. Feasibility studies have 

determined the appropriate facility as a result. 

1.1. Şırnak Asphaltites 

Sirnak asphaltites are located in the provinces of Sirnak and Hakkari in the Southeastern 

Anatolia region of our country (MTA, 1987). 120 million tons visible + possible reserves 

Sirnak and Hakkari asphaltites 0,2-1% humidity, 37-65% ash, 6,3-7,5% total sulfur 5.5-5.7% 

burning sulfur, 60-65% volatile matter and 2800-5600 kcal / kg lower heat value. Şırnak 

asphaltite deposits are in the state of squeezing to the rock cavities in the form of scattered or 

heap. Avgamasya and Karatepe fleets have been producing for approximately 15 years. 

Avgamasya and Karatepe are 15-25m and 10-20 m thick. There are scattered asphaltite blocks 

and layer veins scattered around 1-20 m in Hakkari, Uludere county and surrounding area. 

The bedrock contains limestone, shale, marly clay, marl, clay, limestones. Sirnak asphaltite 

coals are soft with shale, calcite pyrite and iron sulphide precipitates in micronized size and 

macro size as ash mineral were widely found in asphaltite and shale.There are 120 million 

tons of visible-low quality reserves that can be used for heating purposes and new reserved 

asphaltites that are detected. Generally, in Southeast Anatolia and Eastern Anatolia, the 

evaluation of the carcass in local heating is economical in areas with low population density 

and high altitude. Qualified coal field detection is promising with the search activities carried 

out by TKI as long as coal resources are searched in wide areas and data is obtained as a result 

of the investigations. If the geographical structure and population distribution of the 

Southeastern Anatolia region is examined, the distribution and quality of Şırnak asphaltite 

reserves makes it possible to consume in the heating sector when the environmental effects 

are taken into consideration. Parts, hazelnuts and dust asphaltite coals, ash, low total sulfur 

content and high heat value will be consumed in the form of clean asphaltites are required and 

supply. The ideal Şırnak asphaltite deposits, which contain all these features together and can 

be used without enrichment, are partially absent. 

120 million tons of Şırnak asphaltite reserves still need high research over cleaning; as the 

main abundance at an amoun of 85% was average heat content above 4000 kcal/kg, the rest of 

15% had the lower heat value above 3000 kcal / kg. Şırnak asphaltites, which are burned as 
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dust in industrial furnaces and burned in boilers in the heating sector, had great economic 

advantage but harmed the ecological benefits in burning so it must be washed and cleaned. 

 

1.2 Washing with Coal Flotation and Selective Agglomeration 

 

Flotation is the most commonly used method for washing fine size coal (Aplan, 1977, 

Chander et al., 1987, Xie, 2001). Some investigations have shown that the coal grain size and 

density, mineral distribution affected significant kinetic and combustible yields in coal 

flotation (Warner, 1985, Oats et al., 2010, Degner, 1986, Rule, 1990, Atesok, 1986). Research 

has shown that as grain size increases, burnable yield decreases rapidly (Schubert, 2008). 

Often the yield of coarse coals is reduced in flotation, but the rate of flotation is very low. 

When the particle size is too large, there is no adhesion on the bubbles. On the contrary, the 

efficiency in fine coal flotation is high and the flotation kinetics also increases (Gupta et al., 

2001). On the other hand, the flotation rate is strongly dependent on grain size for medium 

sized coal grains. Furthermore, it has been determined that bubble clusters formed around coal 

particles are effective in floating large coal particles with flotation (Ata and Jameson, 2005, 

Ata, 2012). In flotation, size, solid ratio, reagent dosage, and reagent grade were effective in 

flotation success (Wills and Napier-Munn, 2006, Feurstenau, 1976). Along with grain size on 

coal flotation, it has been determined that ash minerals clenching grade (Hsieh and Wert, 

1984) and ash mineral covering are also effective (Laskowski 2001, Erol et al., 2003). At 

flotation, the appropriate wash size range was observed to be -500 microns (Chander et al., 

1987). Mechanical mixing with larger and fine grain coal sizes produced different 

hydrodynamic effects (Jameson, 2001). He pointed out that it requires higher energy and more 

turbulence and thus increases the likelihood of fine particles colliding with bubbles. (Ding and 

Laskowski, 2006, Klimpel and Hansen, 1987). Petrography of pyrite and claystone 

washability of asphaltites is determined as hard coal in the standard floatability studies of 

coals related to Sirnak asphaltite reserves. 

1.3. Washing with Coal Column Flotation and Micro Coagulation 

Micro bubbles in coal flotation can burn very thin carcasses (Yianatos et al., 1988,). It is 

possible to remove cleaner products from the bath by adding a wash-water in the foam zone 

of micro bubbles (Hadler et al., 2012, Jameson 2001) It is a method that is successfully used 

in coals which are particularly difficult to wash and shale and shale. Grain size and coal type 

column flotation easily affect the combustible yield. However, the working parameters of the 

column unit also have operating parameters that affect, in particular, the foam height, the 

addition of wash water, and the bias rate to the burnable yield (Falutsu et al., 1992, Yoon, 

1993, Yoon, 2000). In the column flotation, coal bubbles and bubbles have been shown to 

positively affect flotation time due to the rapid interaction (Finch and Dobby, 1990). 

However, according to classical flotation, ash granules, ash minerals have led to a low 

combustible yield. In addition, column flotation affects grain size, shale quality and coal type 

efficiency similar to classical flotation (Schubert 2008, Xie and Oua.b, 1999). In the case of 

colloid flotation, washing water in the foam layer reduces the dragging of the shower clay 
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minerals into the foam. Thus, better burning efficiencies are obtained in high-shrink coal. In 

addition, sloping foam zone is formed to increase foaming activity in sparkling coal. It is 

stated that it will reduce the entrainment by the gravity effect. This principle foam has been 

proven to be effective in washing a foam zone (FCMC) coal containing a cyclonic column 

flotation cell (S-FCMC) sloped channels and is commonly used in China (Rubio, 1996). A 

foam product, a third sediment from the foam zone, was taken (Valderrama et al., 2011). 1.5 

Washing with Coal Oil Agglomeration The agglomeration of the oil is a method of selectively 

separating the micro-sized coal particles with oil and separating them from the clay by 

precipitation in aqueous media depending on the size of the large agglomerate. It is an 

effective method especially in high clayey coal (Xu and Yoon, 1990). 

Mechanical gravity dragging of very fine clay minerals and adhesion to coal pellets are 

problematic in reducing the ash content. It has been determined to be successful in high 

density and low porosity coals. (Melo et al., 2004). 

MICROWAVE ACTIVE METHOD 

The produced high frequency (2.45 GHz) microwaves and the incident power could be varied 

continuously from 0 to 1000 W. A quartz crucible (about 120 g) containing the pyrite was 

placed on an alumina platform. The power was varied from 600W to 1000 W. The sample 

mass ranged from 5 to 50 g. In all experiments, the temperature was measured at the base of 

the sample, and this is referred to as the sample temperature. A type K thermocouple (wire 

diameter of 0.20 mm) was employed and the temperature was measured immediately after 

turning the power off. The variables studied were: incident microwave power, processing time 

and sample mass. For the microwave roasting tests, samples weighing about 15–20 g, were 

placed in fireclay roasting boats and heated. (Figure 1 and Figure 2) 

 

 

Figure 1. Microwave Experimentation Flowsheet 
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Figure 2.TheŞırnak Coal Pyrite Sample used in Microwave Roasting 

In the microwave system pyrolysis were managed at the period of 3–5 min. It was found that 

it was necessary to disperse the particles as a thin layer in order to minimize local 

overheating. Consequently, pyrolysis and roasting was not uniform and the sections that were 

not fully calcined were separated and recycled. The chemial analysis of pyrite samples are 

given in Table 1. 

 

Table 1. The chemial analysis of different type of pyrites used in the experiments 

Component 

Type,% 

Siirt copper 

pyrite 

Şırnak coal 

pyrite 

Şırnak pyrite 

shale 

CuFeS2 0,69 0,91 0,47 

FeS2 75,5 85,5 8,7 

PbS 2,92 0,72 0,21 

SiO2 14,4 6,23 48,5 

FeO.SiO2 9,56 1,84 17,4 

RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Porosity and matrix(air/water) content 

The dielectric properties depend on the frequency of the applied alternating electric field, the 

temperature of the material, and on the density, composition, and structure of the material. In 

granular or particulate materials, the bulk density of the air–particle mixture is another factor 

that influences the dielectric properties. The dielectric properties of materials are dependent 

on their chemical composition and any other molecules. With the exception of some 

extremely low-loss materials, i.e., materials that absorb essentially no energy from microwave 

fields, the dielectric properties of most materials vary considerably with the frequency of the 

applied electric fields. The phenomenon contributing to the frequency dependence of the 

dielectric properties is the polarisation arising from the orientation with the imposed electric 

field, of molecules, which have permanent dipole moments.(Table 2) 
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Table 2. Microwave Temperature Effect on Minerals [9,10] 

Mineral Type Maximum 

Temperature, oC 

Time,mi

n 

Albite 69 7 

Chromite 155 7 

Chalcopyrite 920 1 

Cinabarite 144 8,5 

Galenite 956 7 

Hematite 182 7 

Magnetite 1258 2,75 

Marble 74 4,25 

Molibdenite 192 7 

Ortochlase 67 7 

Pyrite 1019 6,75 

Pyhrotite 586 1,75 

Quartz 79 7 

Sphalerite 88 7 

Zircon 52 7 

 

The microwave roasted pyrite led to relatively low pyrolysis of only 12% extraction. After 

application of recycling, the pyrolysis extraction increased to about 11,7%. Extraction from 

the samples pyrolysed in the conventional furnace at 600 oC and 700 oC yielded values of 

15% and 17%, respectively. Microwave treatment could find application in the minerals 

industry as a pretreatment method for iron ores. Many bio-processing plants, where wastes are 

treated. Microwave roasting could be integrated into such a system to make pretreatment 
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faster and more economical. A flowsheet of the proposed process that includes microwave 

roasting in the circuit is determined in recycling method (Figure 3 and Figure 4). 

 
 

Figure 3.Porosity effect on permitivity loss 

in Microwave Pyrolysis  

Figure 4.Time effect on permitivity loss in 

Microwave Pyrolysis  

 

The advantages of such a procedure are that coarse coal particles have a lower heating rate 

than fines, thus, temperature control during pyrolysis would be enhanced. Additionally, there 

will be improved coal dust control during pyrolysis and the specific energy consumptions 

required for complete pyrolysis by microwave heating and conventional pyrolysis were about 

0,18 and 4,4 kW h/kg, respectively. Typically, the energy consumption in ball milling is 

between about 4,5 and 9 kWh/kg. Therefore, the combined energy consumption for 

microwave roasting plus regrinding would still be lower than conventional. 

2.2. Washing with Column Flotation 

10 liters laboratory flotation column cell was used to produce clean coal, mixt and waste 

products for coal column flotation by 10 minutes duration conditioning and the settling times 

ranging from 3 minutes to 20 minutes to receive coals and middling and waste product 

specimens were carried out following selective contact. 20% solids and at 1500 rpm stirring 

speed were used for conditioning. In the coagulation tests, % 0.2 Hexane and % 0.4 kerosene 

were conditioned at each experiment. 70.52% of the coal was recovered as 56.28% of coal 

yield, 24.3% ash washed coal, and 61% of the coal ash was discharged as shale  

RESULTS AND DISCUSSION 

Washability study of the lignite samples were determined and minus 100-micron samples 

contained high ash content due to clay content of lignite samples. The similar tests were 

carried out in laboratory for selective coagulation, but porous structures of lignite samples 

caused lower performance at sulfur and ash decrease in both column flotation and selective 

coagulation. As a result of coagulation tests of Tunçbilek, Bolu Mengen and KütahyaGediz 

lignite samples ash content could be decreased to 28%, 32% and 33%, respectively in clean 

coal. Kerosene 0,4% addition gave the better results in selective coagulation, at both ash 

content decrease and yield. But Hexane at 0,2% addition maintained higher yields and ash 

contents in clean coal products. 
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From the results of column flotation tests, clean coal, shale waste and ash sulfur burnable 

yield balance are given in Table 4 and 5. Accordingly, 60% of the Sırnak asphaltite mixture 

with a particle size of - 100 micron (mm) is burnable with a yield of 60.60%, and 64% of the 

ash washed coal will be discarded with shale waste. 

As seen in Figure 5, the yield of clean coal products produced from the cumulative test results 

of -100 micron samples fell to 42% for 67% and 22% ash coal. The yield of clean coal 

product in selective oil agglomeration was lower than cumulative product of combined 

methods. Agglomeration powder Sırnak asphaltite was recovered as burned coal with 40.6% 

combustible efficiency of 27.5% ash. The proposed Plant for Sırnak Asphaltite and Washing 

Plant for hard washable lignite is illustrated in the general flowsheet. 

CONCLUSIONS 

Washing at the proposed washing facility will be done for fine and powdered coal. Thin-size 

product cyclones and asphaltite with powder-like size will be washed with micro-coagulation 

and column flotation unit. 43.40% can be produced as fine powder coal (-0,1 mm) washed 

with 22.4% ash. The average Ash of 6.7% by weight of coagulation was 22.4%. Şırnak 

asphaltites can produce asphaltite, which is equivalent to coal which can be used as heating 

fuel, at a lower temperature of 6900 kcal/kg (Table 6) containing ash with 22.4% ash and 

4.8% combustible sulfur. 

For this reason, coagulation washing, classification and cyclone unit is proposed in the project 

work. Also, continuous monitoring of column flotation units is required. According to the 

design of this facility; coal will be hand-picked in the large shale / marl triage band which will 

crumble to -20 mm in the asphaltite hammer crusher and not crumbly shale (+40 / 50 mm) 

100 mm dense thinner (-100 + 18) mm, (-18 + 2) mm, (-2 + 0.5) mm and -0.5 mm grain 

fractions  

• The asphaltite in the fraction of (-20 + 2) mm fraction will be cleaned in the water cyclone. 

(-2) mm fine coal will be fed to the Humprey spiral, (-2 + 0.5) mm grain fraction will be 

washed in the Humphrey spiral, fine coal will be washed in the column flotation unit of -0.1 

mm fraction, and micro coagulation were proposed as stage subsequently in order to reduce 

ash content and sulfur content of clean coal products. 

In addition, the washing process will become more difficult because the difference between 

shale and coal densities is very small. The cost of approx. 39 TL / ton of coal at the time of 

commissioning of the planned one million ton / year capacity washing plant is due to the 

interest burden of 3 years establishment phase. When the costs are calculated with 40% profit 

expectation for the operating capital of 39 TL / ton of coal; the cost of micro coagulation 

reaches 76 TL /t. Column flotation can be used to increase plant capacity to reduce operating 

costs, and to use common advanced coal washing (Anonymous d, e, f, 2016). 

It is necessary to investigate methods that can wash the hard-to-wash Şırnak and Hakkâri 

asphaltites. In addition, threats such as macroeconomic factors, fuel oil imports and 
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environmental sanctions that restrict the installation of washing facilities will have to be 

examined economically in our technologically difficult Sirnak asphaltites. 
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BOTTOM ASH BY COLUMN FLOTATİON – PLANT MODELLİNG 
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ABSTRACT 

Clean hematite product and midsfrom theBottom ash ofSirnak asphaltite were received as mid-

products and shale sequentially at third settlements in the column flotation. The cleaner products was 

also second cleaning stage was also managed. Ash cleaning efficiencies were investigated at varied 

stages by columnflotation and shale settling.The modified column flotationdesign for the optimum 

washing unit and the most advanced clean product was investigated.  

With the advanced design, the best quality iron raw materialscould be obtained by producing the 

cleanest product that the country needs as reductive roasted iron products. Thecombustionin the 

Silopi Power Station can change the ash type as hematite and ferriteeffecting thecolumn flotstion of 

the bottom ash of combusted asphaltite in the local areaof Şırnak. Thisdirect column flotation method 

could be successful in high product yield for mid products and ash silicate rejection following 

Humphrey spirals. The flotation yields for hematite fine under 100 micron was over 62% and 56% 

with grades of 54,3% Fe and 62,7% total Fe contents in thesecond and last cleaning stage end, 

respectively. Theslime lost at scavanger stages was decreased 19,5%,relatively in control tests of 

column flotation tests. 

Keywords: hematite slime,ash flotation, column flotation, slime washing, bottom ash, cleaning ash, 

asphaltite 

INTRODUCTION 
Sirnak comprised asphaltite reserves for local heating at burning quality 42% ash asphaltites the 

boilers taken as the exposed bottom ash and furnace 100 submicron comprising a weight ratio of 57 to 

67% fly ash 17% hematite as seen in Figure 1(Tosun, 2014). In today's modern technology, the most 

effective and economical technology for iron ore products is needed. The Turkish pig iron industry 

needs high-quality iron products and related technologies and should investigate the production of 

high-grade concentrate with various local iron resources and lower cost enrichment methods. 

Iron ore flotation paths into five main groups, i.e. the cationic flotation of iron oxide, quartz flotation 

cationic, anionic flotation of iron oxide, quartz and combinations of anionic flotation [1,2] may be 

classified. Despite the variety of ways to develop iron ore flotation for the moment, cationic reverse 

flotation route developed by the USBM branches in Minnesota iron ore industry is by far the most 

widely used flotation route. Two anionic flotation routes developed by Hanna Mining and Cyanamid, 
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namely direct anionic flotation and reverse anionic flotation routes, are also used in the iron ore 

industry. 

 

Figure 1. Bottom ash by product in Şırnak Thermal Power Station 

In this study, a comparison was made between the river sand containing poor hematite containing 25-

27% hematite and the regional coal boiler base laid as an annual 120,000 tones municipal waste. 

Column flotation tests were performed using oleic acid and pine oil as collectors to gain hematite 

flotation from the base of the column respectively. Flotation performances ranged from 2-5 kg/ t and 8-

11, respectively, while hematite grade decreased from 63% to 45%. Lesser amounts may cause higher 

hematite recovery yields (70% - 85%). In sponge iron production, charcoal thin at different times, 

reducing roasting at 1000 ° C for 40 minutes and hematite pellets for 80 minutes were converted into 

sponge iron, and properties of sponge iron were determined. Burned coal in the reducing burn 

showed that the hematite pellets were reduced to sponge iron and affected the quantity and quality of 

the volatile gases on the roasting. Iron oxide groups have shown that hematite quality increases the 

quality of sponge iron. More reductive roasting provides higher metal conversion. 

1.1 Gravity Concentration 

Humphrey spirals are also widely used in the washing of ash and hematite in high and moderate 

severity, and in particular in the enrichment of wastes and poor iron ores (Anonymous, b, c, 2015). 

Humphrey spirals in high density and high ash coals were observed to increase the amount of mixed 

product in a certain amount during washing. 
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1.2 Magnetic Concentration 
The high area is widely used for the enrichment of hematite ore as much as the severe dry and wet 

magnetic enrichment iron ores. Particularly under 100 microns, high yields can be achieved with 

matrix-age magnetic separators. 

1.3 Recovery with Flotation 
The history of iron ore flotation began with the direct flotation of iron oxides using anionic builders 

such as petroleum sulphonate, fatty acids and hydroxides. The direct flotation route in the 1950s was 

integrated with plants, including the Humboldt Mine (US 1954), the Republic Mines (US 1956) and 

Anshan Iron & Steel Corporation (China, 1958). Theoretically, iron oxides should be easy to separate 

from quartz directly in flotation. However, the presence of hydrolysable cations in the flotation pulp 

considerably reduces the selectivity of the direct flotation method. The iron ore can be hydrolyzed in 

the flotation slurry and the cations that are released are normally calcium, magnesium and iron. The 

Ca and Mg and Fe cations can either be released into the palpate or flooded by hard water from the 

saline minerals from the ore (Krishnan and Iwasaki, 1984). This is why flame removal has increased 

flotation efficiency. A direct flotation method was used for a hematite ore and increased from 36.5% Fe 

to 65.4% Fe with a Fe recovery of 82.5%. Fatty acid (about 91% oleic and distilled fatty acids 

comprising linoleic acid) was used as a scavenger for iron oxides and collecting the fatty acid dosage 

is usually 0.45-0.67 kg/t in was effective (Han et al. 1973, Buckland et al. 1980). 

Although the reversed cationic flotation path has turned into the most popular flotation method in the 

concentration of iron ore, direct flotation of iron oxides has been reported is considered to be desirable 

for the graded grade iron ore. Direct flotation for recovery has critical precaution. Long conditioning 

can reduce reagent cost by up to 50%. Long-term conditioning is also found useful for direct flotation, 

but not economically. (Somasundaran and Huang, 2000) Adsorption of fatty acids on the hematite 

plays an important role in the direct flotation pathway. It is generally accepted in the literature that 

fatty acids adsorb to the hematite surfaces by chemical bonds based on infrared studies (Peck et al 

2000). Oleic acid / sodium oleate has been found to chemically bond with the hematite (Zhang and 

Somasundaran, 2006). Using microelectrophoresis techniques, chemical sorption of oleic acid and 

lauric acid on hematite was observed. Chemical absorption of lauric acid on hematite surfaces has also 

been proven (Bulatovic, 2007). In addition to chemical adsorption, fatty acid can also adsorb to 

mineral surfaces with surface oil (Fuerstenau et al., 1967). Hydrolyzed fatty acids have also been 

successful in direct flotation (Raghavan and Fuerstenau 2001, Fuerstenau et al. Hydroxamates which 

behave in a similar manner have been successful with better yield than fatty acids as a collector for 

hematite and goethite flotation (Papini et al., 2001). The adsorption mechanism of hydroxamates on 

hematite has been classified as chemical sorption. The depression of the commonly used iron oxides in 

the cationic flotation is typically corn starch. Corn starch is insoluble in cold water and must be 

dissolved in a process known as gelatinization. Starch gelatinization can be accomplished by thermal 

gelatinization or alkaline gelatinization. The physico-chemical basis of starch gelatinization is still not 

fully understood and different theories have emerged (Vidyadhar et al., 2002). (Yamamoto et al., 

2006). 
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1.4. Column Flotation of Fine Hematite 
The column flotation, which can collect very well in microbubbles,wasis determined for slime 

hematite (Yianatos et al., &Quot; 1988). Microbubble washing water, which consists of shower foam 

zones, may be possible to obtain cleaner product charcoal by addition. (Hadler et al., 2012 and 

Jameson, 2001) is a method that is successfully used at high rates in washable, especially difficult, 

shale and shale coals. As a particle size and flotation column, coal tar could easily affect productivity. 

However, the operating parameters, especially the foam height of the column unit, the wash water 

were added, and the bias ratio is flammable, operating parameters affect the efficiency. (Finch and 

Dobby, 1990, Yoon, 1993, Yoon, 2000). It was formed on a sloping foam floor to enhance the 

effectiveness of the foam. It is stated that gravity reduced drift foam. These basic principles have 

determined that the cyclonic column flotation cell (S-FCMC) is effective in coal wash provided by a 

foam zone formed from sloped channels (FCMC) and is widely used in China (Rubio, 1996). A third 

fraction of the foam sediments was removed when the foam product was taken (Valderrama et al., 

2011). The application of the column cells in the mineral processing industry was widely accepted in 

1990 from almost zero in 1983 (Wills 2006 Xie 2001). The main work difference between column 

flotation cells and mechanical flotation cells is the lack of dynamic turbulence effect in column 

flotation, which reduces energy and maintenance costs (Xu and Yoon, 1989). Direct flotation foam 

wash application increases concentrate quality with significant high yield (Xu and Yoon, 1990). In 

reverse flotation of iron ores, foam washing has been found effective in reducing the loss of hematite 

powder. It has been determined that the installation cost of a column flotation cycle is about 25% to 

40% lower in a flotation cycle equivalent to mechanical flotation cells (Perez et al., 2007). Industrial 

application of column cells in the processing of crude ore has been reported in many Brazilian iron 

ores and in scavanger iron unit (Jameson 2001, Yoon 2000). In the Samitri (Alegria) concentrator in 

Brazil, the three-column flotation was optimized for coarser size, cleaner and a secondary circuit of 

mechanical cells still was producing the ultimate clean concentrate. 

MATERIALS AND METHODS  
The bottom ash collected from the Sirnak province coal boilers is approximately 67% below the -18 

mm dimension and the chemical content is given in the following chart. The particle size fraction of 

bottom ash was under 100 micron but 80% was under 65 micron.The base ash is broken in the hammer 

crusher for the fraction of the larger size and reduced to below -18 mm. The 120 kg sample was 

ground with a ball mill at 1 kg 3 and a sample below 0.3 mm by the quenching method. Flotation tests 

and magnetic enrichment tests were carried out under optimum conditions. The hematite distribution 

in the fractional base ash and ash of the samples used in the flotation tests is given in Table 1 and 

Figure 2. 
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Figure 2. Chemical hematite content of of bottom ash in Şırnak at particle size distribution  

Table 1. The cumulative distribution of Hematite at Bottom Ash Particle Size and Hematite 

content in Ash  

Screen 

Size 

Ash 

Weight,% 

Hematite,% Hematite 

Content,% 

+ 10 10,44 13,44 1,403 

+ 5 4,8 14,6 0,700 

+ 3 1,23 11,23 0,138 

+ 1.8 5,54 15,54 0,860 

+ 1 7,75 17,75 1,375 

+0,6 13,82 13,82 1,909 

+0,3 15,55 15,55 2,418 

+0,1 13,74 16,74 2,300 

-0,1 27,13 17,13 4,647 

Total 100   15,754 

 

The coarse dust and medium powder size ash content is better. Hematite distribution increased as 

grain size decreased. In particular, the cumulative hematite distribution above 10 mm remained 

around 1.3%. In the distribution below this dimension, the percentage of hematite is 14.3% in total. 

The hematite content was uniformly distributed throughout the fine powder fractions. 

2.1 Earning Hematite with Humphrey Spirals 
30 kg samples were ground to a ball mill 3-0.3 mm and samples representing 1 kg in operation were 

subjected to enrichment in the Gravity Enrichment Humprey Spiral. In these tests, coarse concentrate 

was produced and 7 spirals were used from 20 ° inclined spiral grooves. 

The results obtained from 3 repetitive tests of clean hematite gravity concentrate for producing mixed 

and waste products were evaluated. (Figure 3) 
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Figure 3. Hematite Yield in the Humprey Spiral from the representative sample of the fraction (-3 + 0.3 

mm Reported Test Values at the Grain Size (82.3% by weight of the rawsample) 

2.2 Enrichment with Magnetic Separators 
The washability of the sample of the base ash in the fraction of -3 + 0.5 mm was determined by 

laboratory spiral tests. As a result of 5 tests, clean coal mix and shale waste gave very good results. 

The results obtained by washing the -3 + 0.5 mm grain fraction with a magnetic separator at 15000 

Gauss are given in Figure4. It is seen in Figure 4 that the bottom ash sample may be obtained as 57.3% 

hematite yield and 63.1% Fe grade hematite as a result of enrichment in the size fraction of 26.3% (-3 + 

0.5) mm by weight. 

 

Figure 4. Hematite Gain with Magnetic Enrichment from Base Mortar (-0.3 mm Reclaimed Test Values 

at Grain Size (24.3% by weight of Base Raffle) 
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2.3 Recovery with hematite flotation 
The fractions as -0.3 mm in size were subjected to direct flotation using oleic acid as collector. 1lt 

Denver type laboratory cells were applied as 3 repeated tests.Oleic acid was used as a collector in the 

neutral pH solution. The condenser condition and the foamer were conditioned for 4 minutes and 4 

minutes respectively. The flotation time was 5 min in the mix for 5 min. Tests were carried out with a 

mixing speed of 20% solids / liquid ratio at 1500 rpm. In hematite flotation tests, oleic acid, which is 

fatty acid as a collector, was conditioned as 300 g / ton and MIBC 400 g / t as frother for 4 minutes. 

The results produced in the tests at pH 8 are given in Figure 5. In addition, diluted HCl was added 

depending on the content of the crown ally to examine the pH.In effect, and hematite recovery values 

and yields were determined, and the results are described in Figure 5. 

 

Figure 5. Effect of pH on yield by Hematite Flotation, for Test Valuesof  -0.3 mm size fraction (65.7% 

solids) 

The hematite concentrate may be swollen at a weight ratio of 58.2%. 59.7% iron grade hematite can be 

swollen at a weight ratio of 68.2% concentration. This indicates that the table has a dense 

concentration that is determined to be effective. 

Flotation time should be increased especially due to the hematite floatability. In particular, the 

duration of foaming in flotation was increased to 30 min to investigate the effect of the flotation time. 

The hematite concentrate and mix grades and yields for different times were determined and the 

results are described in Figure 6. 

The percentage of hematite concentrate weighing 42.3% is 75.1% when the Fe fraction is observed, and 

the yield of 29% concentrate and 13% mix weight given in Table 5 can be obtained according to the 

cumulative data. 

It has been understood that hematite and clay minerals significantly alter flotation yield of 42.3% 0.02 

mm particle size in hematite flotation and cause a high amount of reagent loss. It is believed that it is 

now in its content because of its clumping. However, clean hematite is combined in parallel as 

product and mixed product. The cumulative result from the test increased product yield. When the 
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pure product concentrate is added to the mixture in Table 5, a Fe grade of 38.4% can be obtained with 

a yield of 76.4%. 

 

Figure 6. Hematite yield change at test values of flotation time - 0.3 mm flotation size and pH 8  

2.4 Recovery by Column Flotation 
Representation of 0.5 mm samples is reduced to -100 microliters of controlled crushing. 1 m glass 

column 3 cm diameter laboratory column cell flotation cell is used for column flotation of the base cull 

(Figure 7). 

  
Figure 7. Hematite Column Flotation System 

Reagents used in classical flotation tests were also used in column tests. In column flotation tests, oleic 

acid 300 g / ton MIBC 400 g / t was conditioned for 5 min. Foam height is kept constant at 30 cm. Zero 

bias rate is used to produce clean coal and shale waste. The flotation time was 35 minutes in the tests. 

20% solids / liquid ratios at 200 ml / min were run in the wash water. 
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Column flotation test results at hematite concentration were taken as shale waste sub-product and 

hematite yield balance distribution is given in Figure 8. According to this, the particle size in the (100 

micron) base ash was lost due to the effect of the smear suppression, and also the hematite was lost 

from the lower part of the collar despite the bias constant being zero. For this reason, the flotation time 

has affected the efficiency. Approximate yield was below 60% and grade was taken as 54.3% iron 

content. The test results are as shown in Fig. The output increased after a period of 10 minutes. Fe 

tenor contains 60.4% iron. 

 

Figure 8 Effectiveness of Flotation Time on HematiteYieldin Column Flotation 

Flotation efficiency of hematite products obtained from column flotation tests fell below the 60% value 

of hematite yield and a value of 54%. Flotation test results generated for the hematite product showed 

a 10% decrease from 60% to 54% of the iron content (Figure 8). 

As shown in Figure 4 and 8, Magnetic enrichment and flotation provide high yields. However, the low 

iron grade obtained by the test results was obtained. It is thought to have originated from the 

chimney. The lower column flotation waste grade taken as residue increased to 42%. Higher 

efficiencies have been achieved in magnetic separation. Hematite product yields in the humidor spiral 

are lower than in other methods. The amount of mix is increased. 

PROJECT DESIGN - HEMATITE RECOVERY PLANT 
Heavy media of 18-1 mm in size are considered heavy media cyclone units (Anonymous, b, c, 2015) 

when heavy vessels for iron ore concentration are used in large vessel washing or widely used. It 

would be beneficial to concentrate these units in the sub-soils of Sirnak with Humphrey spirals using 

Larcodems or a fine ash wash unit. The hematite concentrator plant is thought to be capable of 

processing stream sand. Efficiency for hematite concentrator plant designs cannot be overlooked. 

According to the above wash test results, the sample contained a comprehensive range of magnetic 

separators, Humphrey spirals, pneumatic flotation and Jameson / Wemco column flotation units. 

Recently, high performance column flotation units developed in hematite flotation can be successfully 
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used (Anonymous, b, c, 2015). Hematite concentration plant flow diagram, as shown below for A 

design. (Figure 9) 

At the recommended washing facility, 70-74% hematite yield can be obtained from the bottom ash 

flotation. With a capacity of 1 million tons / year, this facility can be operated with a production 

capacity of over 60 years. In the proposed design of the hematite flotation plant it was suggested to 

produce 20 000 tones of washed, 165 000 tones of sponge iron, since it can be manufactured with fuel 

of 350 000 tones of sponge iron, sponge iron (19-10 mm) and industrial 80% iron quality. 

The total investment cost of this facility of about $ 55 million can be returned as investment capital 

within 2 years. If the current bank interest rates (8%) and 200,000 tones of hematite and 50,000 tones of 

low quality iron ore per annum are calculated as total annual operating costs of $ 7.2 / ton and 

concentration costs of approximately $ 20.8 / ton of hematite concentrate at the plant . (Figure 9). 

According to the design of this facility; 

• Base The ash crusher will be crushed to -20 mm and hand-picked in the large triage band, which 

may contain unfractionated ferrite and slag (+40 / 50 mm). 

• The base ash in the -3mm grain fraction will be cleaned in Humphrey Spirals. 

• Misc crusher (-2) mm fine ash in the hammer crusher Magnetic Separators will be fed to the 

Humphrey spiral, 

• (-2 + 0.5) mm grain fraction will be concentrated in the Magnetic Separator, 

• Fine ash and creek sand will be retained for hematite flotation in the pneumatic flotation unit of -0.5 

mm fraction. 

• Hematite in the Jameson column flotation unit will be acquired as -0.100 mm slime, 

• Thinner and shale shale residues will be removed by pump and pipe 

 

Base ash and stream sand will be purchased at a price of $ 2 / t and will be enriched in the 

concentrator plant. The recommended concentration in the washing plant will be fine and dust will be 

made for sand and ash. The fine size product will be washed with cyclones and the flake unit will be 

flushed with powdery skeptic size. 13.40% by weight and about 35.4% Fe grade -3 + 0.1 mm in size. 

Shim ash with a weight of 11.7% will be 15.4% Fe grade. 

 

Fe equivalent of about 450 thousand tons of stream sand per year and 200 thousand tons of 55% Fe 

grade concentrate and 50 thousand tons of 35% Fe grade mixed can be produced. Approximately 20 

million tons of visible-possible 60 million tons of Şırnakasphaltite reserves are available. This reserve 

can be operated for more than 60 years with 300 thousand ton / year capacity. The productions180,000 

tons of sponge iron can be produced with hematite concentrate to be made with this proposed design. 
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Figure 9. Project Design Hematite Concentrator Plant general flow diagram. 

The base of the boiler will reduce the power of the moon by 20 TL per ton. In the production of sponge 

iron, hematite pellets can be converted into sponge iron for about 40-80 minutes to charcoal thin at 

different times and to reduce red at 1000 oC. The grade of the produced sponge iron could rise to over 

85% Fe and showed that the volatile gases affect the quantity and quality of the burned coal, hematite 

pellets reduced to sponge iron by reducing it to red iron. More reducible roasting will lead to higher 

metal conversion. However, the plant cost will increase by approximately 75% with additional 

roasting unit. 

RESULTS AND RECOMMENDATIONS 
It has been determined that effective recovery of the flotation of the conventional flotation as column 

flotation may be possible due to the iron content of the sirnak boiler bottom ash. The hematite product 

as well as the 56% Fe fraction can produce as high a yield as possible. The tenor has not been raised 

enough. Hematite recovery managed at 77% yield in the column flotation plant. The slime hematite 

content was suitable for evaluating low grade iron concentrate production, and thus the rich iron 

product will be beneficial in terms of cost reduction, transport and environmental protection. The low 

grade value can be useful for both recovery and capacity for the industrial iron concentrate produced. 

In the proposed design of the hematite flotation plant, could be managed at -3 mm size. At slime size 

of below 100 micron the low grade iron concentrate at higher yields could be recovered and evaluated 

as sponge iron with 150 000 tons of 80%). It was proposed to produce 50 000 tons of sponge iron could 

be recovered from at least 165 000 tones ofcolumn concentrates, slime iron waste together as the mixed 

feed. 
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PYRİTE FOR ACTİVE CARBON PRODUCT 
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ABSTRACT 

In the Southeastern Anatolian Region of Turkey, in Ergani Elazığ and Siirt Şirvan copper ore 

concentrators, containing the pyrite and the high pyrite content discarded is received as pyrite 

concentrate from concentrating copper by flotation swept and waste products. Ergani 

Concentrator produce the pyrite concentrate by product about 350 thousand tons for sulfuric 

acid production and about 1,700 thousand tons of pyrite waste sent to dispose, Siirt Şirvan 

copper pyrite is not also evaluated. These pyrite waste products both should be evaluated by 

the microwave pyrolysis of Turkish Lignites and Şırnak Asphaltite which contains 

aproximately 8% coal pyrite at  seperately disseminated micron and macro sized. The shale 

and clay content was also separated sellectively in this microwave processing  in terms of 

high carbon contents. 

 In this study, samples are subjected to microwave pyrolysis by roasting of pyrite waste and 

subsequently pelletized  slime mixtures with wood straw samples were subjected to 

microwave pyrolysis by pyrite at varied power under the temperature 500oC. Active carbon 

and char matter at the end of microwave pyrolysis were tested. The carbon, ash and moisture 

volatıle matter improves physical pore types for active carbon at certain degree. The energy 

need was also minimised at 73% for Şırnak Asphaltite slime by microwave pyrolysis. 

Keywords: coalslime,active char, carbon, wood straw, microwave cleaning, asphaltiteslime 

 

INTRODUCTION 

Lignite consumption in energy production is increasing in parallel with growing energy needs today. 

In terms of reserve and production quantities of high quality lignite, natural resources are limited. The 

significant amount of electricity is produced primarily from coal in the world [1, 2].  

The almost 211TWh total electricity in 2011, Turkey were produced primarily from imported natural 

gas and domestic coal [3,4]. The total amount of asphaltite resource in reserves and production in 

Şırnak City are over 82 million tons of available asphaltite reserve and 500 thousand tons per year, 

respectively [5]. The most effective and cost-effective technologies are needed for clean coal products 

in today's modern technologies [5-9]. Turkish coal industry needs noble gasification technologies and 

high gasification performances at lower cost with various types of local coals regarding researches. 
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The most effective and cost-effective technologies are needed for clean coal products in today's 

modern technologies [5-9]. Turkish coal industry needs specific tests in order to measure gasification 

performances of various types of local coals regarding standard qualification tests. There are lots of 

signs for the production of bio-masses and lignite in industrial many fields even using regular high 

capacity wood and maize slush or cellulosic biomass wastes. Processing technologies using wood and 

maize slush manure should be under contribution to the fuel side [9]. On the nature and 

characteristics of the medium as base lignite are distinctly determined. In the view producing high 

value cleaned products, pyrolysis and gasification of lignite are managed for this purpose. 

 

Figure. 1Waste to Energy Production and Distribution of countries according to the European Waste 

[2] 

Depending on advanced technological developments in energy production the low quality coals 

needed the most economical technologies and even in order to make it possible to produce coal-

derived products. Compliance with environmental norms of coal pyrolysis or gasification of various 

types of coals, feasible combustion systems and energy production facilities are needed in today's 

modern technology, also enable the production of liquid and gaseous coal fuels [10]. However, 

agricultural waste materials and chemical nature of them requires a variety of adaptation methods. 

For this purpose, alternative renewable energy resources needs to process them to provide the basic 

information required in laboratory and pilot scale. The methods using feasible process in gasification 

and methanation may produce clean derivative gas fuels in the local area. So significant design works 

need to obtain the derivatives from the wastes and available renewable resources. 

PYROLYSIS AND GASIFICATION 
Considerable research on coal pyrolysis and gasification has been conducted over the years, but the 

pyrolysis results are widely dispersed because of the complex chemistry of coal [11-16]. Time related 

coal-pyrolysis modeling assumes basically first-order kinetic equations, or less sensitive for heating 

rate [17, 18]. The other distributed activation model is dependent on the heating rate. The last two 

more advanced models need three and four constants, respectively, which basically depend on the 

coal properties but also cover to some extent, the effect of heat-and-mass transfer phenomena [19]. 
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That is the reason for the different values of the activation energy and pre-exponential factor cited in 

the literature and the lack of generally valid data. The same situation exists in the case of coal-char 

gasification. The reaction rate of char is influenced mainly by chemical and physical factors, which 

include coal type, catalytic effect of the ash and the specific surface area of char, which changes during 

the reaction course with the development of internal pores, and finally, their destruction [20]. The 

combustion of biomass in fluidized bed was managed in plant scale for incineration energy 

production as illustrated in Fig 2. 

 

Figure2  The fluidized bed combustion of biogas and solid waste [3] 

The particles are assumed to be spherical, and the reaction order n = 1. It should be noted that the 

equations in the model refer to the evolution of 1 kg of particles (as indicated through the parameter 

N, number of particles per kg of coal). A single film model with CO2 as the only product of char 

oxidation is applied. CO2 oxidation is assumed to occur far away from the particle. The flow of oxygen 

towards the particle and its partial pressure at the particle’s surface are calculated following e.g. Bird 

et al. [37]. Both diffusion (Fick’s law) and Stefan flow (due to the net outwards convective flow) are 

considered to calculate these two parameters. Then, the identity of oxygen consumption and transport 

leads to: 

𝑚 =
−dO2

𝑑𝑡
     1 

𝑘 = 𝐴𝑝O2e
−

𝐸

𝑅𝑇2     2 

The gasification submodel is similar to the one just presented for coal devolatization and gasification, 

with the mass and energy balances adapted to the simulation of that process. Again, a single step 

model is used for devolatilization and apparent kinetics for char gasification in CO2. However, now 

the order of reaction with respect to CO2 partial pressure at the surface, m, is not fixed at period t and 

will be derived from the experimental data: 
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𝑚 =
−dC

𝑑𝑡
     3 

𝑚CO2
=

𝑚C0−𝑚Ct

𝑚C0
     4 

As in the combustion model, both diffusion and Stefan flow are considered in order to calculate pCO2;s 

and the Dufour effect is included in the calculation of the convective heat flux (Eq. (9)), with K in this 

case 

𝑘 = 𝐴𝑝CO2e
−

𝐸

𝑅𝑇2     5 

In the case of the scaling-up procedure, the uncertainty of a complex model of the reacting system 

may be very high and it is reasonable under some conditions to use a methodology based on quasi-

equilibrium conditions, which can be reflected at a larger scale.  

The country needs the cleanest fuel to be produced providing the essential oils and gases. For this 

reason, gasification of KütahyaGediz, Soma lignite, Şırnak asphaltite and lignite may be so feasible at 

the side of cost and production high amount of gaseous fuels instead of importing natural gas. 

Advanced coal washing of Turkish lignite may not be feasible. However, pyrolysis and following 

gasification of clean Turkish lignite can be managed [16]. This project approach assumes basically that 

the process itself, with all specific features, is a decisive factor for the path of the reactions of coal 

decomposition. Therefore a static model of char gasification and coal pyrolysis was developed. It is 

based on the assumption that the final process temperature is a decisive factor for the required 

volatile-matter content in the char being in a quasi equilibrium state with respect to the gas 

temperature. Instead of fluid bed gasification, packed bed gasification of coarse size coals is governed 

by chemical reactions on particle gas reactions. Gasification rates were lower so that mass diffusion 

rates of gaseous materials to coal particle fundamentally control reaction kinetics. A modified model 

of kiln gasification for Turkish lignite and asphaltite used in coal gasification-pyrolysis process was 

found to be efficient. 

METHOD 
The total amount of asphaltite resource in reserves and production in Şırnak City are over 120 million 

tons of available asphaltite reserve and about 600 thousand tons per year, respectively. The asphaltite 

is used in mainly coal boilers for direct heating, and also in industrial furnaces as coal fine. The coal 

power plants use asphaltite about 400.000 tons per annum in the boiler. The most effective and cost-

effective technologies are needed for clean asphaltite production in today's modern technologies. 

The carbon, hydrogen and nitrogen contents were determined by LECO CHN-600 elemental analyzer. 

Total sulfur contents were determined by LECO sulfur analyzer. The proximate analyses of the 

original samples were carried out carried according to ASTM D-3173, D-3174 and D-3175 standards. 

Total sulfur contents were determined by LECO sulfur analyzer. The proximate and ultimate analyses 

of the original asphaltite and wood and maize slush manures are given in Table 1 and Table 2. 

A kiln reactor was used in coal pyrolysis heated till 600 oC with a rate 7-10oC/min by fuel. The process 

was tested at a scale of 2–3 kg/h; collecting operational and design data to build an industrial 

installation. A technological diagram of the coal gasification-pyrolysis process developed unit is made. 

Thermal destruction almost observed at temperature increase from 350 °C to 400°C with a 

desulfurization rate of 60-70% and with simultaneous dilution of oil products by condenser distillate. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261902002003#BIB1
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To achieve this, it is necessary to create conditions of internal circulation without the transported coal 

and char in rotary kiln, where the average concentration of solids amounts to 0.2- 0.3 m3/m3, i.e. the 

conditions for residence time are long enough for the thermal decomposition of coal and intensive gas 

mixing so enhancing mass and heat transfers. 

Table1.Proximate Analysis of Turkish Lignite and Asphaltite. (ADB:Air dried base. DB:Dried base, 

DAB:Driedashless base). 

Coal Type Ash,% ADB Moisture,% 

ADB 

TotalS,% DB Volatile Matter,% 

DAB 

Şırnak Asphaltite 46.3 0.1 7.1 62.6 

Şırnak Lignite 29.3 18.1 3.1 52.6 

KütahyaGediz 22.0 1.7 3.6 42.7 

Soma Kısrakdere 13.8 14.0 2.2 40.4 

 

Table2.Proximate Analysis of Biomass Waste. (ADB:Air dried base. DB:Dried base, DAB:Driedashless 

base). 

Biomass Waste Type Ash,% ADB Moisture,% 

ADB 

TotalS,% DB Volatile Matter,% 

DAB 

Maize Slush  46.3 0.1 7.1 62.6 

Wood 29.3 18.1 3.1 52.6 

 

Laboratory scale pyrolysis was made to create gaseous conditions of internal circulation without the 

transported coal and char in fluidized bed, where the average concentration of solids amounts to 0.2- 

0.3 m3/m3, i.e. the conditions for residence time are long enough for the thermal decomposition of coal 

and intensive gas mixing so enhancing mass and heat transfers.(Figure 3) 

Gasification commenced by fuel burning into the fluidized bed firstly and then CO2 gas evolution 

followed and circulated into the auger bed for three hours. When it is observed a temperature increase 

from 800 to 900°C without fuel addition, injected steam at a volume rate of 2/1 and air with 3lt/min. 

Gaseous products with simultaneous dilution of oil products by condenser distillate are collected. To 

achieve this, it is necessary to create conditions of internal circulation without the transported coal and 

char in the reactor, 50-60% conversion yield recoveries were observed at the end of gasification. 
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Figure3  AugerPyrolysis of Turkish Lignites  and Asphaltite used in coal gasification-pyrolysis 

process. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Gasification commenced by fuel burning into the fluidized bed firstly and then CO2 gas evolution 

followed and circulated into the methanation pressurized bed for three hours. When it is observed a 

temperature increase from 800 to 900°C without fuel addition, injected steam at a volume rate of 2/1 

and air with 3lt/min. Gaseous products with simultaneous dilution of oil products by condenser 

distillate are collected. To achieve this, it is necessary to create conditions of internal circulation 

without the transported coal and char in the reactor, 50-60% conversion yield recoveries were 

observed at the end of gasification, as shown in Figure 4. 

 

Figue. 4 Effect of Pyrolysis Temperature over Char Yield rate 

CONCLUSIONS 
In the auger experiments with addition hydrated lime, reactor temperature changed between 1200oC 

and 1350oC and lignite samples mixed only by %10 lime. Products received from gasification of coal 

specimens were subjected to analysis for sulfur hold-up determination. Test results of gasification by 

lime showed extreme sulfur hold-up. 
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This work demonstrates the feedstock flexible nature of the fast pyrolysis – packed flow gasification 

process chain. The pyrolysis process deals with variable wood and maize slush manure properties and 

the non-slagging gasifier is able to convert the pyrolysis oils into good quality syngas. 

This study examined the high sulfur and ash types of KütahyaGediz lignite, Soma lignite, Şırnak 

asphaltite and lignite. The representative samples were taken from local areas of the lignite. 

Fundamentally, the conditions regarding better desulfurization way, high quality lignite oil 

production, high value light oil, coal tar and gas products were determined at the goal of high fuel 

producing yield. 

In the auger experiments with addition hydrated lime, reactor temperature changed between 1200oC 

and 1350oC and lignite samples mixed only by %10 lime. Products received from gasification of coal 

specimens were subjected to analysis for sulfur hold-up determination. Test results of gasification by 

lime showed extreme sulfur hold-up. 
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ABSTRACT 
Solar Photovoltaic (PV) technology system is a renewable energy and it is also an attractive technique to reduce consumption of fossil fuels 

such as coal, natural gas and oil causes of global warming. Solar PV system converts the photon energy to the direct-current (DC)energy. 

Output inducing voltage of the PV system which is depending onthe solarirradiance, shading, dust, temperature, humidity,tilt of solar 

panel,  type of  panel and other meteorological conditions. There is a common misconception that solar panels need hot style weather so 

as to work high yield. This idea is not true! Solar PV panels work by absorbing the irradiance from the sun, andturning it into direct current 

energy. The purpose of this paper is to investigate voltage changes of the PV panel terminals according to temperature and irradiance. 

Change of panel out put voltage which depends on the temperature and irradiance have been observed by using Matlab /Simulink. 

Inaddition, simulation allows us to design and analysis of complex systems. Theimportance of simulation in engineeringsystems  

isincreasingdaybyday. Generally, voltage drop occurs at high temperature of the PV panels so that PV system can Works more effective at 

lower temperature. The voltge induced by a PV panel is maximum at low temperature and on high irradiation. Moreover, it is a variable 

quantity depending on the solar irradiance and cell temperature. In this aspect, this paper is proposed modelling, design and simulation of 

the PV system equivalent circuit was executed by MATLAB/Simulink and also the analysis process has been achived by the SPSS statistical 

program. This program include sregression methods such as  Logistic regression, nonlinear regression and Probit regression.  

Keywords: PV system, modelling, solar Irradiance; Temperature, Solar PV systemequivalentcircuit, Mathematical model of PV 

outputvoltage. 

 

 GİRİŞ 

Günümüzde enerji üretimi için bir çok ülkede kömür, petrol ve doğalgaz kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar olarak 

adlandırılan bu kaynaklar yenilenebilir değildir. Bu kaynaklar hem sınırlıdır, hem de rezervleri azaldıkça fiyatları 

artmaktadır. Buna karşın yenilenebilir enerji kaynakları sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için süreklidirler . 

Tükenmeyen enerji sınıfında yer alan güneş enerjisinden, özel kurulan sistemler sayesinde elektrik enerjisine 

dönüştürülür.  Aynı zamanda güneş enerjisi, en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi ve evinizde ya da 

herhangi başka bir yerde kullanabileceğiniz uygun bir elektrik kaynağıdır. Yakıt sorununun olmaması, işletme 

kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler olması, çok kısa zamanda devreye alınabilmesi, uzun yıllar 

mailto:suleymanadak@yahoo.com
mailto:hasancangi@yahoo.com
mailto:asyilmaz@ksu.edu.tr
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sorunsuz olarak çalışması ve temiz bir enerji kaynağı olması gibi nedenlerle dünya genelinde fotovoltaik elektrik 

enerjisi kullanımı sürekli artmaktadır. 

 
Şekil 1.Fotovoltaikhüçre, modüle ve dizin 

Güneş enerjisinin geniş kullanım alanı, güneşin elektrik üretimi için ne kadar kullanışlı bir kaynak olduğunu 

göstermektedir. Güneş enerjisi, elektrik enerji üretimi için alternatif enerji kaynaklarından biridir. Güneşin ısınım 

enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. Mevcut 

sistemlerden farklı olarak en büyük yararı, Herhangi bir fosil yakıt veya bağlantı gerektirmeden bağımsız olarak 

elektrik üretebilmesidir. PV sistemlerin verimleri panellin yapıldığı kristal tipin bağlı olarak  (% 15– %20) 

arasında değişir. Solar modüller ancak standart çalışma koşullarında nominal güçte çalışırlar. Üretilen enerji 

miktarını arttırmak amacıyla çok sayıda PV modüller kendi aralarında seri ve paralel bağlanırlar. Modüllerde 

kirlenme, güneş ışınların gelme açılarının dik olmaması,  gölgelik ile ortam sıcaklığının çok sıcak veya çok 

soğuk olması modüllerin enerji üretme verimini etkiler [1].  

Yenilenebilir enerji kaynakları oldukça temiz olup çevre sorunu oluşturmazlar. Gene bu bağlamda bu kaynaklar 

atık üretmediklerinden çevre dostu olup sağlık problemleri oluşturacak etkiler de oluşturmazlar.Kullanılan yakıtı, 

her yerde ve bedava bulmak mümkündür. Taşıma ve depolama gibi sorunlar yoktur. 

 
Güneş enerjisinin diğer enerji kaynaklarına olan üstünlükleri: 

 
 Güneş enerjisi sonsuz güçlü bir enerji kaynağıdır. 

 Bu enerji, çevre dostu temiz bir enerji olup, duman, toz, karbon gibi zararlı maddeler içermez. 

 Güneşi erişim durumuna göre az veya çok gören yerlerde verim farklı olabilir.  

 Dağların tepelerinde, vadilerde veya ovalarda bu enerjiden yararlanmak mümkündür. 

 Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren dönüştürücüler karmaşık teknoloji gerektirmemektedir.  

 Şebekeden bağımsız (off- grid) ile şebekeye bağımlı (on - grid) şeklinde türleri mevcuttur.  

 Çalışması için bir operatöre ihtiyaç duymaz, dolayısıyla işletme maliyeti çok düşüktür. 

 Güneş enerjisinden taşıma problemi olmaksızın her yerde yararlanabilir. 

 Panelleri seri bağlanması ile gerilimi değeri artar, buna karşılık paralel bağlamada panellerin yüke verdiği 

akım değeri artar.  
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Şekil 2.Fotovoltaik sistemin prensip şeması 

 

Şarj Regülatörü, güneş panelinden gelen akımı ayarlayarak akünün tam dolmasını veya tamamen boşalmasını 

engeller. MPPT ‘Maksimum Güç Noktası Takipçi’ sidir. Belirli periyotlarda elde edilen gücün peak yaptığı 

değeri yani tepe değerini takip ederek yüke yollanmasını sağlar.  Tüm sistemlerde elde edilen enerjiden 

maksimum seviyede yararlanmak, bu elektronik cihazlarla mümkün hale gelmiştir. Tüketici için gerekli akım 

değerine göre sistemde uyumlu çalışabilecek tipte seçilmesi gereklidir. Güneş pillerinin ve güneş panellerinin 

standart test koşullarında STC (Standard Test Conditions) elektriksel karakteristiklerini belirleyen temel 

büyüklükler aşağıda verildiği gibidir: 

 Çekilebilecek maksimum güç (Pm),  

 Açık devre gerilimi (Voc),  

 Kısa devre akımı (Isc),   

 Maksimum güç gerilimi (Vmp), 

 Maksimum güç akımı (Imp)’dır.  

En iyisi kendi elektriğini üretip, şebeke kayıplarını bu yöntemle de en aza indirmek akıllıca bir çözümdür.   

Ülkemiz güneşlenme süresi yönünden çok iyi bir bölgededir.  Güneş enerjisinin elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi güneş pilleri ile gerçekleştirilir. Panellerinin yüzeylerine çarpan güneş ışınları, güneş pili 

tarafından elektrik enerjisine dönüştürür.  Öncelikli olarak tercih edilen direkt elektrik enerjisinin üretilmesidir. 
Gün boyunca bu enerji, aydınlatma veya bulunduğu bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılanmasında 

kullanılır, artan enerji ise şebekeye verilir.  Bu durumda çift yönlü sayaç veya çift sayaç sistemi kullanmak 

gerekir [3].  

 

 

 

Şekil 3.Fotovoltaik sistemin blok şeması 

 
Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren cihazdır. Verimleri panel tipine göre değişmekle birlikte % 15-20 

arasındadır. Laboratuar çalışmaları devam etmekte olup verim değerlerinin yükseltilmesi 

hedeflenmektedir.İstenen enerji miktarına göre güneş paneli ve sayısı belirlenir. Güneş olmadığı zamanlarda 

enerjisiz kalmamak için akü grubu sisteme dahil edilir. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/gunes-arabasnn-incelenmesi/4397
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akuler/4230
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akuler/4230
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engellemek için akü şarj regülâtörü kullanılır. Şarj regülatörü akünün durumuna göre, güneş pillerinden gelen 

akımı keser ya da yükün çektiği akımı keser. 

 
Fotovoltaik sistem fotovoltaik panele bağlı olarak, akümülatörler, solar invertörler, akü şarj regülatörüdenetim 

aygıtları ile birlikte sistemi oluştururlar. Fotovoltaik paneller, güneşten gelen ışınlarını elektrik enerjisine çevirir. 

Verimleri panel tipine göre değişmekle birlikte ( % 15-20)  arasındadır. Paneller ancak standart çalışma 
koşullarında nominal güçte çalışırlar. Çamda kirlenme, ışınlarının geliş açısının dik olmaması, gölgelik ile 

havanın çok sıcak veya çok soğuk olması panellerde verimini etkiler. Sistemde kullanılan akümülatörler solar 

sistemde üretilen elektrik enerjisinin depolanmasında kullanılırlar. Güneşsiz günler de tüketicilerin enerji ihtiyacı 

akü üzerinden sağlanır. Panellerde üretilen enerjinin depolanması oldukça önemlidir. Akü kapasitesinin 

belirlenmesinde solar sistemin güneş göremeyeceği sürenin hesabı oldukça önemlidir.Güneş enerjisi sistemleri 

en temiz çevre dostu güvenilir enerji kaynaklarından biridir. Ülkemiz güneşlenme süresi yönünden oldukça iyi 

bir bölgededir.  Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta, çevre protokollerine uyum göstermekte ve 

ulaşılması güç kırsal yerlerin elektrik enerjisine ulaşmasına olanak vermektedir [7].  

 
 FOTOVOLTAİK PİLLER 

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kurulu güç ve buna bağlı olarak üretilecek enerji birbiri ile doğru 

orantılıdır. Metrekareye düşen güneş ışını ortalaması ve bu ışınların ürettikleri enerji, tüketicilerin talep ettiği 

enerjiyi karşılamalı ve belirli oranda da  torelans içermelidir.Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her 

uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj 

denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir günes pili sistemi (fotovoltaik 

sistem) oluştururlar.  Güneş pilleri yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı 

iletken maddelerden oluşan dönüştürücülerdir.Güneş enerjisi, foton adı verilen belirli enerji paketleri halinde 

dalga şeklinde yayılan bir elektromanyetik ışımadır. Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş 

ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Deniz seviyesinde, parlak bulutsuz bir 

gündeki ışınım şiddeti maksimum 1000 w/m2 civarındadır. Yöreye bağlı olarak 1m2’ye düşen güneş enerjisi 

miktarı yılda 800-2600 KWh arasında değişir.   

 

 

Şekil 4.  Güneş pilinin çalışma prensibi 

 

Güneş pillerinin ışık alan yüzeyleri kare, dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilmiştir. Güneş pilleri 

fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerine ışık düştüğü zaman uçlarında gerilim indüklenir. Güneş 

pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi 

oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Tek bir güneş pilinden elde 

edilen güç işletmeler için yeterli değildir. Bundan dolayı güneş pilleri kendi aralarında seri veya paralel bağlanır. 

Gerilim değerini artırmak için güneş pilleri seri bağlanır. Bu işlem N- tipi silikon tabakanın P-tipi silikon tabaka 
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ile bağlanması ile elde edilir. Akımı artırmak için güneş pilleri kendi aralarında paralel bağlanır. Buda N- tipi 

silikon tabaka aynı tabaka ile, P-tipi silikon tabaka yine aynı tip tabaka ile bağlanarak oluşturulur.30-40 güneş 

pilinin seri bağlanması sonucu panel (modül) oluşturulur.  

Güneş enerjisi,  güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine  

dönüştürülür. Modül performansı genel Standart Test Koşulları (STC) altında derecelendirilmiştir; Işınım, 1000 

W/m2 , solar spektrum A.M 1,5,  modül sıcaklığı : 25 °C. Modülde bulunan pil sayısı, çıkış gücünü belirler. 

Genellikle, 12 voltluk aküler şarj etmek için 30-36 adet silisyum güneş pilinin bağlanması ile bir panel oluşsa 

bile, daha yüksek çıkış güçleri için daha büyük paneller yapılabilir.  

 

 

Şekil 5.  Güneş pilinin eşdeğer elektriksel devresi 

Devrede 1 nolu düğüme Devreye Kirchhoff ’un akımlar kanunu uygulanırsa, 

 

0 sbDph III                                                                                                                           (1) 

Diyot akımı, p-n jonksiyonundan geçen toplam akım olup, matematiksel olarak fotonlar tarafından harekete 

geçirilen elektronlar ve boşluklar tarafından oluşturulan akımların toplamıdır. İletim bandındaki elektron 

durumlarının ve valans bandındaki boşluk akımlarının Boltzman dağılımı ile net elektron akımı, 
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Boşluk akımı, 
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olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda diyot akımı net elektron ve boşluk akımlarının toplamı olarak ifade edilir. 

Diyot akımı, 
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İfadesinden hareketle, 
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olarak bulunur. Burada,q, elektron yükünü (1.602×10-19 C),  m, idealite faktörünü gösterir. İdeal diyotlarda m = 

1 ‘dir.k,  Boltzman sabitini (1.381×10-23   J/K) ,   T, Kelvin  (0K= -273.150  C) cinsinden mutlak sıcaklığı 

göstermektedir. Foton akımı, 
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buradan hareketle, 
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elde edilir.  Çıkış akımının değeri, 
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olarak bulunur. Etiketteki değerler normal koşullar altında alınmıştır.  Güneş panelinin denendiği yerdeki 

değerler, STC (Standart test koşulları) değerlerinden, iyi ya da daha kötü ise panel watt değerinin eksik veya 

fazla olabilir.  Panelin uluslararası geçerliliğinin olması için IEC 61215 sertifikasına sahip olması gerekir.Bir 

güneş panelinin performansı hakkında en kolay bilgi edinmenin yolu, seri bağlanacak bir ampermetre ile çok 

kısa süreli + ve – uçları kısa devre ederek akım değeri ölçülür. Bu değer ile etiket değeri karşılaştırılarak 

değerlendirme yapılır.  Maksimum güç noktasına karşılık gelen akım ve gerilimde çalışan bir yük kullanılarak 

güneş pilinden maksimum güç çekilir.  

Akü şarj regülatörü, panellerin ürettiği elektrik enerjisiakımını ayarlayarak akünün tam dolmasını veya tamamen 

boşalmasını engeller. Şarj regülatörü tüketicinin çekeceği nominal akım değerine göre belirlenir. Akü şarj 

regülatörününakü gerilimi ile uyumlu olması gerekmektedir. Şarjregülatöründen tüketiciler için direkt doğru 

akım alınabilir. 

 

Elektrik güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey 

üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaikmodül adı verilir. Gerekirse bu modüller 

birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak, fotovoltaik bir dizi oluşturabilir.Birkaç modülün istenilen doğrultuda 

bir arada bağlanması ile panel adı verilen yapılar oluşturulur. Güneş panelleri, doğrudan eğimli çatılara  veya 

bazı yöntemler ile belirli açılar verilerek kurulurlar.Kurulu güçlerin çoğu pek çok solar panelden oluşur ve bu 

sistem ‘’ fotovoltaik dizi’’ olarak adlandırılır. Fotovoltaik hücreler daha yüksek akım, gerilim veya güç seviyesi 

elde etmek için seri veya paralel bağlanırlar. Fotovoltaikmodüller çevre etkilerine karşı sızdırmazlık sağlayacak 

şekilde birbirine eklenmiş fotovoltaik hücreler içerirler. Fotovoltaik paneller elektrik kabloları ile birbirine 

bağlanmış iki veya daha çok sayıda Fotovoltaikmodül içerirler. Fotovoltaik diziler ise belli sayıda 

Fotovoltaikmodül veya panel içeren sistemlerdir [10]. 

FOTOVOLTAİK PANELLRİN BAĞLANTI TÜRLERİ  

Fotoelektrik paneller, seri, paralel ve seri paralel olmak üzere üç türlü bağlantı türü vardır. 
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3.1. Serial Connection of PVPanels 

Panelleri seri ve ya paralel bağlamada verdiği gerilim ve akım değeri farklı olur. Güneş pillerinin voltajını 

arttırmak için güneş pilleri panelde seri bağlanırlar. Bu işlem bir güneş pilinin ön ( üst ) yüzü ( N-tip silikon ) ile 

diğer güneş pilinin arka ( alt) yüzünün ( P-tip silikon ) bağlanması ile gerçekleştirilir. Seri bağlanmış güneş 

pilleri ile oluşturulan paneldeki gerilim yaklaşık olarak, paneldeki pil sayısı ile 0.5 V’ ışın  çarpılması ile elde 

edilebilir. Fotovoltaik panellerin seri bağlanmasında çıkış gerilim, 

𝑼 = 𝑼𝟏 +𝑼𝟐 + 𝑼𝟑 + ⋯ 𝑼𝒏                                                                                                                               (9) 

Panellerin iç direnci “r” olmak özere toplam iç direnci, 

𝒓𝑻 = 𝒓𝟏 +𝒓𝟐 + 𝒓𝟑 + ⋯ 𝒓𝒏                                                                                                                               (10) 

Olarak bulunur. Fotovoltaik sistmin , R çıkış yükünü beslemesi durumunda yük akımı, 

𝑰 =
𝑼

𝑹+𝒓𝑻
                                                                                                                                                                (11) 

İfadesi ile bulunur. Burada I, yükün cektiği akım, R yük dirncini, rT panellerin toplam iç direncini 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 6. Güneş panellerinin seri bağlanması 

 

(30 – 40) adet güneş pilinin seri bağlanması ile oluşturulan bir modülden, açık ve güneşli bir günde yaklaşık 

olarak (33 W- 43 W)’ lık bir güç çıkışı sağlanabilir, Bu güç değeri de yaklaşık olarak 16 V’lık bir gerilime 

karşılık gelmektedir.Eğer ihtiyacımız olan daha fazla gerilim ise bu sefer modüller seri bağlanarak ihtiyacımızı 

karşılayabiliriz.  

Paralel Solar Güneş panel bağlantılarında mümkün olduğunca aynı model ve  

aynı güçte Solar paneller kullanılmalıdır. Solar Güneş panellerinin çoklu panel bağlantılarında solar panellerin 

üzerinde mevcut olan hazır kablolarını seri ve paralel sitemde bağlama imkanı veren konnektörler 

kullanılmalıdır. 

3.1. Parallel Connection of PhotovoltaicPanels 

Bir modülden elde edilen gücü arttırmak için başvurulan bir yapılanma biçimidir. Bu şekilde, çıkış gücü, 12, 24, 

48 V veya daha yüksek olabilir. Birden fazla panelin kullanıldığı bir sistemde, paneller, kontrol cihazına veya 

akü grubuna, birlikte bağlanabilecekleri gibi, her panel tek olarak da bağlanabilir. Bu durumda, bakım kolaylığı 

sağlanır. Fotovoltaik panellerin paralel bağlanmasında çıkış gerilim, 
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𝑼 = 𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 = 𝑼𝟑 = ⋯ 𝑼𝒏                                                                                             (12) 

Paralel bağlı panel gerilimlerine eşittir. Burada U çıkış gerilim değeri, U1, birinci panel gerilimini,  U2 , ikinci 

panel gerilimini,  Un , n panel gerilimini göstermektedir. Panellerin iç direnci “r” olmak özere toplam panellerin 

iç direnci, 

𝒓𝑻 =        
𝐫𝟏

𝐧
                                                                                                (13) 

Formülü ile bulunur. Burada rT panellerin iç dirençleri toplamını, r1 birinci panelin direncini n, panel sayısını 

göstermektedir. Fotovoltaik sistemin R çıkış yükünü beslemesi durumunda yük akımı, 

𝑰 =
𝑼

𝑹+       
𝒓𝟏
𝒏

                                                                                                                       (14) 

İfadesi ile bulunur. Burada I, yükün çektiği akımı, R, yük direncini, r1 birinci panelin toplam iç direncini n panel 

adedini göstermektedir.  Güneş pillerinin kullanım alanlarının başında aydınlatma ve haberleşme gelmektedir. 

Yerleşim merkezlerine uzak yerlerdeki GSM vericilerinin ve radyo istasyonlarının enerjilerini karşılamak için 

ideal çözümdür.  Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların 

çoğunun güneş enerjisi üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır.  

 

Şekil 7. Güneş panellerinin paralel bağlanması 

 

Akımı arttırmak için ise güneş pilleri paralel bağlanır. Burada ise ön yüzle ön yüz , arka yüz ile de arka yüz 

arasında bağlantı sağlanır.  Eğer aynı gerilimde daha fazla akıma ihtiyacımız varsa bu sefer de modüller paralel 

bağlanarak istediğimiz 12 V’ luk güç çıkışını alabiliriz.  Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde 

biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. 

Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik 

gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş 

pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. 

PV hücreler  0,5 civarında küçük bir gerilim üretirler. Bir PV modül veya panel yüksek gerilim veya yüksek 

akım elde yapmak için, güneş pilleri Seri veya paralel bağlanırlar. Seri bağlantında hücrelerin gerilimler 

değerleri, paralel bağlantıda ise hücrelerin akım değeri toplanır.  Sistemde kullanılan, fotovoltaik 

üreteçlerintümünün oluşturduğu yapıya ise örgü veya dizi denilmektedir. 

Dizinin çok büyük olduğu uygulamalarda, daha kolay yerleştirme ve çıkış kontrolü için sistem, alt-örgü 

gruplarına ayrılabilir. Dizi, bir modülden oluşabileceği gibi 100.000  veya daha  fazla modülden de ulaşabilir. 

Güneş pilleri, elektrik şebekesinin olmadığı, yerleşim yerlerinden uzak yerlerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor 
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ve pahalı olduğu durumlarda kullanımı ekonomik yönden çok uygundur. Güneş ışınlarını elektrik enerjisine 

çeviren ve sistemin ana elemanı güneş pilleridir. 1950’ler de %4 olan verimleri günümüzde %20 civarına 

gelmiştir. Verimleri güneşin 1000 W/m2  enerji yaydığı bölgeye göre hesaplanmaktadır ancak Türkiye’de bu 

değer 1300 W/m2  olduğundan verimleri daha iyi değerler almaktadır. 1 m2 alanda kayıplar ihmal edilirse 195 

Watt elektrik üretilebilir. Seri bağlamada solar panelin bağlantıları yapılırken bir panelin artı ucu diğer panelin 

eksi ucuna bağlanır. Paralel bağlamada ise bunun tam tersi durum geçerli. Bir panelin artı ucu diğer panelin  artı 

ucu ile birleştirilir [14]. 

3.1. Serial-Parallel Connection of PV Panels 

Değişik seri ve paralel kombinasyonlar uygulanarak panelin akım-gerilim karakteristikleri ayarlanabilir. Güç 

çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte 

edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Ancak fotovoltaik paneller optimum 

şartlarda optimum güçlerini verebilirler.  Panelin camının kirlenmesi, güneş ışınlarının sabah ve akşam dik açıyla 

gelmemesi, havanın çok sıcak  ve çok soğuk olması verimin düşmesine neden olur.  

Güneşten gelen ışınların güneş panellerine dik olarak düşmesi ve düşüş açının dik olması gerekir. Bu açıları 

hesaplayan güneş takibi yapan aparatların kullanılması sistem verimini artırır ve bu açıyı hesaplamak 

zorunluluğunu ortadan kaldırır. Açının önemi, panellerin verimliliğinin maksimum seviyede kullanılması ve elde 

edilen enerjinin maksimum seviyede olması için çok önemlidir. Bir güneş panelinin etiketindeki değerler 

yazılıdır.  STC (Standart test şartları). Bu şartlar 1000 W/mgüneş enerjisinin 25 C’lık sıcaklığın ve hava 

kütlesinin (AirMass) 1,5 olduğu şartlardır. 

 

Şekil 8.Serial-Parallel Connection of PVPanels 

Seri paralel bağlantı büyük değerde akım ve gerilim değerleri sağlar. Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli 

olduğu her uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, 

akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir günes pili sistemi 

(fotovoltaik sistem) oluştururlar. 

Bu sistemlerdeyeterli sayıda güneş pili modülü, enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz olduğu 

zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. 

Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, yüke gerekli olan enerji 

akümülatörden alınır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim 

birimi ise akünün durumuna göre, ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. 

Güneş pillerinin kullanım alanlarının başında aydınlatma, haberleşme ve hesap makineleri gelmektedir. Gene bu 

bağlamda yerleşim merkezlerinden uzak yerlerdeki GSM vericilerinin ve radyo istasyonlarının enerjilerini 

karşılamak için ideal çözüm sağlarlar. Güneş pilleri ile elektrik üretildiğinde, bizleri şebeke bağımlılığından, 

jeneratörlerin bakım ve işletme masraflarından kurtarır. Solar panellerin paralel bağlanması sonucu çıkış akım 

değerini artar buna karşılık panellerin seri bağlanması sonucu gerilim değeri yükselir. Solar panel bağlantıları 

kullanımlarına bağlı olarak farklı sistemlerde farklı tipte bağlanabilir. Bazı durumlarda akımın artırılmasını 
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gerektirirken, bazen de gerilimin artmasına ihtiyaç olabilir. 

SOLAR PV ENDÜKLENEN GERİLİMİN ANALİTİK İFADESİNİN BULUNMASI   

Fotovoltaik hücrelerde güneşten gelen ışınımın bir kısmı emilir ve emilen bu kısım elektirik enerjisine 

dönüştürülür. Modül yüzeyine gelen güneş ışınımın bir kısmı ise hücreler tarafından soğurulmadan modül 

yüzeyinden geri yansırlar. Yansımayı en aza indirmek için yüzey kaplama camlarının yapısı önemlidir. Modül 

yüzeyinden hücrelere iletilen güneş ışınımı emiliminin arttırılması için farklı güneş pilleri kullanılır. Fotovoltaik 

modüllerin verimliliğini etkileyen bir diğer faktör modül yüzeyinin kirlenmesidir. Kirlenmeden dolayı hücrelere 

iletilen güneş ışınımın da azalma oluşur.Işınımda ki bu azalma soğurulma miktarını azaltır ve enerji üretimde 

kayıplara neden olur.Modül yüzeyinde oluşan kirlilik yağışlardan, tozlanma ile çevresel etkenlerden 

 kaynaklanmaktadır. 

Modüllerin konumlandırılması verimliliği etkileyen bir başka koşuldur.Modüller maksimum verimi güney 

cephesinde vermektedir.Panellerin hareketli bir konstrüksiyon üzerinde tasarlanmalarında güneşten gelen ışımayı 

takip edebilmekte  ve günün  her saatinde  en yüksek verimi sağlamaktadır.Panellerin aşırı ısınması sonucu 

kayıplar oluşur.Ortam sıcaklığı yükseldikçe hücre sıcaklığı da yükselir ve sistemde kayıplar oluşur.Bu kayıpları 

önlemek için soğutma sistemleri kullanılır.Panelleri konumlandırmadan önce bölgenin yıl içindeki sıcaklık 

değerleri bilinmelidir ve buna göre konumlandırma yapılmalıdır. 

 

Şekil 9.Fotovoltaik panellerde endüklenen gerilim ((28.2o C ) sıcaklık ve 100 (w/mm2) Işıma değerinde) 

Fotovoltaik panellerin gölgede kalması da modül verimliliğini etkilemektedir. Gölgeye neden olan etkenler 

dağlar, ormanlık araziler, ağaçlar, binalar gibi çevresel etkenlerdir. Hücre üzerindeki küçük bir gölgelenme 

verimliliğe önemli ölçüde etki eder. Bir hücredeki gölgelenme diğer dizelerde ki hücrelerin performansını da 

önemli ölçüde etkiler. Dış etkenlerden kaynaklan gölgelenmenin yanı sıra aynı dizede ki modül sırası öndeki 

modül sırası tarafından gölgelenebilir bu da verimliliğe etki eder.Bu kayıpların yanı sıra sistemde oluşan 

kayıplar, kablolarda oluşan kayıplar, doğru akımı alternatif akıma çevrimde kullanılan invertörlerde oluşan 

kayıpları söyleyebiliriz. 
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Şekil 10.Fotovoltaik panellerdeendüklenen gerilim için eşdeğer devre (Değişik sıcaklık ve ışıma değerlerinde) 

Paneller, ortam koşullarının elverişli olması durumunda nominal güçlerini üretebilirler. Panel camının kirli 

olması, güneş ışınlarının geliş açısının dik olmaması, havanın çok sıcak veya çok soğuk olması panel verimini 

düşürecektir. Bu yüzden hesaplanan güç değerinin biraz yukarısında bir değerde panel kullanmak uygun 

olacaktır. 

 

Şekil 11.Fotovoltaik panellerde endüklenen gerilim ((28.2 o C ) sıcaklık  ve  535 (w/mm2) Işıma değerlerinde) 

Fotovoltaik pillerde atmosfer ve diğer çevresel etkilerin verimlilik üzerine etkileri oran azaltma faktörü ile 

belirlenir. Bu faktörde, yıl içindeki zaman, bulutluluk, toz, sıcaklık, hava kirleticileri, kar miktarı, gölge gibi 

parametreler etkili olmaktadırlar. Belirtilen her bir parametrenin etkisi verimlilik hesaplamalarında kullanılır. 
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Tablo 1. Çeşitli sıcaklık ve ışıma değerlerinde PV panellerdeendüklenen gerilimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotovoltaik piller yarıiletken malzemeler yapılmış olup güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler. Fotovoltaik 

piller bilinenin aksine yüksek sıcaklıktan ziyade çok düşük sıcaklıkta yeteri güneş ışınımları aldıkları 
konumlarda daha verimli çalışırlar. Fotovoltaik piller ve güneş ışınımı yoğunluğu değişimi aşağıda verildiği 

gibidir: 

 Foton akımı güneşli tam açık havada maksimumdur. 

 Parçalı bulutlu, kapalı hava şartlarında güneşten gelen ışımaya bağlı olarak fotonakımı azalır. 

 Akım- gerilim (I-V) eğrisi düşük güneş yoğunluğunda aşağı düşerek daha küçük alan kaplar. 

 Bulutlu bir havada kısa devre akımı (ISC) önemli oranda düşecektir. 
  

Saat Sıcaklık (o C) 
Solar Işıma 

(w/m2) 

İndüklenen 

gerilim (V) 

5:30          100 28.2 81.8 

6:00 190 29.3 116.9 

6:30 260 29.8 137.5 

7:00 320 30.2 146.5 

7:30 405 31.4 156.3 

8:00 490 32.4 157.7 

8:30 535 33.5 166.4 

9:00 605 34 160.2 

9:30 650 34.4 166 

10:00 730 35.5 162.1 

10:30 740 35.7 156.8 

11:00 750 35.9 155.6 

11:30 755 36.01 154.3 

12:00 775 36.03 157.1 

12:30 800 36.04 161.7 

13:00 790 35.08 159.2 

13:30 750 35.05 154.8 

14:00 725 35.2 159.2 

14:30 700 34.6 157 

15:00 600 33.8 159 

15:30 500 32.4 157.9 

16:00 400 31.3 158.4 

16:30 250 29.6 133.4 

17.00 100 28.2 81.8 
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Artan güneş ışınımı ile panelden elde edilen güç artarken, sıcaklık artışı güç üretimini olumsuz 

etkilemektedir.SPSS istatistik programı ile Tablo 1 deki değerler kullanılarak, Fotovoltaik sistemde endüklenen 

gerilimin sıcaklık ve ışımaya bağlı ifadesi, 

𝑉 = 0.175 ∗ 𝐺 − 8.402 ∗ 𝑇 + 331.919                                                                      (15) 

olarak bulunur. Burada V, fotovoltaik sistem terminallerinde endüklenen gerilim, G, güneşten gelen ışıma, T, 

ortam sıcaklığını göstermektedir. 

G=[100 190 260 320 405 430 535 605 650 730 740 750 755 775 800 790 750 725 700 600 500 400 250 100]; 

T=[28.2 29.3 29.8 30.2 31.4 32.4 33.5 34 34.4 35.5 35.7 35.9 36.01 36.03 36.04 35.08 35.05 35.2 34.6 33.8 32.4 

31.3 29.6 28.2 ]; 

V=[81.8 116.9 137.5 145.5 156.3 157.7 166.4 160.2 166 162.1 156.8 155.6 154.3 157.1 161.7 159.2 154.8 159.2 

157 159 157.9 158.4 133.4 81.8]; 

Plot3(x,y,z), grid on 

 

 

 

Fotovoltaik sistemlerde elektrik enerji üretiminietkileyen parametreler: 

 Fotovoltaik panel yüzeyine gelen güneş ışınımının yoğunluğu, 

 Fotovoltaik  sistemin kurulduğu yöredeki güneşlenme süresi, 

 Güneş ışınımının panel yüzeyine geliş acısı, 

 Fotovoltaik panel yüzeyinin sıcaklığı, 

 Kullanılan malzemenin yapısı,multi kristal paneller ısındıkça verimleri mono kristal panellere göre daha 

çok düşmektedir. Bu yüzden multikristal panellerin yeterli derecede soğutulmaları daha çok önem 

kazanmaktadır. 

Güneş panel yüzeyin çok az tozlanması bile toplam elektrik akımının maksimum  çıkış gücünü önemli ölçüde 

azaltır.  Ayrıca, donatıların üzerine düşebilen kuş pislikleri ve yaprak gibi küçük nesnelerin ortadan kaldırılması 

da önemlidir. Söz konusu nesneler sadece güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren üniteleri gölgelemekle 

kalmaz, aynı zamanda güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren diğer üniteler zarar verebilir . Panelde en 

yüksek güç, güneşli ve serin havalarda elde edilir.  
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Buradan yola çıkarsak, bir güneş sisteminin kurulumu gerçekleştirilirken, kurulumun yapıldığı bölgedeki 

iklimsel koşulların mutlaka dikkate alınması gerekir. Güneş panellerinin mümkün olan en verimli şekilde 

kullanılabilmesi için, gün içerisinde sürekli olarak değişen PMAX’ın takip edilmesi ve tüm sistemin bu çalışma 

noktasında çalıştırılması gerekir. Bunu sağlayan çeşitli algoritmalar mevcuttur. B u işleme en yüksek güç noktası 

takibi MPPT (Maximum Power Point Tracking) denmektedir [16]. 

SONUÇLAR  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin kullanım miktarı ülkemizde oldukça düşük 

seviyelerdedir. Birçok dünya ülkesinin güneş enerjisi potansiyeli ülkemizden daha düşük olmasına rağmen bu 

ülkelerin güneş enerjisinden faydalanma oranı ülkemize göre çok, çok yüksek seviyelerdedir.  

Bu çalışmada fotovoltaik panelin eşdeğer devresiMatlab/Simulik ilemodellendirilmiştir.Çıkış gerilimin analitik 

ifadesi sıcaklık ve ışıma değerlerine bağlı olarak SPSS istatistik programı ilebulunmuştur. 

Güneş ışınım şiddeti panelde endüklenen gerilimi doğrudan etkilemektedir. Güneş ışınım şiddetinin düşmesi 

panellerde endüklenen gerilim değerini düşürmektedir. Panel sıcaklığı ile panelde endüklenengerilim arasındaki 

ilişki ise ters orantılıdır. Ortam sıcaklığı arttıkça panelde endüklenengerilim düşmektedir. 
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ABSTRACT 

 

Harmonics generally occur due to the presence of non-linear circuit elements and / or  non-

sinusoidal sources is found in the power system.Harmonics are pollution in power systems. 

With the use of static converters, this pollution rate increases day by day. The increase of 

power electronic elements and various nonlinear elements every day causes the increase of the 

non-sinusoidal size circulating in the energy system. The presence of harmonic components in 

power systems will lead to distortion of the sinusoidal wave.As a result of non-linear elements 

or non-sinusoidal sources, the sinusoidal wave form in the energy system is distorted. These 

distorted waves are called "non-sinusoidal waves". The wave outside the fundamental wave is 

called the "harmonic component".Demand for electricity energy is increasing day by day. 

Harmonics must be destroyed for a more reliable and higher quality energy.Considering 

increase of non-linear elements in recent years, it appears that harmonics will greatly affect our 

energy system in the near future. Harmonic currents tend to flow from the harmonic source to 

the lowest impedance in power system.Harmonics producing by non-linear characteristic loads 

or sources are added to power system. This paper analyzing  variousnon-sinusoidal voltage or 

current distortion waveforms generated by typical non-linear loads such as uninterruptible 

power supply (UPS), DC/DC power converter,  frequency converter, DC/AC rectifier, switched 

power supplies, saturated magnetic components and power electronic switches. Even if the 

power of the nonlinear loads are low, they distort the sinusoidal wave form of  current or 

voltage. Effects of  harmonics on power system can cause such problems as change of power 

factor, neutral current increase, heating of transformers, increase of losses, capacitor fuse 

blowing,Increase in voltage drop in power system, memory of CAD / CAM terminals 

deletedvibrations in electric motors, resonances  and device malfunctions. Nonlinear loads, 

even at low power, distort sinusoidal current and voltage waveforms in energy systems. 

Considering the large number of nonlinear loads connected to the power systems, it is very 

important for the quality of the energy to eliminate the resulting harmonic distortion. Non-

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etep.5/full
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mailto:suleymanadak@yahoo.com
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http://www.completepowerelectronics.com/uninterruptible-power-supply-ups/
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linear elements cause serious harmonic pollution in production, transmission and distribution 

systems and decrease the quality of energy given to consumers, and harmonics in power system 

must be destroyed before larger problems occur. This paper presents a detailed analysis of total 

harmonic distortion (THD) in terms of presence of a nonlinear load in the power circuit. The 

six pulse rectifier in the power system act as a harmonic source. The harmonic components 

such as the 5th, 7th, 11th, 13th, 23rd, 25th, etc.  produced by a six-pulse rectifier.Simulink is a 

bundle program of Matlab that is used to build, simulate and analyze dynamic system models. 

The hamonic analysis of the power system was performed with the help of the Matlab / 

Simulink program. 

 

Key words: Harmonic analysis, Power system harmonics, Power quality, Non-linear load,Total 

harmonic distortion. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde elektrik enerjisinin tüketimi gün be gün artmaktadır. Yaşama sağladığı bu katkılar 

nedeni ile bu enerjinin kaliteli olması gerekmektedir. Güç kalitesi kavramından maksat, sabit 

şebeke frekansında; sabit ve sinüzoidal biçimde değişen uç gerilimidir. En genel anlamda, 

kaliteli bir elektrik enerjisini belirleyen kriterler, enerjinin sürekliliği, gerilim ve frekansının 

sabitliliği güç faktörünün bire yakınlığı, harmonik distorsiyonun standartlarca kabul edilen 

değerlerin altında olması gerekmektedir. Kaliteyi belirleyen bu kriterlerin, elektrik enerjisinin 

üretimi, iletimi ve dağıtımı sırasında sağlanması gerekmektedir. Güç sistemlerinde 

başlangıcından beri non-lineer elemanlar ve non-lineer yükler var olmuştur. Non-lineerlik 

etkisi ve non-lineer eleman sayısı, harmonik üreten elemanların güç sistemine bağlanmasıyla 

hızlı bir şekilde artmıştır. Güç sistemine bağlanan elemanların akım ve gerilim şeklinin 

sinüzoidal ve 50 Hz frekansta olması istenir. Bu durum sisteme lineer elemanların bağlanması 

sonucu elde edilebilir. Günümüzde gittikçe artan sayıdaki non-lineer elemanların güç sistemine 

bağlanması ile sinüzoidal olmayan büyüklüklere ortaya çıkmakta ve bunlar da harmonikleri 

doğurmaktadır.Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara “HARMONİK” adı verilir. 

Güç elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış göstermesi 

enerji sisteminde dolaşan non-sinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden olmaktadırlar. Bunun 

bir sonucu, akım yada gerilim için harmonik distorsiyonu da artmaktadır. Elektrik güç 

sistemlerinde harmonik distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta bulunan 

mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir. Statik 

dönüştürücülerin kullanın arması ile bu kirlilik oranı gün be gün artmaktadır [1]. 

Doğrusal olmayan bir elemanın akım – gerilim karakteristiği doğrusal değildir.Bu eleman tam 

sinüs biçimli bir gerilim kaynağına bağlandığında elemanın akımı,tam sinüs biçimli bir akım 

kaynağına bağlandığında elemanın gerilimi harmonik bileşenler içerecektir. Doğrusal olmayan 

bir elemanın akım veya gerilimlerinden herhangi birisi veya ikisi birden harmonik bileşenler 

içerir. Fakat her ikisi birden tam sinüs biçimli olamazlar.  

Harmonikler genel olarak devredeki elemanın özelliğine ve kaynağın durumuna göre ortaya 

çıkarlar. Eğer devrede non-lineer elemanlar veya  non-sinüzoidal kaynaklar bulunacak olursa 

veya bunların her ikisinin de olması durumunda meydana gelirler. Bu şekilde çeşitli elemanlar 

veya olaylar sonucunda enerji sistemindeki sinüsoidal dalga biçimi bozulur. Bu bozuk dalgalar 
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“non-sinüsoidal dalga” olarak adlandırılır. Non-sinüsoidal dalga biçimleri, periyodik olmakla 

birlikte sinüzoidal dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüsoidal dalgaların toplamından 

oluşmaktadır. Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara  “harmonik bileşen” adı verilir. Non-

lineer elemanlara örnek olarak şunlar  verilebilir: 

 Kesintisiz güç kaynakları(UPS), 

 Güç sistemlerinde kullanılan  kontrol devreleri, 

 Matalurjide kullanılan indüksiyon ile ısıtma, 

 Doyma bölgesinde çalışan transformatörlerin mıknatıslanma akımları, 

 Bilgisayarlar, 

 Kompakt flüoresan lambalar, cıva arkı, cıva buharı, neon,  ksenon ve yüksek basınçlı 

sodyum lambalar gibi gaz deşarjlı aydınlatma elemanlar, 

 Motor hız kontrol düzenleri, 

 Güç sisteminlerinde kullanılan statik dönüştürüçüler; AC/DC doğrultucular, DC/AC 

inverterler (eviriciler), DC/DC konverterler, kaynak makineleri, ark fırınları, gerilim 

regületörleri, frekans çeviriciler, v.b. 

 Enerji tasarrufu amacıyla kullanılan aydınlatma armatürleri, 

 Elektrik makinelerindeki diş ve olukların meydana getirdiği harmonikler, 

 Fotovoltaik sistemler ile elektrikli ulaşım sistemleri gibi sistemler sayılabilir. 

Enerji tesisinin güvenilir ve kararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve işletme 

aşamasında non-lineer elemanların veya non-sinüsoidal kaynakların meydana getirdiği 

harmonik büyüklüklerinin hesaplanarak veya ölçülerek ortaya konması gerekir [2].  

 

ELEKTİRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

Nowadays, the quality of current and voltage waveforms are an issue of the utmost importance 

for power systems, electric energy consumers and also for the manufactures of electric and 

electronic equipment. There are several problems and techniques for power quality 

improvement as being discussed by different researchers. 

Harmonik bileşenleri içeren devrelerde akım ve gerilimin ani değerleri, 
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gerilim için,  
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                                                                                      (4)

   

ifadelerinden tespit edilir. Bu eşitliklerde I0  ve V0 akım ve gerilimin doğru bileşeni,, In n 

mertebeden harmonik akımının tepe değerini göstermektedir.Harmonik içeren güç devrelerinde 

dört adet güçten söz edilebilir. n  ‘n. harmonik akımının faz acısı, n ’ ise  n. harmonik 

gerilimin faz açısını ifade etmek üzere, böyle büyüklüklerin bulunduğu devrede aktif güç 

ifadesi,  
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denklemi, ile tanımlanır.Görünür güç, 
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(7)  

eşitliği ile ifade edilir. Harmonikli güç sistemlerinde tanımlanan diğer büyüklük 

distorsiyon gücüdür. Distorsiyon gücü , 

222 QPSD 
                                                                                                                          

(8)  

olarak belirtilir.Harmonikli devrelerde güç faktörü, 

S

P
GF 

                                                                                                                                            

(9) 

şeklinde tanımlanır. Burada P, aktif gücü [W],  S, görünür güçü [VA], olarak göstermektedir. 

Toplam harmonik distorsiyonu, harmonik bileşenlerin temel bileşene göre seviyesini 

belirlemede  dikkate alınan en önemli ölçüttür. Sinüsoidalden uzaklaşmayı, distorsiyonu diğer 

bir deyişle bozulmanın derecesini belirtir. Bu büyüklükler harmonikli dalganın sinüsten 

uzaklaşmasının bir ölçüsüdür. Hem gerilim, hem de akım için verilebilir. 
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şeklinde ifade edilir. Akım toplam Harmonik distorsiyonu (akım bozulma faktörü ) THDI, 
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şeklinde tanımlanır.Değerleri ne kadar küçük olursa,enerji tesislerindeki akım ve gerilimin 

değeri sinüs eğrisine daha yakın olur. Son yıllarda non-lineer yüklerdeki artış dikkate 

alındığında, harmoniklerin yakın gelecekte enerji sistemimizi büyük oranda etkileyecekleri 

gözükmektedir. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının harmonikler ve meydana getirdiği 

olumsuzlukları hakkında yeterli bilgileri yoktur. Bu nedenle harmonikler konusunda 

tüketicilerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Tanımları verilen THD, TDD, HDV, HDI gibi 

sınır değerler tespit edilmelidir. Harmonik üreten tesislerde bu faktörlerin değerleri 

standartlarca kabul edilen değerlerin altında tutulmalıdır. 

 

Saf sinüs eğrisi durumunda harmonik bulunmayacağından,harmoniklerin değeri matematiksel 

olarak sıfır olacağından bu büyüklüklerin değeride sıfır olur.  Kuru tip transformatörlerin K 

faktörü,nonliner yüklenen ve genellikle 500KVA’nın altındaki transformatörlerde yüklenme 

kapasitesinin bir ölçütüdür. Bu faktör imalatçılar tarafından ifade edilen bir büyüklük olup, 

 
















1

2

1

.
n

n
Faktörü

I

I
nK

                                                                                                                         
(12)         

olarak ifade edilir.Burada In per-unit olarak transformatörün akım bileşeninin per-unit değeri, 

I1, temel bileşen akımını, n harmonik derecesini göstermektedir. Eğer devrede non-lineer 

elemanlar veya  non-sinüzoidal kaynaklar bulunacak olursa veya bunların her ikisinin de olması 

durumunda harmonikler meydana gelir. Bu şekilde çeşitli elemanlar veya olaylar sonuçunda 

enerji sistemindeki sinüzoidal dalga biçimi bozulur. Bu bozuk dalgalar “non-sinüzoidal dalga” 

olarak adlandırılır. Non-sinüsoidal dalga biçimleri, periyodik olmakla birlikte sinüsoidal dalga 

ile frekans ve genliği farklı diğer sinüzoidal dalgaların toplamından oluşmaktadır. Temel dalga 

dışındaki sinüzoidal dalgalara  “harmonik bileşen” adı verilir. Güç sistemindeki sinüsoidal 

dalganın simetrisinden dolayı  5., 7.,11,.... gibi tek harmonik bileşenleri bulunur.Sinüsoidal 

olmayan peryodik bir fonksiyonun Fourier analizi aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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Fourier katsayılarından An ifadesi, 
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Diğer Fourier katsayısı Bn ifadesi, 
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(15) ve (16) denklemlerini aşağıdaki şekilde yazabiliriz, 
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genel ifade, 
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olarak ifade edilir. Non-lineer yüklerin sebep olduğu  harmoniklerin  güç sistemini  rezonansa 

getirmemesine dikkat edilmelidir. Rezonans şartları her harmonik bileşenler için ayrı, ayrı  

hesaplanmalıdır. Bir güç sistemine harmonik kaynaklarından enjekte edilen harmoniklerin 

olması durumunda, bunlar şebekeyi herhangi bir bileşeni yada bileşenler için  rezonanslar 

oluşturacak şekilde etkirler. Yüksek dereceli harmonikler, tüm sistemi etkileyebilir. Bu etkiler 

güç sistemi ve diğer ekipmanların da performansını azaltır. Üç fazlı tam dalga kontrollü 

doğrultucu giriş akımı denklem  (1) verilmiştir.  

𝐢(𝛚𝐭) = 𝟒𝟔𝐒𝐢𝐧(𝛚𝐭 − 𝟏𝟐) + 𝟏𝟎𝐒𝐢𝐧(𝟓𝛚𝐭 + 𝟏𝟐𝟎) + 𝟔𝐒𝐢𝐧(𝟕𝛚𝐭 + 𝟏𝟎𝟎) + 𝟑𝐒𝐢𝐧(𝟏𝟏𝛚𝐭 −
𝟏𝟑𝟎) + 𝟐𝐒𝐢𝐧(𝟏𝟑𝛚𝐭 − 𝟏𝟓𝟎) + 𝟏. 𝟐𝐒𝐢𝐧(𝟏𝟕𝛚𝐭 − 𝟑𝟎) + 𝟎. 𝟖𝐒𝐢𝐧(𝟏𝟗𝛚𝐭 − 𝟔𝟎)                                                                 

(20) 
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(20) denklemine ilişkin dalga formları Şekil 1’de verilmiştir 

 

Şekil 1 Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı harmonik bileşenleri 

Non-lineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüzoidal akım ve gerilim 

dalga şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok sayıda non-lineer yük göz önüne alınırsa 

bunların sonucunda ek kayıp ve THD (Toplam Harmonik Distorsiyonu ) değerlerinin yüksek 

değerlere varması kaçınılmazdır. Non-lineer yüklerin etkinliğinin azaltılması, harmonik 

distorsiyonunun giderilmesi  enerjinin kalitesi açısından çok önemlidir.  

Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden 

olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler.Böylece çeşitli harmonik 

problemlerinin analizi için, harmonik seviyesinin hesaplanması ve daha büyük problemler 

oluşmadan harmoniklerin giderilmesi gerekir. Harmonikli devrelerde güç kaynağı ile yük 

arasına maksimum güç faktörünü elde edecek şekilde filtreler yerleştirilmelidir. Harmonik 

bileşenlerin tek, tek kompanzasyonu yapılabilir. Harmonik bileşenlerin güç sistemindeki 

zararları şöyle sıralanabilir:  

Current and voltage wave shapes expected to be in pure sinusoidal form under normal 

conditions are distorted in systems with harmonics. Problems generally caused by the wave 

shape distortion are; 

 Source voltage wave shape distortion 

 Efficiency loss in transmission and distribution depending on RMS current increase on 

lines 

 Failures in compensation systems 

 Overheating in electrical engines and transformers 

 Failures in sensitive electronic devices, PLC and CNC devices 

 Difficulties and abrasions in insulation levels of equipments 

 Increased losses in the system 

 Having faulty works in protection and control systems 

 Increased voltage reductions 

 Resonance risks at high frequencies in systems 

 Sistemi kontrol eden elektronik kartlarda arızalar oluşma, 
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 Fazladan akım çekilmesi ine sebep olurlar,fazladan çekilen akım kabloların ısınmasına 

neden olmaktadır. Şalterlerde ve benzeri koruma sistemlerinde zamansız açmalar ile 

kompanzasyon sistemi kademelerindeki sigortalarının veya  şalterlerin zamansız  açması. 

 Harmonik akımların kullanıldıkları güç sistemi ile rezonansa girmesi, 

 Aydınlatmalarda ve PC ekranlarında titreşimlere neden olma, 

 Harmonikler sonucunda fazladan çekilen reaktif güç, trafolarda histerisis ve fuko 

kayıplarının artmasına neden olacağından; trafolardan ses gelmesine ve ısınmalara neden 

olma, 

 Motor ve generatör gibi döner makinelerde harmoniklerin yarattığı en ciddi etki rotor ve 

stator devrelerinde aşırı ısınmadır. Harmonik akımları sebebiyle bakır kayıpları, 

harmonik gerilimleri sebebiyle ise demir kayıpları artar. Yüksek frekanslı harmonik 

bileşenleri, makinenin düzgün dönmesi için oluşturulması gereken şebeke frekansındaki 

döner manyetik alanı bozar ve makinenin gürültülü ve sarsıntılı çalışmasına yol açar. 

Harmoniklerin bulunduğu bir sistemde çalışan motorun verimi azalır. 

 

Yüksek mertebeli harmoniklerin frekansı da yüksek olduğundan (n.f)  enerji iletim hataları ile 

(telefon ) hatlarının yakın olduğu yerlerde telefonlarda parazit baş gösterir. Bu sebepten dolayı 

telefon hatlarını enerji iletim hatlarından uzak yerlerden geçirmek gerekir. Mümkün mertebe 

yer altı şebekeleri kullanılmalıdır. 

 

ÜÇ FAZLI TAM DALGA KONTROLLÜ DOĞRULTUCU GİRİŞ AKIMI TOPLAM 

HARMONİK DİSTORSİYONU 

Üç falı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonik distorsiyonunun 

hesaplanmasında Matlab yazılım programı kullanılmıştır. Matlab yazılım programı teknik 

hesaplamalar ile mühendislik uygulamalarında yüksek bir performansa sahiptir. Harmonikler 

transformatörlerde bakır ve demir kayıpları ile kaçak akıların artmasına, döner makinelerde 

kayma ve momenti etkileyerek gürültülü ve vuruntulu çalışmalarına, verimlerinin düşmesine 

sebep olmaktadırlar. Sinüs dalgasının sıfırdan geçişine göre tetikleme yapan sinyallerin yanlış 

sinyaller vermesine, rezonans olaylarından dolayı sigortaların sık, sık atmasına sebep 

olmaktadır.  

 

Koruma rölelerinin yanlış sinyaller sonucunda ya erken yada geç açılmalara sebebiyet 

vermesine, şebekede çalışmakta olan tüm cihazların normal ömürlerinin kısalmasına neden 

olmaktadır.Üç fazlı  tam dalga kontrollü  doğrultucu giriş akımı değişimi Şekil  3’te verildiği 

gibidir. Dönüştürücünün harmonik analizi yapıldığında üç ve üçün katı harmoniklerin sıfır 

olduğu ve çift katsayılı harmoniklerin sistemde bulunmadığı görülecektir.  

 

Şekil 2 Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı 
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Konverterlerde üç ve üçün katı harmonikler ile çift harmonikler sıfırdır.Eğri x eksenine göre 

simetrik olduğundan Fourier analizinde sadece sinüslü terimler bulunur.Bundan dolayı 

harmonik eliminasyonun da hedef 5. ,7.,11.,13 gibi harmonik bileşenleri elimine etmedir. 

Simetriden dolayı A0 değeri sıfırdır. () denkleminden Fourier katsayısı An değeri (15) 

denkleminden, 
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olarak elde edilir. Diğer Fourier katsayısı (16) denkleminden, 
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Şeklinde bulunur.  (17), (18) ve (19) denklemlerinden kontrollü doğrultucu giriş akımı ifadesi, 
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olarak bulunur. (3) denkleminin efektif değer, 

                                                                                                                                  

(24) 

olarak bulunur. (10) denkleminden kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonik 

distorsiyonu,THDI=%31.07 olarak bulunur. Şekil 3’te Matlab/Simulik devresinden 

THDI=31.1% olarak bulunmuştur. Teorik deger ile Matlab/  Simulinkte bulunan THDI 

değerlerinin aynı olduğu gözlenmiştir. Elektrik şebekelerindeki dalga şekillerinin simetri 

özelliklerinden dolayı  çift katsayılı harmonik (2., 4., 6 harmonik) bileşenler ile karşılaşılmaz . 

Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı Fourier analizi Fourier bloklarının 

kullanılması ile gerçekleştirilir. 

Statik konvertörlerin güç sistemlerinde kullanılmasının arması ile harmonic distorsiyon günbe 

gün artmaktadır. Yük akımlarının sinüzoidal olmaması gerilim dalgalanmalarına da sebep olur. 

Önlem olarak doğrultma işleminde elden geldiğince yüksek darbeli doğrultucular 

kullanılmalıdır. Darbe sayısı artıkça harmonik oranı azalmaktadır. Darbe sayısını 6’dan 12’ye 

veya 12’den 36’ya çıkartılması ile harmonik bozulmalarda önemli azalmalar sağlanır.Üç fazlı 

tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonik distorsiyonu  Matlab/Simulik ile  

güç sisteminin benzetimi yapılarak Şekil 3’teki eşdeğer devre kurulur. 
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Şekil 3 Güç sisteminin Matlab/Simulink eşdeğeri 

 

Devrede harmoniklerin etkisi ilk olarak kondansatörler üzerinde görülür.  Şu anda harmonik 

distorsiyon değerleri elektrik şebekeleri için ölümcül problemler oluşturmamakla birlikte,güç 

elektroniği elemanlarının gün geçtikçe kullanımının artması ile birlikte ileride enerji 

tesislerinde istenmeyen problemler baş gösterecektir.Bu nedenle işletmelerin düzenli ve 

sorunsuz çalışması için, mutlaka harmoniklerin standartlarca belirtilen seviyelerin altında 

tutulması veya tümden yok edilmeleri gerekir. 

Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük 

uzaklıkta bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki 

kirliliktir. Statik dönüştürücülerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün 

artmaktadır. Güç elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış 

göstermesi, enerji sisteminde dolaşan non-sinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden 

olmaktadırlar. Bunun bir sonucu, akım yada gerilim için harmonik distorsiyonu da 

artmaktadır. Böylece çeşitli harmonik problemlerinin analizi için,harmonik seviyesinin 

hesaplanması ve daha büyük problemler oluşmadan harmoniklerin giderilmesi gerekir [7]. 

Non-lineer elemanlar, elektrik tesislerinde üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir 

harmonik kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. 

Enerji tesisinin güvenilir ve kararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve işletme 

aşamasında non-lineer elemanların veya nonsinüsoidal kaynakların meydana getirdiği 

harmonik büyüklüklerinin hesaplanarak veya ölçülerek ortaya konulması ve filtre devreleri 

kullanarak harmonik bozulma oranını düşürmelidir. 

 

Önemli harmonik kaynağı durumundaki büyük sanayi işletmeleri için ürettikleri harmonikler 

için yıllık tertiplenmiş yük çizelgeleri oluşturulmalıdır. Harmonik üreten bu işletmelere 

ürettikleri harmonik oranı ile orantılı bir ücretlendirmeye gidilmelidir. 
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Şekil 4 Tam dalga kontrollü doğrultucu çıkış gerilimi dalga formu 

Harmoniklerin ortaya çıkması işletme araçlarını ve tesislerini yükleyerek ek kayıplara ve aşırı 

ısınmaya sebep olmaktadırlar. Ayrıca rezonans olaylarına da sebep olarak işletme için çok 

zararlı bir durum meydana getirmektedir. Bu yüzden işletmelerde harmoniklerin meydana 

gelmemesi için, ilk aşamada tedbirler düşünülüp ona göre tasarım ve tesis yapılır. Sonuç 

olarak diyebiliriz ki, tüm elektrik sistemlerindeki elemanlar, sinüzoidal ve 50Hz frekansta 

salınan akım ve gerilimler için üretilmiştir. Bu yüzden akım ve gerilimdeki bozulmalar 

şebekedeki tüm elemanların hatalı çalışmasına ve hatta zarar görmesine neden olmaktadır. 

Non-lineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüsoidal akım ve gerilim 

dalga şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok sayıda non-lineer yük göz önüne 

alınırsa bunların sonucunda oluşan distorsiyonunun giderilmesi  enerjinin kalitesi açısından 

çok önemlidir. Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir 

harmonik kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. 

Harmonik seviyesinin hesaplanması ve daha büyük problemler oluşmadan harmoniklerin 

giderilmesi gerekir [9]. 

Harmonikler enerji sistemlerine teknik ve ekonomik olmak üzere iki türlü etki yaparlar.Teknik 

problemler tüketiciye kaliteli elektrik sunmayı etkileyen problemlerdir.Ekonomik problemler 

ise optimal çalışmayı etkileyen problemlerdir. Ülkemizde endüstriyel kuruluşların, 

sanayicilerin harmonikler konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değildirler. Üniversitelerce 

sanayi kuruluşlarının bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.  
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Şekil 5. Tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı  dalga formu 

Elektrik enerji sistemlerinde, akım ve gerilim dalga şekillerinin sinüsoidal biçimde olması 

esastır. Fakat sisteme bağlanan yarı iletken elemanlar, transformatör ve motor gibi non-lineer 

elemanlar dalga şeklinin bozulmasına neden olurlar. Bu durumda enerji sisteminde non-

sinüsoidal akım ve gerilimler oluşacaktır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak non-lineer 

elemanların kullanımının her geçen gün artması, harmonikli akım ve gerilimlerinin güç 

sisteminde etkilerinin ihmal edilemez seviyelere ulaşmasına sebep olmuştur. Aşırı doymuş 

magnetik devreler, arkla çalışan işletme araçları ve güç elektroniği sistemleri gibi bir çok 

sistem, akım ile gerilimi arasındaki bağıntı doğrusal olmadığından, harmonikleri 

oluşturmaktadır. Akım ve gerilim dalgalarında oluşan bu harmonikler elektrik tesislerine ve 

bu tesislere bağlı tüketicilere zarar vermekte ve hattan tamamen işlemez hale getirmektedir. 

Gerilim distorsiyonu kondansatörlerde ekstradan kayıplar üretir.  Sistem ile kondansatörler 

arasında oluşan seri ve paralel rezonans yüksek akım ve gerilimlere neden olur. Böylece 

kondansatörlerde ısınma ve kayıplar artıp arızalar oluşur [11].  

Harmonikler genel olarak non-lineer elemanlar ile nonsinüzoidal  kaynaklardan herhangi 

birisi veya bunların ikisinin sistemde bulunmasından meydana gelirler. Harmonikli akım ve 

gerilimin güç sistemlerinde bulunması sinüzoidal dalganın bozulması anlamına gelir. Bozulan 

dalgalar nonsinüzoidal dalga olarak adlandırılır. Fourier analizi yardımıyla temel frekans ve 

diğer frekanslardaki bileşenler cinsinde ifade edilebilir. Güç sisteminde harmoniklere karşı 

aşağıdaki önlemlerin alınması gerekir: 

 Endüstriyel tesislerde transformatörlerin beslediği yüklerin önemli bir kısmı harmonik 

kaynağıdır. Bundan dolayı transformatör güç hesaplamarında daha dikkatli olunması 

gerekir.Harmonikler transformatördeki kayıplarla beraber ısınmanın ve izolasyon 

sorunlarının da artmasına neden olurlar. Bu nedenle, K-faktörü diye bilinen özel 

transformatörler ya da standart transformatörler için K-faktörü çarpanı kullanılmalı.   

 Transformatörler, manyetik çekirdeği doyuma ulaştığında harmonikler üretmeye başlarlar. 

Bundan dolayı trafoları nominal güçlerinden fazla yüklenmemelidir.Güç 
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transformatorlarının primer sargılarının üçgen bağlı olması şart koşulmalıdır. Üçgen sargıda 

üç ve üçün katı harmonikler absorbe edilir. 

 Güç sistemlerinde statik konvertörlerin kullanımı gn be gün armaktadır.Doğrultma işleminde 

elden geldiğince yüksek darbeli doğrultucular kullanılmalıdır. Darbe sayısı artıkça harmonik 

distorsiyon oranı azalmaktadır.  

 Harmonik ölçüm iyi analiz edilmedir. Çünkü, söz gelimi, ölçüm yapılan noktada harmonik 

seviyeleri yüksektir; fakat bunun sistem üzerinde bir zararı olmayabilir. 

 Aktif veya pasif harmonik filtreleme uygulanır. 

 Üçüncü harmonik filtresi gibi  pasif harmonik filtre uygulamaları yapılır. 

 Elektrik tesisatında yük dağılımlarını değiştirerek çözüm yolu aranır. 

 Harmonik üreten yüklerde yapılacak muhtelif çalışmalar ile problem çözülmeye 

çalışılır.Tüm bu çözüm yöntemlerinde de finansal olarak en uygun opsiyon tercih edilir. 

Magnetik devrelerin aşırı doyması,elektrik arkları ve güç elektroniği devrelerindeki 

sinüzoidal gerilimin anahtarlaması ve kıyılması lineer olmayan olaylardır. Tüketiciler 

elektrik enerjisinin iyi kalitede olmasını talep ederler.Enerji sistemindeki cihazların normal 

çalışması sırasında, harmonik üreten ve besleme geriliminde çeşitli düzensizliklere neden 

olabilen yükler özel bir önem taşımaktadır. Yük akımındaki hızlı değişimler,müşterilerin 

enerji sistemine bağlandığı noktada gerilim değişimlerine neden olur.Bu tip yüklere örnek 

olarak,dönüştürücüler,transformatörler,ark fırınları,kaynak makineleri,demiryolu cer 

işletmeleri,haddehaneler,kömür ocağı çıkrıkları,döner rotorlu makineler,indüksiyon fırınları 

verilebilir. 

 

SONUÇLAR 

Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük 

uzaklıkta bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki 

kirliliktir. Statik güç elektroniği elemanları ile gerçekleştirilen konvertörler, hız control 

sürüçüleri, frekans konvertörlerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün 

artmaktadır. Non-lineer karakterli devre elemanların kullanımının gün be gün artış 

göstermesi, enerji sisteminde dolaşan nonsinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden olmuştur. 

Bunun bir sonucu, akım ya da gerilim için harmonik distorsiyonu da artmaktadır. Güç 

sisteminde üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucun bulunduğu  sisteminin harmonik analizi 

yapılmıştır.  Matlab/Simulink ile güç sisteminin modellemesi gerçekleştirilmiştir. Üç fazlı tam 

dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonik distorsiyonu teorik olarak  %  

31.07ve  Matlab/simulik ile yapılan simulasyonda  %31.1 olarak bulunmuştur. 
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