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PREFACE 

 

On behalf of Niğde Ömer Halisdemir University's academic team and administrative 

staff, I would like to welcome and greet all of you with peace and happiness and thank 

all the participants who have participated from various parts of Turkey and abroad to 

attend this International Turkic World Congress on Science and Engineering. 

About one year ago, when the vice rector of L.N. Gumilyov Eurasian National 
University visited to our university, we had decided to jointly carry out projects, 
scientific meetings and academic exchanges. Initially we have established a research 
center for Kazakh culture and education supported by Eurasian National University in 
our university. Secondly, we have initiated academic and student exchange 
programmes. Now, we have organized this excellent international scientific meeting in 
Niğde within a very short time. We are planning to hold this congress next year in 
Nursultan in Kazakhstan.  

The congress covers all areas related to engineering and natural sciences. I am very 
pleased that topics presented in the conference covers a very wide area in this 
meaning. Needless to say, hosting such an important and timely academic event gave 
us great pleasure but at the same time put on our shoulders an enormous task of 
making your stay enjoyable and fruitful. 

We all know the importance of developments in science and technology in the welfare 

of the societies. Investing in education, in particular, science and technology is a very 

vital for the future of every country. 

We, as the Turkic and Islamic World, had made important contribution to the scientific 

advances in the past. Research on the history of science reveals that incredible 

scientific advances were made in both the Muslim and Turkic worlds during the dark 

ages of medieval Europe. Geniuses in Otrar (Farab), Samarkand, Baghdad, Cairo, 

Damascus and Cordoba took on the scholarly works of ancient Egypt, Mesopotamia, 

Persia, Greece, India and China and contributed to the accumulation of knowledge for 

a long time. These efforts led the emergence of new disciplines like algebra, 

trigonometry and chemistry as well as major advances in medicine, astronomy, 

engineering and agriculture. Renaissance benefited from these scientific 

advancements that include the contribution of humankind to the accumulation of 

knowledge over the centuries from different civilizations. As far as the medieval 

scientists of the Muslim world is concerned, they articulated so brilliantly that science 

is universal and it is the common language of the human race. 

However, for a long time, we, as the Muslim and Turkic World, have been following the 

scientific advances developed mainly in the West rather than leading. There might be 

the practical and conceptual challenges of science and technology pressing for Muslim 
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societies. In order to lead in the scientific innovation, we have to revise our approach 

to science and technology and treat knowledge produced in the world as a public good 

for humanity. We need to make a balance between science and Islam and widen our 

understanding to conceptualize the scientific innovation within our faith, wisdom and 

understanding of the universe.  

One of our aim should be to provide new platforms like this conference for the scholars 

from all around the world, to share knowledge and wisdom, improve academic capacity 

in our universities, to contribute to the scientific advances once again as in the past 

and to increase the welfare of our societies.  

We have two Keynote Speakers, Professor Mustafa Ergen and Professor Professor 

Ghassan  Abu-Lebdeh. It is an honor to see them here.I would like to welcome and 

thank both of them for accepting our invitation and coming to the conference and Niğde 

as well. We had an opportunity to listen to these distinguished scholars to understand 

what is going on the IT revolution, industry 4.0, smart innovations and to comprehend 

what is waiting for us in the near future.   

I am confident that all the participating experts in the conference had not only shared 

with us their precious knowledge, wisdom and experience in their respective fields but 

also casted their valuable perspectives and insights into the understanding of the 

various aspects and implications of the conference's main theme. Moreover, they 

offered fresh projections for prospective studies and researches to be conducted in the 

future. 

In concluding, I wish to reiterate my heartfelt gratitude to all the guests and participants, 

national and international alike, for being with us in this international scientific 

convention, and also to the members of the Organizing Committee of the Conference 

who have all been working for nearly a year, day and night, behind the scene, to make 

this event a huge success.  

Once again, I would like to thank you for participating the conference and coming to 

Niğde. 

Prof. Dr. Muhsin KAR 

Rector of Niğde Ömer Halisdemir University 
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Dear Participants of the 1st International Turkic World Congress on Science and 

Engineering, 

On behalf of the entire academic family at L. N. Gumilyov Eurasian National University 

(ENU), Nur-Sultan, Kazakhstan, I am extremely proud and happy to welcome you to 

the 2019  1st International Turkic World Congress on Science and Engineering 

(UTUFEM) which we initiated together with the host Niğde Ömer Halisdemir 

University(NOHU). Although our partnership with Niğde Ömer Halisdemir University is 

only one year old, our ties became very strong: The ENU inaugurated Kazakh Cultural 

and Educational Center at NOHU; we exchanged students and faculty members. With 

UTUFEM our partnership will be permanent.  

This congress is one of the most important events because it will fill the need for a 

comprehensive meeting platform for scholars of the science and engineering of the 

Turkic World. For the Turkic world to develop together there was a need to have a 

forum for the researchers, engineers, and scientists to share knowledge. We created 

this Congress to serve these purposes. It is also our hope that this conference will act 

as a motivation for researchers, engineers, and scientists to publish their ideas and 

researchers in an international forum. 

Since our foundation in 1996 L.N. Gumilyov Eurasian National University has been 

acknowledged as a young, leading HEI taking its niche in the global educational arena. 

The University has always dedicated itself to academics, innovations and research 

excellence. For ENU the key objectives include the provision of qualitative education 

to students, which meet expectations of the labor market as well as the country's 

economy; implementation of innovation in teaching and research; creation of 

entrepreneurial mindset. 

The strategic goal of ENU. L.N. Gumilev is the transition as a research center in the 

Eurasian space to the category of a national research university. The research work of 

the University is aimed at the development of fundamental, applied research and 

innovation in priority areas. For example, in the field of physics: nuclear, space and 

nanotechnologies. In the field of chemistry and biology is biotechnology. In the field of 

mathematical sciences: problems of mathematical modeling and information 

technology.  

Under the priorities of the university, there are 25 scientific divisions: research 

institutes, research laboratories, research centers, Innovation Park, Startup Zone, and 

Design Bureau. 

Today, ENU scientists are involved in more than 100 projects in five priority areas for  
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domestic science: life science, energy, deep processing of raw materials and products, 

information and telecommunication technologies, and the intellectual potential of the 

country. 

One of the criteria for evaluating the effectiveness of scientific activities of scientists 

and university staff is the publication activity, in particular, publications in high-ranking 

journals included in the database of Thomson Reuters and Scopus. The number of 

publications has a positive trend. According to the average citation of publications, 

ENU ranks more than twice the figure for Kazakhstan. 

International co-publishing is a significant indicator of the effectiveness of the work 

performed and the confirmation of international scientific and technical cooperation. 

The fact that the publications of scientists and staff in journals that are part of the Web 

of Science database are made in cooperation with foreign co-authors from 43 

countries, with 30 countries, there is more than 1 joint publication testifies in favor of 

intensive communication of scientists. 

The university is implementing several innovative projects on renewable energy 

sources, energy saving, efficient heating and heating systems, recycling of 

consumption and production waste, and others. 

One of the goals in the field of education and science is to attract young people to 

science. A number of activities are being carried out at the university in this direction: 

the Council of Young Scientists (SMU) functions, the main function of which is to 

stimulate the activities of young scientists; a 25% threshold has been established to 

attract undergraduate and graduate students for the implementation of funded 

research, a Student Scientific Society has been created. 

In modern conditions, scientific periodicals are one of the main tools for the formation, 

storage, and dissemination of scientific knowledge. Eurasian Mathematical Journal, 

published by our university has been indexed by Scopus since 2015, and by Thomson 

Reuters database since 2016. Starting in 2017, another journal, Eurasian Journal of 

Mathematical and Computer Applications, has been indexed by Scopus. The works of 

these journals contribute to the entry of our scientists to new frontiers of science and 

education, attracting young talents to science. 

I wish you all a fruitful congress this year and I welcome you all to the capital city of 

Kazakhstan, Nur-Sultan in 2020 as a host of 2nd International Turkic World Congress 

on Science and Engineering. 

Prof. Dr. Yerlan SYDYKOV 

Rector of L.N. Gumilyov Eurasian National University 
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Abstract: Plants are important sources of minerals and vitamins. In this article 
presents data on the elemental composition of wild Rosehip growing in the East 
Kazakhstan region. It is shown that Roseship fruits contain useful macro and 
microelements. The content of heavy metals does not exceed the permissible 
amounts, i.e. rose hips are not only good for the body but also safe. 

Keywords: Rosehip, Rosacea acicularis, chemical composition, vitamin 

 

1. Introduction 

Rosehip is a perennial, wild-growing plant of the Rosacea family. Rosehip is not a tall 
bush 1.5-2.5 m in height with arched like hanging branches covered with strong sickle-
shaped spikes.There are 25 species in Kazakhstan, four of them are endemic [1]. 

Rosehip fruits contain organic and inorganic minerals. From the organic substances 
that make up the rosehip fruit, vitamins (in particular, vitamin C) contained in the pulp 
of the fruit are extremely important for the human body [4]. 

Sugars in rosehip fruits are represented by sucrose, invert sugars (glucose and 
fructose). Rosehip fruits are rather rich also with pectinaceous substances. Immature 
fruits contains an increased amount of starch, which, as the fruit ripens, turns into 
sugar. In addition, the composition of the rosehip fruits have cellulose and 
pentosans.An integral part of the fruit are essential oils, fats, nitrogenous substances, 
proteins, tannins and dyes. The composition of the fruit includes coloring substances-
carotenoids, in particular, carotene (provitamin A), which like vitamin C, is important 
for the body. Mineral substances are represented by various elements. 

Rosehip has long occupied a strong place in the Arsenal of medicines in medicine and 
firmly holds its position, despite any trends of the time. It is a symbol of the enduring 
value of plants to humans. He owes his success primarily to vitamins. He is the 
absolute world champion in vitamin C content among wild-growing vitamin-bearing 
plants of the earth. For example, in the fruits of the cinnamon rose and Begger rosehip 
contains 40-50 times more vitamin C or ascorbic acid than in the fruits of black currant, 
or 500 times more than in the fruits of lemon. In dry rosehip cinnamon fruits, the amount 
of vitamin C, as indicated above, ranges from 5000 to 1800 mg%. This is a huge 
amount of ascorbic acid, given that in other plants it contains much less (in mg %): in 
black currant – 300, in gooseberries – 47, in tomatoes – 34, in oranges – 30, in apples 
(Antonovka, Titovka) – 26, in lemons – 20, in tomato juice – 15, in strawberries – 5. 

But not only vitamin C is found in the fruits of rose hips. There are vitamins: B1–
thiamine, B2 – Riboflavin; vitamins E, K, substances with P – vitamin activity and 
carotene. Fruits are rich in sugars, their content reaches 18 percent, as well as tannins, 
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pectins and organic acids. There is also a significant amount of salts of vital elements: 
iron, potassium, calcium, magnesium, manganese and phosphorus, and in addition, 
flavone and anthocyanin compounds. It is, in fact, a health laboratory. Due to the 
diverse chemical composition of rosehip fruits are extremely valuable prophylactic for 
a healthy body and a very important medicine for the patient. 

To more preserve the fruits of rose hips physiologically active substances should be 
taken fresh (fleshy part of the fruit without seeds). In this case, the amount of active 
substances in them will be the maximum [8]. 

The chemical composition of the fruits of different types of rose hips varies greatly not 
only within the species, but also depending on the environmental conditions – the place 
of growth, the degree of maturity of the fruit and other conditions. On average, we can 
assume that the fruits of rose hips contain: water 72-82%, sugar (total) 1-8%, starch 1-
3%, active acidity (pH of juice) 3-4%, tannins and dyes 0.2-4.7%, nitrogenous 
substances 1.2-4.8%. 

 
2. Materials and Methods  
 
The chemical composition of rose hips of the same species, but collected in different 
areas is different. So we have studied the chemical composition of ash of needle 
rosehip fruit collected at the foot of the mountains near the village of Berel, Katon-
Karagay district of East Kazakhstan, in the second decade of August 2018 (figure 1). 
 

 
Figure 1. The fruits of needle rosehip 

 
The elemental composition of the ash of Rosehip needle fruit was determined by 
inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP MS). 
 
3. Results 
 
The results of elemental analysis are shown in table 1. The elements are arranged in 
order of increasing their content in the material. 
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Table 1. The elemental composition of the ash of the fruit of R. acicularis 

Ru 0,00 Sm 0,02 Pr 0,09 Cs 0,60 Zr 5,06 Sr 212,55 

In 0,00 Tb 0,03 Pd 0,12 Be 0,63 Ni 5,99 Ti 368 

Rh <0,001 Ge 0,03 Tl 0,13 Co 0,74 Cr 8,00 Mn 512,85 

Lu <0,001 Th 0,04 Ta 0,17 Sc 0,84 Li 8,45 Al 979 

Tm <0,001 Bi 0,05 Te <0,2 Sn 0,96 Pb 18,17 Fe 1057 

Ho 0,01 Dy 0,06 Ag 0,21 Ga 1,09 B 46,28 Na 5520 

Yb 0,02 Sb 0,07 La 0,27 Mo 1,14 Zn 80,25 P 31152 

Eu 0,02 Er 0,08 Nd 0,29 Y 1,16 Rb 92,98 Mg 35873 

Hf 0,02 W 0,08 Ce 0,41 Cd 1,25 Ba 130,40 Ca 72416 

Gd 0,02 U 0,09 Nb 0,52 V 1,83 Cu 147,60 K 191520 

 
The actual figures of the elements in the ash are presented in units of 1 mg per kilogram 
of the substance. The elements are arranged in order of increasing their content in the 
ash, i.e. proportionally in the rosehip fruit (table 2). Some elements (e.g., lead, 
cadmium) seem to exceed the permissible limits, but these data are reduced by an 
order of magnitude when calculated by the weight of the fruit or taking into account the 
ash content of the fruit, as can be seen in table 2. Thus, the content of all elements is 
within the permissible limits of the MPC (maximum permissible concentration) (table 
3). 

Table 2. The elemental composition of the fruit of R.acicularis 

Ru 0,00 Sm 0,00 Pr 0,00 Cs 0,02 Zr 0,17 Sr 7,28 

In 0,00 Tb 0,00 Pd 0,00 Be 0,02 Ni 0,20 Ti 12,60 

Rh 0,00 Ge 0,00 Tl 0,00 Co 0,03 Cr 0,27 Mn 17,55 

Lu 0,00 Th 0,00 Ta 0,01 Sc 0,03 Li 0,29 Al 33,52 

Tm 0,00 Bi 0,00 Te 0,01 Sn 0,03 Pb 0,62 Fe 36,18 

Ho 0,00 Dy 0,00 Ag 0,01 Ga 0,04 B 1,58 Na 188,95 

Yb 0,00 Sb 0,00 La 0,01 Mo 0,04 Zn 2,75 P 1066,33 

Eu 0,00 Er 0,00 Nd 0,01 Y 0,04 Rb 3,18 Mg 1227,92 

Hf 0,00 W 0,00 Ce 0,01 Cd 0,04 Ba 4,46 Ca 2478,80 

Gd 0,00  U 0,00  Nb 0,02 V 0,06 Cu 5,05 K 6555,73 

 
Goodness – compliance of medicinal raw materials with the requirements of regulatory 
documents. Using the data of the elemental composition of rosehip ash, it is possible 
to judge the quality of the material for further use. The maximum permissible content 
of heavy metals in medicinal plant materials and medicinal plant preparations is given 
in table 3, according to GPA.1.5.3.0009.15 [6, 2]. 
 

Table 3. Maximum permissible concentration of heavy metals and arsenic in 
medicinal plant raw materials and medicinal plant preparations 

Metal Maximum permissible concentration, mg/kg 

Pb 6,0 

Cd 1,0 

Hg 0,1 

As 0,5 
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Data on determination of moisture and ash content of rosehip fruits are given in table 
4. Determination of moisture and ash content was carried out in accordance with GOST 
24027.2–80 [3]. 
 

Table 4. Moisture and ash content of fruits of needle rosehip (R. acicularis) 

No of samples Moisture,  % Total ash content,  % 

Sample №1 

38,43 

3,45 

Sample  №2 3,53 

Sample №3 3,29 

Averagevalue 3,42 

 
Table 4 shows that the moisture content in the fruits of rose hips is small compared to 
other varieties, where moisture accounts for about 80 % of the total weight. It may be 
due to the condition and a period of storage of fruits. 
 
4. Conclusions 

According to the data, rosehip fruits contain large amounts of potassium, calcium, 
magnesium, phosphorus, sodium, iron, aluminum and other elements. These elements 
play an important role in human physiology: potassium performs the most important 
functions in the human body – is involved in the transmission of nerve impulses. Due 
to this trace element is controlled by the contraction of muscles, including the 
myocardium. That is why potassium is so useful for the cardiovascular system. This 
microelement also regulates water exchange and maintains pH balance of the internal 
environment of the body [5]. 

One of the most important elements that ensures strong bones, support the heart, 
Central nervous system and many other systems is calcium. Also, this element is 
sometimes not fully absorbed by the body: its level is closely related to the content of 
phosphorus and magnesium. The ratio with phosphorus should be 1:2, which almost 
coincides with the ratio of these elements in the studied fruits (1:2,6) [7]. 

In the human body, magnesium is responsible for relaxing muscles, removing toxins, 
improving blood flow to the heart. The deficit of the substance disrupts digestion and 
slows the growth of, leads to fatigue, tachycardia, insomnia. Sodium is an element that 
contributes to the electrolyte. It helps to transmit nerve impulses through the body, and 
is responsible for regulating the level of fluid in the body, preventing dehydration. 
Preferably the phosphorus is concentrated in the bones. But in addition, there is a 
molecule of ATP, which provides energy to the cells. 

Thus, the analysis of element composition shows that the fruits of R. acicularis contain 
high concentrations macro- and microelements, which are often in short supply in the 
human body. 
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Özet: Bu çalışma yabancı ot mücadelesinde bitki eksudatları kullanarak çevreyi 
korumak, ekonomiye ve organik tarım alanına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 
Bitkisel materyaller ticari firmalardan satın alınmıştır. Yabancı ot tohumlarına 
ayçiçeği ve buğday eksudatları (20 fide.100mL-1 distile su ve 40 fide.100mL-1 distile 
su), ticari herbisit (Gromstor) (1g.da-1 ve 2g.da-1) ve eksudat herbisit karışımları 
uygulandıktan sonra petri kaplarında sabit nem (% 50±5), 16:8 fotoperiyot ve 23±2 
C° sıcaklıkta çimlenmeye bırakılmıştır. Çimlenme oranları (ÇO), indeksleri (Çİ) ve 
ortalama çimlenme süreleri (OÇS) belirlenmiş, fidelerde radikula-plumula 
uzunlukları ile taze-kuru ağırlıkları ölçülmüştür. Papaver rhoeas (gelincik) 
tohumlarında ÇO ve Çİ değerlerinde tüm uygulamalarda kontrole göre azalmalar 
saptanmıştır. En fazla azalma ÇO’nında (% 70,27) ve Çİ’inde (% 78,18) 1g.da-1 
herbisit uygulamasındadır. OÇS’de ise ½ buğday 40 fide.100mL-1 distile su+½ 
2g.da-1 herbisit uygulaması dışındaki tüm gruplarda artış tespit edilmiştir. En 
yüksek OÇS 25 günle yine 1g.da-1 herbisit uygulamasındadır. Sinapis alba 
(akhardal)’da ise ÇO ve Çİ’nde ayçiçeği 20 fide.100mL-1 distile su ve buğday 20 
fide.100mL-1 distile su uygulamaları dışındaki tüm gruplarda azalma meydana 
gelmiştir. En fazla azalma ÇO’nında (% 11,96) ve Çİ’nde (% 18,86) ½ ayçiçeği 20 
fide.100mL-1distile su+½ 1g.da-1 herbisit uygulamasındadır. OÇS’nin en yüksek 
değeri ~8 gün ile yine aynı gruptadır. Fide gelişiminde radikula-plumula uzunluk, 
taze-kuru ağırlıklarında kontrole oranla artma ve azalmalar belirlenmiştir. Radikula 
uzunluğunda gelincikte (0,43 cm) ve akhardalda (0,35 cm) ½ buğday 40 fide. 
100mL-1 distile su+½ 2g.da-1 herbisit uygulamasında, plumula uzunluğunda ise 
gelincikte (0,75 cm) ½ ayçiçeği 40 fide.100mL-1 distile su+½ 2g.da-1 herbisit ve 
akhardalda (1,05 cm) ½ buğday 40 fide.100mL-1 distile su+½ 2g.da-1 herbisit 
uygulamalarında en düşük değerler tespit edilmiştir. Taze ve kuru ağırlık sonuçları 
da paraleldir. Ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının akhardal ve gelincik 
tohumlarının çimlenmesi ve erken fide gelişiminde allelopatik etki gösterdiği, 
biyoherbisit olarak kullanım potansiyellerinin bulunduğu saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Akhardal, Biyoherbisit, Gelincik, Helianthus annuus, Triticum 
aestivum, Yabancı ot. 

Effects of Sunflower and Wheat Exudates on Germination and Early Seedling 
Growth of Papaver rhoeas and Sinapis alba 

Abstract: The study was carried out in order to protect the environment and to 
contribute to the economy and organic agriculture by using plant exudates. Plant 
materials were purchased from commercial companies. After treatments of 
sunflower and wheat exudates (20 seedlings.100mL-1 distilled water and 40 
seedlings.100mL-1 distilled water), commercial herbicide (Gromstor) (1g.da-1 and 
2g.da-1) and exudate herbicide mixtures, weed seeds in petri dishes was allowed 
to germinate at fixed humidity (50± 5 %), 16: 8 photoperiod and 23±2 °C. The 
germination rates (GR), indices (GI) and average germination times (AGT) were 
determined and radikula-plumula lengths and fresh-dry weights were measured in 
the seedlings. Decreases in GR and GI values were found in all treatments to the 
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control in Papaver rhoeas (red poppy). The highest decrease was in the treatment 
of 1g.-1 herbicide in GR (70.27 %) and in GI (78.18 %). In the AGT, increases was 
detected in all groups except ½ wheat 40 seedlings.100mL-1dw + ½ 2g.da-1 
herbicide treatment. The highest AGT is in 1g-1 herbicide treatment with 25 days. 
In Sinapis alba (white mustard), there was a decrease in all groups except 
sunflower 20 seedlings.100mL-1 dw and wheat 20 seedlings.100mL-1 dw treatments 
in GR and GI. The highest decrease was found in GR (11.96%) and GI (18.86%) 
in ½ sunflower 20 seedlings.100mL-1dw + ½ 1g.da-1 herbicide treatment. The 
highest value of the AGT is in the same group with ~ 8 days. Radicula-plumula 
length and fresh-dry weights increased and decreased compared to the control. 
The lowest values were determined in radicula length in red poopy (0.43 cm) and 
white mustard (0.35 cm) at ½ wheat 40 seedlings. 100mL-1 dw + ½ 2g.da-1herbicide 
treatment,  in plumula length in red poppy (0.75 cm) at ½ sunflower 40 
seedlings.100mL-1 dw + ½ 2g.da-1 herbicide and in white mustard (1.05 cm) at ½ 
wheat 40 seedlings.100mL-1 dw + ½ 2g.da-1 herbicide treatments. Fresh and dry 
weight results are parallel too. It has been determined that sunflower and wheat 
root exudates have allelopathic effect in germination and early seedling growth of 
white mustard and red poppy seeds, and they have potential to use as bioherbicide. 

Keywords: Bioherbicide, Helianthus annuus, Red poppy, Triticum aestivum, 
Weed, White mustard 

 

1. Giriş 

Kültür bitkilerinin türüne bağlı olarak yabancı otların onlara verdiği zarar % 90’ lara 
kadar ulaşabilmektedir (Lacey 1985).  Ülkemiz florasında Crucifera familyası,  Sinapis 
cinsinde yer alan Sinapis alba L. (akhardal) türü ile Papaveraceae familyası,  Papaver 
cinsinde yer alan Papaver rhoeas L. (gelincik) türü özellikle tarlalarda doğal yayılışa 
sahiptir (Davis 1965). 

İkinci dünya savaşı sonrasında insanlığın açlıkla yüz yüze gelmesi “Yeşil devrim” 
olarak adlandırılan sürecin başlamasına neden olmuş, toprak (tarımsal üretim alanı), 
su, bitki besleme (gübreler) ve bitki koruma (pestisitler) girdilerinin artışı kültür 
bitkilerinde verimi arttırdığı gibi bitkisel üretimde verimi ciddi anlamda düşüren yabancı 
otların artışında da büyük rol oynamıştır (Hazell, 2009). 

Yabancı otlarla mücadelede en fazla kullanılan ve etkin olan yöntem kimyasal 
mücadeledir. Herbisitler, özellikle protein komplekslerine bağlanarak fotosentezi 
durduran ve yabancı otların büyümesini engelleyen oldukça toksik maddelerdir. 
Kimyasal mücadele aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunlardan 
bazıları insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilmesi, çevre kirliliğine neden olması ve 
özellikle yabancı otların herbisitlere dayanıklılıkların artmasıdır. Kimyasal gübre, zirai 
ilaç ve bitki gelişim düzenleyicisi kullanımı ile bozulan dünyanın doğal dengesini 
yeniden tesis etmek ve yeni nesillere kaliteli bitkisel ve hayvansal gıdalar sunmak 
amacıyla çok sayıda bilim insanı doğa ile uyumlu ekolojik tarım sistemini devreye 
sokmuşlardır. Böylece zararlı canlılarla mücadelede Biyolojik Mücadele başlamıştır 
(Zengin 2007).  

 Doğayla dost olan organik tarım yöntemlerinden biri de Allelopatik etkiye sahip bitki 
ekstrakt ve eksudatlarından yararlanarak yabancı otların kontrol altına alınmasıdır 
(Dişli ve Nemli 2014). Yapılan çok sayıda çalışmada Poaceae familyasından buğday 
ve Asteraceae familyasından ayçiçeğinin yabancı otlarla allelopatik etkileşimleri 
saptanmıştır (Bayram 2018, Lodhi vd. 1987, Flood ve Entz 2009,. Miri ve Armin 2013). 
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Örneğin, buğday anızının sulu ekstraklarının Convolvulus arvensis’in büyüme ve 
gelişmesini inhibe ettiği (Cheema et al., 1988), ayçiçeğinin ekim nöbetinde kolza için 
sakıncalı bitki olduğu (Kara vd. 2011) ve ayçiçeği, fiğ ve lahana’nın Sinapis alba’nın 
çimlenmesini engelllediği (Dişli ve Nemli 2014) bilinmektedir. Ayrıca, Gürsoy vd. (2013) 
ekmeklik buğday ve ayçiçeği’nin içerdiği allelopatik kimyasallar sayesinde birçok 
yabancı ot ve kültür bitkisinin gelişmesini önlediğini ifade etmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı allelopatik etkiye sahip bileşikler içeren ayçiçeği ve buğday kök 
eksudatlarının ülkemiz yaygın yabancı otlarından P. rhoeas ve S. alba’nın çimlenmesi 
ve erken fide gelişimi üzerine etkilerini belirlemektir. Böylece biyoherbisit olarak 
kullanım potansiyelleri de tespit edilebilecektir. 

2. Materyal ve Metot 

Bitkisel materyaller olan ayçiçeği (Helianthus annuus L.), buğday (Triticum aestivum 
L.), gelincik (Papaver rhoeas L.) ve akhardal (Sinapis alba L.) ticari firmalardan satın 
alınmıştır. Ayçiçeği ve buğday bitkilerinin kök eksudatları Kroshel (2001) yöntemine 
göre elde edilmiştir. 8 haftalık ayçiçeği ve buğdaylardan 20 ve 40 fide sökülerek kök 
bölgesindeki topraklar temizlenmiş, bir beherde 100 ml distile suda 3 gün bekletilmiş 
ve elde edilen bitki kök eksudatları denemelerde kullanılmıştır. Ayrıca bu yabancı 
otların kimyasal kontrolünde yaygın şeklide kullanılan Gromstor (Tribenuron-methyl) 
herbisitinin önerilen dozu (1g.da-1) ve önerilen dozunun iki katı (2g.da-1) ile eksudat 
herbisit karışımları da uygulanmıştır. 

a) Tohumların çimlenme yüzdeleri ve sürelerinin belirlenmesi 

Çimlendirme işlemine başlamadan önce tohumların dolgun görünüşlü, sağlam ve 
benzer büyüklükte olanları seçilmiş, çimlendirme testinde ISTA (1993) kuralları esas 
alınmıştır. Çimlenme denemeleri petri kaplarında büyütme odasında sabit nem (% 50 
± 5), 23±2°C’de 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık fotoperiyotta gerçekleştirilmiştir.   

Çimlenme için radikulanın belirgin derecede testadan çıkması esas alınmıştır. 
Çimlenme oranları (ÇO), çimlenme indeksleri (Çİ) ve ortalama çimlenme süreleri 
belirlenmiştir (Akıncı ve Akıncı 2011). 

Çimlenme Oranı (ÇO) (%)= (G/T) x 100 

Çimlenme İndeksi (Çİ) = (1. günde ÇO/Dt1) +(2. günde ÇO/Dt2) +…+ (n. günde 
ÇO/Dtn) 

Ortalama Çimlenme Süresi (OÇS) (gün)= [(1.günde G x 1. gün) + (2. günde G x 2.gün) 
+…+ (n.günde G x n.gün)] / Toplam G 

(G:  tohum sayısı, T: Kullanılan toplam tohum sayısı, Dt: Sayım günü, n: Son sayım 
günü) 

b) Gelişen fidelerin plumula-radikula boy ve taze-kuru ağırlıklarının belirlenmesi 

Erken gelişim safhasında fideler arasından tesadüfî bloklar deneme desenine göre 
seçilen 10 fidede radikula, plumua boyları ölçülmüş, fideler radikula-plumula ayrım 
bölgesinden kesilerek taze-kuru ağırlıkları belirlenmiştir. 

Elde edilen veriler Multiple Range Testlerinden Tukey testi (1954) ile P<0.05 önemlilik 
derecesinde değerlendirilmiştir. Ortalamaların standart hata ve standart sapma 
değerleri de yine aynı programda hesaplanmıştır. 
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3. Bulgular 

Ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının gelincik ve akhardal tohumlarının çimlenmesi 
üzerine etkilerini gösteren çimlenme oranları, indeksleri ve ortalama çimlenme 
sürelerine ait değerler Tablo 1 ve 2 de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1 P. rhoeas tohumlarının çimlenme oranları, çimlenme indeksleri ve 
ortalama çimlenme süreleri n:100 

Gruplar ÇO (%) Çİ  OÇS (gün) 

Kontrol (distile su) 37 53,928 23,426 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 23 32,926 23,481 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 16 20,628 23,869 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 22 23,940 24,739 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 25 31,084 24,737 

Gromstor 1g.da-1 11 11,767 25,098 

Gromstor 2g.da-1 12 15,324 24,886 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1 

29 45,381 23,515 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 2g.da-1 

27 36,911 23,852 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1 

27 42,754 23,780 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 2g.da-1 

28 50,482 22,686 

 

Gelincik tohumlarında ÇO ve Çİ değerlerinde tüm uygulamalarda kontrole göre 
azalmalar saptanmıştır. En fazla azalma ÇO’nında (% 70,27) ve Çİ’inde (% 78,18) 
Gromstor 1g.da-1 uygulamasındadır. OÇS’de ise ½ buğday 40 fide.100mL-1 distile 
su+½ Gromstor 2g.da-1 uygulaması dışındaki tüm gruplarda artış tespit edilmiştir. En 
yüksek OÇS ~25 günle yine Gromstor 1g.da-1 uygulamasındadır (Tablo 1).  

Akhardalda ise ÇO ve Çİ’de ayçiçeği 20 fide.100mL-1 distile su ve buğday 20 
fide.100mL-1 distile su uygulamaları dışındaki tüm uygulama gruplarında azalma 
meydana gelmiştir. En fazla azalma ÇO’da (% 11,96) ve Çİ’de (% 18,86) ½ ayçiçeği 
20 fide.100mL-1distile su+½ Gromstor 1g.da-1 uygulamasındadır. OÇS’nin en yüksek 
değeri ~8 gün ile yine aynı gruptadır (Tablo 2). 

Sarkar vd. (2012) Cassia tora’nın farklı organlarının hardal üzerine allelopatik etkilerini 
araştırdıkları çalışmalarında konsantrasyon artışına paralel olarak çimlenme 
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değerlerini düşürdüğünü ifade etmişlerdir. Flood ve Entz (2009) buğday ekstraktlarının 
uygulandığı yabancı otların (Setaria viridis L. ve Amaranthus retroflexus L.) 
çimlenmesinin önemli ölçüde azaldığını saptamışlardır. 

 

 

Tablo 2 S. alba tohumlarının çimlenme oranları, çimlenme indeksleri ve 
ortalama çimlenme süreleri n: 100 

Gruplar   ÇO (%)  Çİ      OÇS (gün) 

Kontrol (distile su) 92 217,557 7,558 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 97 234,166 7,556 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 89 199,851 7,637 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 96 230,524 7,550 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 90 204,291 7,618 

Gromstor 1g.da-1 82 183,875 7,645 

Gromstor 2g.da-1 89 205,292 7,574 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1 

81 176,527 7,696 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 2g.da-1 

83 181,686 7,694 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1 

84 196,872 7,577 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 2g.da-1 

89 200,792 7,599 

 

Erken fide gelişimine ait veriler Tablo 3, 4, 5 ve 6 da görülmektedir. 

Gelincik fidelerinin radikula boy, taze ve kuru ağırlıkları uygulama grubuna bağlı olarak 
kontrole oranla artma ve azalmalara sahiptir. En fazla azalma radikula boyunda (% 
58,76) , radikula taze ağırlığında (% 76,92) ve radikula kuru ağırlığında (% 60) ½ 
buğday 40 fide. 100mL-1 distile su+½ Gromstor 2g.da-1 uygulamasındadır (Tablo 3). 
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Tablo 3 P. rhoeas fidelerinin radikula boyu, taze ve kuru ağırlıkları 

(n:10), x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

 

Gruplar Radikula  

Boyu (cm) 

Radikula  

T.A. (g) 

Radikula  

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 1,050±0,269 x 0,00013±0,00004 x 0,00005±0,00001 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 

 distile su 
1,225±0,179 x 0,00024±0,00015 x 0,00011±0,00001 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1  
distile su 

0,750±0,229 x 0,00020±0,00007 x 0,00009±0,00001 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1  
distile su 

1,375±0,178 x 0,00053±0,00015 x 0,00015±0,00001 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 

 distile su 
0,975±0,356 x 0,00010±0,00001 x 0,00007±0,00001 x 

Gromstor 1g.da-1 1,550±0,050 x 0,00030±0,00007 x 0,00011±0,00001 x 

Gromstor 2g.da-1 0,750±0,150 x 0,00033±0,00008 x 0,00014±0,00003 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

1,125±0,363 x 0,00030±0,00007 x 0,00014±0,00004 x 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

0,550±0,050 x 0,00015±0,00011 x 0,00013±0,00002 x 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

1,000±0,187 x 0,00023±0,00011 x 0,00020±0,00003 x 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

0,433±0,115 x 0,00003±0,00001 x 0,00002±0,00001 x 

 

Gelinciğin plumula boy, taze ve kuru ağırlıkları kontrol grubuna oranla azalmıştır. En 
fazla azalma plumula boyu (% 70,87), taze (% 82, 56) ve kuru (% 61,54) ağırlıklarında  
½ ayçiçeği 40 fide.100mL-1 distile su+½  Gromstor 2g.da-1 uygulamasındadır (p<0.05) 
(Tablo 4). 
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Tablo 4 P. rhoeas fidelerinin plumula boyu, taze ve kuru ağırlıkları 

(n:10), x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

 

Gruplar Plumula  

Boyu (cm) 

Plumula  

T.A. (g) 

Plumula 

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 2,575±0,129 x 0,00258±0,00044 x 0,00013±0,00001 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1  
distile su 

1,872± 0,336 x 0,00250±0,00055 x 0,00010±0,00001 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1  
distile su 

1,375± 0,622 y 0,00190±0,00029 x 0,00012±0,00001 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1  
distile su 

1,875± 0,444 x 0,00178±0,00013 x 0,00009±0,00011 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 

 distile su 
2,000± 0,123 x 0,00208±0,00068 x 0,00012±0,00001 x 

Gromstor 1g.da-1 1,975± 0,295 x 0,00236±0,00653 x 0,00011±0,00001 x 

Gromstor 2g.da-1 1,200± 0,071 y 0,00113±0,00029 x 0,00009±0,00004 x 

½ Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

1,525± 0,455 y 0,00145±0,00059 x 0,00012±0,00001 x 

½ Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

0,750± 0,050 y 0,00045±0,00011 y 0,00005±0,00001 y 

½ Buğday 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

1,225± 0,327 y 0,00145±0,00084 x 0,00011±0,00004 x 

½ Buğday 40 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

0,867± 0,115 y 0,00093±0,00012 x 0,00010±0,00003 x 

 

Tablo 5 deki değerler incelendiğinde akhardal fidelerinin radikula boyunda ve kuru 
ağırlığında kontrole oranla artma ve azalmalar, taze ağırlığında ise yalnız azalmalar 
tespit edilmiştir. Her üç ölçüm için de en düşük değerler ½ buğday 40 fide. 100mL-1 
distile su+½ Gromstor 2g.da-1 uygulamasındadır (p<0.05). 
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Tablo 5 S. alba fidelerinin radikula boyu, taze ve kuru ağırlıkları (n:10), x,y kontrole 
göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

 

Gruplar Radikula  

Boyu (cm) 

Radikula  

T.A. (g) 

Radikula  

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 4,475±1,209 x 0,00590 ±0,00131 x 0,00143±0,00033 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 
su 

5,750±1,920 x 0,00480±0,00196 x 0,00130±0,00040 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1  

distile su 

4,850±1,297 x 0,00250±0,00123 y 0,00113±0,00018 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1  

distile su 

5,125±1,515 x 0,00365±0,00077 y 0,00210±0,00032 y 

Buğday 40 fide.100 ml-1  

distile su 

4,750±1,031 x 0,00355±0,00170 y 0,00180±0,00057 x 

Gromstor 1g.da-1 0,600±0,071 y 0,00223±0,00098 y 0,00055±0,00011 y 

Gromstor 2g.da-1 0,550±0,180 y 0,00150±0,00071 y 0,00043±0,00019 y 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

0,475±0,043 y 0,00348±0,00090 y 0,00045±0,00011 y 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

0,425±0,228 y 0,00195±0,00023 y 0,00023±0,00004 y 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

0,675±0,083 y 0,00248±0,00078 y 0,00033±0,00008 y 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

0,350±0,050 y 0,00138±0,00016 y 0,00020±0,00007 y 

 

Akhardal fidelerinin plumula boyu, taze ve kuru ağırlıklarında da kontrol grubuna oranla 
artma ve azalmalar olmuştur. En fazla azalmaların 1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 2g.da-1 uygulamasında ve önemlilik derecesinde olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 6).  
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Tablo 6 S. alba fidelerinin plumula boyu, taze ve kuru ağırlıkları 

(n:10), x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

 

Gruplar Plumula 
Boyu(cm) 

Plumula  

T.A. (g) 

Plumula 

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 3,750±1,031 x 0,04330±0,01116 x 0,00200±0,00025 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1  
distile su 

4,375±0,415 x 0,05370±0,03218 x 0,00220±0,00055 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1  
distile su 

5,000±0,001 y 0,06940±0,00546 y 0,00285±0,00034 y 

Buğday 20 fide.100 ml-1  
distile su 

5,250±0,250 y 0,07678±0,00871 y 0,00335±0,00078 y 

Buğday 40 fide.100 ml-1  
distile su 

4,350±0,585 x 0,06628±0,01186 y 0,00283±0,00062 y 

Gromstor 1g.da-1 2,125±0,820 y 0,02730±0,00169 y 0,00200±0,00023 x 

Gromstor 2g.da-1 1,300±0,212 y 0,02675±0,00499 y 0,00140±0,00040 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

1,775±0,449 y 0,02973±0,00854 x 0,00198±0,00033 x 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

1,200±0,212 y 0,01640±0,00275 y 0,00188±0,00016 x 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 

2,200±0,543 y 0,03463±0,01077 x 0,00180±0,00055 x 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 

1,050±0,218 y 0,01500±0,00170 y 0,00100±0,00007 x 

 

Lavanta ekstraktlarının buğday ve fasulye tohumları üzerinde farklı allelopatik etkilere 
sahip olduğu, buğday tohum çimlenmesini azaltırken,  fasulye tohumunun 
çimlenmesini artırdığı,  radikula- plumula uzunlukları ve ağırlıklarında ise türe ve 
konsantrasyona bağlı olarak engelleyici ya da uyarıcı etkiler yaptığı, dolayısıyla benzer 
bitki ekstratlarının tarımda farklı amaçlarla kullanılabileceği Kuru vd. (2015)’nin 
çalışmalarında ifade edilmiştir.  

4. Sonuçlar 

Ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının akhardal ve gelincik tohumlarının çimlenmesi 
ve erken fide gelişimi üzerinde allelopatik etki gösterdiği ve biyoherbisit olarak kullanım 
potansiyellerinin bulunduğu, bunun için ilave çalışmalara gereksinim duyulduğu 
saptanmıştır. 
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Ayçiçeği ve Buğday Kök Eksudatlarının Papaver rhoeas’ın Büyümesi, 
Bağıl Su İçeriği ve Fotosentetik Pigment Miktarları Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu çalışma ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının yaygın yabancı otlardan 
Papaver rhoeas (gelincik)’ın gelişimi üzerine etkilerinin ve biyoherbisit 
potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bitkisel materyaller ticari 
firmalardan satın alınmıştır. Gelincik tohumları torf dolu saksılarda sabit nem (% 
50±5), 16:8 fotoperiyot ve 23±2 C° sıcaklıkta büyümeye bırakılmıştır. Üç haftalık 
fidelerde kontrol grubuna yalnız distile su, diğer gruplara ayçiçeği ve buğday 
eksudatları (20 fide.100mL-1distile su ve 40 fide.100mL-1 distile su), ticari herbisit 
(Gromstor) (1g.da-1 ve 2g.da-1) ve eksudat herbisit karışımları foliar yolla 
uygulanmıştır. Hasat edilen bir aylık fidelerde kök-gövde boy, taze ve kuru 
ağırlıkları ölçülmüş, bağıl su içerikleri hesaplanmış ve fotosentetik pigment 
maddeleri (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil, karotenoid) analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler istatistik açıdan değerlendirilmiştir. Kök boyu 
kontrole göre 1g.da-1 Gromstor, 2 g.da-1 Gromstor, ½ buğday 20 fide.100ml-1 distile 
su + ½ 1g.da-1 Gromstor ve ½ buğday 40 fide.100ml-1 distile su + ½ 2g.da-1 
Gromstor uygulamaları dışındaki gruplarda artarken, gövde boyu tüm uygulama 
gruplarında azalmıştır. Kök ve gövde ağırlıklarında ise artma ve azalmalar tespit 
edilmiştir. Bağıl su içeriğinde kontrole oranla buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 
uygulaması dışındaki tüm uygulama gruplarında azalma saptanmış ve en fazla 
azalma 2 g.da-1 Gromstor uygulamasında meydana gelmiştir. Toplam klorofil ve 
karotenoid miktarlarında uygulama grubuna bağlı olarak artma ve azalmalar 
belirlenmiştir. Her iki pigment için en fazla azalmaların ½ eksudat+½ herbisit 
uygulamalarında olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında ayçiçeği ve 
buğday kök eksudatlarının gelincik üzerine allelopatik etkisinin bulunduğu 
saptanmıştır. Düşük dozlarda herbisitlerle beraber kullanımlarının daha etkili ve 
ekonomik olacağı, doğaya ve sağlığa daha az zarar vereceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Bağıl Su İçeriği, Biyoherbisit, Fotosentetik pigment, Gelincik, 
Yabancı ot  

Effects of Sunflower and Wheat Root Exudates on Papaver rhoeas Growth, 
Relative Water Content and Photosynthetic Pigment Amounts 

Abstract: The study was carried out to determine the effects of sunflower and 
wheat root exudates on the development of Papaver rhoeas (red poopy) from 
common weeds and their bioherbicide potential. Plant materials were purchased 
from commercial companies. Red poppy seeds were allowed to grow at constant 
humidity (50 ± 5%), 16: 8 photoperiod and 23 ± 2 ° C in pots filled with peat. In the 
three-week seedlings, distilled water was applied to the control group and, 
sunflower and wheat exudates (20 seedlings.100mL-1distile water and 40 
seedlings.100mL-1 distilled water), commercial herbicide (Gromstor) (1g.da-1 and 
2g.da- 1) and exudate herbicide mixtures to other groups as foliar. In the harvested 
one-month seedlings root-shoot lenght, fresh and dry weights were measured, 
relative water content was calculated and photosynthetic pigment substances 
(chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid) were analyzed. The data 
were evaluated statistically. According to control root length increased in all groups 

mailto:aydemirali@gmail.com
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except 1g.da-1 Gromstor, 2 g.da-1 Gromstor, ½ wheat 20 seedlings.100ml-1 distilled 
water + ½ 1g.da-1 Gromstor and wheat ½ 40 seedlings.100ml-1 distilled water + ½ 
2g.da- 1 Gromstor treatments, shoot length decreased in all treatment groups. Root 
and shoot weights increased and decreased. Relative water content decreased in 
all treatment groups except wheat 20 seedlings.100 ml-1 distilled water treatment 
compared to control and the highest decrease occurred in 2 g-1 Gromstor treatment. 
The total chlorophyll and carotenoid levels were increased and decreased 
according to the treatment group. The maximum reduction for both pigments was 
found in ½ exudate ½ herbicide treatments. In the light of the data obtained, it was 
found that sunflower and wheat root exudates had allelopathic effect on red poppy. 
We think that their use with low doses of herbicides will be more effective and 
economical and will cause less harm to nature and health. 

Keywords: Bioherbicide, Photosynthetic pigment, Red poppy, Relative Water 
Content, Weed  

 

1. Giriş 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla açlık sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır. 1940-1970 
yıllarında tarımsal alanda yaşanan ve “Yeşil Devrim” olarak adlandırılan gelişmeler bu 
denli büyük bir açlık felaketinin önüne geçmiştir. Yeşil Devrim tarımda toprağı verimli 
kullanarak, birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek adına geleneksel 
yöntemlerin yerine teknolojinin etkin bir biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
dönem verimli tahıl türlerinin geliştirilmesine yardımcı olmuş, sulama olanaklarının 
iyileştirilmesini sağlamış, koruma tekniklerini çağdaşlaştırmış, çiftçilere melez tohum, 
yapay gübre, bitki büyüme düzenleyicileri ve pestisit gibi girdilerin sağlanmasını 
kolaylaştırmıştır (Hazell, 2009). 

Kültür bitkilerinde zararlılarla mücadele edilmemesi durumunda % 100’e varan ürün 
kayıpları yaşanabilmektedir (Serim vd., 2015). Kimyasal Mücadele, bitkilerde 
ekonomik kayba neden olan zararlı organizmaları sentetik veya doğal kimyasal 
maddelerle öldürme işlemidir. Bu kimyasal maddelere “Pestisit” adı verilmektedir. 
Günümüzde kullanılan bazı pestisitler yüzlerce yıl öncesinden bilinmekte olsa da 
özellikle 1940’lı yıllardan itibaren tarımda etkin bir şekilde kullanılmaktadır (Kurutaş ve 
Kılınç, 2003). Dünyada ve ülkemizde pestisitler içerisinde en geniş kullanım alanına 
sahip olanı yabancı ot mücadelesi yapan herbisitlerdir. Türkiye’de bilinçsiz ve 
kontrolsüz herbisit kullanımı oldukça yüksektir. RASFF’ın 2017 raporuna göre 
(Vázquez vd., 2018) Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen sebze ve meyvelerin üzerinde 
pestisit kalıntısı en fazla bulunan ülke Türkiye’dir.  

Herbisit uygulamalarının yaklaşık  % 0,015-6’sı hedef canlıya ulaşmakta, geri kalan % 
94-99,9’luk kısım ise agroekosistemde hedef olmayan organizmalara ve toprağa 
karışmakta ya da sürüklenme ve akıntı yoluyla sulara taşınmaktadır. Herbisitlerin şu 
ana kadar bilinen yan etkileri arılar ve kuşlar gibi hedef olmayan canlılarda ölümler, 
birçok canlıda üreme problemleri ve çevre kirliliğidir (Mengüç, 2018). Sentetik 
herbisitlerin yan etkilerinden dolayı yabancı ot kontrolünde çevre dostu 
allelokimyasalların kullanımının ekolojik denge açısından daha iyi sonuçlar vereceğini 
gösteren araştırmalar öncelik kazanmıştır. 

Allelopatik yönden etken olan maddeye allelokimyasal denir. Allelokimyasallar bitki 
üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler gösterebilirler. Allelokimyasalların tabiatta çok 
kısa sürede parçalanabilmeleri ve hedef olmaması gereken birçok canlı türüne sentetik 
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kimyasallardan daha az zarar vermeleri onların daha güvenli ve çevre dostu olduğunu 
göstermektedir. Bitkiler tarafından oluşturulan bu doğal bileşiklerle yabancı otların 
kontrol edilebileceği belirlenmiştir. Allelopatik bitki ekstraktları genellikle su ile 
hazırlanabildikleri gibi etanol,  metanol ve hekzan gibi solventlerde çözünmüş olarak 
da kullanılabilmekte, eksudatlar ise su ile hazırlanmaktadır (Serim vd. 2015). Suda 
çözünen allelokimyasallar, suda özütlenerek yabancı otların yönetiminde 
kullanılmaktadır. 

Yabancı ot mücadelesinin sadece allelopatik kimyasallarla yapılması durumunda 
oldukça yüksek miktarda bitki ekstrak ve eksudatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  Söz 
konusu ekstrakt ve eksudatlar tüm yabancı otlar üzerinde aynı etkiyi göstermeyebilir. 
Allelokimyasalları içeren bitki ekstrakt ve eksudatlarının düşük dozlarda herbisitlerle 
kullanılması ise belirtilen sorunları minimize ederek daha etkili bir yabancı ot 
mücadelesi sağlayacaktır (Serm vd. 2015) . 

Ayçiçeği ve buğday sekonder metabolit içerikleri yüksek olan ve diğer bitkilere karşı 
güçlü alellopatik etkinlik gösteren türlerdir  (Macías vd., 2007; Miri ve Armin, 2013). 

Bu çalışmanın amacı çeşitli allelokimyasallar içeren ayçiçeği ve buğday kök 
eksudatlarının yaygın yabancı otlardan P. rhoeas türünün büyümesi, bağıl su içeriği ve 
fotosentetik pigment miktarları üzerine etkilerini belirlemektir.  

2. Materyal ve Metot 

Bitkisel materyaller ticari firmalardan satın alınmıştır. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 
ve buğday (Triticum aestivum L.) kök eksudatları Kroschel (2001) metoduna göre elde 
edilmiştir. Bu yönteme göre 8 haftalık olan ayçiçeği ve buğday bitkilerinden 20 ve 40 
fide sökülerek kök bölgesindeki topraklar temizlenmiştir. Bir beherde 100 ml distile 
suda, her bir bitkiden 20 ya da 40 fide içine konarak 3 gün bekletilmiş ve elde edilen 
eksudatlar denemelerde kullanılmıştır. Gelincik tohumları torf dolu saksılarda büyütme 
odasında sabit nem (% 50±5), 16:8 fotoperiyot ve 23±2 C° sıcaklıkta büyümeye 
bırakılmıştır. Üç haftalık fidelerde kontrol grubuna yalnız distile su, diğer gruplara 
ayçiçeği ve buğday eksudatları (20 fide.100mL-1distile su ve 40 fide.100mL-1 distile su), 
ticari herbisit (Gromstor 1g.da-1 ve 2g.da-1) ve eksudat herbisit karışımları foliar yolla 
uygulanmıştır. Hasat edilen bir aylık fidelerde kök-gövde boy, taze ve kuru ağırlıkları 
ölçülmüş, bağıl su içerikleri (Ekanayake, 1993) hesaplanmış ve fotosentetik pigment 
maddeleri (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil, karotenoid) analizleri (Witham vd., 1971) 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Tukey testi (SPSS 16.0 programında Varyans 
analizi) ile p<0,05 önemlilik derecesinde değerlendirilmiştir (Tukey, 1954). 

3. Bulgular 

Kök-gövde boy, taze ve kuru ağırlıkları Tablo 1 ve 2 ‘de gösterilmiştir. 

Kök boyu kontrole göre 1g.da-1 Gromstor, 2 g.da-1 Gromstor, 1/2 20 fide.100ml-1 
Buğday + 1/2 1g.da-1 Gromstor, 1/2 40 fide.100ml-1 Buğday + 1/2 2g.da-1 Gromstor 
uygulamaları dışındaki gruplarda artarken, gövde boyu tüm uygulama gruplarında 
azalmıştır. Kök ve gövde ağırlıklarında ise artma ve azalmalar tespit edilmiştir. En fazla 
azalmalar kök boyu (% 42,14), gövde boyu (% 48,45), kök taze ağırlığı (% 42,59), kök 
kuru ağırlığı (% 87,04), gövde taze ağırlığı (% 90,7) ve gövde kuru ağırlığında (% 
59,70) Gromstor 2g.da-1 uygulamasındadır (Tablo 1,2). 
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Aspir bitkisinden elde edilen farklı konsantrasyonlardaki ekstraktların kanola fidelerinin 
kök ve gövde boylarını konsantrasyon artışına paralel olarak azalttığı, fide taze ve kuru 
ağırlıklarındaysa artma ve azalmalar meydana getirdiği Ullah vd. (2014)’nin 
çalışmasında belirlenmiştir. 

 

Tablo 2 P. rhoeas fidelerinin kök boyu, taze ve kuru ağırlıkları (n:10) 

 

Gruplar Kök Boyu 

 (cm) 

Kök Taze 

 Ağırlığı (g) 

Kök Kuru 

  Ağırlığı (g) 

Kontrol (distile su) 6,625±1,250x 0,0054±0,0010 x 0,0054±0,0032 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1  

distile su 
8,575±1,964 x 0,0250±0,0087 x 0,0062±0,0029 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1  

distile su 
6,825±0,789 x 0,0111±0,0047 x 0,0061±0,0007 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1  

distile su 
9,250±1,893 x 0,0184±0,0083 x 0,0059±0,0019 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1  

distile su 
8,400±1,615 x 0,0158±0,0027 x 0,0044±0,0207 x 

Gromstor 1g.da-1 4,500±0,500 x 0,0049±0,0002 x 0,0010±0,0001 x 

Gromstor 2g.da-1 3,833±0,287 x 0,0031±0,0009 x 0,0007±0,0006 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 
8,200±0,812 x 0,0238±0,011 x 0,0075±0,0022 x 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 
6,875±10,893x 0,0146±0,0069x 0,0038±0,0012 x 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 
6,375±1,548 x 0,0079±0,0033 x 0,0055±0,0254 x 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 
5,750±0,645 x 0,0058±0,0028 x 0,0019±0,0052 x 

 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 
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Tablo 2 P. rhoeas fidelerinin gövde boyu, taze ve kuru ağırlıkları (n:10) 

 

Gruplar Gövde Boyu   

(cm) 

  Gövde Taze 

Ağırlığı (g) 

Gövde Kuru  

Ağırlığı (g) 

Kontrol (distile su) 10,475±0,899 x 0,6133±0,1587 x 0,0464±0,0088 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 

su 
8,250±0,500 x 0,4485±0,1756 x 0,0321±,0123 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile 

su 
8,033±1,159 x 0,4169±0,0863 x 0,0235±0,0011 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile 

su 
9,700±2,559 x 0,6344±0,2482 x 0,0520±0,0244 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile 

su 
9,025±2,395 x 0,4927±0,2099 x 0,04170±0,0024 x 

Gromstor 1g.da-1 5,400±1,212 y 0,0574±0,0008 x 0,0190±0,0006 x 

Gromstor 2g.da-1 5,400±1,015 y 0,0568±0,0136 y 0,0187±0,0037 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 
9,45±1,115 x 0,4096±0,1560 x 0,0471±0,0212 x 

1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 
8,975±1,764 x 

 

0,3404±0,1354 x 

 

0,0455±0,0149 x 

1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 
9,000±1,732 x 0,4148±0,1519 x 0,0550±0,0254 x 

1/2 Buğday 40 fide.100 ml-1 

distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 
6,550±1,201 y 0,1391±0,0866 x 0,0194±0,0052 x 

 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 

 

Bağıl su içeriğinde kontrole oranla Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su  uygulaması hariç 
tüm uygulama gruplarında azalma saptanmış ve en yüksek azalma Gromstor 2 g.da-1 
(% 73,87) uygulamasında meydana gelmiştir (p<0.05)  (Şekil 1). Aspir (Carthamus 
tinctorious) petallerinin kanola çimlenmesi ve gelişimi üzerine etkilerinin belirlendiği bir 
çalışmada bağıl su içeriğinin ekstrakt konsantrasyonunun artışına bağlı olarak azaldığı 
belirlenmiştir (Ullah et al., 2014).  Sarkar ve ark. (2012) çalışmalarında Cassia tora bitki 
ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarda hardal fidelerinin bağıl su içeriğinde kontrole 
göre artma ya da azalmalara neden olduğunu tespit etmişlerdir.  
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Şekil 1. Papaver rhoeas yapraklarının bağıl su içerikleri 

a: Kontrol (distile su), b: Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, c: Ayçiçeği 40 fide.100 ml-
1 distile su, d:Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su, e: Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su, 
f:Gromstor 1g.da-1, g: Gromstor 2g.da-1, h:1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1, ı: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1, i: 1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1, j: 1/2 Buğday 40 fide.100 ml-
1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 (n:3). 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 

 

 

Şekil 2. Papaver rhoeas yapraklarının kla miktarları 

a: Kontrol (distile su), b: Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, c: Ayçiçeği 40 fide.100 ml-
1 distile su, d:Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su, e: Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su, 
f:Gromstor 1g.da-1, g: Gromstor 2g.da-1, h:1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1, ı: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1, i: 1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1, j: 1/2 Buğday 40 fide.100 ml-
1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 (n:3). 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 
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Kl a miktarında Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su, 
Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su uygulamaları dışındaki tüm uygulamalarda azalma 
meydana gelmiştir. En fazla azalma % 71,33 ile 1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Gromstor 1g.da-1 uygulamasındadır (p<0.05) (Şekil 2).  
 

Kl b miktarında da Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, Buğday 20 fide.100 ml-1 distile 
su, Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su uygulamaları dışındaki tüm uygulamalarda 
azalma saptanmıştır. En fazla azalma % 67,42 ile yine 1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 
distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1 uygulamasındadır (p<0.05)  (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Papaver rhoeas yapraklarının klb miktarları 

a: Kontrol (distile su), b: Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, c: Ayçiçeği 40 fide.100 ml-
1 distile su, d:Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su, e: Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su, 
f:Gromstor 1g.da-1, g: Gromstor 2g.da-1, h:1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1, ı: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1, i: 1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1, j: 1/2 Buğday 40 fide.100 ml-
1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 (n:3). 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 

Toplam klorofil miktarı sonuçları, kla ve klb miktarları sonuçlarına paraleldir. En düşük 
toplam kl değeri % 70,12 ile 1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 1g.da-

1 uygulamasında belirlenmiştir (p<0.05)  (Şekil 4). Ullah ve arkadaşları (2014) aspir 
petallerinin kanola’nın fotosentetik pigment maddesi miktarlarını azalttığını, bu 
durumun içeriğindeki fenolik bileşiklerden kaynaklanmış olabileceğini ifade etmiştir. 
Ayrıca C. Tora bitkisinin farklı organlarından alınan ekstraktların konsantrasyon 
artışına paralel olarak hardal fidelerinin klorofil miktarlarını düşürdüğü de bilinmektedir 
(Sarkar vd. 2012). 
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Şekil 4. Papaver rhoeas yapraklarının toplam kl miktarları 

a: Kontrol (distile su), b: Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, c: Ayçiçeği 40 fide.100 ml-
1 distile su, d:Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su, e: Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su, 
f:Gromstor 1g.da-1, g: Gromstor 2g.da-1, h:1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1, ı: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1, i: 1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1, j: 1/2 Buğday 40 fide.100 ml-
1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 (n:3). 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 

 

 

Şekil 5. Papaver rhoeas yapraklarının karotenoid miktarları 

a: Kontrol (distile su), b: Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su, c: Ayçiçeği 40 fide.100 ml-
1 distile su, d:Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su, e: Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su, 
f:Gromstor 1g.da-1, g: Gromstor 2g.da-1, h:1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Gromstor 1g.da-1, ı: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1, i: 1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 1g.da-1, j: 1/2 Buğday 40 fide.100 ml-
1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-1 (n:3). 

x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir. 
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Karotenoid miktarlarında uygulama grubuna bağlı olarak artma ve azalmalar tespit 
edilmiştir. En fazla azalma 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Gromstor 2g.da-

1 uygulamasındadır (% 62,73, p<0.05), (Şekil 5). 

Klorofil ve karotenoid değerlerindeki en fazla azalmaların 1/2 eksudat+ 1/2 herbisit 
uygulamalarında olduğu belirlenmiştir (Şekil 2-5). 

4. Sonuçlar 

Elde edilen veriler ışığında ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının gelincik üzerine 
allelopatik etkisinin olduğu açıktır. Büyüme ve bağıl su içeriğinde herbisit uygulamaları 
daha fazla inhibe edici etkiye sahipken, fotosentetik pigment miktarlarında herbisit ve 
bitki eksudatlarının birlikte uygulandığı grupların daha fazla engelleyici etki gösterdiği 
saptanmıştır. Bitki ekstrakt ve eksudatlarının düşük dozlarda herbisitlerle 
kullanımlarının daha etkili ve ekonomik olmanın yanı sıra doğaya ve insan sağlığına 
daha az zararlı olacağı düşünülmektedir. 

Teşekkür 

Bu çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi tarafından FEB 2018/02 HIDEP no’lu proje ile desteklenmiş olup, 
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Türkiye’den Titanoeca Thorell, 1870 Cinsine Ait İki Yeni Kayıt (Araneae: 
Titanoecidae) 
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Özet: Titanoecidae Lehtinen, 1967, 5 cins ve 53 tür içermektedir (World Spider 
Catalog, 2019). Türkiye’den 2 cins ve 6 tür bilinmektedir (Demir & Seyyar, 2017; 
Bayram ve ark., 2019). Bu çalışmada, Antalya ve Karaman illerinden toplanan 
örnekler incelenmiştir. Örnekler, taşlı zeminden el aspiratörü ile toplanmış ve % 
70’lik etanol içinde muhafaza edilmiştir. Tanımlama sırasında SZX-16 Olympus 
binoküler stereomikroskop kullanılmıştır. İncelenen örnekler, Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi (NOHUAM) Araknoloji Müzesi'nde muhafaza altına 
alınmıştır. Titanoeca Thorell, 1870 cinsi Türkiye'de 4 tür içerir. Bu çalışmada, 
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) ve Titanoeca tristis L. Koch, 1872 
Türkiye'den ilk kez kaydedilmiştir. Böylece, Türkiye’de Titanoeca Thorell, 1870 
cinsinin bilinen tür sayısı 6’ya yükselmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Araneae, Titanoecidae, Titanoeca, Türkiye, Yeni Kayıt. 

 

1. Giriş 

Titanoecidae üyeleri, vücutları kadife benzeri siyah tüylerle kaplı kribellat 
örümceklerdir. Bu örümcekler, yaprak veya düşük bitki örtüsü arasındaki taşlar altında 
ağlar oluşturmaktadır. Titanoecidae Lehtinen, 1967, dünyada 5 cins ve 53 tür ile temsil 
edilmektedir (World Spider Catalog, 2019). Türkiye’den 2 cins ve 6 tür bilinmektedir 
(Demir & Seyyar, 2017; Bayram ve ark., 2019). Bu çalışmada, Titanoeca 
spominima (Taczanowski, 1866) ve Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Türkiye’den ilk defa 
kaydedilmiştir.  

2. Materyal ve Metot 

Örnekler Akdeniz Bölgesi'nden (Antalya ve Karaman illeri) el aspiratörü ile toplanmıştır 
ve % 70’lik etanolde saklanmıştır. Teşhis işlemleri, SZX-16 Olympus stereomikroskop 
kullanılarak yapılmıştır. Fotoğraflar Olympus Camedia C-5060 kamera ile çekilmiştir. 
Dişi vulvası, inceleme öncesi % 10’luk KOH solüsyonunda bekletilmiştir. Ölçümler 
milimetre olarak alınmıştır. Örnekler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araknoloji 
Müzesi'nde (NOHUAM) saklanmaktadır.  

 

3. Bulgular 

Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 

Materyal: Karaman ili, Ermenek ilçesi, 36°37'K, 32°54'D, 1373 m., 13.06.2008, 2♀, 1♂.  

Tanım: Dişi (♀), toplam vücut uzunluğu 3.8-4.2 mm; prosoma koyu kahverengi; 
opisthosoma grimsi kahverengi; bacaklar kahverengi; vulva anteriorda birbirine yakın 
iki oval sperm kanal kapsüllü ve iki küçük spermatekalı.  

mailto:nurcandemircan@bayburt.edu.tr


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  51 
 

Erkek (♂), toplam vücut uzunluğu 3.4 mm; prosoma koyu kahverengi; opisthosoma 
grimsi kahverengi; bacaklar kahverengi; palpal tibia arkaya doğru kıvrılmış “U” şeklinde 
çıkıntılı ve kısa dikenli; kondüktör uçta sivri. 

Dünya yayılışı: İsveç, Orta Avrupa. 

 

  

     

Şekil 1. Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) A. Dişi, habitus, dorsal görünüm 
B. Pedipalp, lateral görünüm C. Vulva, dorsal görünüm 

 

Titanoeca tristis L. Koch, 1872 

Materyal: Antalya ili, Elmalı ilçesi, Yapraklı yolu, (36°50'K, 29°45'D), 1542 m., 
12.06.2007, 1♂,1♀. 

Tanım: Dişi (♀), toplam vücut uzunluğu 5.0 mm; prosoma açık kahverengi; 
opisthosoma kahverengi; bacaklar açık sarı; vulva posteriorda birbirine yakın iki uzun 
sperm kanal kapsüllü ve iki küçük, yuvarlak spermatekalı. 

Erkek (♂), toplam vücut uzunluğu 4.3 mm; prosoma açık kahverengi; opisthosoma 
kahverengi; bacaklar açık sarı; pedipalp simbiyumun ortasına kadar uzayan kamçı 
benzeri tibial apofizli ve lateralde geriye doğru uzayan geniş ventral dallı. 

Dünya dağılımı: Avrupa, Kafkaslar. 
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Şekil 2. Titanoeca tristis L. Koch, 1872 A. Erkek, habitus, dorsal görünüm B. 

Pedipalp, lateral görünüm C. Epijin, ventral görünüm. D. Vulva, dorsal görünüm 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) ve Titanoeca tristis L. Koch, 
1872 Türkiye'den ilk kez kaydedilmiştir. Böylece, Türkiye’de Titanoeca Thorell, 1870 
cinsinin bilinen tür sayısı 6’ya yükselmiştir. Böylece, Türkiye’de bu cinse ait tür sayısına 
önemli derecede katkı sağlanmıştır. 

Teşekkür 

Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 
desteklenmiştir (Proje No. KBAG: 106T133). 
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Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan  Euphorbia 
macroclada’nın bazı fizyolojik değişimlerinin araştırılması 
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Özet: Mersin ili Mezitli ilçesi sınırlarında bulunan Fındıkpınarı yaylasında yaz 
aylarında nüfus hızla artmakta ve 45.000-50.000 kişiye ulaşmaktadır. Yayla yolu 
araç trafiğinden yol kenarı bitkileri önemli ölçüde etkilenmektedir. Çalışmanın 
amacı Fındıkpınarı yaylasında doğal yayılışa sahip ve etnobotanik açıdan önemli 
olan sütleğen’in yol kenarı stres faktörlerinden etkilenme derecesini incelemektir. 
Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinden toplanan sütleğen (Euphorbia 
macroclada Boiss) bitkileri soğuk zincir uygulanarak araziden laboratuvara 
taşınmıştır. Fotosentetik pigment (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid), 
toplam protein, prolin miktar ve antioksidan enzim aktivite (Süperoksit dismutaz-
SOD, Katalaz-CAT) analizleri gerçekleştirilmiş, istatistik açıdan değerlendirilmiştir. 
İç kesim örneklerinin toplam kl (% 37,39) (p<0,05), karotenoid (% 23,59) (p<0,05) 
ve toplam protein (% 39,10) miktarları yol kenarı örneklerininkine oranla daha 
yüksektir.  Prolin (% 6,56) miktarı, SOD aktivitesi (% 31,74) (p<0,05) ve CAT 
aktivitesi (% 22,15) ise iç kesim örneklerinde daha düşüktür. Fizyolojik 
aktivitelerindeki değişimler değerlendirildiğinde yol kenarından toplanan sütleğen 
örneklerinin strese maruz kaldıkları sonucuna varılmıştır. Yapılacak ilave 
çalışmalarla yol kenarı stres faktörlerinin belirlenebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan Enzim, Fotosentetik Pigment, Prolin, Protein, 
Sütleğen  

Investigation of some physiological changes of Euphorbia macroclada in 
Fındıkpınarı plateau roadside and inner part 

Abstract: The population of Fındıkpınarı, which is located in the borders of Mezitli 
district of Mersin, increases rapidly in summer and reaches 45.000-50.000 people. 
Roadside plants are significantly affected by highland road traffic. The aim of the 
study is to examine the degree of influence of the Euphorbia, which are naturally 
distributed in the Fındıkpınarı plateau and which are ethnobotanically important 
from roadside stress factors. Spurge (Euphorbia macroclada Boiss) plants 
collected from the roadside and inner side of the Fındıkpınarı plateau were 
transported to the laboratory by applying the cold chain. Photosynthetic pigment 
(chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoid), total protein, proline 
amounts and antioxidant enzyme activity (superoxide dismutase-SOD, catalase-
CAT) analyzes were performed and evaluated statistically. Total chl (37.39 %), 
carotenoid (23.59 %) (p<0,05) and total protein (39.10 %) amounts were higher in 
inner side samples than in roadside samples. The amount of proline (6.56 %)  SOD 
activity (31.74 %) (p<0,05) and CAT activity (22.15 %) are lower in inner side 
samples. When the changes in physiological activities were evaluated, it was 
concluded that the samples collected from the roadside were subjected to stress. 
It is thought that roadside stress factors can be determined by additional studies. 

Keywords: Antioxidant Enzyme, Euphorbia, Photosynthetic Pigment, Proline, 
Protein 
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1. Giriş 

Bitkiler immobil olmaları nedeniyle çeşitli stres faktörlerine daha fazla maruz kalmakta, 
dolayısıyla abiyotik ve biyotik stres faktörleri bitki büyümesi ve gelişmesi üzerine daha 
fazla olumsuz etki meydana getirmektedir. Çevresel stres faktörleri bir bitkinin büyüme 
ve gelişiminin yanı sıra verim performansını da negatif yönde etkilemektedir. Kuraklık, 
tuzluluk, aşırı sıcaklık ve atmosfere salınan toksik gazlar gibi etmenler dünya genelinde 
ürün veriminin kısıtlayıcısı olarak en çok bilinenler arasındadır (Akça and Samsunlu, 
2012; Kaur et al., 2016).  

Hava kirleticileri özellikle de egzoz gazlarından dolayı vejetasyonun zarar görmesi ve 
verim kayıplarının yaşanması endişelerin giderek artmasına neden olmuştur (Fuji, 
1973). Hava kirleticiler bitkilerin yaprak sayısı, yaprak alanı, gövde ve kök uzunluğu ile 
çiçek ve meyve sayısı gibi morfolojik özelliklerini etkilemektedir (Wali and IqbaL, 2004). 
Hava kirleticilerin ayrıca tohum çimlenmesi ve çiçek sapı uzunluğunu da etkilediği ifade 
edilmiştir (Nithamathi and Indira, 2005). Bazı araştırmacılar otomobil egzozundan 
salınan gazların yol kenarlarındaki bitki örtüsü üzerinde görünür ve görünmez etkilere 
neden olduğunu bildirmiştir (Fleckiger et al., 1978; Sarkar et al., 1986; Leon, 1988; 
Nuhoglu, 2005). En yaygın etkilerden biri, klorofil miktarının kademeli olarak azalması 
ve buna bağlı olarak fotosentez kapasitesinin düşmesiyle yaprakların eş zamanlı 
sararmasıdır (Woolhouse, 1986). Karayolu araç trafiği yoğunlaştıkça otomobillerden 
yayılan çeşitli kirleticiler bitkilerin sağlığını ve hayatta kalmalarını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bu yüzden bitkiler istenmeyen durumlardan kendini muhafaza 
etmek için farklı mekanizmalar geliştirmiştir. 

Euphorbiaceae familyası, dünya üzerinde yaklaşık olarak 339 cins ve 7500 türle temsil 
edilmekte ve başlıca tropiklerde yayılım göstermektedir (Webster, 1994; Alan 
Radcliffe-Smith and Esser, 2001). Familya içerisindeki en zengin cins olan Euphorbi 
yaklaşık olarak 2000 türe sahiptir (Bruyns et al., 2011). Türkiye Florası kitabının 7. 
cildinde bu cinsin  91 takson ile temsil edildiği belirtilmiştir (Radcliffe-Smith, 1982). İlave 
çalışmalarla ülkemizde Euphorbia takson sayısının 18 adedi endemik olmak üzere 
113’e ulaştığı ifade edilmiştir (Patterson, 2017). Endemik olan türler genellikle Toros 
Dağları çevresinde yayılış göstermektedir.  

Euphorbia cinsinin birçok türü geleneksel tıp da enfeksiyonlar, cilt hastalıkları ve 
kanser vb. çeşitli hastalıklara karşı yüzyıllardır kullanılmaktadır (Singla and Pathak, 
1990; Ali et al., 2009; Taş et al., 2018). Ayrıca bu türlerin bir kısmının antiviral, 
antibakteriyel, antifungal ve sitotoksik özelliklere sahip olduğu da ifade edilmiştir 
(Betancur-Galvis et al., 2002; Yang et al., 2005; Yu et al., 2005; Mahmoudi et al., 
2015). 

Fındıkpınarı yaylası Mersin ili Mezitli ilçesine bağlı 3000 civarındaki nüfusu yayla 
turizmi nedeniyle 45-50000’e yükselen 1200 rakımlı bir yayladır 
(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mersin/turizmaktiviteleri/findikpinariyaylasi, 
2019). Yaz aylarında turizm nedeniyle yoldan geçen araç miktarı, dolayısıyla egzoz 
gazı salınımı aşırı derecede artmaktadır. 

Çalışmada Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde yayılış gösteren E. 
macroclada’nın bazı fizyolojik farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.   
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2. Materyal ve Metot 

Euphorbia macroclada Boiss Mersin ili Mezitli İlçesi Fındıkpınar yaylası 36°58'08.3'' K, 
34°23'51,7'' yol kenarı ve iç kesimlerinden 29.04.2018 tarihinde toplanmış, Flora of 
Turkey’den yararlanılarak teşhis edilmiştir (Davis, 1965).  

Fotosentik pigment maddeleri (Witham et al., 1971), toplam protein (Bradford, 1976) 
ve prolin miktarları (Bates et al., 1973) ile süperoksit dismutaz (Beauchamp and 
Fridovich, 1971) ve katalaz (Bergmeyer, 1970) enzim aktiviteleri analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16.0 programında bağımsız t testi ile 
p<0,05 önemlilik derecesinde değerlendirilmiştir. Standart sapma ve hata değerleri de 
aynı programda hesaplanmıştır. 

3. Bulgular 

E. macroclada yapraklarının fotosentetik pigment miktarları Şekil 1’de gösterilmiştir.  

   

 

 

Şekil 1. Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan E. 
macroclada’ların yaprak fotosentetik pigment (kla-A, klb-B, toplam kl-C, 
karotenoid-D) miktarları (n:3) 

a: yol kenarı b:iç kesim x,y: önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılık 

İç kesimlerden alınan örneklerde bulunan kla miktarı % 51,85 (p<0,05); klb miktarı % 
13,14; toplam kl miktarı % 37,39 (p<0,05) ve karotenoid miktarı % 23,59 (p<0,05) yol 
kenarı örneklerinde bulunanlara oranla daha yüksektir (Şekil 1).   

Joshi and Swami (2009) hava kirleticilere maruz kalan bitkilerin yaprak fotosentetik 
pigment konsantrasyonlarında (klorofil, karotenoid vb.) azalma meydana geldiğini 
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ifade etmişlerdir. Trafik yoğunluğuyla fotosentetik aktivite, toplam kloorfil miktarı ve 
yaprak senesensi arasındaki bağlantı ise (Honour et al., 2009) tarafından tespit 
edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2. Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan E. 
macroclada’ların toplam protein (A) ve prolin (B) miktarları (n:3) 

a: yol kenarı b:iç kesim x,y: önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılık 

Yine toplam protein miktarı iç kesim örneklerinde % 39,10 daha yüksektir.  Prolin 
miktarı ise iç kesim örneklerinde yol kenarı örneklerine oranla % 6,56 daha düşüktür 
(Şekil 2).  

Yol kenarında toz ve egzoz dumanı etkisiyle bitkilerin protein miktarında azalmalar 
meydana geldiği Rai (2016) tarafından tespit edilmiştir. Hava kirliliğine maruz kalmış 
yani kirlenmiş Eucalyptus camaldulensis yapraklarında ise yüksek miktarda çözünür 
karbonhidrat ve prolin seviyesi saptanmıştır (Seyyed Mansour Seyyednejad and 
Koochak, 2011). Ayrıca Callistemon citrinus prolin içeriğinin de hava kirliliği nedeniyle 
arttığı belirtilmiştir (Seyyednejad et al., 2009). Tankha and Gupta (1992) SO2 

konsantrasyonun artışına bağlı olarak prolin miktarının arttığını ifade etmiştir. 

 

 

Şekil 3. Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan 
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E. macroclada’ların Süperoksit dismutaz (A) ve Katalaz (B) enzim aktiviteleri 
(n:3) 

a: yol kenarı b:iç kesim x,y: önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılık 

İç kesim örneklerinin SOD (% 31,74) (p<0,05) ve CAT (% 22,15) aktiviteleri de daha 
düşüktür (Şekil 3). 

Hava kirliliği gibi abiyotik stresler canlılar için sitotoksik olan reaktif oksijen türlerinin 
hücredeki miktarlarının artmasına neden olur. Bunların olumsuz etkilerinden 
korunabilmek amacıyla canlılar SOD, CAT,POX vb. antioksidan enzim aktivitelerini 
arttırmaktadırlar (Pukacka and Pukacki, 2000). 

4. Sonuçlar 

Hava kirliliğinin önemli sebeplerinden biri egzoz gazlarıdır. Fındıkpınarı yaylası turizm 
nedeniyle yaz aylarında çok fazla araç trafiğine maruz kalmaktadır. Bu da özellikle yol 
kenarı bitkilerinin olumsuz yönde çok fazla etkilenmesine sebep olmaktadır. Sütleğen 
bitkisinde yol kenarından aldığımız örneklerin iç kesimlerdeki örneklere nazaran 
fotosentetik pigment ve protein miktarlarının düşük, prolin miktarları ile SOD ve CAT 
enzim aktivitelerinin yüksek olması bunu kanıtlamaktadır. Yapılacak ilave çalışmalarla 
(ağır metal birikimlerinin tespiti vb.) stres faktörlerinin tespit edilebileceği 
düşünülmektedir. 
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Özet: Çalışma ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının Rumex crispus ve Rumex 
acetosella üzerindeki allelopatik etkilerini saptamak ve biyoherbisit potansiyellerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. R. crispus (kıvırcık labada) Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi kampüs alanından toplanarak çeşitli flora kaynaklarından teşhis 
edilmiştir. R. acetosella (kuzukulağı) ise ticari bir firmadan satın alınmıştır. Kıvırcık 
labada ve kuzukulağı tohumlarına ayçiçeği ve buğday kök eksudatları (20 
fide.100mL-1distile su ve 40 fide.100mL-1 distile su) ile her ikisinin karışımları 
uygulandıktan sonra içlerinde torf bulunan 28x15 cm saksılara ekilerek sabit nem 
(%50±5), 16:8 fotoperiyot ve 23±2 C° sıcaklıkta çimlenmeye bırakılmıştır. Çıkış 
oranları (ÇO), indeksleri (Çİ) ve ortalama çıkış süreleri (OÇS) belirlenmiş, gelişen 
fidelerde radikula-plumula uzunlukları ile taze-kuru ağırlıkları ölçülmüştür. R. 
crispus’da tüm uygulama gruplarında kontrole oranla çıkış oranları ve çıkış 
indeksleri azalırken, ortalama çıkış süreleri artmıştır. ÇO (% 53) ve Çİ (63,64)’de 
en düşük değerler ile OÇS (16,53 gün)’de en yüksek değer buğday 40 fide.100mL-

1 distile su uygulamasındadır. Radikula boyu tüm uygulama gruplarında azalırken, 
plumula boyu, radikula taze ve kuru ağırlığı, plumula taze ve kuru ağırlığı artmıştır. 
R. acetosella’da ise tüm uygulama gruplarında kontrole oranla çıkış oranları ve 
indeksleri artarken, ortalama çıkış süreleri azalmıştır. ÇO (% 94) ve Çİ (184,08)’nde 
en yüksek değerler buğday 40 fide.100mL-1 distile su uygulamasında,  OÇS (14,44 
gün)’de en düşük değer ise buğday 20 fide.100mL-1 distile su uygulamasındadır. 
Radikula boyu ve plumula boyu tüm uygulama gruplarında artarken, radikula taze-
kuru ağırlıkları ile plumula taze-kuru ağırlıkları genel olarak azalmıştır. Sonuçlar 
buğday ve ayçiçeği kök eksudatlarının kıvırcık labada ve kuzukulağında allelopatik 
etki gösterdiğini ve biyoherbisit potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Allelopati, Biyoherbisit, Çıkış, Kuzukulağı, Kıvırcık Labada 

The effects of sunflower and wheat root exudates on the development of 
Rumex acetosella and Rumex crispus 

Abstract: In this study was carried out to determine the allelopathic effects of 
sunflower and wheat root exudates on Rumex crispus and Rumex acetosella and 
to determine bioherbicide potentials. R. crispus (curly dock) Niğde Ömer Halisdemir 
University was collected from the campus area and identified from various sources 
of flora. R. acetosella (sorrel) was purchased from a commercial company. 
Sunflower and wheat root exudates (20 seedlings.100mL-1distilled water and 40 
seedlings.100mL-1 distilled water) and both mixture were applied to the curly dock 
and sorrel seeds and then they were planted in 28x15 cm pots with peat in them. It 
was allowed to germinate at fixed humidity (50 ± 5%), 16: 8 photoperiod and 23 ± 
2 °C. Emergence percenteages (EP), indices (EI) and average emergence times 
(AET) were determined and radicula-plumule lengths and fresh-dry weights were 
measured in the growing seedlings. In R. crispus, emergence percentages and 
emergence indices decreased while average emergence times increased in all 
application groups compared to control. The highest value of AET (16,53 days) and 
the lowest values of EP (53%) and EI (63,64) was found in wheat 40 
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seedlings.100mL-1 distilled water application. Radicula length decreased in all 
application groups, plumule length, radicula fresh and dry weight, plumule fresh 
and dry weight increased. In R. acetosella, emergence percentages and indices 
increased while average emergence times decreased in all application groups 
compared to control. The highest values were found in EP (94,08%) and EI 
(184,08) in wheat 40 seedling.100mL-1 distilled water, and the lowest value in AET 
(14,44 days) in 20 seedling.100mL-1 distilled water application. Radicula length and 
plumule length increased in all application groups, radicula fresh-dry weights and 
plumule fresh-dry weight generally decreased. The results showed that wheat and 
sunflower root exudates had allelopathic effect in curly dock and sorrel and had 
bioherbicide potential. 

Keywords: Allelopathy, Bioherbicide, Emergence, Curly dock, Sorrel 

 

1. Giriş 

Bitki-bitki etkileşimleri doğal ekosistemlerde oldukça önemli işlevlere sahiptir. Kök 
eksüdasyonu, yağmur vasıtası ile sızma ve bitki dokularındaki etken maddelerin 
buharlaşması veya çürümesi, bileşiklerin çevreye salınımına neden olmaktadır. Bu 
bileşikler inhibitör etki gösterebilmekter ve allelokimyasal olarak isimlendirilmektedir 
(Rice, 2012). Allelokimyasalların çoğu, farklı koşullar altında bitkilerde bir takım 
fizyolojik işlevlerde yan ürünler olarak sentezlenen sekonder metabolitlerdir (Bhadoria, 
2011; Farooq et al., 2011). Allelokimyasalların aktivitesi çoğunlukla konsantrasyona 
bağlı olmakla birlikte, daha yüksek konsantrasyonlar hedef bitkilerin büyümesini 
engelleyebilirken, düşük konsantrasyonlar büyümeyi teşvik edebilmektedir (Einhellig, 
1986; Narwal, 1994; Keating, 1999; Duke et al., 2006). Kılınç and Kutbay (2008), 
kimyasal bileşiklerin çevreye salınması yoluyla bir bitkinin diğeri üzerindeki doğrudan 
ve/veya dolaylı uyarıcı ve/veya inhibe edici etkilerini ayrıntılı şekilde açıklamıştır. 

Sürdürülebilir tarıma dayalı sistemlerde; gıda güvenliğinin korunabilmesini sağlamak, 
çevre kirliliğini engellemek, kimyasal yöntemlere ek olarak alternatif yöntemleri 
araştırmak ve uygulanabilir kılmak bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır (Tekeli 
et al., 2006). Son zamanlarda pestisit kullanımını tamamen ortadan kaldırmaya veya 
mümkün olduğunca azaltmaya yönelik alternatif mücadele yöntemleri araştırılmaya ve 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu alternatif yöntemlerden biri de yabancı ot, bitki 
hastalık ve zararlılarıyla mücadelede allelokimyasalların çevre dostu uygulamalar 
olarak kullanılmasıdır (Özdemir, 2007). 

Rumex cinsi Polygonacea familyasına ait olup tanımlanmış 200’den fazla türü olan, 
doğal ortamında yıllarca yaşayabilen ve genellikle her yerde yetişebilen çok yıllık bitki 
olarak bilinmektedir (Shiwani et al., 2012). Çok yıllık yabancı otlar bazı farklı kontrol 
tekniklerine ihtiyaç duyulmasına neden olan birçok spesifik özelliğe sahiptir. Rumex 
türleri, özellikle otlak ve organik tarıma dayalı sistemlerde dünyanın en önemli çok yıllık 
yabancı otları arasında yer almaktadır (Allard, 1965; Zaller, 2004). Almanya'da, otlak 
amacıyla kullanılan çiftliklerin % 70'inin bazı Rumex türlerinin yoğun istilası altında 

olduğu (Hofmann and Halle‐Wittenberg, 1992), Japonya’da on otlaktan altısının 
Rumex türleri tarafından istila edildiği bilinmektedir (Hongo, 1986).  

Buğday insan beslenmesindeki önemi nedeniyle tarımı yapılan kültür bitkileri arasında 
dünyada ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de buğday ve buğdaydan elde edilen gıda 
maddelerinin tüketimi en üst sıradadır. Buğday içerdiği benzoksazinoidler, fenolik 
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bileşikler vb. allelokimyasallarla (Jabran, 2017)diğer bitkilere karşı kuvvetli alellopatik 
etkinlik göstermektedir (Macías et al., 2003).  

Dünyada yüksek öneme sahip ayçiçeği, ekim alanı ve üretim açısından bakıldığında 
ülkemizde en yaygın yağ bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ayçiçeği alkaloidler, glikozitler, 
flavonoidler, fenolikler ve terpeniodler gibi birçok allelokimyasalı serbest bırakarak 
(Anjum and Bajwa, 2008), komşu bitkilerin tohumlarının çimlenmesini pozitif ya da 
negatif yönde etkileyebilmektedir (Hozayn, 2011; Kamal, 2011).  

Çalışmada ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının R. crispus ve R. acetosella’nın çıkış 
ve erken fide gelişimi üzerindeki allelopatik etkilerini saptamak ve biyoherbisit 
potansiyellerini belirlemek amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Rumex crispus (kıvırcık labada) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs 
alanından toplanarak çeşitli flora kaynaklarından teşhis edilmiştir (Davis, 1965). 
Rumex acetosella (kuzukulağı) ise ticari bir firmadan satın alınmıştır. Kıvırcık labada 
ve kuzukulağı tohumlarına Kroschel (2001) metoduna göre elde edilen ayçiçeği ve 
buğday kök eksudatları (20 fide.100mL-1distile su ve 40 fide.100mL-1 distile su) ile her 
ikisinin karışımları uygulandıktan sonra içlerinde torf bulunan 28x15 cm saksılara 
ekilerek sabit nem (% 50±5), 16:8 fotoperiyot ve 23±2 C° sıcaklıkta çimlenmeye 
bırakılmıştır.   

Fide çıkışının sabitlendiği güne kadar kontrol ve uygulama gruplarında hipokotilin 
toprak yüzeyinde görüldüğü fideler günlük olarak sayılarak bu değerler toplam çıkış 
oranı olarak verilmiştir. Ortalama çıkış süresi Ellis and Roberts (1980)’e göre 
hesaplanmıştır. 

Ortalama çıkış Süresi = Σn (Sayımın yapıldığı gün çimlenen tohum sayısı) x d (Sayımın 
yapıldığı gün) / Σn (Toplam çimlenmiş tohum sayısı) 

Ayrıca gelişen fidelerde radikula ve plumula uzunlukları ölçülmüş, taze ve kuru 
ağırlıkları belirlenmiştir.   

Elde edilen veriler Tukey (1954) ile p<0.05 önemlilik derecesinde değerlendirilmiş, 
standart hata ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

3. Bulgular 

Ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının kıvırcık labada ve kuzukulağı tohumlarının çıkış 
oranı, çıkış indeksi ve ortalama çıkış süreleri üzerine etkilerini gösteren değerler 
sırasıyla Tablo 1 ve 2 de verilmiştir. 
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Tablo 3 R. crispus tohumlarının çıkış oranları, çıkış indeksleri ve ortalama çıkış 
süreleri n:100 

Gruplar ÇO (%)     Çİ  OÇS (gün) 

Kontrol (distile su) 69 94,869 15,982 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 68 86,0832 16,265 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 62 75,245 16,484 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 60 72,161 16,500 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 53 63,643 16,534 

1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Buğday 10 fide.100 ml-1 distile su 

53 72,172 16,008 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 

53 70,467 16,130 

 

Kıvırcık labada’da tüm uygulama gruplarında kontrole oranla çıkış oranları ve çıkış 
indeksleri azalırken, ortalama çıkış süreleri artmıştır. ÇO (% 53) ve Çİ (63,64)’de en 
düşük değerler ile OÇS (16,53 gün)’de en yüksek değer buğday 40 fide.100mL-1 distile 
su uygulamasındadır. 1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Buğday 10 fide.100 
ml-1 distile su, ve 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 
distile su uygulamalarında da ÇO yine % 53’dür (Tablo 1).  

 

Tablo 2 R. acetosella tohumlarının çimlenme oranları, çimlenme indeksleri ve 
ortalama çimlenme süreleri n:100 

 

Gruplar ÇO (%)     Çİ  OÇS (gün) 

Kontrol (distile su) 76 118,257 15,436 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 88 155,164 15,032 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 93 169,772 14,863 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 86 175,622 14,437 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 94 184,0750 14,591 

1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Buğday 10 fide.100 ml-1 distile su 

80 152,157 14,696 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 
Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 

91 179,170 14,579 
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Kuzukulağında ise tüm uygulama gruplarında kontrole oranla çıkış oranları ve 
indeksleri artarken, ortalama çıkış süreleri azalmıştır. ÇO (% 94) ve Çİ (184,08)’nde 
en yüksek değerler buğday 40 fide.100mL-1 distile su uygulamasında,  OÇS (14,44 
gün)’de en düşük değer ise buğday 20 fide.100mL-1 distile su uygulamasındadır.  
(Tablo 2). 

Dişli and Nemli (2014) bazı kültür bitkisi kök eksudatlarının akhardal’ın çimlenmesi ve 
gelişimi üzerine allelopatik etkilerini inceledikleri çalışmalarında arpa’nın akhardal 
tohum çimlenmesini stimüle ederken, ayçiçeği fiğ ve lahana’nın inhibe ettiğini tespit 
etmişlerdir. Lavanta ekstraktlarının ise farklı tohumlar üzerinde farklı allelopatik etkilere 
sahip olduğu, çimlenmeyi buğdayda azaltırken,  fasulyede arttırdığı Kuru et al. (2015) 
tarafından ifade edilmiştir. 

R. crispus fidelerinin gelişimine ait veriler Tablo 3 ve 4 de verilmiştir. 

Kıvırcık labada fidelerinin radikula boyları kontrole oranla tüm uygulama gruplarında 
azalırken, radikula taze ve kuru ağırlıklarında artmıştır. Radikula boyundaki en fazla 
azalma % 27,66 ile 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su+1/2 Buğday 20 fide.100 ml-
1 distile su uygulamasında, taze ve kuru ağırlığındaki en fazla artış sırasıyla % 136,03 
ve % 163,75 ile Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su uygulamasındadır (Tablo 3). 

 

Tablo 3 R. crispus fidelerinin radikula boyu, taze ve kuru ağırlıkları 

(n:10), x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

 

Gruplar Radikula Boyu 
(cm) 

Radikula  

T.A. (g) 

Radikula  

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 9,400±3,289 x 0,0519±0,0153 x 0,0160±0,0046 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 7,150±1,732 x 0,0702±0,0302 x 0,0248±0,0132 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 7,050±1,165 
x 

0,0574±0,0302 x 0,0243±0,0124 
x 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 7,000±1,080 x 0,0563±0,0344 x 0,0227±0,0152 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 6,900±1,983 x 0,1225±0,0716 y 0,0422±0,0197 y 

1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 10 fide.100 ml-1 distile su 

7,250±2,648 x 0,0739±0,0450 x 0,0226±0,0133 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 

6,800±1,251 x 0,0930±0,0305 x 0,0336±0,0144 x 

 

Kıvırcık labada fidelerinin plumula değerleri ise uygulama gruplarının tümünde  
kontrole oranla artmıştır. En fazla artış yine Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 
uygulamasındadır (Tablo 4). 
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Tablo 4 R. crispus fidelerinin plumula boyu, taze ve kuru ağırlıkları 

(n:10), x,y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

Gruplar Plumula 

Boyu (cm) 

Plumula 

T.A. (g) 

Plumula 

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 9,410±3,102 x 0,5384±0,1319 x  0,0424±0,0103 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 10,730±1,615 x 0,5521±0,2784 x 0,0510±0,0256 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 11,670±1,252 x 0,6688±0,2078 x 0,0565±0,0196 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 10,760±1,324 x 0,5507±0,1649 x 0,0501±0,0192 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 12,870±1,999 y 1,0308±0,1731 y 0,08843±0,0465 x 

1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 10 fide.100 ml-1 distile su 

12,710±2,172 y 0,6440±0,3628 x 0,0556±0,03384 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 

12,800±1,085 y 0,8509±0,1739 x 0,0707±0,0148 x 

 

Kuzukulağı fidelerinin radikula boy, taze ve kuru ağırlıklarına ait veriler Tablo 5 plumula 
boy, taze ve kuru ağırlıklarına ait veriler ise Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 5 R. acetosella fidelerinin radikula boyu, taze ve kuru ağırlıkları (n:10), x,y 
kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

Gruplar Radikula 
Boyu (cm) 

Radikula  

T.A. (g) 

Radikula  

 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 7,050±1,964 x 0,0374±0,0207 x 0,0101±0,0060 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 8,100±1,963 x 0,05126±0,079 x 0,0125±0,0033 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 7,660±1,461 x 0,0233±0,0087 x 0,0055±0,0024 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 8,380±1,337 x 0,0351±0,0127 x 0,0085±0,0036 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 8,200±2,239 x 0,0344±0,0146 x 0,0083±0,0015 x 

1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 10 fide.100 ml-1 distile su 

7,850±1,599 x 0,0322±0,0154 x 0,0096±0,0057 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 

7,480±1,175 x 0,0237±0,0102 x 0,0051±0,0001 x 

 

Radikula ve plumula boyları kontrole oranla tüm uygulama gruplarında artarken, 
radikula taze-kuru ağırlıkları ile plumula taze-kuru ağırlıklarında eksudata ve 
konsantrasyona bağlı olarak artış ve azalışlar saptanmıştır (Tablo 5,6). 

 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  66 
 

Tablo 6 R. acetosella fidelerinin plumula boyu, taze ve kuru ağırlıkları (n:10), x,y 
kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir 

 

Gruplar Plumula Boyu 
(cm) 

Plumula  
T.A. (g) 

Plumula  
 K.A. (g) 

Kontrol (distile su) 11,900±1,776 x 0,9790±0,3388 x  0,0815±0,0298 x 

Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile su 12,170±2,168 x 0,9080±0,7036 x 0,0730±0,0577 x 

Ayçiçeği 40 fide.100 ml-1 distile su 12,100±1,243 x 0,6990±0,3139 x 0,0536±0,0236 x 

Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 13,120±1,980 x 0,7981±0,2729 x 0,0799±0,0198 x 

Buğday 40 fide.100 ml-1 distile su 11,950±1,589 x 0,7921±0,2427 x 0,0712±0,0232 x 

1/2 Ayçiçeği 10 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 10 fide.100 ml-1 distile su 

12,430±1,777 x 0,7133±0,1280 x 0,0618±0,0169 x 

1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 ml-1 distile 
su+1/2 Buğday 20 fide.100 ml-1 distile su 

11,130±1,699 x 0,6443±0,3219 x 0,0506±0,0241 x 

    

 

Lavanta ekstraktlarının buğday ve fasulyenin radikula- plumula uzunlukları ile taze ve 
kuru ağırlıklarında türe ve konsantrasyona özgü inhibe ya da stimüle edici etkiler 
gösterdiği tespit edilmiştir (Kuru et al., 2015). Benzer şekilde Karaaltın et al. (2004)’in 
çalışmasında zakkumun fasulye çimlenmesi ve fide gelişimini engellerken, buğday 
çimlenmesi ve fide gelişimini teşvik ettiği bildirilmiştir. Bu çalışmalar elde ettiğimiz 
verileri desteklemektedir. 
 

4. Sonuçlar 

Ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının kıvıcık labada ve kuzukulağı tohumlarının çıkış 
ve erken fide gelişimi üzerinde allelopatik etkileşime sahip olduğu, foliar gübre ya da 
biyoherbisit olarak kullanılabilmeleri için ilave çalışmalar gerektiği kanısına varılmıştır. 
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Akkaya Baraj Gölünden Elde Edilen Algler ile Tekstil Boyası Giderim 
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Özet: Dünyada ve ülkemizde çevre kirliliği en büyük problemlerden biridir. Çevre 
kirliliğinin en büyük nedenleri ise sanayi ve atıklarıdır. 19. yy ve sonrasında 
geliştirilen sentetik boyar maddeler tekstil sanayisinde büyük önem kazanmıştır. 
Artan nüfus ve sanayileşme ile atık oranları artmış ve ciddi boyutlara gelmiştir. 
Boyar maddeler başta tekstil olmak üzere kozmetik, gıda, ilaç endüstrisi, deri 
endüstrisi ve matbaa sanayinde kullanılmaktadır. Tekstil sanayinde kullanılan 
boyalar ciddi çevre sorunlarına yol açmakta ve bu nedenle giderilmeleri önem 
kazanmaktadır. Boya gideriminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler 
kullanılabilmekte, biyolojik yöntemlerin daha az toksik atık oluşturması ve 
maliyetinin daha az olması gibi avantajları bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında 
ekonomik olması ve doğa dostu olması sebebiyle biyolojik yöntemler üzerindeki 
araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Biyolojik sistemlerde bitkiler, 
mantarlar, algler ve bakteriler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise Akkaya 
Baraj Gölünden izole edilmiş olan alg kültürünün tekstil boyası giderim kapasitesini 
araştırmaktır.Akkaya Baraj göl suyundan izole edilen alg kültürün mineral 
besiyerinde Birko halı fabrikasından temin edilmiş Maksilon Kırmızısı tekstil boyası 
giderimi araştırılmıştır.  Çalışmada hazırlanan besiyerinin pH değeri değiştirilmemiş 
ve mineral besiyerinin pH değerinde boya giderim çalışması yapılmıştır. Çalışmada 
besiyerinde bir haftalık inkübasyon periyodu tamamlanıp algler gelişmeye 
başladıktan sonra Maksilon kırmızısı tekstil boyası 100-ppm derişimde eklenmiş ve 
boya giderim oranı inkübasyon periyodunda zamana bağlı olarak yüzde giderim 
cinsinden hesaplanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Tekstil Boyası, Dekolorizasyon, Alg, Maksilon Kırmızısı 

The Textile Dye Removal Study with Algae Isolated from Akkaya Dam Lake 

Abstract: Environmental pollution in the world and in our country is one of the 
biggest problems. The most important causes of environmental pollution are 
industry and wastes. Synthetic dyestuffs developed in 19th century and later have 
gained great importance in textile industry. With increasing population and 
industrialization, waste rates have increased and reached serious dimensions. 
Dyestuffs are mainly used in textile industry, cosmetics, food, pharmaceutical 
industry, leather industry, printing industry. The paints used in the textile industry 
cause serious environmental problems and therefore their removal is important. 
Physical, chemical and biological methods can used in dye removal; biological 
methods have advantages such as less toxic waste and less cost. The number of 
researches on biological methods is increasing day by day since it is economical 
and eco-friendly. Plants, fungi, algae and bacteria used in biological systems. The 
aim of this study is to investigate the textile dye removing capacity of algae culture 
isolated from Akkaya Dam Lake. 

In this work algae culture isolated from Akkaya Dam Lake water, and the removal 
of Maksilon Red textile dye from Birko Factory was investigated. The pH value of 
the medium prepared in the study did not change and dye removal study has been 
performed at the pH value of the mineral medium. In the study, Maxilon red textile 
dye was added after one-week incubation period was completed and algae started 
to growth, at 100-ppm final concentration of and dye removal rate was calculated 
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as percent removal value depending on time in incubation period. 

Keywords: Textile Dyes, Decolorization, Algae, Maxilon Red 

 

1. Giriş 

Günümüzde artan sanayileşme ve ortaya çıkan sanayi atıkları nedeniyle oluşan çevre 
kirliliği en önemli problemlerden birisini oluşturmaktadır. Sentetik boyar maddeler 19. 
yüzyıl sonrasında geliştirilmiş ve tekstil, kozmetik, gıda, ilaç ve kağıt gibi pek çok farklı 
endüstride kendisine kullanım olanları bulmuştur. Ancak oluşturdukları atıklar 
nedeniyle sucul habitatlarda yüksek oranda kirliliğe neden olmaktadır (Banat vd., 1996, 
Pandey vd., 2007).  

Boyalar sucul habitatlarda su canlılarının metabolizmalarına zarar vermekte, güneş 
ışınlarının suya geçişini engellemesiyle fotosentezi azaltmakta, suda bulunan oksijen 
oranını değiştirmekte ve tüm bunlarla çevre dengesi üzerinde önemli ve çoğunlukla 
zararlı etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle boyar maddelerin sistemden deşarj 
edilmeden önce mutlaka arıtılması gerekmektedir (Pandey vd., 2007, Robinson vd., 
2001).   

Boyalar taşıdıkları kimyasal yapılara göre yedi farklı kimyasal grupta incelenmektedir 
(nitrazo, nitro, azo, etilen, karbonil, karbon-azot ve kükürtlü boyalar). Yapılarında bir 
veya daha fazla azo grubu içeren azoboyar maddeler endüstride en yaygın kullanılan 
boya grubudur ve azo gruplarındaki bağların açılması ve kırılması oldukça zordur 
(Ghodake vd., 2009; Kapustka ve Reporter, 1993, Vandevivere vd., 1998). 

Atık su arıtımı için fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Biyolojik 
yöntemler, arıtım sonucunda daha az atık üretmesi, ekonomik olması ve ekolojik 
denge özerindeki olumlu etkilerinden dolayı gittikçe artan oranlarda kullanılmaktadır. 
Bakteriler, algler, mantarlar, mayalar veya bazı bitkiler biyolojik arıtım amacıyla 
kullanılabilmektedir (Kuruloğlu, 2006, Forgacs vd., 2007, Zhang vd., 2004).  

Yapılan bu çalışmada amaç Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşke alanı 
yanında bulunan ve Niğde ili atık sularının deşarj alanı olan Akkaya barajından izole 
edilmiş olan karışık alg kültürünün maksilon kırmızısı tekstil boyası gideriminde 
kullanılma olanağının araştırılmasıdır.  

2. Materyal ve Metot 

Mikroorganizma Kaynağı ve Besi Ortamı 

Yapılan çalışmada kullanılan alg kültürü Akkaya Baraj suyundan Winogradsky kolonu 
yöntemi ile zenginleştirildikten sonra BG 11 besiyerinde gelişen alg kültürü mikrobiyal 
kaynak olarak kullanılmıştır. Mikroorganizma kültürü karışık kültür olarak kullanılmıştır. 
Çalışmada mikroalglerin geliştirilmesi amaçlanmış ve bu nedenle ışık kaynağı 
kullanılmıştır (Sadettin ve Dönmez, 2006, Sadettin ve Dönmez, 2007).  

BG 11 Besiyerinin Hazırlanması 

Çalışmada Winogradsky kolonunda zenginleştirilmiş alglerin geliştirilmesi için BG 11 
besiyeri 1.5 g NaNO3 içeren distile suya mineral çözeltisi 1, 2, 3, 4 ve 5’den 300 
mikrolitre, A5 solüsyonundan ise 1 mL eklenerek hazırlanmıştır (Tablo 1). Besiyeri pH 
değeri farklı pH değerlerinde hazırlanmış ve en yüksek mikroalg gelişiminin görüldüğü 
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pH değerinde boya giderim çalışması yapılmıştır. Mikroalg gelişimi spektrofotometrik 
olarak 600 nmde belirlenmiştir. Tüm deneyler iki paralel olarak yapılmış ve ortalama 
değerler kullanılarak sonuçlar belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. BG 11 besiyeri bileşiminde yer mineral çözeltiler 

Mineral Çözeltisi 1 5 mL distile su ile hazırlanır. 

KH2PO4 0,59 g  
 

Mineral Çözeltisi 2 5 mL distile su ile hazırlanır. 

MgSO4.7H2O 1.25 g  

 

Mineral Çözeltisi 3 5 mL distile su ile hazırlanır. 

CaCl2.2H2O 0.45 g  
 

Mineral Çözeltisi 4 5 mL distile su ile hazırlanır. 

Na2CO3 0.33 g  

 

Mineral Çözeltisi 5 5 mL distile su ile hazırlanır. 

Sitrik Asit 0.1 g 
Ferrik Amonyum Sitrat 0.1 g 
Na2EDTA 0.016 g 

 

 

A5 Çözeltisi 100 mL distile su ile hazırlanır.  

H3BO3 0.286 g 
MnCl2.4H2O 0.181 g 
ZnSO4.7H2O 0.022 g 
Na2MoO2.2H2O 0.036 g 
CuSO4.5H2O 0.008 g 
Co(NO3)2.6H2O 0.005 g 

 

Maksilon Kırmızısı Standart Grafiğinin Hazırlanması 

Çalışmada maksilon kırmızısı tekstil boyası 10000 ppmlik konsantrasyonda stok 
çözelti olarak hazırlanmıştır. 50, 100, 150, 200 ve 250 ppmlik konsantrasyonlarda 
spektrofotometrik analizler yapılmış ve bu veriler ile maksilon kırmızısına ait standart 
grafiği çizilmiştir. Maksilon kırmızısının maksimum absorbans verdiği dalga boyu 
görünür ışık bölgesinde spektrum alınarak belirlenmiş ve alınan spektruma göre 515 
nm olarak belirlenmiş ve boya analizleri bu dalga boyunda yapılmıştır.  

Maksilon Kırmızısı Boya Gideriminin Belirlenmesi 

Boya giderim deneyleri 3 litre hacimli cam akvaryumda gerçekleştirilmiştir. Mikroalgler 
önce 500 mL’lik erlenlerde 200 mL besiyerinde geliştirilmiş ve gelişme oranı arttıktan 
sonra 3 litrelik akvaryumda motor ile sürekli devinim sağlanarak boya giderim 
çalışması yapılmıştır. Geliştirilmiş olan mikroalglerin hepsi akvaryumdaki taze 
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besiyerine inoküle edilmiş ve başlangıç boya konsantrasyonu 91.83 ppm olarak 
belirlenmiştir.  

Boya gideriminin belirlenmesi için üç gün arayla örnekler alınmış ve 515 nm’de boya 
konsantrasyonu tespit edilmiştir. Boya konsantrasyonlarına dayalı olarak aşağıdaki 
formülle boya giderimi yüzdelik olarak hesaplanmıştır.  

% Boya Giderimi=[(Başlangıç Boya Konsantrasyonu – Belirlenen Boya 
Konsantrasyonu)/Başlangıç Boya Konsantrasyonu]*100 

3. Bulgular 

Mikrooaglerin gelişimi 
 
Mikroalg gelişimi 1 haftalık inkübasyon periyodunun sonunda 600 nmde 
spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. 1 haftalık inkübasyon periyodu sonunda 
mikroaglerin en yüksek oranda 0,185 absorbans değerinde ulaştığı ve pH 8’de en iyi 
oranda geliştiği gözlenmiştir. Bu değere göre boya giderim çalışmalarının yapılması 
için pH 8 seçilmiştir.  

 

Tablo 2. Mikroalglerin farklı pH değerlerinde gelişim değerleri 

pH Mikroalg gelişimi 

5 0,116 

6 0,127 

7 0,132 

8 0,185 

 

Maksilon Kırmızısı Standart Grafiği 

Yapılan çalışmada maksilon kırmızısının konsantrasyonunun belirlenmesi için 
öncelikle standart grafiği çizilmiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Maksilon Kırmızısı standart grafiği 
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Maksilon Kırmızısı Boya Giderimi 

Çalışmada Maksilon Kırmızısı boya giderimi zamana bağlı olarak belirlenmiştir. 
Mikroalglerin gelişmesi ve fotosentezin sağlanması için boya giderim deneyleri ışık 
karşısında gerçekleştirilmiştir. Boya miktarının belirlenmesi için akvaryumdan alınan 2 
mL örnek önce 5000 rpm’de 5 dakika santrifüjlenmiş ve sonra 515 nm’de absorbans 
değerleri belirlenmiştir. Boya giderimi için inkübasyon periyodu 21 gün olarak 
belirlenmiş ve boya konsantrasyon ölçümü her üç günde bir kez yapılmıştır. Tüm 
deneyler iki paralel olarak gerçekleştirilmiştir.  

Başlangıç boya konsantrasyonu 91.83 ppm olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
Tablo 3 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Boya konsantrasyonun zamana bağlı değişimi 
incelendiğinde inküasyon periyodunun üçüncü gününden itibaren maksilon kırmızısı 
boyasının dekolorize edildiği ve en düşük boya konsantrasyonuna inkübasyon 
periyodunun 15. gününde ulaşıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak maksilon 
kırmızısı boyasının 15 günlük inkübasyon periyodunda yaklaşık olarak yüzde 60’ının 
giderilebildiği hesaplanmıştır.  

 

Tablo 3. Maksilon Kırmızısı konsantrasyon ve % giderim değerleri 
 

Günler MK Konsantrasyonu % MK Giderimi 

Co 91,83  

3 68,12 25,82 

6 58,50 36,29 

9 55,15 39,95 

12 44,74 51,28 

15 33,56 63,46 

18 38,59 57,98 

21 44,52 51,52 
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Şekil 2. Maksilon kırmızısı boya giderim grafiği 

 

4. Sonuçlar 

Yapılan çalışmada maksilon kırmızısı boyasının mikroalglerle giderimi araştırılmıştır. 
Mikroalgler pH 8 değerinde daha iyi gelişim gösterdiği için boya giderim deneyleri pH 
8 değerinde gerçekleştirlmiştir. 21 günlük iinkübasyon periyodunun 15. gününde en 
yüksek giderim oranına %63.46 değeri ile ulaşılmıştır. Yapılan çalışmada Akkaya Baraj 
Gölü suyundan elde edilmiş olan mikroalglerin tekstil boyası giderimi için başarı ile 
kullanılabileceği görülmüştür.  
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Özet: Fermente gıdaların hazırlanmasında laktik asit bakterileri çok eski 
zamanlardan beri kullanılmaktadır. Gıdaların korunmasında temel rol oynamakta 
ve sağlığa zararlı olmayan güvenli (GRAS) bakteriler olarak kabul edilmektedir. 
Bilinen fermente gıdaların yanında probiyotik gıda olarak nitelendirilen ürünler 
tüketiciler için çok sağlıklı ve gün geçtikçe tüketimi daha da artan gıdalar haline 
gelmiştir. Bu çalışmada fermente süt ürünlerinden izole edilen laktik asit 
bakterilerinin antimikrobiyal aktivitesi, laktik asit üretimleri, antibiyotik duyarlılıkları, 
hemolitik aktiviteleri ve EPS üretimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. MRS 
besiyerinde 37°C’de 24-48 saat inkübasyon sonucu izolatların koloni morfolojisi, 
Gram reaksiyonları ve katalaz aktiviteleri incelenmiştir. Sporsuz, Gram pozitif, kok 
ve çubuk şekilli, katalaz reaksiyonu negatif olan kolonilerin saf kültürleri elde 
edilmiştir. İzolatların ürettiği % laktik asit miktarları, EPS üretimleri tespit edilmiştir. 
İzolatların antibiyotiklere olan duyarlılığının araştırılması Uluslararası CLSI (Clinical 
and Laboratory Standarts Institute) standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 
Antibiyotik duyarlılığı için disk difüzyon metodu uygulanmıştır. İnkübasyon 
neticesinde oluşan zonların çapı ölçülerek Uluslararası standarta sahip tablolar ile 
kıyaslanarak dirençlilik ya da duyarlılıkları belirlenmiştir. Koyun kanı içeren 
Colombia-agar’a ekilen izolatlar, zon oluşturmamış ve γ-hemolitik olarak 
değerlendirilmiştir. Bu bakteriyel suşlar daha ileri çalışmalar için seçilmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Süt ürünleri, Laktik asit bakterileri, EPS, antibiyotik duyarlılık 

 Determination of Some Metabolic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated 
from Dairy Products 

Abstract: Lactic acid bacteria (LAB) have been used to fermented dairy products 
since ancient times. These bacteria are generally regarded as safe (GRAS) and 
take place in food preservation. Beside known fermented foods, products classified 
as probiotic foods, which help maintain balance for human gastrointestinal 
microflora, have an increasing consumption as time goes by. In this study, it was 
aimed to determine antimicrobial activity, lactic acid production, antibiotic 
susceptibility, hemolytic activity and exopolysaccharide (EPS) production of LAB 
isolated from fermented dairy products. Colony morphology, Gram reactions, and 
catalase activity were investigated after incubation of isolates at 37°C for 24-48 h 
in de Man Rogosa Sharpe (MRS) medium. Pure cultures of the colonies with a 
shape of rod and coccus, without spores, Gram-positive and catalase negative 
were obtained. Percentage of the lactic acid amount and EPS production of the 
isolates were determined. Antibiotic susceptibility of the isolates was examined 
international standards of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Disk 
diffusion method was used antibiotic susceptibility.  After the incubation period, 
zone diameters were measured and compared with international measures define 
susceptibility or resistance of the isolates. Isolates, which inoculated to Colombia-
agar including sheep blood, were not formed any zones and evaluated as γ-
hemolytic. Thus, these bacterial strains selected to further studies. 

Keywords: Dairy products, Lactic acid bacteria, EPS, antibiotic susceptibility 
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1. Giriş 

Laktik asit bakterilerinin (LAB) çoğu insan, hayvan ve bitki gibi doğal ortamlardan izole 
edilebilmekte ve gıda endüstrisinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu bakteri türlerinin 
bazılarının probiyotik oldukları belirlenmiş ve sağlık açısından birçok avantajlarının 
oldukları tespit edilmiştir. Bu bakteriler hayvanlarda ve insanlarda, sindirim sisteminde 
önemli role sahiptirler. Fermantasyon, biyolojik işlemler, ziraat, gıda ve özellikle son 
zamanlarda tıp alanında önemlerinin anlaşılmasıyla birlikte bu bakteriler ile yapılan 
çalışmalar da yoğunlaşmıştır. LAB ve fermente süt ürünlerinin antikanserojen etkisinin 
olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından bildirilmekte olup bu konudaki araştırmalar hızla 
artmaktadır. Bunun yanında, laktik asit bakterilerinin probiyotik olma özellikleri ve 
ürettikleri bakteriyosinler üzerinde yapılan araştırmalar güncelliğini korumaya devam 
etmektedir (Altuntaş ve ark., 2010). Genel olarak Lactobacillus, Streptococcous, 
Lactococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, Enterococcus ve Pediococcus gibi 
cinslerin türleri, laktik asit bakterileri olarak bilinir. Her bir cins ve tür farklı özelliklere 
sahiptir, ancak bunlar genellikle karbonhidratların fermantasyonu sırasında ana son 
ürün olarak laktik asit üreten Gram pozitif, sporsuz, kok veya çubuk, hareketli olmayan 
bakterilerdir (Phyu ve ark., 2015). 

Yapılan çalışmada Niğde ilinde, evde, geleneksel yöntemlerle yapılmış olan 
peynirlerden elde edilen izolatların morfolojik ve fizyolojik karakterlerinin belirlenmesi 
amaçlanmış ve aşağıda belirtilmiş olan deneyler yapılarak elde edilen sonuçlar 
sunulmuştur.  

2. Materyal ve Metot 

İzolasyon ve Morfolojik Tanımlama 

Çalışmada, Niğde ilinden temin edilen 2 farklı peynir örneği kullanılmıştır. 
Antimikrobiyal aktivite testlerinde kullanılan suşlar Staphylococcus aureus ATCC 
6538, Salmonella typhimurium SL 1344, Escherichia coli LMG 3083, Streptococcus 
mutans ATCC 25175, Pseudomonas aureginosa ATCC 27853, Bacillus subtilis, 
Bacillus cereus,  Bacillus thuringiensis, Bacillus megaterium Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü kültür koleksiyonundan temin edilmiştir.  

Laboratuvara getirilen örnekler, steril fizyolojik tuzlu su ile 1/10 oranında seyreltilmiş 
ve steril cam baget ile homojenize edilmiştir. Hazırlanan 10-5, 10-6 ve 10-7 
dilüsyonlarından 100 µl alınarak de Man Rogasa Sharp agar (MRS, Merck, Germany) 
besiyerine yayma ekimler yapılmıştır ve bu ortamlar 37 ºC’de 24-48 saat inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda izolatların koloni morfolojisi, Gram reaksiyonları ve 
katalaz aktiviteleri incelenmiştir (Erkkilä ve Petäjä, 2000). Sporsuz, Gram pozitif, kok 
ve çubuk şekilli, katalaz reaksiyonu negatif olan kolonilerin saf kültürleri elde edilip, 
stokları alınmıştır. 

Katalaz testi için, MRS Agar ortamında geliştirilen kolonilerin üzerine %3’lük H2O2 
damlatılmış ve hava kabarcıklarının çıkışı gözlenmiştir. Çalışmada pozitif kontrol 
olarak Bacillus subtilis kullanılmıştır.  
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Fizyolojik Testler 

Hemolitik aktivitenin belirlenmesi için 37 ºC’de geliştirilen kültürden ticari olarak temin 
edilen ve % 5 koyun kanı içeren Colombia-agar ortamına çizgi ekimleri yapılmıştır. 
Kontrol bakterileri olarak Escherichia coli LMG 3083 ve Staphylococcus aureus ATCC 
6538 suşları kullanılmıştır. 37 ºC’de 24 saat inkübasyondan sonra, kolonilerin 
etrafında, parlak-yeşil zon oluşturan koloniler α-hemolitik, berrak zon oluşturanlar β-
hemolitik, zon oluşturmayanlar ise γ-hemolitik olarak değerlendirilmiştir 
(Maragkoudakis ve ark., 2006). 

MRS besiyerine inoküle edilen kültürler 100 ˚C’de 15-20 dk kaynatılmış ve oda 
sıcaklığına gelene kadar bekletilmiştir. 1 ml alınan örnek üzerine % 85’lik TCA ilave 
edilerek 13000 rpm’de 25 dk santrifüj edilmiştir. Üst faz başka bir tüpe aktarılarak eşit 
hacimde etanol ilave edilmiş ve tekrar santrifüj edilmiştir. İkinci alkol presipitasyonu 
sonucu pellet 1 ml saf suda çözülüp fenol sülfürik asit metodu uygulanmıştır (Dubois 
ve ark., 1956). Örneklerin sonuçları standart EPS’ye göre (mg/L) hesaplanmıştır. 
Standart farklı konsantrasyonlardaki glukoz esas alınarak çıkarılmıştır. 

Laktik asit üretimleri Bradley ve ark. (1992) tarafından belirlenen yönteme göre 
yapılmıştır. MRS besiyerine inokülasyon yapılmış (%1 v/v) ve 35 ˚C’de 24-48 
inbübasyona tabi tutulmuştur. Kültürler, 100 ml’lik mezürlere aktarılıp 90 ml distile su 
ilave edilmiştir. Bu ortama 0,5 ml fenolftalein indikatörü damlatılmış ve 1N NaOH ile 
titre edilmiştir. Üretilen laktik asit miktarı yüzde cinsinden aşağıda belirtilen formül 
kullanılarak hesaplanmıştır.  

% Laktik asit= Harcanan NaOH miktarı(ml) x NaOH normalitesi x 9 

    Örnek miktarı 

Ayrıca, her 1 ml NaOH miktarı 90,08 mg laktik aside eş değer olarak değerlendirilmiş 
ve hesaplamalar bu değere göre belirlenmiştir (Edema ve Sanni, 2008). 

Antimikrobiyal Etki Belirlenmesi 

İzolatların inhibisyon etkisi başta E. coli olmak üzere bazı patojenlere karşı 
denenmiştir. 24 saat 37 °C’de geliştirilen kültürden 1 ml alınarak 12.000 rpm’de 10 dk 
santrifüj edilmiş ve elde edilen üst faz 0.22 µm çaplı membrandan geçirildikten sonra 
100 °C’de 5 dk kaynatılmıştır. Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi için indikatör 
bakteri olarak S. aureus ATCC 6538, S. typhimurium SL 1344, E. coli LMG 3083, S. 
mutans ATCC 25175, P. aureginosa ATCC 27853, B. subtilis, B. cereus,  B. 
thuringiensis, B. megaterium suşları kullanılmıştır. 24 saat geliştirilen indikatör 
bakterilerden % 1 oranında 5 ml yarı katı besiyerine ekim yapılmıştır. Katı besiyeri 
üzerine indikatör bakterinin bulunduğu yarı katı besiyeri eklenmiştir. Üst faz, yüzeye 
yayılan patojen bakteriler üzerine nokta ekim yöntemiyle ekilmiş ve 37 °C’de 24 saat 
inkübasyon neticesinde zon oluşturup oluşturmadıkları belirlenmiştir (Bhunia ve ark., 
1988). 

Geliştirilen suşların antibiyotik duyarlılığının belirlenmesinde antibiyotik disk difüzyon 
yöntemi kullanılmıştır. 37 ˚C’de 24-48 saat geliştirilen kültürlerin hücre yoğunluğu 
1x106 kob/ml olacak şekilde ayarlanarak MRS agar besiyerine ekimleri yapılmıştır. 
Farklı antibiyogram diskleri petrilere yerleştirilmiş ve inkübasyona bırakılmıştır. 
İnkübasyon neticesinde antibiyotik diskleri etrafında oluşan zonların çapları 
ölçülmüştür. 
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3. Bulgular 

Morfolojik Özellikler 

MRS besiyerine ekim sonucu laktik asit bakterisi olduğu düşünülen izolatlardan sadece 
Gram pozitif ve katalaz negatif aktivite gösteren suşlarla çalışılmıştır. İzolatların Gram 
boyama sonucu kokobasil ve kok oldukları görülmüştür.  

Tablo 1. MRS besiyerinde elde edilen izolatların kod numaraları, morfolojileri ve 
Gram boyanma özellikleri 

İzolat no Morfoloji Gram 
Boyanma 

1 Kok-ikili veya dörtlü gruplar halinde Gram (+) 
2 streptokok Gram (+) 
3 Kokobasil Gram (+) 

4 Kokobasil Gram (+) 
5 Kok Gram (+) 

 

Fizyolojik Özellikler 

Hemolitik aktivitenin belirlenmesinde kontrol suşları olarak kullanılan E. coli ATCC 
25295’in bulunduğu ortamda kolonilerin etrafında parlak-yeşil zon (α-hemolitik) 
oluşurken, S. aureus ATCC 6538’in geliştiği ortamda, kolonilerin etrafında berrak zon 
(β-hemolitik) meydana geldiği tespit edilmiştir. Aynı ortamda geliştirilen izolatların 
kolonilerinin etrafında ise zon oluşumu gözlenmemiştir (γ-hemolitik). Gıdalarda 
kullanılan mikroorganizmaların seçiminde, hemolitik aktivitenin belirlenmesi önemli bir 
kriterdir. Probiyotik organizmaların seçiminde, hemolize neden olmayan γ -hemolitik 
suşlara dikkat edilmektedir (Maragkoudakis ve ark., 2006).  

Yapılan çalışmada izolatların hepsinin katalaz negatif olduğu belirlenmiştir. Bu durum 
literatür bilgisi ile uyumludur. Laktik asit bakterileri, hidrojen peroksidi suya ve oksijene 
dönüştüren katalaz enzimi üretmezler. Bazı bakteriler toksik olan aerobik 
metabolizmanın bir yan ürünü olan hidrojen peroksit oluşturmak için oksijene ihtiyaç 
duyarlar. Laktik asit bakterileri ise oksijene ihtiyaç duymazlar. Yapılan bir araştırma 
(Guessas and Kihal, 2004), fermente edilmiş keçi sütünden izole edilen dokuz izolatın, 
katalaz negatif olduğunu göstermektedir. Kefirden izole edilen 2 laktik asit bakterisinin 
katalaz negatif olduğu bildirilmiştir (Ismail ve ark. 2018). 

EPS’nin bakteriyi koruma özelliği yanında, başka görevleri de vardır (Darilmaz ve ark. 
2011a). EPS’ler hücre tanımlanması, yüzeye yapışma ve çeşitli ekosistemlerin 
kolonizasyonunu kolaylaştıran biyofilmlerin oluşturulmasında da rol oynarlar. LAB’nin 
ürettiği EPS’lerin hücreye yapışma ve farklı ortamlarda hücrenin korunması ile ilişkili 
olduğu bildirilmiştir (Ruas-Madiedo ve ark. 2002). Demir ve ark. (2017), kırk adet yoğurt 
örneğinden izole edilmiş 55 adet laktik asit bakterisinin EPS üretim miktarlarını 5,89 ile 
134,60 mg/L arasında tespit etmişlerdir. Oldukça düşük konsantrasyonlarda üretilen 
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EPS’nin bile yapıyı geliştirici etkisi olduğu belirlenmiştir (Soyuçok ve ark., 2016). Alp 
ve Kuleaşan (2019), farklı kaynaklardan izole edilen laktik asit bakterilerinin EPS 
üretimlerinin 1.1 ile 11.9 mg/L arasında değiştiği belirlemişlerdir.  

 

Tablo 3. İzolatların EPS üretimi 

İzolat no Eps (mg/L) 

1 12,5 
2 12,3 
3 11,4 
4 12,6 

5 13,2 
 

LAB çeşitli gıdalardaki faaliyetleri sonucu karbonhidratlardan laktik asit üretme 
yeteneğine sahiptir. Tür özelliklerine bağlı olarak, laktik asidin yanı sıra asetik asit, 
karbondioksit, alkol, tat ve aroma maddeleri de üretebilmektedirler. Ürettikleri asit 
sayesinde, gıdaların bozulmasında rol oynayan mikroorganizmalar üzerinde 
antogonistik etkiye sahiptirler (Turantaş, 2003). Ayrıca bu bakteriler ortamın pH'ını 
düşürerek aside duyarlı bakterilerin üremelerini inhibe ettikleri bilinmektedir (Akpınar 
ve ark., 2011). Beyatlı ve Tunail (1982), laktik asit bakterilerinin tür ve suşlarının farklı 
miktarlarda metabolik ürünler sentezlediğini bildirmişlerdir. L. plantarum’un sütte 
üretildiğinde, % 0.3-1.2 arasında titre edilebilir asit geliştirdikleri bildirilmiştir. 

 

Tablo 4. İzolatların aktik asit üretim miktarları 

İzolat no % Asitlik Laktik asit 
(mg/L) 

1 1,64 3,28 
2 1,13 2,25 
3 2,03 4,05 
4 1,78 3,55 
5 1,71 3,42 

 

 

Antimikrobiyal Aktivite ve Duyarlılık 

Literatür bilgisine göre çeşitli ortamlardan izole edilmiş olan laktik asit bakterilerinin 
E.coli K12, B.subtilis 864, S.aureus 4-43, E.aerogenes 585, P.fluorescens 240  ve 
Aeromonas hydrophila  gibi bazı bakteriler üzerinde inhibisyon etkisi göstermedikleri, 
Proteus vulgaris, Lactobacillus sake, Listeria monocytogenes ve Enterococcus 
faecium’a karşı etki gösterdikleri bildirilmiştir (Aşkar ve ark., 1997; Karasu, 2006). 
Düşük miktarda laktik asit üreten bakterilerin gıda kaynaklı patojen bakterilerin 
üremelerini inhibe etmediği ve buna bağlı olarak hijyenik riskin varlığı bildirilmiştir 
(Gilliland, 1986). Yapılan bu çalışmada izolatların hiç birinin denenen bakterilere karşı 
antimikrobiyal aktivitesinin olmadığı bulunmuştur.   

Kazanılmış direncin türler arasında aktarılabilmesi, antibiyotik direnç genlerinin 
yayılmasına sebep olmaktadır. Starter ve probiyotik özellikleri ile gıda sanayisinde 
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büyük öneme sahip olan laktik asit bakterilerinin, direnç genlerini taşımaları ilk 
aşamada istenilen bir özellik gibi dursa da bu genlerini patojenlere aktarabildiği yapılan 
çalışmalar ile gösterilmiştir (Courvalin, 2006). Çalışmada izolatlara uygulanan 
antibiyogram testinde sadece Ceftriaxone antibiyotiğinin zon oluşturduğu (yaklaşık 12 
mm) görülmüş ancak bu değerin Tablo 2’de yer alan değerlendirmeye göre dirençli 
olduğu kabul edilmiştir. Genel olarak zararsız kabul edilen probiyotik veya faydalı gıda 
bakterilerinin bulaşıcı tipte antibiyotik direnç genlerini taşımaları ve bunları sindirim 
sistemindeki saprofit veya patojen bakterilere aktarabilmeleri durumunda; önemli 
sağlık problemlerinin artışına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, suşların 
değerlendirilmesinde, aktarılabilen antibiyotik direnç genlerinin varlığını ortaya koyan 
metotların geliştirilmesinin önemli bir sağlık koruma kriteri olarak göz önüne alınması 
gerektiği belirtilmektedir (Hummel ve ark., 2007). 

 

Tablo 2. Suşlar için kullanılan antibiyotikler, konsantrasyonları ve etki 
değerlendirmeleri (CLSI, 2011) 

 
Antibiyotik 

 
Konsantrasyonu 

(mg) 

 
Duyarlı 

(S) 

 
Orta Duyarlı 

(I) 

 
Dirençli 

(R) 

Tetracycline (TE) 30 ≥19 15-18 ≤14 

Chloramphennicol 
(C) 

30 ≥18 13-17 <≤12 

Ceftriaxone (CRO) 30 ≥21 14-20 ≤13 

Rifampin (RA) 5 ≥20 17-19 ≤16 

Streptomycin (S) 10  ≥15 12-14 ≤11 

 

4. Sonuçlar 

Fermente süt ürünleri, probiyotik bakterilerle zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar 
olarak bilinmektedir. Geleneksel fermente gıdalarda bulunan laktik asit bakterileri genel 
olarak ürünlere kendine has tat, koku ve yapı kazandırmaktadır. Ürettikleri metabolitler 
ile koruyucu özelliğe sahiptirler. Gıda endüstrisinde LAB'nin kullanımı oldukça 
yaygındır. Ancak her suşun verimliliği ve kullanıldığı alan kendine özgüdür. Suşların 
probiyotik kullanım açısından asit, EPS üretimleri, antibiyotik dirençlilikleri ve hemolitik 
aktiviteleri önemlidir. Yaptığımız bu çalışma daha sonraki yapılacak araştırmalara katkı 
sağlayacaktır. 
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Türkiye’deki Orthotrichetum striati Birliğinin Bölgelere Göre Floristik ve 
Ekolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması 
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Özet: Bu çalışmada, Türkiye’nin dört farklı bölgesinden (Marmara, Karadeniz, İç 
Anadolu ve Akdeniz) tespit edilmiş olan Orthotrichetum striati birliğinin bölgelere 
göre floristik ve ekolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu 
bölgelerdeki farklı habitatlarda yayılış gösteren farklı ağaç türlerinin gövdeleri 
üzerinden örneklik alanlar alınmıştır. Braun-Blanquet metodu kullanılarak tespit 
edilmiş olan Orthotrichetum striati birliğinin floristik kompozisyonu ve birliğe ait 
taksonların nem isteği, ışık isteği, asidite, ağaç tercihi ve habitat eğilimleri gibi 
ekolojik karakteristikleri karşılaştırılmıştır.  

Çalışma sonucunda birliğin floristik kompozisyonunun yayılış gösterdiği bölge ve 
habitatlara bağlı olarak değişim gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, birliğe ait 
taksonların ekolojik isteklerinin özellikle nem ve ağaç tercihi gibi epifitik habitatın 
özelliklerine göre de farklılık gösterdiği saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Briyofit, Epifitik, Orthotrichetum striati, Vejetasyon, Türkiye. 

A Comparison of Floristic and Ecological Characteristics of the Orthotrichetum 
striati according to the Regions in Turkey 

Abstract: In this study, floristic and ecological characteristics of the Orthotrichetum 
striati wich was determined from four different regions of Turkey (Marmara, Black 
Sea, Central Anatolia and the Mediterranean) were compared according to the 
Regions in Turkey. Relevés were taken from different tree species in different 
habitats in these regions. 

The floristic composition of the Orthotrichetum striati which was determined using 
the Braun-Blanquet method and the ecological characteristics of the taxa within the 
association such as moisture demand, light demand, acidity, tree preference and 
habitat trends were compared. 

As a result of the present study, it was determined that the floristic composition of 
the association varies depending on the region and habitats where it is distributed. 
And also, it was determined that ecological requirements of the taxa belonging to 
the association differed according to the characteristics of epiphytic habitat, 
especially moisture and tree preference. 

Keywords: Bryophyte, Epiphytic, Orthotrichetum striati, Vegetation, Turkey. 

 

1. Giriş 

Orthotrichetum striati, ilk kez Jaeggli (1934) tarafından epifitik Leucodon-Orthotrichum 
birliği olarak İtalya’dan tanımlanmış olup daha sonra Orthotrichetum speciosi olarak 
Barkman (1958) tarafından Hollanda’dan rapor edilmiştir. Marstaller (1985), 
Barkman’nın rapor ettiği bu birliği gölge ve nemli alanlardaki Orthotrihetum striati 
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birliğinin sinonimi olarak belirtmiştir (Marstaller, 2006). Birlik sırasıyla İskandinavya, 
Orta Avrupa, Fransa, Orta Akdeniz, İtalya ve Balkanlarda yarı-nemli dağ kuşağında 
geniş yayılışa sahip olup Frey ve Kürschner (1995) tarafından aynı birlik, İsrail ve 
Ürdün’deki Quercus coccifera ve Q. infectoria subsp. veneris’in dominant olduğu 
ormanlardan da tespit edilmiştir. Ülkemizde ise ilk kez Kürschner ve ark., (2006) 
tarafından İç Anadolu Bölgesinde, Anadolu’ya endemik olan Quercus vulcanica 
ormanlarından kaydedilmiştir. Sonra sırasıyla; Akdeniz Bölgesinde Güney Amanos 
Dağları (Ezer, 2008), Karadeniz Bölgesinde Abant Dağları (Alataş, 2012) ve Marmara 
Bölgesinde Samanlı Dağları’ndan (Can Gözcü, 2017) saptanmıştır (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1. Türkiye’de Orthotrichetum striati’ birliğinin tespit edildiği bölgeler 

 
Yapılan bu çalışma ile, Türkiye’nin dört farklı bölgesinde tespit edilmiş olan 
Orthotrichetum striati birliği, floristik ve bazı ekolojik özellikler (nem, ışık, asidite, ağaç 
tercihi, habitat eğilimi, ağaç tercihi) açısından karşılaştırılarak, sosyolojik birliklerin 
bulundukları çevre ile kuvvetlice uyumlu oldukları ve bölgelere göre farklılık 
gösterebileceklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

Türkiye’nin 4 farklı bölgesinde belirlenen Orthotrichetum striati birliklerinin tespit 
edilmesinde kullanılan örneklik alanların seçimi ve boyutları için Braun-Blanquet 
(1964), örtüş-bolluk skalası için ise Frey ve Kürschner (1991a) kullanılmıştır (Table 1). 
Çalışma alanlarında ağaç gövdeleri üzerinden alınan örneklik alanlar, klasik Braun-
Blanquet (1964) metoduna göre değerlendirilmiştir. Sintaksonların  sınıflandırılması 
Marstaller (2006), isimlendirilmesi ise Weber ve ark., (2000)’e göre yapılmıştır. 
Örneklerin toplandığı habitata ait nem, ışık ve asidite gibi ekolojik özellikler Dierβen 
(2001), habitat eğilimleri ise Draper ve ark., (2003)’e göre düzenlenmiştir.  

 
Tablo 1. Briyofitler İçin Kullanılan Örtüş-Bolluk Çizelgesi 

+                   < % 1                    3                   % 12,1-25,0 

1                   % 1,1-6,0                    4                   % 25,1-50,0 

2                   % 6,1-12,0                    5                   % 50,1-100 
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3. Bulgular 

Orthotrichetum striati (Gams 1927) Marst. 1985 birliği ülkemizde; 2006 yılında 10 
örneklik alan ile İç Anadolu Bölgesinde, Anadolu’ya endemik olan Quercus vulcanica 
ormanlarından (Kürschner ve ark., 2006), 2008 yılında 20 örneklik alan ile Akdeniz 
Bölgesinde yer alan  Güney Amanos Dağları’ndan (Ezer, 2008), 2012 yılında 17 
örneklik alan ile Karadeniz Bölgesinde bulunan Abant Dağları’ndan (Alataş, 2012) ve 
2017 yılında ise  22 örneklik alan ile Marmara Bölgesinde  yer alan Samanlı 
Dağları’ndan (Can Gözcü, 2017) tanımlanmıştır (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2. Orthotrichetum striati’ birliğinin tespit edildiği bölgelerdeki örneklik 

alan sayıları  

4. Sonuçlar 

Ülkemizin 4 farklı bölgesinden tanımlanan Orthotrichetum striati birlikleri,  gerek floristik 
kompozisyon ve gerekse ekolojik açıdan benzerlik göstermektedirler. Birliklerin 
tamamı, karakteristik ve ayırt edici türlerin yanı sıra alyans, ordo ve sınıf 
karakteristiklerinin yüksek tekerrür ve örtüşünden dolayı, Frullanio dilatatae-
Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 sınıfı, Orthotrichetalia Hadac in Klika & Hadac 
1944 ordosu ve bu ordonun Ulotion crispae Barkman 1958 alyansına bağlanarak aynı 
şekilde sınıflandırılmıştır.  
 
Birliğin karakteristiği olan mezofit takson Lewinskya striata’nın örneklik alanlar 
içerisinde kalıcılığı,  ülkemizde ilk defa bu birliği tespit etmiş Kürschner ve 
arkadaşlarının 2006’ da yaptığı çalışmada % 50, diğer çalışmalarda ise  % 100’dür. Bu 
durumu,  İç-Batı Anadolu ormanlarının antropojenik etkilere daha fazla maruz kalması, 
diğer çalışmaların yapıldığı bölgelerdeki alanların ise bu tür etkilerden uzak olması 
açıklayabiliriz. 
 
Akrokarp ve pleurokarp sayılarının birbirine yakın olduğu birliğin görünümü, ağaç 
gövdeleri üzerinde pleurokarplar arasına akrokarpların düzensiz dağılması ile 
şekillenmektedir (Şekil 3). Güneş ışığına açık yaprak döken ağaçların dal ve ince 
sürgünlerinin korunaklı ve nemli kısımlarında bulunan Lewinskya striata taksonunun 
karakterize ettiği birlik, çalışma alanlarında ağaç gövdelerinin orta ve üst kısmından da 
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tespit edilmiştir. Buradan birliğin nem ve ışık faktörlerine göre yayılış gösterdiğini 
söyleyebiliriz. 
 

 
 

Şekil 3. Orthotrichetum striati’ birliğini oluşturan taksonların akrokarp ve 
pleurokarp sayıları 

 
Birlikler en çok tercih edilen ağaç açısından değerlendirildiğinde; 4 farklı bölgede de ilk 
sırada tercih edilen ağaçların farklı olduğu görülmektedir (Şekil 4). Tercih edilen 
ağaçlar farklı olsa da ağaçların kabuk yapılarının epifitik bryofit sintaksonlarının 
bölgelere göre ekolojik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması ortak yönleridir. 
Akdeniz Bölgesinde Pinus brutia ve Karadeniz Bölgesinde Fagus orientalis’in ilk sırada 
olmalarını kalın kabuk yapılarının yanında faklı özelliklere sahip çöküntü, çıkıntı ve 
kabuk yarıklarının bulunması ifade edebiliriz. Marmara ve İç Anadolu da Quercus 
cinsine ait ağaçların ilk sırada olması ise gövdelerinin kalın, pürüzlü ve çatlaklı 
olmasındandır.   

  

 
 

Şekil 4. Orthotrichetum striati’ birliğini oluşturan taksonların ağaç tercihleri 
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Birlikleri oluşturan taksonların asiditelerine bakıldığında, asidofit (pH < 5,7)  karakterli 
taksonların, Samanlı, Musa ve Abant Dağları’nda ilk sırada, Quercus vulcanica 
ormanlarında ise ikinci sırada olduğu görülmektedir. Subnötrofit (pH= 5,7-7) taksonlar 
ise Quercus vulcanica ormanlarında ilk, diğer çalışmalarda ise ikinci sıradadır (Şekil 
5). 
 

 
 

Şekil 5. Orthotrichetum striati’ birliğini oluşturan taksonların asidite tercihleri 
 
Nem isteklerine göre ise mezofitik karalterli taksonlar, bölgelerin tamamında tespit 
edilen birliklerde ilk sıradadır (Şekil 6).  
 

 
 

Şekil 6. Orthotrichetum striati’ birliğini oluşturan taksonların nem tercihleri 
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Işık açısında ise, gölgeli ortamları tercih eden sciofit karakterli taksonların Samanlı, 
Musa ve Abant Dağları’nda ilk sırada, Quercus vulcanica ormanlarında ise ikinci sırada 
olduğu görülmektedir (Şekil 7). 
 
 
Bu veriler, Orthotrichetum striati birliğinin ekolojik özellikler açısından; mezofitik 
karakterli, asidik ve yarı nötral gölgeli alanlarda yayılış gösteren bir birlik olduğunu 
göstermektedir. 
 
 

 
 

Şekil 7. Orthotrichetum striati’ birliğini oluşturan taksonların ışık tercihleri 
 
Birlikler içerisinde bulunan taksonların habitat eğilimlerine bakıldığında; epifitik- epilitik 
(fakültatif epifit) özellikteki taksonların Samanlı Dağları’nda, genel olarak tüm 
habitatlarda yayılış gösteren taksonların Musa ve Abant Dağlarında ilk sırayı aldığı 
görülmektedir. Quercus vulcanica ormanlarında ise epifitik (obligat epifit), epifitik- 
epilitik (fakültatif epifit) ve genel olarak tüm habitatlarda yayılış gösteren taksonların 
aynı oranda olduğu görülmektedir (Şekil 8). Bölgelerin tamamında tüm habitat 
eğilimlerinin tercih edilmesinin yanı sıra farklı bölgelerde farklı habitat eğilimlerinin ön 
plana çıkması, birlik karakteristiği Lewinskya striata’nın habitat ve substrat özellikleri 
ile kuvvetlice örtüşmektedir.  
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Şekil 8. Orthotrichetum striati’ birliğini oluşturan taksonların habitat eğilimleri 
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Özet: Briyofitler, erken Paleozoik dönemden beri varlıklarını sürdüren ve karasal 
yaşama adapte olmuş ilkel bitkilerdir. Bu çalışmada briyofit üyesi Palustriella 
decipiens’in farklı çözücü (distile su ve etanol) ve konsantrasyonlardaki (0, 25 ve 
50 mg.mL-1) ekstraklarının biber (Capsicum annuum) ve mısır (Zea mays) üzerine 
allelopatik etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla fizyolojik olgunluğa ulaşmış biber 
ve mısır fidelerinin morfolojik ölçümleri, bağıl su içeriği (BSİ), fotosentetik pigment 
(klorofil a (kla), klorofil b (klb) toplam kl ve karotenoid) ve protein miktarları tespit 
edilmiştir. Bu ölçüm ve analizlerin sonuçları kontrollerine göre değerlendirildiğinde; 
biberde tüm uygulamalarda kök boyu artmış, gövde boyu ise azalmıştır. Mısırda 
kök boyu etanol ve 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su uygulaması hariç diğer 
uygulamalarda artmış, gövde boyu 50 mg.mL-1 P. decipiens etanol uygulaması 
hariç diğer uygulamalarda azalmıştır. BSİ, biberde 25 mg.mL-1 P. decipiens distile 
su uygulaması hariç diğer uygulamalarda azalmış, mısırda tüm uygulamalarda 
azalmış en fazla azalma her ikisinde de 50 mg.mL-1 P. decipiens etanol 
uygulamasında gerçekleşmiştir (p<0,05). Biber fidelerinde kla, klb, toplam kl ve 
karotenoid miktarları tüm uygulamalarda artmış olup en fazla artış 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etanol uygulamasında saptanmıştır. Mısır fidelerinde kla, klb, toplam kl 
ve karotenoid miktarları tüm uygulamalarda azalmış, en fazla azalma ise 50 mg.mL-

1 P. decipiens etanol uygulamasında görülmüştür. Toplam protein miktarı biberde 
25 mg.mL-1 P. decipiens distile su uygulaması hariç tüm uygulamalarda artmış en 
fazla artış 25 mg.mL-1 P. decipiens etanol uygulamasında gerçekleşmiştir. 
(p<0,05). Mısırda ise tüm uygulamalarda azalmış, en fazla azalma 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etanol uygulamasında saptanmıştır (p<0,05). Biber ve mısır fidelerinin 
morfolojik ölçümleri ve fizyolojik analizlerindeki bu artış ve azalmalar P. decipiens 
ekstraktlarının biber ve mısır üzerinde allelopatik etki göstermesinden 
kaynaklanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Bağıl Su İçeriği, Capsicum annuum, Fotosentetik Pigment, 
Toplam Protein, Zea mays 

Teşekkür: Finansal destek için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimine (Proje no: FEB 2015/20) teşekkür ederiz. 

Effects of Palustriella decipiens (Bryophyta) on the development of pepper and 
corn 

Abstract: The bryophytes are primitive plants that have survived since the early 
Paleozoic period and adapted to the terrestrial life. In this study, in order to evaluate 
the allelopathic effects of bryophytes Palustriella decipiens on different solvent 
(distilled water and ethanol) and concentrations (0, 25 and 50 mg.mL-1) extracts on 
pepper (Capsicum annuum) and corn (Zea mays), morphological measurements, 
relative water content (RWC), photosynthetic pigment [chlorophyll a (kla), 
chlorophyll b (clb) total cl and carotenoid] and protein amounts of pepper and corn 
seedlings that have reached physiological maturity were determined. When the 
results of these measurements and analyzes are evaluated according to their 
controls; pepper in all treatments increased root size, body length decreased. In 
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corn, the root length was increased in all other treatments except ethanol and 25 
mg.mL-1 P. decipiens distilled water application, shoot length was decreased in 
other treatments except 50 mg.mL-1 P. decipiens ethanol treatment. RWC was 
reduced in all applications except the 25 mg.mL-1 P. decipiens distilled water 
treatment in pepper, decreased in all tretaments in maize and the highest decrease 
was in 50 mg.mL-1 P. decipiens ethanol in both plants (p <0.05). The amount of kla, 
clb, total cl and carotenoid in pepper seedlings increased in all treatments and the 
highest increase was determined in 25 mg.mL-1 P. decipiens ethanol treatment. 
Kla, klb, total cl and carotenoid amounts of corn seedlings decreased in all 
treatments and the highest decrease was observed in 50 mg.mL-1 P. decipiens 
ethanol treatment. The total amount of protein increased in all treatments except 
25 mg.mL-1 P. decipiens distilled water treatment, the highest increase in the 
treatment of 25 mg.mL-1 P. decipiens ethanol (P <0.05). In corn, it was decreased 
in all treatments and the highest decrease was determined in 25 mg.mL-1 P. 
decipiens ethanol treatment (p <0.05). These increases and decreases in 
morphological measurements and physiological analyzes of pepper and corn 
seedlings were caused by allelopathic effect of P. decipiens extracts on pepper and 
corn.   

Keywords: Capsicum annuum, Photosynthetic pigment, Relative Water Content, 
Total Protein, Zea mays 

Acknowledgment: We grateful to Nigde Omer Halisdemir University Scientific 
Research Projects Unit (Project no: FEB 2015/20) for financial support. 

 
1. Giriş 

20 000’den fazla türü bulunan briyofitler, küçük boyutlarından dolayı pek göz önünde 
olmasalar da yeryüzünde tohumlu bitkilerden daha geniş alanda yayılış 
göstermektedirler (Shaw and Goffinet 2000). Bu küçük bitkiler yaşadıkları habitatın 
bazı ekolojik faktörlerini etkilemelerinin yanısıra vasküler vejetasyonun oluşmasında 
önemli rol oynamaktadırlar (Glime 2006, Bates 2009). Ayrıca sucul hayatdan karasal 
hayata geçişin de öncüleridirler (Shaw and Goffinet 2000, Shaw et al. 2011).  

Gen merkezleri Amerika kıtası olan biber (Capsicum annuum L.) ve mısır (Zea mays 
L.) Dünya’da ve ülkemizde tarımı yapılan ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan 
bitkilerdir (Üstün 1991, Süzer 2004). 

Bu çalışmada, bir briyofit türü olan Palustriella decipiens’den elde edilen iki farklı 
çözücüdeki (etanol ve su) ve üç konsantrasyondaki (0, 25 ve 50 mg. mL-1) ekstraktların 
biber ve mısırın fide gelişimi üzerine morfolojik ve fizyolojik etkilerinin (fotosentetik 
pigment içeriği ve toplam protein miktarı) belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Briyofitlerin allelopatik etkisinden yararlanılarak biyoherbisit veya organik gübre olarak 
kullanımları konusunda Dünya’da ve Türkiye’de çok az çalışma bulunmaktadır. 
Çalışmada, bryofitlerin organik tarımda kullanılabilirliği ve kültür bitkileri üzerine etkileri 
değerlendirilerek bu alandaki araştırmalar için temel bilgi oluşturulması amaçlanmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

2.1 Bitkisel materyalin elde edilmesi 

Mısır (Zea mays L.) tohumları Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nden ve biber (Capsicum annuum L.) tohumları Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Palustriella decipiens 
(De Not.) Ochyra türüne ait örnekler ise, Kayseri, Yahyalı, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri 
(Elif Şelalesi), 692m’den arazi çalışması sırasında toplanmıştır. 
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2.2 P. decipiens için ekstraksiyon yöntemi 

P. decipiens örnekleri flora ve revizyon eserlerinden (Cortini Pedrotti 2006, Smith 
2004) yararlanılarak teşhis edilmiştir. Taş, toprak ve yabancı otlardan temizlenip distile 
su ile yıkanan örnekler laboratuvarda kurutulmuştur. Ekstraksiyon için (Onbaşılı et al. 
2011) yöntemi kullanılmıştır. Çözücüler içinde 1 saat bekletilen örnekler deneme 
serileri kurulan mısır ve biber tohumlarına foliar olarak uygulanmıştır. 

2.3 C. annuum ve Z. mays için yetiştirme, deneme deseni ve örnekleme  

Deneme, tesadüf deneme deseninde 3 tekrarlı olarak kurulmuştur. Saksı denemeleri 
için, içlerinde torf bulunan saksılara ekim yapılmıştır. Tohumlar büyüme odasında 23±2 
°C’de 16:8 fotoperiyotta gün aşırı sulama yapılarak gelişmeleri takip edilmiştir. Fideler 
20 günlük olduklarında iki gün ara ile 0, 25 mg.mL-1 ve 50 mg.mL-1 
konsantrasyonlardaki briyofit ekstrakları foliar yolla uygulanmıştır. Fideler 30 günlük 
olduklarında morfolojik ölçümler ve fizyolojik analizler için hasat edilmiştir. 

2.4 Kök ve sürgün boyları, taze-kuru ağırlıklarının belirlenmesi 

Gelişen fideler arasından tesadüfî bloklar deneme desenine göre seçilen 10 fidede 
kök, sürgün boyları ölçülmüştür. Daha sonra fideler kök-sürgün ayrım bölgesinden 
kesilerek kök ve sürgünlerin taze ağırlıkları ölçülmüştür ve 48 saat, 65-70 °C’lik etüvde 
bekletildikten sonra kuru ağırlık ölçümleri yapılmıştır.  

2.5 Yaprak bağıl su içeriğinin belirlenmesi 

Ekanayake et al. (1993) yöntemi kullanılarak yaprakların bağıl su içerikleri % olarak 
hesaplanmıştır.  

2.6 Fotosentetik pigment madde içeriğinin belirlenmesi 

Witham and Blaydes (1971) yöntemi kullanılarak biber ve mısır yapraklarında 
fotosentetik pigment miktarları belirlenmiştir. Bitki yaprak dokusunun 1 gramında 
bulunan klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid miktarları mg olarak 
hesaplanmıştır.  

Bağıl su içeriği (%) = [(Taze a. - Kuru a.) / (Turgorlu a. - Kuru a.] x 100   

2.7 Toplam protein miktarının belirlenmesi 

Toplam protein miktarı belirlenmesi amacıyla (Bradford 1976) yöntemine göre BSA 
(Bovine Serum Albümin) standartları kullanılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait 
bitki örneklerindeki çözünebilen toplam protein miktarı mg.g taze ağırlık-1 olarak 
belirlenmiştir. 

2.8 İstatistik Değerlendirme 

Çalışmaya ait tüm ölçüm ve analizlerden elde edilen veriler, SPSS version 16.0 
programında Varyans analizi (Tukey testi) ile p<0.05 önemlilik derecesine göre 
değerlendirilmiştir (Tukey 1954). 

3. Bulgular 

Ölçüm ve analizlerden elde edilen bulgular tablo ve grafiklerle sırasıyla verilmiştir 
(Tablo 3.1, Şekil 3.1-3.4). 

Biber fidelerinde kontrol grubuna göre, kök boyu tüm uygulama gruplarında artmış, 
gövde boyu ise azalmıştır. Kök taze ağırlığı 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su 
uygulaması hariç diğer uygulama gruplarında, kök kuru ağırlığı da tüm uygulama 
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gruplarında artmıştır. Gövde taze ağırlığı 25 ve 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su 
uygulamaları hariç diğer uygulama gruplarında azalırken, gövde kuru ağırlığı etil alkol 
uygulaması hariç tüm uygulama gruplarında artmıştır. Mısır fidelerinde kontrol grubuna 
göre, kök boyu etil alkol ve 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su hariç tüm uygulama 
gruplarında artmış, gövde boyu ise etil alkol ve 50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol 
uygulamaları hariç diğer uygulama gruplarında azalmıştır. Kök taze ağırlığı tüm 
uygulama gruplarında, kök kuru ağırlığı da etil alkol ve 50 mg.mL-1 P. decipiens distile 
su uygulamaları hariç diğer uygulama gruplarında artmıştır. Gövde taze ve kuru 
ağırlıkları 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su uygulaması hariç diğer uygulama 
gruplarında azalmıştır (Tablo 3.1). 

 
Tablo 3.1. Biber ve Mısır fidelerinin kök-gövde boyları, taze ve kuru ağırlıkları 

 

C
a
p
s
ic

u
m

 a
n

n
u
u

m
 

 Kök Boyu 
(cm) 

Gövde Boyu 
(cm) 

Kök taze 
ağırlık (g) 

Kök Kuru 
ağırlık (g) 

Gövde taze 
ağırlık (g) 

Gövde Kuru 
ağırlık (g) 

a 
2,833±1,154 x 10,666±0,29 x 0,016±0,005 x 0,001±0,001 x 0,190±0,017 x 0,010±0,001 x 

b 
5,166±1,258 x 6,333±1,040 y 0,020±0,000 x 0,004±0,001 x 0,086±0,015 x 0,006±0,002 x 

c 
5,500±0,500 x 8,166±1,258 x 0,020±0,010 x 0,004±0,001 x 0,200±0,026 x 0,014±0,002 x 

d 
5,166±2,020 x 9,000±1,000 x 0,010±0,000 x 0,004±0,002 x 0,233±0,032 x 0,015±0,002 x 

e 
5,000±1,322 x 8,666±1,258 x 0,026±0,020 x 0,006±0,002 x 0,163±0,015 x 0,011±0,002 x 

f 
5,333±1,607 x 9,500±0,500 x 0,043±0,035 x 0,007±0,004 x 0,153±0,047 x 0,010±0,002 x 

Z
e
a
 m

a
y
s
 

a 14,400±3,595 x 38,000±6,873 x 0,122±0,024 x 0,027±0,007 x 1,808±1,014 x 0,134±0,044 x 

b 8,666±1,527 x 41,500±5,567 x 0,206±0,047 x 0,021±0,005 x 1,676±0,167 x 0,127±0,006 x 

c 14,000±9,831 x 36,250±5,619 x 0,215±0,051 x 0,030±0,009 x 2,142±0,809 x 0,146±0,053 x 

d 14,750±3,889 x 36,750±1,767 x 0,190±0,084 x 0,025±0,008 x 1,240±0,325 x 0,094±0,013 x 

e 15,333±6,806 x 36,000±6,763 x 0,243±0,045 x 0,030±0,008 x 1,413±0,406 x 0,106±0,034 x 

f 16,000±5,656 x 39,000±5,656 x 0,235±0,063 x 0,029±0,009 x 1,440±1,088 x 0,116±0,085 x 

 
a: Kontrol, b: Etil alkol, c: 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su, d: 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su, e: 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etil alkol, f: 50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol (n:10). x, y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) 
farklılığı göstermektedir. 

 

Bağıl su içerikleri; biber fidelerinde kontrole göre 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su 
uygulaması hariç diğer uygulamalarda, mısır fidelerinde de kontrole göre tüm 
uygulamalarda azalmıştır. Önemlilik derecesindeki en fazla azalma her iki bitkide de 
50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol uygulamasındadır (biberde % 54, 364 ve mısırda % 
50,06) (Şekil 3.1.).  
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Şekil 3.1. Biber ve Mısır Yapraklarının Bağıl Su İçerikleri 

a: Kontrol, b: Etil alkol, c: 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su, d: 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su, e: 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etil alkol, f: 50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol (n:10). x, y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) 
farklılığı göstermektedir. 

 

Biberde kla, klb, toplam kl ve karotenoid miktarları kontrol grubuna oranla tüm 
uygulama gruplarında artmıştır. En fazla artış 25 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol 
uygulamasındadır (kla % 44,36, klb % 32,854, toplam kl %40,641 ve karotenoid % 
24.312) (Şekil 3.2). 

 

  

  

Şekil 3.2. Biber Yapraklarında Fotosentetik pigment madde içeriği 

a: Kontrol, b: Etil alkol, c: 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su, d: 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su, e: 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etil alkol, f: 50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol (n:10). x, y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) 

farklılığı göstermektedir. 
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Mısırda, kla, klb, toplam kl ve karotenoid miktarları kontrol grubuna oranla tüm 
uygulama gruplarında azalmıştırmıştır. En fazla azalma etil alkol uygulamasında 
belirlenmiştir (p<0.05) (kla % 59,125, klb % 58,547, toplam kl % 58,959 ve karotenoid 
% 55,088) (Şekil 3.3). 

 

  

  

Şekil 3.3. Mısır Yapraklarında Fotosentetik pigment madde içeriği 

a: Kontrol, b: Etil alkol, c: 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su, d: 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su, e: 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etil alkol, f: 50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol (n:10). x, y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) 
farklılığı göstermektedir. 

 

Toplam protein miktarı biber de kontrole göre 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su 
uygulaması hariç tüm uygulama gruplarında artarken mısır da kontrole göre tüm 
uygulama gruplarında azalmıştır. Biberde en fazla artış 25 mg.mL-1 P. decipiens etil 
alkol uygulamasında (% 38,583) ve mısırda en fazla azalma etil alkol 
uygulamasındadır (% 47, 959) (p<0.05) (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4. Biber ve Mısır Yapraklarında Toplam Protein miktarları 

a: Kontrol, b: Etil alkol, c: 25 mg.mL-1 P. decipiens distile su, d: 50 mg.mL-1 P. decipiens distile su, e: 25 mg.mL-1 P. 
decipiens etil alkol, f: 50 mg.mL-1 P. decipiens etil alkol (n:10). x, y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) 
farklılığı göstermektedir. 

 

4. Sonuçlar 

Kato-Noguchi vd. (2010) yaptıkları çalışmada Rhynchostegium pallidifolium 
ekstraktının, monokotil (çim ve Digitaria sanguinalis) ve dikotil (tere, marul ve yonca) 
bazı bitkilerin gelişimi üzerine engelleyici etkilerini belirlemişlerdir. Uzunkaya (2015) 
yaptığı bir çalışmasında bazı liken türlerinin etil alkol ekstraktlarının buğdayda fide 
gelişimi stimüle ettiğini ancak yüksek konsantrasyonların inhibe edici etkisinin 
olduğunu saptamıştır. Verilerimizde bu çalışmaya benzer şekilde bitki türüne ve 
uygulanan konsantrasyona bağlı olarak stimüle ya da inhibe edici etkiler ortaya 
çıkmıştır.  

Fotosentez verimliliği genel olarak allelokimyasallardan etkilenmektedir (Einhelling 
1986). Allelokimyasallar bazı bitkilerde fotosentez verimini arttırırken,   bazı bitkilerde 
klorofil a, klorofil b, toplam kl ve karotenoid miktarlarını azaltarak verimi 
düşürmektedirler (Singh et al. 2009, Cruz‐Ortega et al. 2002). Özellikle fenolik 
bileşikler, klorofilin azalmasına neden olan enzimleri hedef alarak fotosentezi 
etkilemektedirler (Yang et al. 2004). Allelopatik etkileşimin kullanılan çözücüye ve 
hedef bitki türüne ait özelliklere bağlı olduğu ifade edilmiştir (Chon et al. 2005). 
Fotosentetik pigment analiziyle elde edilen veriler bu ifadeleri desteklemektedir. 

Protein miktarına ait veriler yapılan uygulamaların biber bitkisinde stimüle edici, mısır 
bitkisinde inhibe edici etkiye sebep olduğunu göstermektedir. Gavrillova (1970) 
Polytrichum commune ve Sphagnum spp. ekstraktlarının çam ve ladin fidelerinin 
gelişimini inhibe ettiğini, melez fidelerdeyse stimüle edici etkiye sahip olduğunu 
saptamıştır. Aynı türe ait allelokimyasalların farklı türlerde protein sentezi ve büyümeyi 
farklı şekillerde etkileyebileceği ifade edilmiştir. Hatta bir türün farklı çözücülerde ve 
konsantrasyonlardaki ekstraktlarının aynı türün protein sentezi üzerinde engelleyici ya 
da teşvik edici etkilerinin olduğu da bilinmektedir (Turkyilmaz Unal et al. 2017, Duzelten 
et al., 2018). 

Yapılan morfolojik ölçümler ve fizyolojik analizlere ait sonuçlar P. decipiens 
ekstraktlarının biber ve mısır fideleri üzerinde allelopatik etkiye sahip olduğunu 
kanıtlamıştır. 
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Abstract: Biological functions and roles of gallic acid (GLA), distributes as a 
phenolic, need to be supported by further studies. This work was conducted to 
define the efficacy of gallic acid on growth, water management, ROS content, the 
antioxidant capacity including ascorbate-glutathione cycle and their redox state and 
lipid peroxidation (TBARS) in wheat grown under cadmium (Cd) toxicity. 
Germinated wheat was hydroponically grown for 21 days (d) and was treated the 

combination form and alone of GLA (25 and 75 M) and Cd stress (100 and 200 

M) for 7 d. The findings revealed that the decrement on growth(RGR), water 
content(RWC) and proline(Pro) content was observed under stress. The decreases 
were reversed by GLA applications. Despite of the increased superoxide 
dismutase(SOD) activity, stress caused an inactivation of catalase(CAT), 
peroxidase(POX), glutathione reductase(GR) and NADPH oxidase(NOX) but, only 
ascorbate peroxidase(APX) activity was induced. APX activity was not enough for 
scavenging of Cd-induced hydrogen peroxide (H2O2) content. Therefore, in stress-
treated wheat, the enhancement in TBARS content detected. After GLA application 
to plants exposed to stress, the increased H2O2 content by the activation of SOD 
and NOX was eliminated by the activities of APX, GR, monodehydroascorbate 
reductase and dehydroascorbate reductase and glutathione rather than CAT and 

POX enzymes. Also, 25 M GLA was more effective in protection against the 
damages triggered by both Cd treatments by maintaining the pool of ascorbate and 
glutathione, decreasing TBARS and improving the scavenging activity of hydroxyl 
radical. Also, the redox state of enzymes and non-enzymes antioxidants including 

ascorbate-glutathione cycle was induced by GLA2 under 100 M Cd. 

Keywords: Antioxidant enzymes, Asada-Halliwell pathway, Gallic acid, Heavy 
metals, Triticum aestivum 

 

1. Introduction 

Cadmium (Cd) toxicity disturbs cell metabolism in plants grown under the 
contaminated soils. Enzyme inactivation by interacting with sulfhydryl groups of 
proteins, the impair of chlorophyll biosynthesis and pigment structure, inhibition of 
growth, photosynthesis and cell respiration and alteration of stomatal function are 
some important effects of excess Cd concentrations in plants (Pizzeghello et al., 2013). 
There are destructive effects of high levels of Cd concentrations especially on 
chloroplast and mitochondria because of the toxic accumulation of reactive oxygen 
species (ROS). ROS consists superoxide anion radical (O2•-), hydrogen peroxide 
(H2O2) and hydroxyl radical (OH•). The adaptive mechanisms against Cd-induced 
oxidative stress includes enzymatic and non-enzymatic antioxidants such as 
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POX), ascorbate 
glutathione (APX), glutathione reductase (GR) and ascorbate (AsA) and glutathione 
(GSH). AsA-GSH cycle containing four enzymes (APX, GR, MDHAR and DHAR) and 
two non-enzymatic antioxidants (AsA and GSH) converts H2O2 to non-toxic forms in 
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plants (Foyer and Noctor, 2011). Besides, to mitigate of Cd toxicity in plants, one of 
the environment-friendly and cost-effective agronomy techniques is allelopathic 
science (Makoi and Ndakidemi, 2012).    

Gallic acid (GLA), called 3,4,5-triphydroxyl-benzoic acid, is a phenolic compound in 
various plants and comes to the fore with its antimutagenic, antioxidative and 
anticarcinogenic activities (Choubey et al., 2015). Ameliorative effects of phenolic 
compounds detected in plants under stress conditions such as chilling, heavy metals 
and salt stress (Chauhan et al., 2017). There are some reports on its biological and 
pharmacological activities by animal trials that GLA reduces oxidative stress damage, 
enhances the levels of GSH, glutathione peroxidase, GR and inhibits polyunsaturated 
fatty acid saturation (Foyer and Noctor, 2011). Recently, under drought and non-stress 
conditions, the responses of GLA on enzyme systems have noted by Bhardwaj et al. 
(2015) and Singh et al. (2017). Nevertheless, there is no report on the impacts of GLA 
on ROS content, the potential of antioxidant capacity including AsA-GSH cycle and 
their redox state in plants grown under heavy metal stress such as cadmium. 
Therefore, the present study was designed to find out whether there exists any 
connection between ROS content and the activities of antioxidant systems related to 
AsA-GSH pathway to GLA-induced tolerance in excess Cd-treated wheat leaves. 

2. Material and Methods 

The seeds of Triticum aestivum L. were purchased from the Bahri Dagdas International 
Agricultural Research Institute Konya, Turkey. When the seeds were germinated, they 
were transferred to half strength Hoagland solution for 21 d. Gallic acid applications 

(GLA1-2; 25 M and 75 M) were added alone or in combination form with cadmium 

(Cd1-2, 100 M and 200 M) for 7 d.    

The growth (RGR) and leaf relative water content (RWC) were determined by Hunt et 
al. (2002) and Smart and Bingham (1974), respectively. Pro content was measured 
(Bates et al., 1973). The analysis of H2O2 content, the scavenging activity of OH• and 
the level of lipid peroxidation (thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) content) 
were measured according to Liu et al. (2010), Chung et al. (1997) and Rao and Sresty 
(2000), respectively.  

For SOD isoforms, the samples were loaded to gel electrophoresis as given by 
Laemmli (1970). The total SOD activity was also detected in wheat leaves (Beauchamp 
and Fridovich, 1971). Total CAT activity was analyzed according to the process of 
Bergmeyer (1970). POX isozymes and its total activity were determined according to 
Seevers et al. (1971) and, Herzog and Fahimi (1973), respectively. While, total APX 
was completed throughout the experimental period (Nakano and Asada, 1981), GR 
isozymes and total activities were based on the methods given by Hou et al. (2004) 
and Foyer and Halliwell (1976). NADPH oxidase (NOX) isozymes were identified (Sagi 
and Fluhr, 2001). Total NOX was done in treatment groups (Jiang and Zhang, 2002).  

The activities of monodehydroascorbate reductase (MDHAR) and dehydroascorbate 
reductase (DHAR) were assayed by the method of Miyake and Asada (1992) and 
Dalton et al. (1986), respectively. The contents of total and reduced ascorbate (AsA) 
and dehydroascorbate (DHA) were detected according to the method of Dutilleul et al. 
(2003). The contents of glutathione (GSH) and oxidized glutathione (GSSG) were 
measured according to Paradiso et al. (2008).   
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3. Results 

As compared to the control group, after Cd treatments, RGR markedly decreased in 

wheat and reached the minimum levels at 200 M Cd (18% decrease). Exposure of 
GLA under stress improved RGR when compared to the Cd treatment alone. GLA 
alone resulted an increase in RGR. Stress caused a reduction in RWC during 

experimental period. The reduction rate in RWC was 15% in 200 M Cd-treated plants. 
While, a significant increase was detected in RWC with the applications of Cd plus 
GLA, GLA alone did not change RWC markedly. An enhancement in Pro content did 
not detect in stress-treated wheat. However, GLA applications resulted in an 
augmentation in Pro. Under non-stress conditions GLA caused a decline in Pro content 
(Figure 1).  

 

 

Figure 1. Effects of exogenous 25 and 75 M GLA treatment on growth (RGR), 
relative water content (RWC) and proline content (Pro) in wheat leaves exposed to 

100 and 200 M Cd 

 

H2O2 content increased with stress treatments and reached the maximum levels (by 

2.3-fold) in 200 M Cd-treated plants. Stress-induced H2O2 content was reduced by 
GLA application. Interestingly, this reduction in stress-induced H2O2 content was more 
prominent in wheat with GLA1 treatment and, GLA2 in plants with the high Cd 
treatment did not maintain the decreased H2O2 content. Besides, there was no 
significant change in H2O2 content after GLA application alone. In wheat with Cd stress, 
the OH•-scavenging activity was lower than those under control group. However, the 
OH•-scavenging activity improved by the addition of GLA, showing a high increase by 

33% with GLA1 and 200 M Cd stress. There was no significant difference in the 
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scavenging activity between the control group and GLA alone. TBARS content 
significantly increased under Cd. The maximum increase in TBARS content was 

observed in the treatment with 200 M Cd, which was 50% that of the control. GLA 
alone did not cause any changes on TBARS content (Figure 2). 

 

Figure 2. Effects of exogenous 25 and 75 M GLA treatment on hydrogen peroxide 
(H2O2), the scavenging activity of hydroxyl radical (OH•) and lipid peroxidation 

(TBARS) in wheat leaves exposed to 100 and 200 M Cd 

 

Three SOD isozymes (one Mn-SOD and two Cu/Zn-SODs) were defined during 
exposure of all the treatment groups. There was a 23% and 41% increase in the total 

SOD activity under 100 and 200 M Cd stress, respectively. This increase in total SOD 
activity was in accordance with the intensities of all isozymes. Similarly, except for 
Cd2+GLA2 groups, Cd stress plus GLA led to a significant induction in the SOD 
activity, in regards to intensities of Cu/Zn-SOD1-2. However, depending on the 
declined isoforms of Mn-SOD, GLA2 decreased the total SOD activity in the high Cd 
concentration-treated leaves. Besides, when compared with the control group, GLA 
treatment alone resulted in a considerable increase of SOD activity. Under both GLA 
alone and stress treatments, no change on the total CAT activity was observed. While 

CAT activity was similar to the stress treatment under 100 M Cd combination with 
GLA applications, the leaves with Cd2 plus GLA had a significant reduction in CAT 
activity (Figure 3).  
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Figure 3. Effects of exogenous 25 and 75 M GLA treatment on relative band 
intensity of superoxide dismutase (SOD), total SOD activity and total catalase activity 

(CAT) in wheat leaves exposed to 100 and 200 M Cd 

 

Three bands of POX were detected as POX1-2-3. Stress produced a decline in the 
intensities of POX isoforms especially in POX3. This result was compatible with the 
total POX activity. Cd plus GLA treatments did not affect or decreased the total POX 
activity. POX remained unchanged in wheat subjected to GLA alone. Both stress and 
GLA alone treatments caused an enhancement in the total APX activity. Similar trend 
was observed in GLA1 together with Cd-treated wheat. However, APX activity in plants 
to which GLA2 plus Cd2 applied was observed by 13% decrease (Figure 4).  
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Figure 4. Effects of exogenous 25 and 75 M GLA treatment on relative band 
intensity of peroxidase (POX), total POX activity and total ascorbate peroxidase 

activity (APX) in wheat leaves exposed to 100 and 200 M Cd 

 

Two GR isozymes (GR1-2) were noted under all the application groups. 56% and 74% 

reductions in the total GR were observed with 100 and 200 M Cd, respectively. 
However, there was an elevation in the total GR activity of plants with GLA+stress, as 
evidence by the intensity of GR2 isoform except for Cd2+GLA2. Unlike the effects of 
GLA2 on this enzyme activity, a decrease in GLA1 alone-treated wheat was observed. 
Four NOX bands were determined for 7 d. Only the higher Cd treatment caused a 
decrease in the total NOX activity. In response to Cd, GLA significantly affected the 
total NOX. This result of the total activity was compatible with the activation of NOX1-
3-4 isoforms. Besides, the wheat leaves treated with GLA alone had more the NOX 
activity than the control group (Figure 5).  
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Figure 5. Effects of exogenous 25 and 75 M GLA treatment on relative band 
intensity of glutathione reductase (GR), total GR activity, relative band intensity of 
NADPH oxidase (NOX) and total NOX activity in wheat leaves exposed to 100 and 

200 M Cd 

 

After exposure to Cd treatments, the both activities of MDHAR and DHAR decreased. 

However, these decreases were reversed when GLA1 and Cd (100 and 200 M) were 

only applied together. Under 200 M Cd, the activities of MDHAR and DHAR did not 
stimulate with GLA2 or decreased, respectively. While, the enhancement in MDHAR 
was observed in wheat with GLA1 alone, DHAR increased under both GLA 
concentrations. Wheat plants with Cd exhibited significant decreases in the contents 
of AsA and DHA. However, these contents were higher in GLA-applied wheat under 
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Cd treatments except for GLA2+Cd2 group which was similar to the Cd stress alone 
or lower. The enhancement in AsA and DHA did not detect under GLA alone. Cd led 
to a gradual decline in the levels of GSH and GSSG. While only GLA1 in plants 
subjected to the both Cd treatments resulted in the increases in GSH content, 
exogenously applied GLA did not cause an augmentation in GSSG. In response to 
GLA alone, the both contents of GSH and GSSG drastically increased (Figure 6).   

 

 

 

 

Figure 6. Effects of exogenous 25 and 75 M GLA treatment on 
monodehydroascorbate reductase activity (MDHAR), dehydroascorbate reductase 

activity (DHAR) and dehydroascorbate content (DHA), total ascorbate content (tAsA), 
reduced glutathione content (GSH) and oxidized glutathione content (GSSG) in 

wheat leaves exposed to 100 and 200 M Cd 

4. Discussion 

Previously studies showed that Cd stress results in decreases in growth of plants 
(Pizzeghello et al., 2013). Similarly, in the current study, the reductions in RGR of Cd-
treated wheat was observed. The possible causes of the reductions in growth might 
be the Cd-induced impairment of transporters of beneficial elements (Perfus-Barbeoch 
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et al., 2002). On the other hand, GLA under alone or the combination with stress 
treatments improved RGR. This result correlated with Kang et al. (2013) who reported 
an alleviation on growth by salicylic acid application under drought stress. In the 
present study, GLA under Cd stress might be alleviated translocation of organic 
molecules produced by GLA-mediated increased photosynthesis rate and so RGR was 
increased by GLA. Besides, a majority of reports found that Cd decreased water 
content of plant cells (Hartke et al., 2013) as detected in the present study. Like RGR, 
the reduction of RWC under stress was protected through both GLA concentrations in 
wheat leaves. According to Yildiztugay et al. (2017), soybean had a capacity of higher 
water holding through increased RWC levels by GLA application under cold stress. 
The increases in RWC in wheat were in accordance with the improved Pro 
accumulation under the combination with Cd and GLA. GLA-induced Pro might be play 
role in osmo-protective efficiency. Also, the elevated levels of Pro were detected in 
caffeic acid-treated cucumber seedlings to dehydration tolerance against drought 
stress (Wan et al., 2015).  

Stress led to generation of reactive radicals by reduction reaction between oxygen and 
high energy electrons (Foyer and Noctor, 2011). In our study, SOD, the first step to 
eliminate superoxide radicals, was triggered when stress was treated to wheat plants. 
There was no impact of NOX on increased H2O2 levels because of decreased activity 
of NOX in response to Cd stress but, SOD did (except for Cd2+GLA2). On the other 
hand, H2O2 accumulation is scavenged via catalysis of CAT, POX and enzyme 
activities related to AsA-GSH cycle (Foyer and Noctor, 2011). In the present study, the 
inactivation of the activities of CAT, POX, GR and NOX was observed under Cd but, 
only APX was induced in wheat. APX was not enough for scavenging of Cd-induced 
H2O2. Depending on declined OH•-scavenging activity and increased H2O2, stress-
applied wheat leaves had the high lipid peroxidation (TBARS content). In response to 
Cd, GLA was induced SOD activity, except for Cd2 + GLA2. Our result on SOD activity 
correlated with the findings of Zhang et al. (2012). Under GLA plus Cd, the increased 
H2O2 by the activation of SOD and NOX was eliminated by the activities of APX and 
GR rather than CAT and POX enzymes. In contrast to this, Mutlu et al. (2013) reported 
that in salicylic acid-applied barley, the up-regulated CAT and POX observed under 
cold. To remove of toxic levels of H2O2, GLA1 could supplied via AsA-GSH pathway 
under both Cd concentrations. This pathway includes the activities of APX, GR, 
MDHAR and DHAR and the contents of AsA and GSH. The regeneration of AsA occurs 
from the reduction of monodehydroascorbate (MDHA) or oxidized AsA form (DHA) by 
the activities of NADH-dependent MDHAR and GSH-dependent DHAR, respectively 
(Foyer and Noctor, 2011). In the current study, Cd did not trigger the activities of GR, 
MDHAR and DHAR or the contents of DHA, tAsA, GSH and GSSG. Besides, under 
both Cd concentrations, only GLA1 maintained the induced activation of APX, GR, 
MDHAR and DHAR and the contents of tAsA, GSH and DHA. This was similar to earlier 
report where AsA-GSH cycle was stimulated by GLA combination with drought in 
wheat cultivar (Bhardwaj et al., 2017). Another the important member of AsA-GSH 
cycle is GSH. In the present study, unlike the results in Cd-treated plants, GSH content 
accumulated in wheat with GLA1 application These observations are in line with that 
of Chen et al. (2011). It is previously detected that the high ratio of GSH/GSSG ratio is 
required for maintain of redox balance in cellular compartments (Foyer and Noctor, 
2011). In the present study, except for GLA2+Cd2, GLA could be able to provide in 
wheat leaves treated with stress. The both increased the contents of AsA and GSH 
was related to the less levels of lipid peroxidation. Also, according to regulation of 
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antioxidant enzymes, treatments of wheat with GLA decreased OH•-scavenging 
activity and TBARS content as indicating the levels of lipid peroxidation and GLA1 
concentration in wheat grown under Cd (Cd1 and Cd2) caused the lower reduction in 
TBARS content than that of GLA2-induced levels. The same observation was noted 
by Gautam and Singh (2009).  

Cd resulted in seriously decreases in growth, RWC and Pro of wheat leaves. However, 
GLA prevented the decreases on these parameters. GLA could role in regulation of 
water management and osmoregulation in wheat leaves. Under stress, the 
accumulation of H2O2 was associated with the activated SOD enzyme but, NOX had 
no contribution on the increased content. Despite of the increased activity of APX, H2O2 
did not eliminate and then TBARS content was induced with the decreased scavenging 
activity of hydroxyl radical (OH•) under stress. GLA could reverse these negative 
effects produced by stress. H2O2 produced by SOD could scavenge through activities 
of the enzymes and non-enzymes related to AsA-GSH cycle (APX, GR, MDHAR, 
DHAR, the contents of GSH and GSSG) rather than the activities of CAT and POX in 
combination form of GLA and Cd. Therefore, lipid peroxidation on membranes did not 

observe in wheat with GLA application. 25 M GLA was more effective for maintain the 
pool of AsA and GSH under both Cd concentrations in wheat leaves. Similar trend was 

observed in plants with 75 M GLA under low Cd treatment. 
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Tuzak yöntemi ile Vespinae (Hymenoptera) türlerinin ve populasyon 
yoğunluklarının tespiti 
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Özet: Genel olarak yaban arısı olarak bilinen Vespinae türleri insan ve hayvanları 
sokarak, meyveleri kemirerek, bal arılarına saldırarak zarara yol açarlar. Özellikle 
yaz ortasından itibaren yaz sonuna doğru birey sayılarının artmasıyla kolonileri çok 
büyür.  Bu arıların erginleri protein ve karbonhidrat içeren besinleri tercih ederken,  
larvalarını hayvansal protein ve bitkisel kaynaklı karbonhidratlar (nektar ve bal) ile 
beslerler. Çok farklı beslenme habitatlarını ziyaret edebilirler. Bu çalışmada farklı 
habitatlarda tuzak ve yem kullanılarak yaz ayları boyunca yaygın türlerin tespiti 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara’nın Kalecik ilçesinde Haziran ve Eylül ayları 
boyunca farklı habitatlara et ve şekerli su tuzakları hazırlanarak ağaçlara asılmış, 
tuzaklar periyodik olarak kontrol edilmiştir.  Tuzaklar içinde bulunan Vespinae türleri 
ve populasyon yoğunlukları tespit edilmiştir. Çalışma sonunda, tuzaklarda Vespula 
germanica (F.) ve Vespa orientalis L. türleri bulunmuştur. Bu türlere et tuzaklarında 
bol miktarda rastlanırken, şekerli su tuzaklarında çok az sayıda görülmüştür. 
Populasyon yoğunluğu bakımında en fazla birey Ağustos ayında tespit edilmiştir. 
Vespula germanica türlü her habitata bulunurken, Vespa orientalis sadece bal arısı 
kovanlarının yakınında ve üzüm bağında tespit edilmiştir. Tuzaklarda her iki türün 
dişi bireyleri bulunmuştur. Tuzak yöntemi yaban arıları ile mücadelede kimyasal 
mücadeleye alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Vespinae, Vespula germanica, Vespa orientalis, tuzak, 
populasyon 

Determination of the Vespinae species and their population density by using 
the trap method 

Abstract: Vespinae species, commonly known as yellow jackets, can cause harm 
by attacking honey bees, nibbling fruits, stinging human and animals. Especially 
after mid-summer and towards the end of the season, colonies grow very large by 
the increase of the number of individuals. The adult wasps prefer nutrients 
containing protein and carbohydrates, and feed their larvae with animal protein and 
vegetable-derived carbohydrates (nectar and honey). They can visit many different 
feeding habitats. In this study, it was aimed to determine common species during 
summer by using trap and bait in different habitats. For this purpose, the chicken 
and sugary water traps were hanged on the trees in different habitats and were 
periodically checked between June and September in Kalecik district of Ankara 
province. The species of Vespinae found in the traps were determined along with 
their population density. At the end of the study, Vespula germanica (F.) and Vespa 
orientalis L. were found in the traps. While these species were abundant in chicken 
traps, a fewer number was observed in sugary water traps. It was determined that 
the highest number of individuals in population density was identified in August. 
Vespula germanica species were found in each habitat, while Vespa orientalis was 
found only near honeybee hives and the vineyards. The female wasps of both 
species were found in the traps. The trap method can be used as an alternative to 
chemical control in the fight against wasps. 

Keywords: Vespinae, Vespula germanica, Vespa orientalis, trap, population. 
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1. Giriş 

Sosyal yaşam tarzı sürdürmeleri ile tanınan Vespinae alt familyasının Provespa, 
Vespa, Dolichovespula, Vespula, Paravespula olmak üzere beş cinsi vardır (Archer, 
1989). Bu cinslere ait koloniler kısır dişilerden oluşan işçi arılar, erkek arılar ve bir ana 
arıdan oluşmaktadır. Sonbaharda erkek arıları ile çiftleşen kraliçe arı, kışı döllenmiş 
olarak taş altında ve kovuklarda saklanarak geçirir ve ertesi yılın ilkbaharında yeni 
koloniyi oluşturmak üzere yuvayı inşa etmeye başlar. Kraliçe arı birkaç petek inşa 
ettikten sonra ilk yumurtalarını bırakır, ilk işçi arıları kendi besler. İlk işçi arıların 
gelişmesiyle ana arı sadece yumurtlama görevini üstlenirken, işçi arılar yuvanın 
büyütülmesi, koloninin bakımı ve savunmasından görevli olurlar.   İşçi ve erkek arıların 
yaşam süresi ilkbaharda kurulan koloni ile başlar ve sonbaharda sona ermektedir 
(Archer, 2008 a,b). 

İşçi arılar bitki lifleri, su, protein ve karbonhidrat toplamak için yuvadan uzaklaşırlar. 
Ergin arılar enerji ihtiyacı için karbonhidratları kullanırken, larvaları proteinle beslenirler 
(Greene, 1991).  Karbonhidrat ihtiyacını bitki nektarlarından, meyvelerden, etrafta 
buldukları şekerli maddeler ve özellikle balarılarının peteklere depolamış oldukları 
ballardan, protein ihtiyaçlarını ise doğadan avlamış oldukları tırtıl, örümcek ve özellikle 
bal arıları gibi böceklerden karşılarlar (Spradberry, 1973). 

Özellikle yazın sonlarında kolonideki birey sayısının artmasıyla, insanlara, hayvanlara, 
elma, armut, üzüm, şeftali gibi meyve ağaçlarına saldırarak zarar verirler. Dünya 
üzerinde 18 Vespidae türünün üzüm zararlısı olduğu bildirilmiştir (Guédot et al., 2018). 
Bazı Vespinae türleri, Vespula germanica’da olduğu gibi sürü halinde yağmacılık 
yaparlar (Lozada, 2016). Vespula germanica’nın bal arısı kolonilerine saldırarak bal 
tükettiği ve koloniyi söndürdüğü bildirilmiştir (Anonim, 2000). Vespa orientalis’in 
özellikle Mısır, Irak, Suudi Arabistan, BAE, Amman, Lübnan, Filistin, Sudan, Suriye, 
Yemen ve Ürdün’de bal arsı kolonilerine saldırarak, ayrıca üzüm, incir, hurma gibi 
meyve ağaçlarını ve meyvelerini kemirerek büyük zararlara yol açtığı rapor edilmiştir 
(Al Heyari et al., 2016).  

Çevreye verdikleri zararlardan dolayı yaban arısı populasyonlarının kontrol altına 
tutulması ve mücadelesi oldukça önemlidir (Tolon, 1999). Bu amaçla pestistlerle 
mücadele yapıldığı gibi kimyasal tuzak yöntemleri de kullanılmaktadır  (Landolt, 1998; 
Landolt et al. 2000; Karahan et al. 2017; Redd ve Landolt 2002). Populasyon 
yoğunlukları yem tuzakları ile tespit edilebilmekte ve kontrol altında tutulabilmektedir 
(Guédot et al. 2018; Dvorak ve Landolt, 2006). Ayrıca bir ya da birkaç cezbedici 
maddenin kullanıldığı tuzaklar arıların insanlara saldırılarının engellenmesinde 
kullanılmaktadır (Liang ve Pietri, 2016). 

Bu çalışmada Ankara’nın Kalecik ilçesinde çeşitli habitatlarda kurulan yem tuzakları ile 
yakalanan yaban arılarının türleri ve populasyon yoğunluklarının tespit edilmesi ve yem 
tuzaklarının populasyon kontrolündeki etkinliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Bu araştırma, 2018 yılında Ankara ili Kalecik ilçesinde Haziran – Eylül aylarında 
seçilen dört farklı habitatta ağaçlara asılan yem tuzakları kullanılmıştır. Tuzak yeri 
olarak bal arısı kovanlarının yakını, cevizlik, su kenarı, üzüm bağı seçilmiştir. Tuzak 
olarak plastik şişe, yem olarak tavuk derisi ve eti ile şekerli su kullanılmıştır. Tuzaklar 
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2 haftalık periyotlarla kontrol edilmiş, boşaltılmış ve yeniden hazırlanmıştır. Toplanan 
türler teşhis edilmiş ve sayılarak populasyon yoğunlukları belirlenmiştir.  

2.1. Habitat seçimi 

Kalecik ilçesi Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alır. Yüzölçümü 1318 km2 olup, rakımı 
725 m'dir. İlçe, kısmen engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum, ilçenin doğu ve 
güney kesimlerinde daha belirgindir. İlçe topraklarının kuzey - güney kesimleri 
arasında kuzeye doğru genişleyen bir biçimde Kızılırmak nehrinin yatağı uzanır. Rakım 
bulunduğu coğrafyaya göre nispeten alçak olduğundan tipik bir mikro klima alanı 
özelliği gösterir. İlçe topraklarının %  42,31‘i tarım alanı, % 22,59’u çayır ve mera, % 
7,12’ si orman- fundalık ve %  27,98’i ise diğer alanlardır. İç Anadolu Bölgesi’nin 
standart kaliteli kırmızı şaraplık Kalecik Karası burada yetiştirilmektedir. Bölgede 3940 
kovan ve 48 aktif arıcılık işletmesi vardır. 13096 toplu, 12300 dağınık ceviz ağacı 
bulunmaktadır (Anonim, 2017). Çalışma kapsamında gezer arıcıların kovanlarının 
yakınları, üzüm bağı çevresi, toplu cevizlik ve dere yakını olmak üzere dört farklı habitat 
belirlenmiştir. 

2.2. Tuzakların hazırlanması 

Bu amaçla, bir buçuk litrelik plastik şişeler kullanılmıştır. Plastik şişelerin orta 
kısımlarından üç adet delik açılmış ve bu deliklerden içeriye 5 cm boyunda 0,8 cm 
çapında bir boru yerleştirilmiştir. Böylece tuzağın içerisine giren eşek arılarının kolay 
bir şekilde dışarı çıkmaları engellenmiştir. Şekerli su içeren yemler direkt şişenin 
içerisine yerleştirilmiş, tavuk derisi olan yemler ise şişenin kapağından aşağı doğru 
sarkan ucu kanca şeklinde bulunan bir tel ile tuzağa yerleştirilmiştir. (Şekil 1A, B) 

 

 

 

(A) 

 

(B) 

Şekil 1. A. Şekerli su tuzağı, B. Tavuk etli tuzak 
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3. Bulgular 

Çalışma sonunda tuzaklarda Vespula germanica ve Vespa orientalis olmak üzere iki 
yaban arısı türü tespit edilmiştir. Bu arı türleri dışında tuzaklarda az sayıda bal arısı, 
sinek, karıncaya rastlanmıştır ancak bu canlılar çalışma dışı bırakılmıştır. V. germanica 
türü V. orientalis’e göre daha çok sayıda bulunmuştur. Çalışma sonunda V. 
germanica’ya ait 1269, V. orientalis’e ait 74 birey tuzaklarda toplanmıştır. Her iki türün 
de populasyon yoğunluğunun Ağustos ayında en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her 
iki tür de tavuk eti bulunan tuzakları şekerli su bulunan tuzaklara göre daha çok tercih 
etmişlerdir. Dolayısıyla tavuk eti ile hazırlanan tuzaklarda daha çok bireye 
rastlanmıştır.(Tablo 1) 

Aylara göre türlerin birey dağılımına bakıldığında, her iki tür Haziran-Eylül aylarında 
bulunmuştur. Koloninin geliştiği ay Temmuz, populasyon yoğunluğunun en yüksek 
olduğu ay ise Ağustos’tur. Eylül ayında populasyon yoğunluğunun giderek azaldığı 
tespit edilmiştir. Kışlamaya hazırlanan kolonide işçi ve erkek bireyler ölerek sayıca 
azalmaktadır. (Şekil 1) 

Türlerin habitatlara göre dağılımı incelendiğinde V. germanica bütün habitatlarda 
baskın türdür. Her iki türe bal arısı kovanların bulunduğu yerlerde çok sayıda 
rastlanmış, kovanlara saldırdıkları gözlenmiştir. Üzüm bağlarında da her iki tür tespit 
edilmiştir. Şarap yapımında kullanılan üzümlere kemirerek zarar verdikleri 
gözlenmiştir. Dere civarında da her iki türe rastlanmıştır. Türlerin işçi arıları su, nektar 
ve protein toplamak üzere yuvalarından uzaklaşabilirler. Cevizlikte ise V. orientalis’e 
rastlanmamıştır. (Şekil 2) 

Tuzaklarda kullanılan yem bakımından karşılaştırıldığında tavuk derisi ve eti ile 
hazırlanan tuzaklar her iki tür için de cezbedici olmuştur. Ancak tavuk eti ve derisi 
bulunan tuzaklarda şekerli su tuzaklarına göre daha çok sayıda birey bulunmuştur. 
Şekerli su karışımında yaban arılarıyla beraber bal arılarına da rastlanmıştır. (Şekil 3-
4) 
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Tablo1. Tuzaklardan toplanan türlerin aylara göre sayısı 
(V.g: Vespula germanica; V.o: Vespa orientalis) 

 

   Birey sayısı 

    Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Habitat Tür Tavuk Şekerli 
su 

Tavuk Şekerli 
su 

Tavuk Şekerli 
su 

Tavuk Şekerli 
su 

Kovan 
civarı 

V. g 67 3 74 5 216 10 133 10 

V. o 4 - 10 2 15 3 1 - 

Cevizlik V. g 25 2 40 5 70 7 20 - 

V. o - - - - - - - - 

Üzüm 
bağı 

V. g 27 5 58 10 139 12 73 3 

V. o 3 - 12 2 10 5 2 - 

Dere 
civarı 

V. g 22 5 47 7 78 10 81 5 

V. o - - - 1 - 2 - - 
 

 

 
 

Şekil 1. Türlerin aylara göre dağılımı 
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Şekil 2. Türlerin habitatlara göre dağılımı 
 

 
 

Şekil 3. Tavuklu ve Şekerli su tuzaklarında yakalanan birey sayısı 
(Vg/T:  V. germanica/Tavuk; Vg/Ş:  V. germanica/Şekerli su; Vo/T: V. 

orientalis/Tavuk; Vo/Ş: V. orientalis/Şekerli su) 
 

4. Tartışma ve Sonuç 

Böceklerin kimyasal cezbedici maddeleri uzun menzilli ve kısa menzilli olarak iki 
kategoriye ayrılabilir. Genellikle, uzun menzilli cezbedici maddeler sinyal almak için 
havadan etkiyen uçucu kimyasallardır. Kısa mesafeli cezbediciler tipik olarak belirli bir 
davranışı tetiklerken, belirli bir yere doğru hareketi sağlarlar. Heptilbütirat arıları tuzağa 
çekmeyi sağlarken tuzağa girmeyi sağlayamamakta, tavuk özü ise yakın mesafedeki 
arıları tuzağın içine girmeye teşvik etmektedir (Liang ve Pietri, 2016). Asetik asit, 
isobütinol ve heptilbütiratın farklı konsantrasyonlardaki karışımından 9 farklı Vespinae 
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türü yakalanmıştır. Asetik asit ve isobütanol fermente şekerlerin içinde bulunurken, 
meyve kokularında bulunan heptilbütirat karbonhidrat kaynaklarının bulunmasında 
arılar tarafından kullanılmaktadır  (Reed ve Landolt, 2002). Asetik asit ve isobütanol 
karışımının V. germanica ve V. pensylvanica yakalanmasında etkili bir kimyasaldır 
(Landolt, 1998). Wisconsin’de (ABD) şarap, heptilbütirat, asetik asit ve isobütanol 
karışımı ile hazırlanan tuzaklarda Vespula, Dolichovespula ve Polistes cinslerine ait 8 
türü tespit edilmiş, üzüm bahçelerinde V. flavopilosa, V. maculifrons ve V. germanica 
türlerinin populasyon yoğunluklarının yüksek olduğu bildirilmiştir (Guédot et al., 2018). 
Ürdün’de Vespa orientalis’in sığır eti, tavuk, ciğer ve sardunya balığı ile hazırlanan 
tuzaklardan sardunya balığını daha çok tercih ettiği çünkü sıcak havalarda balığın 
diğerlerine göre daha hızlı parçalanarak koku saldığı rapor edilmiştir (Al Heyari et al., 
2016). Ekşimiş şerbet, taze balık, taze et, kavun ile hazırlanan plastik şişe, kafes ve 
yapışkan tuzaklardan ekşimiş şerbetli şişe yönteminin daha etkili olduğu gösterilmiştir 
(Erdoğan ve Dodoloğlu, 2013). Çekya ve Slovakya’da şurup ve fermente meyve ile 
hazırlanan tuzaklarda baskın türler olarak Vespa crabro, Vespula germanica, Vespula 
vulgaris tespit edilmiştir (Dvořák ve Landolt, 2006). Limonlu soda ile hazırlanan 
tuzaklarda Vespula türleri Dolichovespula ve Polistes türlerinden dikkat çekici sayıda 
fazla bulunmuşlardır (Wegner ve Jordan, 2005). Protein, karbonhidrat kaynaklı ve 
toksik madde içeren tuzaklar kullanılarak sosyal yaban arılarının populasyonlarını 
kontrol altında tutmak mümkündür. Plastik şişe yöntemi arıcılıkla uğraşan kişilerin 
kolayca uygulayabileceği ucuz bir yöntemdir (Al Heyari et al., 2016). 

Bu çalışmada, dört farklı habitata kurulan tuzaklar ile yakalanan Vespula germanica ve 
Vespa orientalis türlerinin aylara bağlı populasyon yoğunluğu tespit edilmiştir. V. 
germanica türü dominant tür olarak tespit edilmiştir. Tavuk eti ile hazırlanan tuzakların 
şekerli su tuzaklarına göre daha etkili olduğu, aynı zamanda bu yöntemin kovan ve 
üzüm bahçelerinin bulunduğu yerlerde arı populasyonlarının kontrol altında 
tutulmasında pestisit kullanımına alternatif bir yöntem olabileceği görülmüştür.  
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Özet: Gammaridae (Crustaceae: Malacostraca: Amphipoda), Türkiye iç sularında 
yayılış gösteren en önemli eklembacaklı kabuklulardır. Bu familyanın da en büyük 
cinslerinden biri Gammarus’dur. Gammarus üyelerinin çoğu yüzey sularında 
yaşarken, bir kaçının kuyular, mağaralar ve diğer yer altı sularında yayılış gösterdiği 
bildirilmiştir. Genellikle suların verimli bölgelerinde ve predatörlerinden 
saklanabilecekleri bitkiler arasında, taşların altında, kum, çakıl ve ölü organizmalar 
arasında yaşamaktadırlar. Gammaridler akarsulardaki besin zincirinin önemli 
bileşenleridir. Aynı zamanda sucul ekosistemlerde detritivor olarak organik 
maddeleri ayrıştırıcı (detritus döngüsü) rol oynarlar.  

Yeryüzünde yaşayan en ilkel bitki grubu olan briyofitler (karayosunları), toprağın 
nemini koruması, su ve besin tutması, mikrofaunaya barınak oluşturması 
bakımından birçok ekosistemin en önemli unsurlarıdır. Diğer habitatlardan farklı 
olarak karayosunu ekosistemi hayat doludur. Sucul habitatlarda faunal çeşitliliğe 
önemli derecede katkı sağlarlar ve özellikle Protozoa, Rotifera, Nematoda, 
Turbellaria, Tardigrada, Oligochaeta, Amphipoda ve Acari üyelerine hem yaşam 
alanı, hem korunak, hem de besin kaynağı olarak görev yaparlar.  

Briyofitler ve Gammaridler çevresel değişikliklere, metal ve toksik bileşiklere karşı 
çok hassas olduklarından yaşam alanı olarak temiz suları tercih etmekte ve bu 
özellikleri nedeniyle de sucul ekosistemlerde ekotoksisitenin belirlenmesinde 
biyoindikatör olarak da kullanılmaktadırlar. 

Bu çalışmada, briyofit örneklerinin araziden toplanması sırasında özellikle 
Fontinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioides, Palustriella falcata ve 
Plagiomnium undulatum gibi sucul karakterli türlerin arasında çok sayıda 
Gammarus üyelerine rastlanmış olup briyofitler ile Gammarus üyeleri arasındaki 
ilişki ekolojik açıdan değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Briyofit, Gammarus, Habitat, Ekoloji 

The Ecological Relationships Between the Members of Bryophytes and 
Gammarus 

Abstract: The members of Gammaridae (Crustacea: Malacostraca: Amphipoda), 
are the most important crusted arthropods which spread inland waters of Tukey. 
One of the largest genus of this family is Gammarus. While most Gammarus 
members live in surface waters, few have been reported to spread in wells, caves 
and other groundwater. They live between stones, sand, gravel, and dead 
organisms, usually in the fertile areas of water and among the plants where they 
can hide from predators. Gammarides are important components of the food chain 
in rivers. They also play a role as a detritivor in the aquatic ecosystems, 
decomposing organic matter (detritus cycle). 

The bryophytes, the most primitive group of plants living on earth, are the most 
important elements of many ecosystems in terms of preserving soil moisture, 
keeping water and nutrients, and providing shelter for microfauna. Unlike other 
habitats, the bryophyte ecosystem is full of life. They contribute significantly to the 
faunal diversity in aquatic habitats and serve as a habitat, shelter and food source 
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for the members of Protozoa, Rotifera, Nematoda, Turbellaria, Tardigrada, 
Oligochaeta, Amphipoda and Acari. 

Bryophytes and Gammarides prefer clean waters as a habitat because they are 
very sensitive to environmental changes, metal and toxic compounds and they are 
also used as bioindicators in determining ecotoxicity in aquatic ecosystems. 

In this study, a large number of the members of Gammarus were found among the 
aquatic species such as Fontinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioides, 
Palustriella falcata and Plagiomnium undulatum during the collection of the 
bryophyte specimens from the field. 

Keywords: Bryophyte, Gammarus, Habitat, Ecology 

 

1. Giriş 

Malacostraca sınıfının Amphipoda ordosuna ait olan Gammaridae üyeleri Holarktikte 
oldukça yaygın olan küçük eklembacaklı kabuklu hayvanlardır. Pınarlar, nehirler, 
göller, lagünler ve denizlerin littoral bölgelerinde bol miktarda bulunan (Hou ve Sket, 
2016) Gammaridae üyeleri,  Türkiye iç sularında da yayılış gösteren en önemli 
familyalardan biridir. Bu familyanın da en büyük cinslerinden biri Gammarus’dur. Bu 
cinse ait olan türlerin çoğu yüzey sularında yaşarken, birkaçının kuyular, mağaralar ve 
diğer yeraltı habitatlarında yayılış gösterdiği bildirilmiştir (Karaman ve Pinkster, 1977).    
 
Genellikle suların verimli bölgelerinde ve predatörlerinden saklanabilecekleri bitkiler 
arasında, taşların altında, kum, çakıl ve ölü organizmalar arasında yaşamaktadırlar 
(Barnard ve Barnard, 1983). Türkiye iç sularında toplam 39 Gammarus üyesi yayılış 
göstermekte olup, dünya üzerinde de yaklaşık 130 tür ile temsil edilmektedir (Özbek, 
2011). 
 
Gammaridler yanlardan yassılaşmış vücut yapılarıyla karideslere benzerdir. 
Büyüklükleri ortalama olarak 2-20 milimetre arasında değişmekte olup, çoğu 
saydamdır. Vücutları baş, toraks ve abdomen olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 
Ancak baş ve toraksın ilk segmenti birleşerek sefalotoraksı oluşturur. Sefalotoraks 
kalsiyum karbonat içeren tek parça, diğer segmentler ise plakalar halinde karapaks ile 
örtülüdür. İki çift antene sahip olan Gammaridlerde gözler saplı ocellerden 
oluşmaktadır. Torasik bacakları iyi gelişmiş olup hem yürüme hem de yüzme bacakları 
bulunmaktadır. Geniş koksal plakalar bacakların bazalini örtmektedir (Pechenik, 2013) 
(Şekil 1). 
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Şekil 1. Gammarus sp. genel morfolojisi  

(www.researchgate.net/publication/266226956) 

 

Akarsularda ve denizlerde besin zincirinin önemli bileşenlerinden olan Gammaridler, 
balinaların, balıkların ve kuşların kritik besin kaynaklarını oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda ticari olarak da akvaryum balıkçılığı ve balık avcılığında balık yemi olarak 
kullanılmaktadırlar. Ekolojik açıdan sucul ekosistemlerde bitkisel ve hayvansal organik 
atıkların ayrıştırılmasında (detritus döngüsü) ve böylece ikincil tüketicilerin besinlerinin 
oluşturulmasında son derece önemli rol üstlenirler (Gerhardt et al., 2011). Bu canlılar 
çevresel değişikliklere, kimyasal,  metal ve organik toksik bileşenlere karşı çok 
hassastırlar (von der Ohe ve Liess, 2004). Yine, sucul ekosistemlerde ekotoksisitenin 
belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılırlar (Mehennaoui et al., 2016). 
 
Bütün köklü ve tutunmuş makrofitler (Elodea, bazı Potamogeton türleri gibi) ve küçük 
akarsularda bulunan karayosunları (örneğin, Fontinalis antipyretica) ve algler organik 
maddeleri sürükleyerek makroinvertebratlar için hem beslenme hem tutunma hem de 
yaşam alanı sağlamaktadır (Cummins ve Klug, 1979).  
 
En ilkel kara bitkileri olan briyofitler yeryüzünde kutuplardan ekvatora kadar suyun ve 
nemin var olduğu tüm habitatlarda yayılış göstermektedirler. Nemli toprak, kaya 
yüzeyleri ve ağaç gövdeleri genel olarak briyofitler tarafından tercih edilen 
substratlardır. Yine reofitik karakterli taksonlar akarsu kenarları veya içlerindeki kaya 
ve taş yüzeylerinde de yaşama olanağı bulmaktadır (Schofield, 2001). Özellikle reofitik 
karakterli briyofitler su içerisinde yaşayan birçok küçük omurgasız canlıya da yaşama 
ortamı sağlamaktadır. Bryofaunayı oluşturan bu canlılar bu sayede kendilerinden 
büyük predatörlerinden de saklanmak suretiyle korunmuş olurlar (Glime, 2009). 
 
Bu çalışmada, doğal habitatlarındaki briyofitler (karayosunları) arasından tespit edilen 
Gammarus üyeleri ile briyofitler arasındaki ilişki ekolojik açıdan değerlendirilmiş olup 
ülkemizde henüz çalışılmamış olan bu konuya dikkat çekmek amaçlanmıştır.   
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2. Materyal ve Metot 

Arazi çalışmaları sırasında özellikle akarsu ve dere içlerindeki kaya yüzeylerinde 
yayılış gösteren reofitik karakterli briyofit örneklerinin toplanması sırasında çok sayıda 
Gammarus üyesine rastlanmıştır. Aralarındaki Gammarus üyeleriyle birlikte toplanan 
briyofit örnekleri teşhis edilmek üzere laboratuvar ortamına getirilmiş ve çeşitli flora 
eserlerinden (Cortini Pedrotti, 2001; Smith, 2004; Heyn ve Herrnstadt, 2004)  

faydalanılarak isimlendirilmiştir. Toplanan briyofit örneklerinin lokalite bilgileri verileri 
Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Briyofit örneklerinin teşhis çalışmaları sırasında aralarında bulunan bu küçük 
eklembacaklı kabuklu hayvanlar ayrılmış ve cins seviyesinde teşhis edilmiştir.  
 
 

Tablo 1. Briyofit örneklerine ait lokalite bilgileri 
 

Tür Lokalite Substrat Yükseklik 
(m) 

Rhynchostegium 
riparioides (Hedw.) 

Cardot 

Musa Dağı (Hatay) 
Güldenderesi 

mevki 

Su içi, kaya 
üzeri 

700 

Palustriella falcata 
(Brid.) Hedenäs 

Aladağlar Milli 
Parkı 

Elif Şelalesi 

Su içi, kaya 
üzeri 

695 

Plagiomnium 
undulatum (Hedw.) 

T.J. Kop. 

Musa Dağı (Hatay) 
Çağlayan mevki 

Suya batık, 
kaya üzeri 

500 

Fontinalis antipyretica 
Hedw. 

Kadıncık Vadisi 
(Mersin) 

Su içi, kaya 
üzeri 

900 

 
 

3. Bulgular 

Araziden toplanan briyofit örnekleri teşhis edilmiş (Şekil 2, 3, 4, 5) ve reofitik karakterli 
türlerin arasında Gammaridlere rastlanmıştır (Şekil 6). 
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Şekil 2. Rhynchostegium riparioides (Orijinal) 
 
 

 
Şekil 3. Palustriella falcata (Orijinal) 
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Şekil 4. Plagiomnium undulatum (Orijinal) 
 
 

 
 

Şekil 5. Fontinalis antipyretica (Glime, 2009) 
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Şekil 6. Gammarus sp. genel görünüşü (www.flickr.com)  

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

Briyofitler kendi çeşitliliğine ilaveten ekosistemlerdeki tür çeşitliliğine de önemli 
derecede katkı sağlamaktadırlar. Özellikle rizopod, gastropod, rotifer ve nematodlar 
briyotler içerisinde oldukça zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Briyofitler içerisinde ve 
arasında yaşayan briyo-fauna için barınak ve korunak olmanın yanı sıra onların besin 
kaynağını da oluşturmaktadır (Glime, 2009).  

Genel anlamda briyofitlerin besin değeri düşük olsa da sucul karakterli türler yüksek 
lipid içeriğine sahip olup briyobiyontlar tarafından besin olarak tüketilmektedir 
(Pakarinen ve Vitt, 1974). 

Yeryüzünde yaşayan en ilkel bitki grubu olan briyofitler ilkel yapılarından dolayı 
Gammaridler gibi çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas olup atmosfer, toprak ve 
su kirliliğinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılmaktadırlar. Ağır metal 
kirliliğinin yüksek olduğu sularda briyofitler içerisinde ve arasında yaşayan briyo-
faunada tür çeşitliliğinin kirlilik ile doğru orantılı olarak azaldığı saptanmıştır (Steiner, 
1995). 

 Bu çalışmada, briyofitler ve Gammaridler arasında tür-habitat ilişkisinin bulunduğu 
saptanmıştır. Sucul ve nemli habitatlarda yayılış gösteren briyofitler Gammaridlere 
beslenme, saklanma ve üreme için uygun ortam sağlamakta ve her iki canlı grubu da 
biyoindikatör özellik göstermektedir. Sonuç olarak her iki organizma arasındaki ekolojik 
ilişkinin tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için bu konuda yapılacak olan çalışmalara 
ihtiyaç vardır.  

 

http://www.flickr.com/
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Drassodes lapidosus  (Araneae: Gnaphosidae) Türünden Kitin 
İzolasyonu  

Albulene EMİNİ, Osman SEYYAR* 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 
*oseyyar@ohu.edu.tr 

 

Özet: Kitin ve türevleri son zamanlarda endüstri alanında oldukça dikkat 
çekmektedir ve ilaç endüstrisi, eczacılık, gıda mühendisliği, biyokatalizör, atık su 
temizliği gibi pek çok alanlarda kullanılmaktadır. Kitin, daha çok yengeç, karides ve 
istakoz gibi deniz ürünlerinden endüstriyel olarak üretilmektedir ve son yıllarda 
böcekler, mantarlar, mercanlar, yarasa guanosu ve kabukluların yumurtaları kitin 
kaynağı olarak önerilebilmektedir. Bu amaçla yeni kitin kaynakları önerebilmek için 
bir örümcek türü olan Drassodes lapidosus ‘tan kitin izole edilmiştir. Kitinin saf bir 
şekilde izole edilip edilmediğini anlamak için FTIR analizi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gnaphosidae, Drassodes lapidosus, Kitin, Örümcek, Araneae 

 

Giriş 

Kitin, doğada yaygın bulunan bir biyopolimer olup yapısal olarak selüloza benzerdir. 
Son zamanların en çok çalışılan biyolojik makromolekülleri kitin ve bunun bir türevi 
olan kitosandır. Doğada çok yaygın olarak bulunan ve bir aminopolisakkarit olan kitinin, 
ticari amaçlar için yıllık selüloz kadar üretildiği tahmin edilmektedir. Kitin ve kitosanın; 
biyobozunur olması, doğal olması, çevre kirliliğine neden olmaması, bitki ve hayvan 
dokuları için uyumlu olması ve toksik etkisinin olmaması gibi nedenlerden dolayı 
endüstri alanında oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir (Aranaz vd., 2009). 

Eklembacaklıların dış iskeletlerinin, mantarların hücre duvarlarının ve deniz 
omurgasızlarının kabuklarının temel yapısında bol miktarda kitin bulunmaktadır. 
Ayrıca, yarasa guanosu, böcek ve kabuklu yumurtaları vb. gibi doğal yapılarda kitin 
bulunmaktadır (Kaya vd., 2014). Kitin, genellikle omurgasız hayvanların vücutlarında 
bulunan bir biyopolimer olmasına karşın son zamanlarda yapılan bir çalışma da 
omurgalı canlılarda da varlığı kaydedilmiştir (Tang vd., 2015). Yapılan bu çalışmalar 
göstermektedir ki; dünyadaki tüm canlıların %70’inden fazlasının yapısında kitin 
bulunmaktadır.  

Örümcekler karnivor canlılardır. Genellikle böcekler üzerinden beslenirler ve doğal 
dengenin korunmasında etkili ajanlardır. Genellikle erkekleri dişilerinden daha 
küçüktür ve çiftleşme esnasında dişilerine yem olabilirler. Çalışmamızda kullanılan 
örümcek,  Drassodes lapidosus türü adaptasyonu yüksek, yayılış alanı geniş, dişi ve 
erkeği beraber yaşayabilen (Şekil 1), birey sayısı bakımından da zengin olan bir 
örümcek türüdür. Tüm bu özelliklerinden dolayı bu tür çalışma kapsamında seçilmiş 
olup gerek duyulduğunda biyopolimer kaynağı olarak (örümcekler; kitin, ağ ve zehir 
gibi 3 biyopolimeri barındıran ender canlılardır) kültüre edilebilme potansiyeli diğer 
örümceklere göre yüksektir. 
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Şekil 1. Drassodes lapidosus türünün dişi ve erkeğinin yaşam ortamına ait bir görsel 

Çalışmanın amacı, dünyada ilk kez Drassodes lapidosus türünden kitin izolasyonu 
yapmaktır. 
 
Materyal ve Metot 

Çalışma için gerekli olan Drassodes lapidosus türünün temini Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Araknoloji Müzesi (NOHUAM)’den karşılanmıştır. Türün eldeki 
örneklerinden vücut büyüklüklerine göre 20-30 örnek alınıp laboratuvarda aşağıdaki 
aşamalardan geçirilerek kitin elde edilecektir. 

1. Materyal yıkanır, öğütülür sonra HCI ile muamele edilerek demineralizasyonu 
sağlanır. 

2. HCl çözeltisinden çıkarılan ve yıkanarak nötralleştirilen örnekler yapılarında bulunan 
organik bileşikler ve pigmentlerin uzaklaştırılması için etanol ile 12 saat karıştırılır 
ve saf su ile yıkanır. Böylece beyaz renkli madde elde edilir.  

3. Materyal daha sonra NaOH ile muamale edilerek deproteinizasyonu yapılır, 
ardından aseton ile ekstraksiyonu yapılır, kurumaya bırakılır.  

4. Beyazlatılan materyal yıkanır, kurutulur ve kitin elde edilmiş olur. Türden kitin eldesi 
için gerekli süreç Şekil 2 ve 3’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Drassodes lapidosus türünün dış iskeletinden kitin izolasyonu (Şematik) 
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Şekil 3. Drassodes lapidosus türünün dış iskeletinden kitin izolasyonu aşamaları 
(soldan sağa sırasıyla) 
 

FTIR analizi için Drassodes lapidosus türünden elde edilen kitinin infrared 
spektrumları, Bruker Marka Vertex 70 madel FTIR Spektrometresi (Şekil 3) ile 4000-
500 cm frekans aralığında ölçüldü. 
 

 
Şekil 4. Bruker Marka Vertex 70 model FTIR Spektrometresi 
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Bulgular 

Çalışma sonucunda Drassodes lapidosus türünden kitin başarılı bir şekilde dünyada 
ilk kez elde edilmiş olup türden elde edilen kitine ait FTIR analiz sonuçları Şekil 3’te 
verilmiştir. 

 

Sonuçlar 

Dünyada üzerinde son zamanlarda klasik kitin yöntemlerinin dışında alternatif kitin 
kaynaklarına yönelimler artmaktadır. Bu durum özellikle böcekler ve araknidlerden kitin 
eldesini ön plana çıkarmaktadır. Şimdiye kadar ülkemizden dört örümcek türünden kitin 
izolasyonu çalışmaları yapılmış ve kitin morfolojilerine bakıldığından farklı yüzey 
morfolojilerine sahip kitinler elde edilmiştir (Kaya vd.2014).  

Drassodes lapidosus türünün kitininin FT-IR analizi sonuçları Şekil 4 de verilmiştir. 
Canlıdan üretilen kitinin FT-IR analizi sonucu amide I bandının 1621.20 cm-1 ve 
1550.54 cm-1 (C=O ikinci amide gerilimi) olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmüştür. 
Literatüre göre ikiye ayrılmış amide I bandı kitinin alfa formda olduğunu işaret 
etmektedir. Bu değerler örümcekten kitinin oldukça başarılı bir şekilde elde edildiğini 
göstermektedir.  

Teşekkür 

Destek ve yardımlarından dolayı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Yavuz SÜRME’ye teşekkür ederiz. 
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Erciyes Dağı’nda Yayılış Gösteren Bazı Yer Örümceklerinin (Araneae: 
Gnaphosidae)  Seta Morfolojileri 
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Özet: Örümceklerin vücutlarının dış kısmı seta adını verdiğimiz kıl benzeri yapılarla 
kaplıdır. Yer örümceklerinde bu yapıların cins düzeyinde farklılıklar gösterdiği 
bilinmektedir. Bu çalışmada, Erciyes Dağından toplanmış olan 4 gnaphozid cinsine 
ait bazı türlerin seta morfolojileri üzerine odaklanılmıştır. Gnaphosa opaca, Zelotes 
solstitialis, Nomisia exornata ve Haplodrassus signifer türlerinin prozoma, 
opistozoma ve bacakları üzerinde yer alan setaların morfolojileri Scanning Electron 
Microscopy (SEM) kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gnaphosidae, Seta, Erciyes Dağı, Örümcek, Araneae 

 

Giriş 

Gnaphosidae familyası hem cins hem de tür sayısı bakımından örümceklerin en zengin 
gruplarındandır. Dünya üzerinde şimdiye kadar tanımlanmış 112 cinse ait 2069 türü 
bulunan Gnaphosidae familyası Linyphiidae, Salticidae, Araneidae, Lycosidae, 
Theridiidae ve Thomisidae familyalarından sonra tür sayısı bakımından yedinci en 
büyük familyadır (World Spider Catalog, 2019). Gnafozidler genellikle 1–15 mm 
uzunluğunda, bacakları iki 2 tırnaklı, genellikle desenlenme göstermeyen 
örümceklerdir. Genellikle toprakta, taş altlarında, ağaç kabuklarında, kaya 
çatlaklarında veya kurumuş yaprak döküntüleri arasında yaşarlar ve buralarda tüp 
şeklinde ağlar örerler. 

Tüm yer örümceklerinin vücutlarının üst kısmı seta adı verilen kıllarla kaplıdır. Yapılan 
çalışmalar incelendiğinde yer örümceklerinin vücut örtüsü üzerinde 10 farklı seta tipine 
rastlanılmıştır (Zakharov, Ovtsharenko, 2015). Setalar, yer örümceklerinin vücutlarının 
farklı kısımlarında değişik görevleri yerine getirmek üzere farklılaşmıştır. Örümcekler 
tarafından genellikle duyu organı ve mekanoreseptör olarak kullanılırlar. Vücut 
üzerinde abdomenin tüm kısımlarında, cephotrax üzerinde, bacaklar, pedipalp ve 
spineretler üzerinde yoğun bir şekilde bulunurlar. Örümceklerin bazı gruplarında vücut 
örtüsünü oluşturan bu setaların farklı morfolojilerde olduğu ve örümcek 
sınıflandırmasında önemli olabileceği belirtilmiştir (Lehtinen 1967, 1975a 
b).Gnaphozidler üzerine yapılan çalışmalar cins seviyesinde setaların morfolojik 
yapılarının fgarklı olduğunu göstermektedir. Salticidae ve Oxyopidae familyalarında da 
seta morfolojilerindeki farklılığın cins hatta tür ayrımında kullanılabilirliği ile ilgili birkaç 
çalışma yapılmıştır (Hill 1979; Townsend ve Felgenhauer, 2001). 

Bu çalışmanın amacı, Erciyes Dağından toplanmış olan 4 gnaphozid cinsine ait bazı 
türlerin seta morfolojilerini SEM ile belirlemek ve setaların örümcek sınıflandırmasında 
kullanılabilirliğini ortaya koyabilmektir. 
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Materyal ve Metot 

Yer örümceklerine ait örnekler Erciyes dağında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
toplanmıştır. Teşhisi yapılan türlerin seta morfolojilerini belirlemek üzere Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan Elektron 
Mikroskobu kullanıldı. Dört gnaphozid cinsine ait Gnaphosa opaca, Zelotes solstitialis, 
Nomisia exornata ve Haplodrassus signifer türlerinin prozoma, opistozoma ve 
bacakları ayıklandı. Her bir tür için bu vücut kısımları staplar üzerine düzgün konumda 
yerleştirildi ve daha net görüntü elde etmek için bu numunelerin yüzeyi Sputter Coater 
(Cressingto Auto 108) marka cihaz ile altınla kaplandı. Sonrasında yüzey morfolojisini 
incelemek için EVO LS 10 ZEISS marka cihaz kullanılarak fotoğrafları çekildi. 
 

 

 

Şekil 1. Zeiss Marka evo 40 model SEM 

 

Bulgular 

Yer örümceklerine ait Gnaphosa opaca, Zelotes solstitialis, Nomisia exornata ve 
Haplodrassus signifer türlerinin prozoma, opistozoma ve bacakları üzerindeki seta 
ların morfolojileri SEM ile belirlenmiştir. 
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Şekil 2. Zelotes solstitialis türüne ait seta morfolojileri (abdomen) 

  

Şekil 3. Nomisia exornata türüne ait seta morfolojileri (abdomen) 

  

Şekil 4. Gnaphosa opaca türüne ait seta morfolojileri (abdomen) 
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Şekil 5. Haplodrassus signifer türüne ait seta morfolojileri (abdomen) 

Sonuç ve Tartışma 

SEM incelemeleri yapılan 4 gnapfosid cinsine ait örneklerde plumose (tüysü) tip 
setanın farklı varyasyonları görülmüştür. Zelotes solstitialis ve Gnaphosa opaca 
türlerinde uzun bir gövde üzerinde çok sayıda küçük yan çıkıntıların bulunduğu setalar 
görülmektedir. Bu iki cinse ait seta morfolojisi nispeten birbirine benzer yapıdadır. 
Nomisia exornata ve Haplodrassus signifer türlerinde tam plumose tip seta 
görülmektedir. Haplodrassus signifer türünde seta 3-4 yan kol içerirken Nomisia 
exornata türünde bu yan kolların sayısı 4’ten daha fazladır. Yapılan bu çalışma yer 
örümceklerinde bir ön çalışma niteliğinde olup diğer gnaphozid cinslerinin setalarının 
SEM morfolojileri incelendiğinde en az cins seviyesinde bu örümceklerin 
sınıflandırılmasında kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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Chaetopelma olivaceum (C.L. Koch 1841) (Araneae: Theraphosidae) 
Türünün Kitin Yapısının Karakterizasyonu  
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Özet: Mevcut çalışmada, Chaetopelma olivaceum’dan kitin izole edilerek FTIR, 
SEM, TGA ve XRD cihazları kullanılarak kitin karakterize edilmiştir. Elde edilen 
kitinin TGA değerlerine göre  termal kararlılığının yüksek olduğu, XRD değerine 
göre Crl değerinin %70.1 olduğu, FTIR analizi sonucuna göre kitinin alfa formunda 
olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca kitinin yüzey morfolojisi SEM ile incelendiğinde 
porlar içeren iç içe geçmiş karmaşık liflerden oluştuğu görülmüştür. Tüm bu 
fizikokimyasal özelliklerden dolayı daha önce çalışılmamış olan bu örümcek 
türünün alternatif bir kitin kaynağı olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Chaetopelma olivaceum, Kitin, Araneae 

 

Kullanım alanı her geçen gün yaygınlaşan ürünlerden en önemlilerinden birini de kitin 
ve türevleri oluşturmaktadır. Kitin çevreci ve yenilenebilir bir polisakkarit olmasından 
dolayı son zamanlarda gıda, ziraat, biyomedikal, kozmetik, eczacılık, su arıtma ve 
tekstil vb. sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitin, doğada selülozdan sonra 
bulunan en çok biyolopolimerdir. Buna rağmen kitinin kullanım alanlarının çok olması 
kitin kaynaklarını yetersiz hale getirdiğinden araştırmacılar kitinin en çok üretildiği 
kabuklular dışında eklembacaklılar, örümcekler ve birçok canlı üzerinde kitin 
izolasyonu çalışmaları yapmaktadırlar. Örümceklerden elde edilen kitinin de kaynak 
olarak kullanılabileceği son araştırmalarla ortaya konulmuştur (Kaya et. al,2014a, b).  

Örümcekler,   farklı hayat şartlarına adapte olmuş, dünyanın her yerine yayılmış 
karasal hayvan formlarıdır. Örümcekler, son zamanlarda biyolojik mücadelede 
kullanılmaları, doğal dengenin korunmasında etkin rol oynamaları,  karakteristik 
özellikleri, ağ yapıları ve dış iskeletinde bulunan kitin sayesinde araştırmacıların ilgisini 
her geçen gün daha fazla çekmektedir.  

Chaetopelma olivaceum(C.L Koch 1841) türü ülkemiz dışında Kıbrıs, Ortadoğu, Mısır 
ve Sudan’da yayılış alanına sahiptir (World Spider Catalog, 2019). Vücut 
büyüklüğünün diğer örümceklerden daha büyük olması ve yaygın bir yayılış alanına 
sahip bir tür olması bu çalışmada bu türün çalışma materyali olarak seçilmesinin en 
büyük faktörüdür. Bu türe ait sistematik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.  

Şube: Arthropoda (Eklembacaklılar) 

Altşube: Chelicerata (Keliserli Hayvanlar) 

Sınıf: Arachnida (Örümceğimsiler) 

Takım: Araneae (Örümcekler) 

Aile: Theraphosidae  

Tür: Chaetopelma olivaceum (C.L Koch 1841) 

mailto:oseyyar@ohu.edu.tr
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Şekil 1. Chaetopelma olivaceum  ( C.L Koch 1841) türünün genel bir görünüşü (B. 
Göçmen, Hatay - 05.11.2016 

 
Bu çalışmanın amacı, bir örümcek türü olan Chaetopelma olivaceum  (C.L Koch 1841) 
türünden dünyada ilk kez kitin izolasyonu yapmak ve elde edilen bu biyomateryalin 
FTIR, TGA, XRD ve SEM analizleriyle fizokimyasal özelliklerini belirlemektir. 

Materyal ve Metot 

Örneklerin Temini 

Çalışma materyali olan Chaetopelma olivaceum türüne ait örnekler Prof. Dr. Osman 
SEYYAR’ın kişisel koleksiyonundan elde edilmiştir. Alkol içerisinde muhafaza edilen 
örneklerin etiketlerine bakıldığında 2014 yılında Mersin ilinden toplandığı 
görülmektedir. 

Laboratuvar Çalışmaları 

Koruma çözeltisi olan etil alkolden çıkartılan örümcek örnekleri oda sıcaklığında 
kurumaya bırakıldı. Alkolü uzaklaşan örneklerin bütün organları çıkartılarak ve saf su 
ile birçok kez yıkandı. Daha sonra numuneler 1 gün boyunca 50 C’de fırın içinde 
tutulmuş ve numuneler dövülerek havanda ince toz haline getirtilmiş ve 100 mikron 
elek ile elenmiştir. Elde edilen toz materyal kitin eldesi için 3 aşamada kimyasal 
işlemlere tutulmuştur.  

1. Demineralizasyon için kitindeki minerallerin uzaklaştırma işlemidir. Kurutulup 
havanda öğütülmüş örneklerin üzerine 2 M 250 ml hacimde HCl ilave edildi. HCl asit 
mineralleri uzaklaştırmak amacı için kullanılmıştır.  

2. Depigmentasyon için HCl çözeltisinden çıkarılan ve yıkanarak nötralleştirilen 
örnekler yapılarında bulunan organik bileşikler ve pigmentlerin uzaklaştırılması için 
etanol ile yaklaşık 12 saat karıştırıldı ve sonrasında saf su ile yıkandı.  

3. Deproteinizasyon için kitindeki proteinlerin uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlem için 
bir baz çözeltisi olan NaOH kullanıldı. Eldeki numune 2 M NaOH çözeltisinde 19 saat 
200 C'de soğutuldu. Soğutma işleminden sonra deiyonize damıtık distile su ile PH 
nötralize olana kadar yıkanarak protein uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildi ve kitin elde 
edildi.  

Elde edilen kitinin FTIR, TGA, XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. 
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Chaetopelma olivaceum, 1841 türünden kitin eldesi için gerekli süreç Şekil 2’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 2. Chaetopelma  olivaceum, 1841 türünden şematize olarak kitin eldesi 

 

Elde edilen kitinin karakterizasyonunu belirlemek için Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda FTIR, TGA, XRD ve SEM analizleri 
yaptırıldı. 

Analiz Çalışmaları 

FTIR analizi için Chaetopelma olivaceum türünden elde edilen kitinin infrared 
spektrumları, Bruker Marka Vertex 70 madel FTIR Spektrometre 1620-1654 cm 
frekans aralığında ölçüldü ve asetilasyon derecesi, denklem kullanılarak hesaplandı. 
 
TGA analizi için Linseis STA PT1600 analiz cihazı kullanıldı ve bu işlem 10 ° C/ dk’lık 
bir ısıtma hızında gerçekleştirildi. Kitinin termal bozulmasına bağlı olarak TG ve DTG 
eğrilerinin elde edildi. 
 
XRD analizi için Panalytical Marka Empyrean model XRD cihazı kullanıldı. Elde edilen 
kitin XRD spektrumları, Rigaku D max 2000 sisteminde 20 ° için 5 ° 2 0 aralığında 
ölçüldü ve elde edilen kitinin Kristal index değeri Crl hesaplandı. 
 
SEM analizi için elde edilen kitinden daha net görüntü elde etmek için numunelerin 
yüzeyi Sputter Coater (Cressingto Auto 108) marka cihaz ile altınla kaplandı ve 
sonrasında yüzey morfolojisini incelemek için EVO LS 10 ZEISS marka cihaz 
kullanılarak fotoğrafları çekildi. 
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Şekil 3. Kitin karakterizasyonunda kullandığımız cihazlar. A- Bruker Marka Vertex 70 

model FTIR Spektrometresi, B- Linseis STA PT1600 marka TGA cihazı, C- 
Panalytical Marka empyrean model XRD, D- Zeiss Marka evo 40 model SEM, E- 

EDX Marka Edax 

Bulgular 

Chaetopelma  olivaceum, 1841 türünde kitin eldesi yapılmış ve elde edilen kitinin FTIR, 
TGA, XRD ve SEM kullanılarak fizikokimyasal karakterizasyonu yapılmıştır. Bu 
örümcek türünden ilk kez kitin eldesi yapılmış ve elde edilen kitin karakterize edilmiştir. 
Karakterize edilen kitinin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 4. Kitinin analiz sonuçları. A-FT-IR Analizi, B-SEM analizi, C-TGA analizi, XRD 

analizi 

Sonuç ve Tartışma 

Chaetopelma olivaceum, 1841 türünden elde edilen kitinin FT-IR analizi sonucunda 
elde edilen spektrumlar Şekil 4-A’ da verilmiştir. FT-IR analizi sonuçlarına 
bakıldığından 1654 cm-1, 1620 cm-1 ve 1550 cm-1 de görülen pikler kitinin varlığını 
göstermektedir ve bu aralıktaki pikler ayrıca kitinin alfa formda olduğunu 
göstermektedir. 

Chaetopelma olivaceum elde edilen kitin TGA sonuçları şekil 3-C de belirtilmiştir. Elden 
edilen sonuca bakıldığında iki basamakta kütle kaybının gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 
İlk basamakta 0-150 °C de 6 % lük kaybının kitin moleküllerine absorbe olmuş sudan, 
ikinci basamak ise 150-160 °C (DTG max:381 °C) 74% kayıp kitin birimlerinin 
asetilenmiş ve deasitlenmiş birimleri ile molekülün polisakkarit yapısının 
bozunmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlarda mevcut çalışmada Chaetopelma 
olivaceum türünden kitinin başarılı bir şekilde üretildiğini göstermektedir. 
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Chaetopelma olivaceum türünden izole edilen kitinin XRD analiz sonuçları Şekil 4-D’de 
gösterilmiştir. Kitin, XRD modellerinde 9°, 12°, 19° ve 26°’de karakteristik kristal 
yansımaları gösterir. Analizi yapılan kitinin kristal indeksi CrI = [ ( I110-Iam ) / I110] x 
100 formülü kullanılarak % 70.1 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda 
mevcut çalışmada elden edilen kitin α formunda olduğu anlaşılmıştır. 

Chaetopelma olivaceum türünden saflaştırılan kitinin yüzey morfolojisi SEM ile 
görüntülenmiştir (Şekil 4-B). Kitinin yüzeyinin iç içe geçen karmaşık liflerden olduğu 
ayrıca nanoporların (gözenekler) olduğu da görülmüştür. 

Sonuç olarak, bir örümcek türü olan Zeytuni Ortadoğu Tarantulası olarak bilinen 
Chaetopelma olivaceum türünden ilk kez kitin elde edilmiş ve elde edilen kitinin 
fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Kitinin alfa yapıda olduğu, termal kararlılığın 
bulunduğu, iç içe geçen karmaşık liflerden oluştuğu, üzerinde nanoporların bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bu türünden elde edilen kitin miktarı ve kitinin fizikokimyasal özellikleri 
açısından alternatif bir kitin kaynağı olabileceği düşünülebilir. 

Teşekkür 

Destek ve yardımlarından dolayı Akasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat KAYA’ya 
teşekkür ederiz. 
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Türkiye ve diğer ülkelerdeki bazı Cyprinid cinsine (Cyprinus, Carassius, 
Ctenopharyngodon ve Garra) ait türlerin karyolojik derlemesi III 
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Özet:  

Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada, Cyprinidae (Sazangiller) familyasından 
Carassius, Ctenopharyngodon, Cyprinus ve Garra türlerinin karyolojik çalışmaları 
derlenmiştir. Mevcut literatür verilerine göre, türler arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar incelenmiştir. 

Bulgular: Farklı bölgelerdeki karyolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre, 
Carassius türlerinin diploid kromozom sayısı (2n) 98,100,104,150 ve temel 
kromozom kol sayısı (NF) değeri 146 ile 162 arasında değişmektedir. İran'da 
yapılan çalışmalarda, Ot Sazanı olarak bilinen Ctenopharyngodon idella türünün 
diploid kromozom sayısı (2n) 48 ve NF değeri 82 ve 84'tür. Cyprinus cinsinin tek 
türü olan Cyprinus carpio'nun diploid kromozom sayısı (2n) 98 ve 100 olarak 
bulunurken, temel kromozomal kol sayısı (NF) 148 ve 156 olarak tespit edilmiştir. 
Garra rufa'nın farklı popülasyonlarında diploid kromozom sayısı (2n) 44, 46 ve 50 
iken NF değeri 84 ile 96 arasında değişmektedir. Türkiye'deki çalışmalarda Garra 
variabilis'in diploid kromozom sayısı (2n) 102 ve NF değeri 185 olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar: Literatürden elde edilen verilere göre; Garra türleri dışındaki diğer 
türlerin diploid kromozom sayısının farklı lokasyonlarda benzer olmasına karşın, 
Türkiye'deki Garra rufa'nın diploid kromozom sayısının değişken olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cyprinus, Carassius, Ctenopharyngodon, Garra, Karyotip 

Karyological review of belonging to the some cyprinid genera (Cyprinus, 
Carassius, Ctenopharyngodon ve Garra) species in Turkey and other countries 

III 

Purpose and Method: In this study, the karyological studies of Carassius, 
Ctenopharyngodon, Cyprinus and Garra species in Cyprinidae (cyprinids) family 
current have been compiled. Based on the current literature data, the similarities 
and differences between the species were examined. 

Findings: According to data obtained from karyological studies at different 
localities, of Carassius species diploid chromosome number (2n) 98,100,104,150 
and fundamental chromosome arms the number (NF) value varies from 146 to 162. 
Study in Iranian, the diploid chromosome number (2n) of the Ctenopharyngodon 
idella species, known as the Grass Carp, is 48 and NF value 82 and 84. The diploid 
chromosome number (2n) of Cyprinus carpio, which is the only species of Cyprinus 
genus, was found as 98 and 100 while the number of fundamental chromosomal 
arms (NF) value has been identified as to be 148 and 156. In different populations 
of Garra rufa, diploid chromosome number (2n) is 44, 46 and 50, while NF value 
varies between 84 and 96. Diploid chromosome number (2n) of Garra variabilis has 
been identified to be 102 and NF value 185 in studies in Turkey. 

Results: According to data from the literature; the diploid chromosome number of 
other species other than Garra species is similar in different localities, while it is 
understood be variable the diploid chromosome number of Garra rufa in Turkey. 

mailto:ahmedsdoori@gmail.com
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Keywords: Cyprinus, Carassius, Ctenopharyngodon, Garra, Karyotype 

1. Giriş 

Kromozomlar genetik bilginin temel taşıyıcısıdır. Kromozom sayısı ve karyotip, başta 
evrim, sistematik ve sınıflandırma sistemleri olmak üzere sitogenetik bilimindeki diğer 
konuları anlamada yardımcı olmaktadır. Balık kromozomları üzerinde yapılan 
çalışmalar sayesinde türlerin filogenetik ve taksonomik durumları, popülasyon içi ve 
popülasyonlar arasındaki varyasyonlar belirlenmekte, balık yetiştiriciliğinde üretim ve 
kalite sürekli hale getirilebilmektedir (Turan et al., 2005). 

Memeli hayvanlar üzerine yapılan sitogenetik çalışmalarda başarılı sonuçların alınmış 
olması balık sitogenetiği çalışmalarına da ilham vermiştir. Dünya’daki balık sitogenetiği 
çalışmaları son yıllarda hızla gelişme göstermekte fakat Türkiye’deki balık biyoçeşitliliği 
düşünüldüğünde birçok türün karyolojisi çalışılmadığından dolayı yeterli seviyede 
gelişmemiştir. 

Balıklar, tatlı su ve tuzlu su olmak üzere çeşitli sucul ekosistemlerde yaşayan tür 
çeşitliliği fazla olan omurgalı sınıfıdır. Ülkemizdeki tatlı su sistemlerinde dağılış 
gösteren ve endemik tür sayısı (109) en fazla olan familya Cyprinidae (Sazangiller) 
familyasıdır (Çiçek et al., 2018). 

Bu çalışmada, Cyprinidae familyası içerisinde sınıflandırılan Cyprinus, Carassius, 
Ctenopharyngodon ve Garra türlerinin karyolojik derlemesi yapılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, Cyprinidae familyasına ait Cyprinus, Carassius, Ctenopharyngodon ve 
Garra türlerinin günümüze kadar yapılan karyotip çalışmaları hakkında literatür 
taraması yapılmış ve yayınlanmış çalışmalar dikkate alınmıştır. 

Karyotip ve kromozomal özelliklerin tanımında yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar 
esas alınmıştır. Kromozomlar sentromer pozisyonuna göre; metasentrik (M), 
submetasentrik (SM), subtelosentrik (ST) ve akrosentrik (A) olmak üzere dört farklı 
kategoride sınıflandırılmıştır. Standart ve yaygın olan kısaltmalar kullanılmıştır. Bunlar: 
diploid kromozom sayısı (2n), temel kromozom kol sayısı (NF) ve karyotip formülü 
şeklindedir. Karyolojik çalışması yapılan türlerin lokalitesi, kromozom sayısı, karyotipi 
ve NF değeri tür bazında verilmiştir. 

3. Bulgular 

Genus: Carassius 

Kırmızı Havuz Balığı – Carassius auratus Linnaeus, 1758 
2n=100 ve 104, NF=162 
Karyotip: Japonya’daki çalışmada diploid kromozom sayısı (2n) 100 olarak tespit 
edildiği belirtilmiştir (Ojima et al., 1972). Türkiye’deki çalışmada ise türün diploid 
kromozom sayısı (2n) 104, karyotip formülü 2n=24M + 34SM + 46A ve NF değeri 162 
olarak bulunmuştur (Aydın and Mustafa, 2001). 

Havuz Balığı – Carassius auratus gibelio Bloch, 1972 
2n=94, 98, 141, 150 ve 160, NF=162 
Karyotip: Yapılan bir çalışmada türün kromozom sayısı 2n=98, karyotipinin 
2n=24M+24SM+24ST+25A ve NF=146 şeklindedir (Raicu et al., 1972). 
Yugoslavya’daki çalışmada ise 2n=160 ve karyotip formülü 14M+28SM+24ST+90A 
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olarak tespit edilmiştir (Vujosevic et al., 1983). Başka bir çalışmada kromozom sayısı 
2n=150 olduğu ve 2n=36M+54SM+36ST+24A şeklinde karyotip formülüne sahip 
olduğu ifade edilmiştir (Zhou and Gui, 2002). Belarusta yapılan bir çalışmada, 
kromozom sayısı 2n=94 ve 141 olarak açıklanmıştır (Cherfas, 1966). 

Havuz Balığı – Carassius carassius Linnaeus, 1758 
2n=50, 100 ve 104, NF=? 
Karyotip: Lokalitesi bildirilmeyen bir çalışmada diploid kromozom sayısı (2n) 104 ve 
karyotip formülü 2n=20M+72SM+12A olarak bulunmuştur (Chiarelli et al., 1969). 
Fransa’dan bildirilen bir çalışmada ise 2n=100 ve 2n=20M+44SM+36A şeklinde 
bulunmuştur (Hafez et al., 1978). Bosna Hersek’teki çalışmada diploid kromozom 
sayısı (2n) 100, karyotipinin 26 metasentrik-submetasentrik ve 24 subtelosentrik-
akrosentrik otozomal kromozom çiftinden oluştuğu belirtilmiştir (Sofradzija et al., 1978). 
Farklı lokalitelerde yapılan çalışmalardaki bulgular şu şekildedir: Hollanda’daki 
çalışmada 2n=100 ve 2n=20M+40SM+40A (Kobayasi et al., 1970); Romanya’daki 
çalışmada 2n=50 ve 2n=20M+12SM+18ST-A (Raicu et al., 1981); Rusya’daki 
çalışmada 2n=50 ve 2n=48M-SM+52ST-A (Vasilev and Vasileva, 1985); Çek 
Cumhuriyetindeki çalışmada 2n=100 ve 2n=20M+36SM+44ST-A şeklindedir (Knytl 
et al., 2013). Karyotip formülünün ifade edilmediği Polonya ve Çek Cumhuriyetindeki 
çalışmalardaki türün diploid kromozom sayısı (2n) 100 olarak ifade edilmiştir (Boroń et 
al., 2010, Mayr et al., 1986).  

Çin Sazanı – Carassius gibelio Bloch, 1782) 
2n=100, 158 ve 160 NF=? 
Karyotip: Türün diploid kromozom sayısı (2n); Çek Cumhuriyetinde 160 (Penaz et al., 
1979); Yugoslavya’da 158 (Fister and Soldatovic, 1989) ve Macaristan’da 100 (Tóth et 
al., 2005) olarak belirtilmiştir. 

Genus: Ctenopharyngodon 

Ot Sazanı – Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844 
2n=48, NF=82, 84 ve 96 
Karyotip: İran’daki çalışmada karyotip formülü 2n=20M+16SM+12ST ve NF=84 
şeklindedir (Nowruzfashkhami et al., 2002). Lokalitesi bildirilmeyen çalışmada karyotip 
formülü 2n=16M+32SM ve NF=82 ve 96 olarak bulunmuştur (Liu, 1980, Popov et al., 
1980). 

 
Genus: Cyprinus 

Sazan – Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 
2n=98 ve 100, NF=148 ve 156 
Karyotip: Japonya’daki çalışmalarda, türün 2n=100 kromozom sayısına sahip olduğu 
belirtilmiştir (Ojima et al., 1972, Ojima and Takai, 1981). Çin’deki bir çalışmada ise 
kromozom sayısı 2n=100 ve karyotip formülü 2n=12M+40SM+48ST-A şeklindedir (Wu 
and Yang, 1980). Diğer çalışmalarda kromozom sayısı ve karyotip formülü: 2n=100 ve 
2n=24M+24SM+52ST-A (Raicu et al., 1972); 2n=98 ve 12n=50M-SM+48ST-A, 
NF=148 olarak açıklanmıştır (Al-Sabti, 1986). Diploid kromozom sayısı (2n) 100 olan 
türlerin, Türkiye ve Ukrayna’daki çalışmalarda elde edilen karyotip formülleri sırasıyla 
2n=12M+38SM+50A (Hamalosmanoğlu and Kuru, 2003) ve 
2n=26M+30SM+14T+30ST, NF=156 (Wang et al., 2009) şeklindedir. 

Genus: Garra 
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Doktor Balığı/Yağlı Balığı - Garra rufa Heckel, 1843 
2n=44, 46, 48 ve 50, NF=84-85, 87-90, 94 ve 96 
Karyotip: Almanya ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda diploid kromozom sayısı (2n) 44 
ve karyotip formülleri sırasıyla 2n=22M+20SM+2ST-A (Wolf et al., 1969), 
2n=16M+26SM+1ST+1A ve NF=87 (Kılıç Demirok, 2000), 2n=22M+20SM+2A ve 
NF=85 (Gözükara and Çavaş, 2004) şeklindedir. 

İran, İsrail ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda diploid kromozom sayısı (2n) 50 ve 
karyotip formülleri sırasıyla 2n=10M+24SM+16ST ve NF=84 (Esmaeili and Piravar, 
2007), 2n=30M-SM+12ST+8A ve NF=92 (Gorshkova et al., 2012), 
2n=28M+14SM+4ST+4A ve NF=96 / 2n=26M+10SM+8ST+6A ve NF=94 (Karahan 
and Ergene, 2010) olarak ifade edilmiştir. 

Hatay ve Kahramanmaraş (Türkiye) popülasyonların kromozom sayısı 2n=46, karyotip 
formülleri sırasıyla 2n=22M+12SM+8ST+4A, NF=88 / 2n=22M+12SM+7ST+5A, 
NF=87; 2n=32M+6SM+6ST+2A, NF=90 / 2n=31M+6SM+6ST+3A, NF=89 (Karahan 
and Ergene, 2010) olarak bildirilmiştir. İran’daki çalışmada, 2n=48 kromozomlu 
popülasyonun karyotip formülü 2n=34M+12SM+2T-A ve NF=94 şeklinde ifade 
edilmiştir (Nezameslami et al., 2015). 

Yapışkan Balığı – Garra variabilis Heckel, 1843 
2n=102, NF=185 ve 186 
Karyotip: Türe ait tek karyolojik çalışma Türkiye’de (Mardin) yapılmıştır. Türün diploid 
kromozom sayısı 2n=102 olarak bulunmuştur. Araştırmacılar türün erkek ve dişi olmak 
üzere iki farklı karyotip formülünden bahsetmişlerdir. Erkek bireylerin karyotip formülü 
2n=41M+18SM+24T+19A ve NF=185; dişi bireylerin karyotip formülü ise 
2n=42M+18SM+24T+18A ve NF=186 şeklinde ifade etmişlerdir (Karahan and Ergene, 
2010). 

4. Sonuçlar 

Garra cinsinin dışındaki diğer cinslere ait türlerin diploid kromozom sayısı (2n) farklı 
lokalitelerde aynıdır. Garra rufa’nın kromozom sayısı, aynı lokaliteler (İran 48 ve 50, 
Türkiye 44, 46 ve 50) içerisinde değişkenlik göstermektedir. Garra variabilis’e ait tek 
karyotip çalışması Türkiye’de yapılmıştır ve 2n=108 olarak bulunmuştur. 
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Özet:  

Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada, Cyprinidae (Sazangiller) familyasında yer alan 
ve Türkiye'nin tatlı sularında dağılım gösteren 6 farklı cinse ait 25 türün karyolojik 
derlemesi yapılmıştır. Bu cinse ait endemik ve endemik olmayan türlerin karyolojik 
özellikleri diğer bazı ülkelerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırmada türlerin 
kromozom sayıları (2n), karyotip formülü, temel kromozom kol sayısı (NF) değeri, 
çalışmanın lokalizasyonu ve kullanılan kaynak yer almaktadır. 

Bulgular: Literatür verilerine göre, Alburnus, Squalius ve Phoxinus türlerinin 
kromozom sayısı 2n = 50; Barbus türlerinin 2n = 48, 100, 125 ve 150; Capoeta 
türlerinin 2n = 148 ve 150 Chondrostoma türlerinin 2n = 50 ve 52 olduğu ifade 
edilmiştir. Bu cinslere ait türlerin karyolojik çalışmalarında standart giemsa 
boyamasına ek olarak, C bantlama, NOR bantlama, CMA3 ve FISH teknikleri bazı 
araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. 

Sonuçlar: Türkiye'de yapılan çalışmaların yanı sıra bu cinslere ait bazı türlerin 
karyolojik çalışmaları, İran, Çin, Almanya ve Yugoslavya'da da çalışılmıştır. 
Çalışmalarda, türlerdeki cinsel kromozomların tespit edilemediği açıkça 
belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cyprinidae, Karyotip, Kromozom, Türkiye 

Karyological review of belonging to the some cyprinid genera (Alburnus, 
Squalius, Phoxinus, Barbus, Capoeta and Chondrostoma) species in Turkey 

and other countries I 

Purpose and Method: In this study, located within the family of Cyprinidae 
(cyprinids) and showing distribution in freshwaters of Turkey karyological review of 
25 species belonging to 6 different genera is made. The karyological characteristics 
of endemic and non-endemic species of belong to these genera are compared with 
the results of some other countries. In study, belong to species number of 
chromosomes (2n), karyotype formula, number of fundamental chromosome arm 
(NF) value, localization of the study and the source used are include. 

Findings: According to the literature data, the chromosome number of Alburnus, 
Squalius and Phoxinus species is 2n = 50; of Barbus species 2n = 48, 100, 125 
and 150; of Capoeta species 2n = 148 and 150 Chondrostoma species 2n = 50 and 
52 expressed as. In the karyological studies of the species belonging to these 
genera, in addition to standard giemsa staining, C bandind, NOR banding, CMA3 
and FISH techniques have been performed. 

Results: As well as studies in Turkey karyological studies of some species 
belonging to this genus, Iran, China, Germany and also has been studied in 
Yugoslavia. In the studies, it is explicitly stated that sexual chromosomes in species 
do not detectable. 

Keywords: Cyprinidae, Karyotype, Chromosomes, Turkey 
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1. Giriş 

Türkiye, Akdeniz bölgesinin kuzey-doğu bölgelerinde yer almaktadır ve belirgin bir 
şekilde farklı iklim ve biyota göstermektedir. Jeolojik ve topografik yapılar, Türkiye'nin 
tür çeşitliliğini etkileyen ana faktörler arasındadır. Dağ sıraları kuzey ve güney 
kıyılarına paralel doğu-batı yönünde uzanır ve ekolojik koşulların belirlenmesinde 
temel faktördür. Türkiye’nin tatlı suları, tatlı su balıklarının zenginliğiyle yansıtılan irtifa, 
yağış, sıcaklık, topoğrafya ve jeolojik geçmişe ilişkin önemli farklılıklar olan önemli bir 
habitat çeşitliliğidir (Çiçek et al., 2018). 

Türkiye, jeopolitik konumundan dolayı Asya ve Avrupa kıtası arasında geçiş koridoru 
niteliğinde olması ve geçmişteki jeolojik ve iklimsel değişimlerin neticesinde sayısız iç 
su kaynakları ile büyük bir sucul ekosistemi bünyesinde barındırmaktadır (Birecikligil, 
2016). 

Tatlı su balıklarındaki yüksek çeşitlilik ve endemizm seviyeleri, büyük ölçüde 
habitatlarının, doğal menzil genişlemesi için nadir fırsatlara sahip, yüksek oranda 
parçalanmış, doğrusal ve tek yönlü (nehirler) veya tamamen izole edilmiş olmasından 
(birçok göl ve kaynak) kaynaklanmaktadır (Angela et al., 2016). 

Türkiye’de, 512 deniz balığı ve 409 tatlı su balık türünün olduğu bilinmektedir 
(Bilecenoğlu et al., 2014, Çiçek et al., 2018, Yogurtcuoglu and Ekmekci, 2018, 
Yoğurtçuoğlu and Freyhof, 2018). Türkiye’nin tatlı su ekosistemlerinde 196 endemik 
tür bulunmakta ve familya düzeyinde endemizm oranı en yüksek familya (110 tür, 
%56.7) Cyprinidae (Sazangiller) familyasıdır (Çiçek et al., 2018). 

Karyoloji çalışmaları sayesinde balıklarla ilgili genetik ve evrimsel veriler 
toplanmaktadır (Esmaeili et al., 2010). Elde edilen bu veriler sayesinde tür/türlerin 
kromozom sayısı ve morfolojisindeki farklılıklar ve benzerlikler ortaya çıkarılmakta ve 
türler arasındaki akrabalık derecesi tayin edilebilmektedir (Cataudella et al., 1974).  
 
Bu çalışmada, Cyprinidae familyasında endemik ve endemik olmayan Alburnus, 
Squalius, Phoxinus, Barbus, Capoeta ve Chondrostoma türlerinin karyolojik derlemesi 
yapılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, Cyprinidae familyasına ait Alburnus, Squalius, Phoxinus, Barbus, 
Capoeta ve Chondrostoma türlerinin günümüze kadar yapılan karyotip çalışmaları 
hakkında literatür taraması yapılmış ve yayınlanmış çalışmalar dikkate alınmıştır. 

Karyotip ve kromozomal özelliklerin tanımında yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar 
esas alınmıştır. Kromozomlar sentromer pozisyonuna göre; metasentrik (M), 
submetasentrik (SM), subtelosentrik (ST) ve akrosentrik (A) olmak üzere dört farklı 
kategoride sınıflandırılmıştır. Standart ve yaygın olan kısaltmalar kullanılmıştır. Bunlar: 
diploid kromozom sayısı (2n) ve temel kromozom kol sayısı (NF) şeklindedir. Karyolojik 
çalışması yapılan türlerin lokalitesi, kromozom sayısı, karyotipi ve NF değeri tür 
bazında verilmiştir. 
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3. Bulgular 

Genus: Alburnus  

İnci Balığı - Alburnus alburnus Linnaeus, 1758 
2n=50, NF=90 
Karyotip: Yugoslavya’daki çalışmada 6 çift metasentrik, 8 çift submetasentrik, 6 çift 
telosentrik ve 5 çift akrosentrik otozomlardan oluşmaktadır (Vujosevic et al., 1983). 
Almanyada yapılan çalışmada 7 çift metasentrik, 7 çift submetasentrik, 4 çift telosentrik 
ve 7 çift akrosentrik otozomlardan oluştuğu ifade edilmiştir (Schmid et al., 2006). İran 
popülasyonları üzerinde yapılan çalışmada 7 metasentik, 13 submetasentrik 10 
telosentrik-akrosentrik otozomal kromozom çiftinden oluşmaktadır (Pourkazemi et al., 
2011). Türkiye’de, Alburnus alburnus’a ait karyolojik bir çalışmanın yapılmadığı 
görülmektedir. 

Beyşehir İnci Balığı/Gövce – Alburnus akili Battalgil, 1942 
2n=50, NF=82 
Karyotip: 9 çift metasentrik ve 16 çift submetasentrik otozomal kromozom çiftinden 
oluşmaktadır (Arkhipchuk, 1999). Türkiye’ye endemik olan bu türe ait başka bir 
çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. 

Kura İnci Balığı – Alburnus filippii Kessler, 1877 
2n=50, NF=88 
Karyotip: İran’daki çalışmada 6 metasentrik, 9 submetasentrik, 4 subtelosentrik ve 6 
akrosentrik otozomal kromozom çiftinden oluşmaktadır (Nazari et al., 2010).  

Hazar İnci Balığı – Alburnus heckeli Battalgil, 1944 
2n=50, NF=82 
Karyotip: 7 metasentrik, 9 submetasentrik ve 9 akrosentrik otozomal kromozom 
çiftinden oluşmaktadır. Türe ait tek karyolojik çalışma Türkiye’den bildirilmiştir (Gül et 
al., 2004). 

Mossul İnci Balığı – Alburnus mossulensis Heckel, 1843 
2n=50, NF=88 
Karyotip: 6 metasentrik, 8 submetasentrik, 5 subtelosentrik ve 6 akrosentrik otozomal 
kromozom çiftinden oluşmaktadır (Yüksel and Gaffaroğlu, 2008). Türkiye’de yapılan 
bu çalışma türe ait tek karyotip çalışmasıdır. 

İnci Kefali – Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814 
2n=50, NF=88 
Karyotip: 8 metasentrik, 5 submetasentrik ve 12 akrosentrik otomozomal kromozom 
çiftinden oluşmaktadır (Gül et al., 2003). Türkiye’ye endemik bir türdür. 

Genus: Barbus 

Bıyıklı Balık – Barbus escherichii Steindachner, 1897 
2n=100, NF=158 
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Karyotip: 7 metasentrik, 22 submetasentrik, 21 subtelosentrik-akrosentrik kromozom 
çiftinden oluşmaktadır (Gaffaroğlu et al., 2013).  

Bıyıklı Balık/Caner – Barbus capito Güldenstädt, 1773 
2n=100, NF=150 
Karyotip: İran’da yapılan çalışmada türün diploid kromozom sayısı (2n) 100 olarak 
ifade edilmiştir (Pouralı et al., 2006). Çin’deki çalışmada ise türün karyotip formülü 6 
metasentrik, 19 submetasentrik, 19 subtelosentrik ve 6 telosentrik otozomal kromozom 
çiftinden oluşmaktadır (Geng et al., 2013). 

Bıyıklı Balık – Barbus capito pectoralis Heckel, 1843 
2n=150, NF=? 
Türkiye’de yapılan çalışmada türün diploid kromozom sayısı (2n) 150 olarak 
bilinmektedir (Turan et al., 2005). Karyotip formülü ve NF değeri bilinmemektedir. 

Kırım Bıyıklı Balık – Barbus tauricus Kessler, 1877 
2n=100, NF=130 
Karyotip: Türün karyotip formülü 3 metasentrik, 12 submetansetrik, 19 subtelosentrik 
ve 16 akrosentrik otozomal kromozom çiftinden oluşmaktadır (Ataç Şahin, 2015). 

Bıyıklı Balık – Barbus rajanorum Heckel, 1843 
2n=100, NF=? 
Türkiye’den bildirilen çalışmada, türün diploid kromozom sayısı (2n) 100 olarak 
bilinmektedir (Turan et al., 2005). Karyotip formülü ve NF değeri bilinmemektedir. 

Bıyıklı Balık – Barbus rajanorum mystaceus Heckel, 1843 
2n=100, NF=152 
Karyotip: Türkiye’deki çalışmada 11 metasentrik, 15 submetasentrik ve 24 
subtelosentrik otozomal kromozom çiftinden oluştuğu ifade edilmiştir (Kılıç Demirok, 
2000). 

Bıyıklı Balık – Barbus plebejus lacerta Steindachner, 1897 
2n=48, NF=? 
Karyotip: Türkiye’deki çalışmada türün karyotip formülünün 16 metasentrik ve 8 
akrosentrik otozomal kromozom çifti şeklinde olduğu bildirilmiştir (Ergene et al., 1998). 
Çalışmada NF değerinden bahsedilmemiştir. 

Genus: Capoeta 

Siraz Balığı – Capoeta antalyensis Battalgil, 1944 
2n=150, NF=234 
Karyotip: 42M+33ST-A otozomal kromozom çiftinden oluşmaktadır (Ayata et al., 
2017). Türkiye’ye endemik bir türdür. 
 
Siraz Balığı – Capoeta baliki Turan, Kottelat, Ekmekçi & Imamoğlu, 2006 
2n=150, NF=238 
Karyotip: 44M-SM+31ST-A otozomal kromozom çiftinden oluşmaktadır (Ayata et al., 
2017). Türkiye’ye endemik bir türdür. 
 
Siraz Balığı/Aptalca – Capoeta capoeta Güldenstädt, 1773 
2n=150, NF=234 ve 230 
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Karyotip: İran’daki çalışmada türün 2n=24M+60SM+14ST+52T ve 
2n=24M+56SM+14ST+56T olmak üzere iki farklı karyotip formülü verilmiştir (Safar et 
al., 2000). 
 
Siraz Balığı/Kara Balığı – Capoeta damascina Valenciennes, 1842 
2n=148 ve 150, NF=258 ve 238 
Karyotip: İsrail’deki çalışmada 2n=78M-SM+32ST+38A ve NF değeri 258 (Gorshkova 
et al., 2002); Türkiye’deki çalışmada 2n=46M+42SM+62ST-A ve NF değeri 238 olarak 
bildirilmiştir (Ünal, 2015). 
Siraz Balığı/Hınıs – Capoeta capoeta umbla Heckel, 1843 
2n=150, NF=236 
Karyotip: Türkiye’den bildirilmiş ve karyotip formülü 2n=43M-SM+32ST-A şeklindedir 
(Demirok and Ünlü, 2001). 

Lekeli Siraz Balığı – Capoeta trutta Heckel, 1843 
2n=150, NF=220 
Karyotip: Türkiye’deki çalışmada karyotip formülü 2n=70M-SM + 80ST-A olarak tespit 
edilmiştir (Demirok and Ünlü, 2001). 

Genus: Chondrostoma 

Kababurun Balığı – Chondrostoma regium Heckel, 1843 
2n=52, NF=58 
Karyotip: İran’da yapılan çalışmada karyotip formülü 21M+5ST otozomal kromozom 
çifti şeklindedir (Esmaeili et al., 2010). 

Kababurun Balığı – Chondrostoma meandrense Elvira, 1987 
2n=52, NF=52 
Karyotip: Türkiye’ye endemik olan türün karyotip formülü 2n=18M+6SM+6ST+22A 
şeklinde belirtilmiştir (Uysal, 2011). 

Beyşehir Kababurun Balığı – Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997 
2n=50, NF=58 
Karyotip: Türkiye’de yapılan çalışmada, türün diploid kromozom sayısı (2n) 50 ve 
karyotip formülü 2n=10M+32SM-ST+8A olarak belirtilmiştir (Arslan and Gündoğdu, 
2016).  

Genus: Squalius 

Tatlısu Kefali – Squalius cephalus Linnaeus, 1758 
2n=50, NF=80, 84 ve 92 
Karyotip: Türkiye’den bildirilen çalışmalarda türün karyotip formülleri 
2n=18M+12SM+20ST-A (Pekol, 1999), 2n=14M+20SM+16ST-A (Kılıç Demirok, 2000)  
ve 2n=10M+22SM+10ST+8A (Kiliç and Şişman, 2016)  şeklindedir. 

Tatlısu Kefali – Squalius seyhanensis Turan, Kottelat & Doğan, 2013 
2n=50, NF=94 
Karyotip: Türkiye’deki çalışmada endemik olan türün karyotip formülü 
2n=16M+28SM+6ST-A şeklinde ifade edilmiştir (Ünal and Gaffaroğlu, 2016).  

Genus: Phoxinus 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  158 
 

Golyan Balığı/Ot Balığı – Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758 
2n=50, NF=76, 82 ve 90 
Karyotip: yapılan bir çalışmada türün karyotip formülü 2n=32M + 18ST-A ve NF değeri 
82 olarak tespit edilmiştir (Berberovic and Sofradzija, 1974). İtalya’daki çalışmada 
karyotip formülü 2n=14M+12SM+16ST+8A ve NF=76 olarak bulunmuştur (Cataudella 
et al., 1977). Bir başka çalışmada karyotip formülü 2n=14M + 26SM + 10ST-A ve NF 
değeri 90 olarak ifade edilmiştir (Labat et al., 1983). Kore’deki çalışmada türün 5 
metasentrik, 17 submetasentrik ve 3 subtelosentrik-akrosentrik otozomal kromozom 
çiftine sahip olduğu belirtilirken NF değerinden bahsedilmemiştir (Ueno and Ojima, 
1984). Polonya’da yapılan bir başka çalışmada ise karyotip formülünün 4 metasentrik, 
16 submetasentrik, 5 telosentrik-akrosentrik otozomal kromozom çifti içerdiği ve NF 
değerinin 90 olarak bulunduğu ifade edilmiştir (Boroń, 2001). 

4. Sonuçlar  

Alburnus türlerinin Yugoslavya, Almanya, İran ve Türkiye’de farklı lokalitelerde yapılan 
çalışmalarda kromozom sayısı 2n=50 olarak sabit kaldığı NF değerlerinin ise çeşitlilik 
gösterdiği görülmektedir. 

Çin, İran ve Türkiye’de yapılan karyolojik çalışmalarda, Barbus tür ve alttürlerinin 
kromozom sayısı 2n=48, 100, 125 ve 150 olarak değişkenlik göstermektedir. Bu 
değişkenliklerin, türleşme ve balık sistematiğindeki karışıklıklardan kaynaklanması 
muhtemeldir. 

İsrail, İran ve Türkiye olmak üzere üç farklı lokalitelerde yapılan Capoeta türlerine ait 
kromozomal çalışmalarda, Türkiye ve İran’daki popülasyonların kromozom sayısı 
2n=150 olduğu görülmektedir. Capoeta damascina’nın diploid kromozom sayısı (2n) 
İran’daki çalışmada 148; Türkiye’deki çalışmada 150 olarak bulunduğu 
anlaşılmaktadır.  
İran ve Türkiye’deki Chondrostoma regium popülasyonlarının kromozom sayısı 2n=52; 
Türkiye’ye endemik Beyşehir gölündeki Condrostoma beysehirense’nin kromozom 
sayısını 2n=50 olduğu anlaşılmaktadır.  

Türk araştırmacılar, iki Squalius türünün (S. cephalus ve S. seyhanensis) diploid 
kromozom sayısını (2n) 50 olarak bulduğu anlaşılmaktadır. 

Karyolojisi yapılan tek Phoxinus türü olan P. phoxinus’un farklı lokalitelerdeki (İtalya, 
Kore ve Polonya) popülasyonlarında kromozom sayısının 2n=50 olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak yapılan bu çalışmalarda, tür içi ve türlerarası kromozomal varyasyonların 
görüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda, balık kromozomlarında 
eşeysel kromozomların tespit edilemediği araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır. 
Standart karyolojik yöntemler dışındaki moleküler sitogenetik (FISH) teknikler, 
Türkiye’de ve Dünya’da yapılacak karyolojik ve sistematik çalışmalara katkı 
sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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Özet: Çalışma materyali olan makromantarlar, 2014 yılının güz aylarında (Eylül, 
Ekim, Kasım) Abant Doğa Parkı (Bolu) ve Belgrad Ormanı’ndan (İstanbul) 
toplanmıştır. Arazi çalışması sonucu elde edilen mantar örneklerinin doğal 
ortamında fotoğrafları çekilmiş, morfolojik ve ekolojik özelliklerinin yanında yetişme 
yerinin özellikleri, toplandığı yükseklik, coğrafi koordinatları (GPS) kaydedilmiştir. 
Spor, hif vb. gibi mikroskobik özellikleri ile sap, şapka veya himenyumdan alınan 
kesitlerin özellikleri ve bu yapıların morfolojik özellikleri ile çeşitli kaynaklara göre 
mantarlar teşhis edilmiştir. Butyriboletus regius, Clitocybe nebularis ve Rhizopogon 
luteolus olarak belirlenen mantar örneklerindeki toplam protein içerikleri, SOD, 
PPO, CAT aktiviteleri prolin miktarı ve toplam fenolik bileşik miktarları 
spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Butyriboletus regius türünün toplam protein 
(0,290 mg/mL YA), toplam fenolik bileşik miktarı (89,171 μg GAE/mL) ve prolin 
miktarı (59,313 µmol/g YA)  açısından en yüksek değere sahip olduğu bulunmuştur. 
Makromantarların toplam protein ve fenolik bileşiklerinin miktarı; mantar türüne, 
iklime ve yetişme şekline göre değişiklik göstermektedir. SOD enzim aktivitesi en 
fazla Butyriboletus regius türünde belirlenirken (462,752 EU/g YA), PPO enzim 
aktivitesi en fazla Rhizopogon luteolus (6800±700 EU /g YA) ve CAT enzim 
aktivitesi en fazla Clitocybe nebularis (0,471 ±0,013 EU /g YA) türünde 
belirlenmiştir. Serbest oksijen radikallerini zararsız bileşiklere dönüştüren 
antioksidan madde miktarları ve antioksidan enzim aktiviteleri, bitkilerin oksidatif 
strese karşı savunma mekanizmalarıdır. Bu parametrelerin incelenmesi mantar 
türlerinin ortamlarında bulunan stres koşullarına verdikleri tepkilerin belirlenmesi 
açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Toplam fenolik bileşikler, toplam protein miktarı, antioksidan 
enzimler, Boletaceae, Rhizopogonaceae 

Determination of Total Protein, Total Phenolic Substances and Antioxidant 
Enzyme Activities of Some Mushroom Species Collected from Abant Nature 

Park and Belgrad Forest 

Abstract: Mushroom species forming the materials of the study were collected from 
Abant Natural Park (Bolu) and Belgrad Forest (İstanbul) in autumn (September, 
October, November) of 2014. Collected species were photographed in their nature 
and morphological and ecological properties (properties of growing area, altitude, 
geographical positions via GPS) were recorded. Identification of the species were 
performed according to morphologies of their microscopic (spores, hyphens) and 
macroscopic (stalk, hymen, cap) structures via various sources. Total protein 
ingredients, SOD, PPO, CAT activity, prolin amounts and amount of total phenolic 
compounds of mushrooms, identified as Butyriboletus regius, Clitocybe nebularis 
and Rhizopogon luteolus, were determined by spectrophotometric analysis. It was 
found that Butyriboletus regius had the highest values of total protein amount 
(0,290 mg/mL FW), total phenolic compounds (89,171 μg GAE/mL) and the highest 
values of proline (59,313 µmol/g FW). Total protein amounts and amount of total 
phenolic compounds vary due to species, climate and growing conditions. While 
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Butyriboletus regius had the highest SOD enzyme activity (462,752 EU/g FW), 
Rhizopogon luteolus had the highest PPO enzyme activity (6800±700 EU /g FW) 
and Clitocybe nebularis had the highest CAT enzyme activity (0,471 EU /g FW). 
Enzymatic and non-enzymatic antioxidants, which alter the reactive oxygen 
species into harmless compounds, protect plants against oxidative stress 
conditions. Examination of these parameters is important in terms of determining 
the response of mushroom species to the stress conditions in their environment. 

Keywords: Total phenolic compounds, total protein amount, antioxidant enzymes, 
Boletaceae, Rhizopogonaceae 

 

1. Giriş 

Mantarlar canlı yaşamında oynadıkları roller nedeniyle önemli bir yere sahiptirler. 
Doğada geniş bir yayılıma sahip bu canlılar ekosistemdeki enerji döngülerinin genel 
düzenleyicisi olarak görev yaparlar. Ökaryotik, klorofil içermeyen, tüp şeklinde ipliksi 
hücrelerden meydana gelen, spor oluşturan ve heterotrof yaşayan organizmalardır. 
Pek çoğu besinlerini salgıladıkları hücre dışı sindirim enzimleri aracılığıyla hücre 
dışından absorblayarak alırlar. Mantarları diğer canlılardan ayıran başka bir özellikleri 
ise mantar hücrelerinin hücre duvarını çoğunlukla kitinin oluşturmasıdır (Dix ve 
Webster, 1995). Saprofit, parazit ve mikorizal olarak yaşayan mantarların tanımlanan 
yaklaşık 125.000 tane türü bulunmaktadır (Küçük, 2008). 

Birçok ülkede mantarlar lezzetli ve besleyici gıda olarak değerlidirler (Uppuluri vd., 
2006). Bununla birlikte, gıda olarak tüketilen mantarların geniş tıbbi özellikleri 
(antioksidan, antibakteriyal, antiviral vb.) mevcuttur ve yaşamı tehdit eden önemli 
birçok hastalığa karşı etkilidirler (Deepalakshmi ve Mirunalini, 2011; Dhamodharan ve 
Mirunalini, 2011). Artan dünya nüfusu ile ortaya çıkan gıda açığının kapatılması 
açısından mantarlar önemli besin kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Yemeklik 
mantarlar, bileşiminde nişasta ve gerçek selülozun bulunmayışı, buna karşılık vitamin 
ve mineral maddeleri içermelerinden dolayı iyi bir gıda olarak kabul edilmektedirler 
(Akata, 2010). 

Reaktif oksijen türleri (ROS), normal oksijen metabolizması sırasında az miktarda 
oluşan süperoksit radikali (O2•―), hidrojen peroksit (H2O2) ve hidroksil (OH•)’dir. 
Reaktif oksijen türleri, çeşitli serbest radikallerin oluştuğu serbest radikal zincir 
reaksiyonlarını başlatabilirler ve hücrede karbon merkezli çeşitli serbest radikallerin 
oluşumuna neden olurlar (Dawn vd., 1996; Akkus, 1995; Tietz, 1995; Burtis vd., 1999). 
Yaşayan organizmalarda, reaktif oksijen türleri düşük yoğunluklu lipoproteinlerin 
(LDLs) oksidatif modifikasyonu olan lipid peroksidasyonuna ve hücre zarı 
zararlanmasına neden olabilirler. Bu süreç ateroskleroz, Alzheimer hastalığı, 
hepatopik, nefropatik, retinopatik bozulması, kanser, diabet, yetişkinlerde solunum 
zorluğu gibi hastalıklarla sonuçlanabilir (Sies, 1985). 

Serbest radikal zararlanmalarına karşı antioksidan özellikteki süperoksit dismutaz, 
katalaz, peroksidaz gibi enzimler ve/veya askorbik asit, tokoferoller ve glutation gibi 
bileşikler koruyucu etkiye sahiptirler. Ayrıca, çeşitli besinlerde mevcut olan fenolik 
bileşikler, protein hidrolizatları ve bazı aminoasitlerin (ör., prolin) antioksidan özelliklere 
sahip olduğu da bulunmuştur. Hidroksil grupları nedeniyle fenoller korunmada önemli 
bitki bileşenleridir (Hatano vd., 1989) ve LDL oksidasyonunu engellemede mükemmel 
antioksidant aktiviteye sahiptirler (Vinson vd., 1995). 
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Polifenol oksidaz enzimi (PPO) oksidoredüktaz sınıfının bir üyesidir (E.C. 1.14.18.1) 
ve doğada yaygın olarak bulunur. Bitikilerin yanı sıra funguslarda, bazı hayvansal 
organlarda ve ayrıca kabuklu deniz hayvanlarında da bol olarak bulunan bir enzimdir. 
Buna ek olarak bazı toprak türlerinde glukoz oksidaz gibi oksido redüktaz enzimlerinin 
yanı sıra PPO enziminin de varlığı ve aktivitesi bildirilmektedir (Sarkar vd.,1989). 

Bu çalışmanın amacı, bazı yenilebilir mantar türlerinin “Butyriboletus regius (B.regius), 
Clitocybe nebularis(C.nebularis), Rhizopogon luteolus (R.luteolus)” protein miktarları 
ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla mantarların toplam protein, 
prolin, toplam fenolik bileşikleri miktarları ile katalaz, polifenol oksidaz, süperoksit 
dismutaz enzim aktiviteleri incelenmiştir. 
 
2. Materyal ve Metot 

2.1. Mantarların elde edilmesi ve tayini 

Mantar örnekleri 2014 yılı, sonbahar aylarında Abant Doğa Parkı (Bolu)’ndan ve 
Belgrad ormanı (İstanbul) ’ndan toplanmıştır. Doğal ortamında renkli fotoğrafları 
çekilmiş, morfolojik ve ekolojik özelliklerinin yanında toplandığı yükseklik, coğrafi 
koordinatları (GPS), tarih ve numaralarıyla birlikte kaydedilmiştir. Laboratuvara 
getirilen mantar örneklerinin spor, bazidyum, sistidya, hif vb. gibi mikroskobik 
yapılarının yanı sıra sap, şapka veya himenyumdan alınan kesitlerin özellikleri ve bu 
yapıların morfolojik özellikleri not edilmiş ve bu yapıların ölçüleri 10 x 10, 10 x 40 ve 10 
x 100’ lük büyütmelerde alınmıştır. Bu veriler doğrultusunda çeşitli kaynaklardan 
(Breintenbach ve Kränzlin 1991; 1995; Galli, 2004; Hansen ve Knudsen, 1992; 
Heilmann-Clausen vd., 1998; Kränzlin, 2005) yararlanarak ve daha önce teşhis edilmiş 
Ankara Üniversitesi Herbaryumunda yer alan mantar örnekleriyle karşılaştırma 
yapılarak tür teşhisi yapılmıştır. 

2.2. Toplam protein içerikleri, SOD, PPO, CAT, prolin miktarı ve toplam fenolik 
bileşik miktarı tayinleri 

Toplam protein miktarının belirlenmesi için, kontrol ve uygulama gruplarından alınan 
1’er g mantar örneği, 1 mM EDTA içeren, 5 ml pH 7.8’lik 0.05 M Na-fosfat tamponunda 
buz banyosu içerisinde ekstrakte edilmiştir. Elde edilen ekstrakt 13000 rpm’de 
soğutmalı santrifüjde 30 dakika süre ile santrifüj edilmiştir. Kullanılan Bradford (1976) 
yöntemi fosforik asitli ortamda proteinlerin Coomassie Brillant Blue reaktifi ile kompleks 
oluşturması ve oluşan kompleksin 595 nm’de maksimum absorbans göstermesi 
esasına dayanmaktadır. Santrifüj işlemi sonrası uygun hacimde alınan 
süpernatantlara, Coomassie Brillant Blue protein boyası içeren 1 ml reaksiyon karışımı 
eklenmiştir. Oda sıcaklığında 10 dakika bekletilen örneklerin, 595 nm’deki absorbans 
değerleri alınmıştır. Elde edilen bu absorbans değerleri, BSA standartları (0.02-0.2 
mg/ml) ile oluşturulan kalibrasyon eğrisine uygulanarak mantar örneklerindeki 
çözünebilen toplam protein miktarı, mg.g yaş ağırlık-1 olarak belirlenmiştir. 

1 g mantar örneği Süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi tayini için 1 mM EDTA 
içeren, 5 ml pH 7.8’lik 0.05 M Na-fosfat tamponunda; katalaz (CAT) aktivitesi tayini için 
1 mM EDTA içeren, 3 ml pH 7.6’lik 0.05 M Na-fosfat tamponunda buz banyosu 
içerisinde ekstrakte edilmiştir. Elde edilen ekstrakt 13000 rpm’de soğutmalı santrifüjde 
30 dakika süre ile santrifüj edilmiştir. Süperoksit dismutaz (SOD) enziminin aktivitesi, 
Beauchamp ve Fridovich (1971) tarafından belirtilen yönteme göre yapılmıştır. Enzim 
aktivitesi, NBT’nin % 50 inhibisyonu için gerekli SOD miktarı, 1 enzim ünitesi olarak 
hesaplanmıştır. Spesifik enzim aktivitesi, enzim ünitesi mg protein-1.g yaş ağırlık-1 
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olarak belirlenmiştir. Katalaz (CAT) enziminin aktivite analizi, Bergmeyer  (1970) 
yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Dakikada tüketilen μmol H2O2 miktarı 1 enzim ünitesi 
olarak saptanmıştır. 240 nm’de spesifik enzim aktivitesi, enzim ünitesi mg protein-1. g 
yaş ağırlık-1 olarak belirtilmiştir. 

Polifenol oksidaz enziminin aktivite ölçümü için 0.4 mL enzim çözeltisi alınıp daha 
önceden hazırlanmış olan 0.830 mL tampon + substrat (0.130 M katekol, 0.130 M 4-
metil katekol veya 0.130 M pirogallol) çözeltisine eklendikten sonra 420 nm’de köre 
karşı bir dakikada absorbansda meydana gelen değişim belirlenmiştir. 1 Enzim Ünitesi 
(EU) reaksiyonun oluştuğu küvette 1 dakikada meydana gelen 0.001’lik artış olarak 
tanımlanmıştır. Aktivite birimi olarak “1 mL enzim çözeltisi başına 1 dakikada 
absorbansta meydana gelen 0.001 birimlik değişme” kullanılmıştır (Dedeoğlu, 2009). 

Mantarlarda prolin miktarının belirlenmesi Bates vd. (1973)’nin yöntemine göre 
yapılmıştır.  Bu amaçla, her gruptan 1’er g mantar örneği alınarak 10 ml %3’lük 
sülfosalisilik asitle homojenize edilmiştir. Filtrasyon sonrasında homojenatlara, asit 
ninhidrin ve glasiyel asetik asit ilave edilerek, 1 saat süreyle 100 ˚C’de su banyosunda 
bekletilmiştir. Reaksiyonun durdurulması için buz banyosu kullanılmıştır. Daha sonra 
tüplerdeki çözeltiye soğuk toluen ilave edilip, karıştırıcı ile karıştırılmıştır. Sıvı fazdan 
aspire edilen, toluen içeren fraksiyonun UV-VIS Spektrofotometrede 520 nm’de 
absorbansı alınmıştır. Prolin konsantrasyonu kalibrasyon eğrisinden yararlanarak 
hesaplanmış ve mg prolin.yaş ağırlık –1 olarak ifade edilmiştir. 

Toplam fenolik madde içeriğinin tespiti için sıvı azotla toz hâline getirilmiş mantar 
örneklerinden fenolik maddeler metanol kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyon 
oda sıcaklığında çalkalanmak suretiyle yapılmıştır. Fenolik madde miktarı tayini için 
gallik asit eşleniği olarak da bilinen Folin-Ciocalteu reaktifi kullanılmıştır (Singleton vd., 
1999). Her 100 μl ekstrakt üzerine 750 μl Folin-Ciocalteu reaktifi eklenmiştir. 5 dakika 
sonra %6’lık Na2CO3 çözeltisinden eklenmiştir. 90 dakika oda sıcaklığında inkübe 
edildikten sonra 765 nm’de absorbansı ölçülmüştür. Total fenolik madde içeriği ise μg 
GAE/mL olarak ifade edilmiştir (Gayosa vd., 2004; Singleton ve Rossi, 1965). 

3. Bulgular 

Çalışmada 3 mantar türü (B. regius, C. nebularis, R. luteolus ) teşhis edilmiştir. Türlerin 
sistematiği Cannon ve Kirk (2007), Kirk vd. (2008) ve Index fungorum 
(www.speciesfungorum.org: erişim tarihi 1 Şubat 2015)’a göre düzenlenmiş, alfabetik 
olarak listelenmiştir. Tespit edilen makromantar türlerinin makroskobik ve mikroskobik 
tanımları verilmiştir. 

3.1. Çalışmada kullanılan mantar türleri 

Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014)  
 
Makroskobik ve Mikroskobik Özellikleri:  
Şapka 80-120 mm çapında, başlangıçta konveks, gelişme ilerledikçe düz bir görünün 
alır. Şapka yüzeyi kırmızımsı-pembe ve üzeri ince, kadifemsi tüylerle kaplıdır. Etli kısım 
sarımsı, kalın ve kesilince mavileşir. Tadı ve kokusu tipik mantarımsıdır. Porlar köşeli, 
1mm de 2 adettir. Por yüzeyi parlak sarı ve yaralanınca maviye döner. Sap 60-120 × 
30-40 mm, silindir veya çomak şeklinde ve sap tabanında kalınlaşır. Sap yüzeyi ağsı 
fibrillerle kaplıdır. Sporlar 12–16 × 4–5 μm, açık zeytin kahverengisi, pürüzsüz, elips 
veya iğ şeklindedir. Bazidiyumlar 30 × 7-8 μm, 4 sporlu ve çomak şeklindedir. 
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Ekolojik Özellikleri: Nadir bir türdür. Yaz ve sonbahar aylarında genellikle meşe ve 
göknar ormanlarında ve toprak üzerinde gelişim gösterir. 
Yayılışı: Belgrad Ormanı (İstanbul), meşe ormanı, toprak üzeri, Kuzey 41° 10' – Doğu 
28° 56', 60 m, 03.11.2014, Akata & İşlek 6177. 

 

Fotoğraf  3.1. Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014) 

 

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. (1871)  

Makroskobik ve Mikroskobik Özellikleri: Şapka  80-100 mm çapında, gençken 
konveks ve şapka kenarları içe kıvrık, gelişme ilerledikçe düz bir görünüm alır. Şapka 
yüzeyi genç örneklerde grimsi kahverengi ve ince tüylerle kaplı, olgun örneklerde ise 
ince fibrillerle kaplı, grimsi kahverengiden gri-bej rengine değişen tonlarda ve merkez 
bölgesi şapka kenarlarına nazaran daha koyudur. Etli kısım beyaz, başlangıçta kalın, 
gelişme ilerledikçe incelir. Tipik mantar tadında ve tatlımsı bir kokuya sahiptir. Lameller 
dekurrent,  krem veya sarımsı krem tonlardadır. Sap 50-80 × 20-40 mm, gençken 
çomak şeklinde, gelişme ilerledikçe silindir şeklini alır. Şapka yüzeyi beyaz veya kirli 
beyaz üzeri grimsi kahverengi boyuna ince fibrillerle kaplıdır. Sporlar 6-7 × 4 μm, elips 
şeklinde, renksiz ve pürüzsüzdür. Bazidiyumlar 20-25 × 5-6 μm, 4 sporlu ve çomak 
şeklindedir. Bazidiyum tabanında kanca yapısı bulunur. 
Ekolojik Özellikleri: Yaygın bir türdür. Sonbahar aylarında yaprak döken ve ibreli 
ormanlarda ve toprak üzerinde gelişim gösterir (Breitenbach ve Kränzlin, 1991). 
Yayılışı: Abant Doğa Parkı (Bolu), çimenlik alan, toprak üzeri, 40º 36' N - 31º 17' E, 
1390 m, 20.09.2014, Akata & İşlek 6021. 

 

Fotoğraf  3.2 Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. (1871) 
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Rhizopogon luteolus Fr. (1817):  

Makroskobik ve Mikroskobik Özellikleri: Fruktifikasyon organı 20-40 mm çapında, 
küre veya elips şekinde, Dış duvar kalın ve sert, başlangıçta kirli sarı, gelişme 
ilerledikçe zeytin kahverengiye döner. Sap bulunmaz ve topağa misel iplikleriyle 
bağlanır. Gleba zeytin yeşili renktedir. Sporlar 8–10 × 3 μm, açık yeşil ve elips 
şeklindedir. 

Ekolojik Özellikleri: Sonbahar aylarında genellikle çam ağaçları altında gelişim 
gösterirler. 

Yayılışı: Abant Doğa Parkı (Bolu), çam altı, toprak üzeri, Kuzey 40º 36' – Doğu 31º 
17', 1330 m, 20.09.2014, Akata& İşlek 6016. 

 

Fotoğraf 3.3. Rhizopogon luteolus Fr. (1817) 

 

3.2. Toplam Protein, Prolin ve Toplam Fenolik Bileşik Miktarları 

Çalışmada kullanılan B. regius, C. nebularis, R. luteolus  türlerinin toplam protein, 
prolin ve toplam fenolik bileşik miktarları Çizelge 3.1’de verilmektedir. 

Çizelge 3.1. Mantar türlerinin toplam protein, prolin ve toplam fenolik bileşik miktarları. 
n: 3, SE (±) 

Tür adı Toplam protein 
(mg/mL YA) 

Prolin (µmol/g 
YA) 

Toplam Fenolik 
Bileşikler  (μg 
GAE/mL) 

B. regius  0,290±0,012 59,313±0,081 89,171±5,174 

C. nebularis  0,252±0,009 12,332±1,321 23,689±0,330 

R. luteolus  0,188±0,020 3,623±0,448 62,267±2,315 

 

Toplam fenolik miktarı en fazla B. regius türünde en az ise C. nebularis türünde 
belirlenmiştir. Prolin antioksidan özellik bakımından ilk sırada yer alan bir amino asittir 
(Saldamlı, 1985). Prolin amino asiti tuzluluk, kuraklık, yüksek sıcaklık vb. çeşitli 
çevresel streslere karşı biriktirilen temel organik ozmolitlerdendir (Hsu vd., 2003 ve 
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Kavi Kishore vd., 2005). R. luteolus, bu mantar türleri arasında en düşük seviyede 
prolin  ve protein miktarı içermektedir. 

3.3 Süperoksit dismutaz, Polifenol oksidaz ve Katalaz Enzim Aktiviteleri 

Hemen hemen tüm organizmalar süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) gibi 
oksidatif enzimler ya da askorbik asit, karotenoidler, polifenol bileşikler ve glutatiyon 
gibi kimyasal bileşikler tarafından serbest radikal hasarına karşı korunur (Niki vd., 
1994).  

 Çizelge 3.2. Mantar türlerinin SOD, PPO ve CAT enzim miktarları. n:3, SE (±) 

Tür adı SOD (EU/g YA) PPO (EU /g YA) CAT (EU /g YA) 

B. regius  462,752±26,075 

 

5167±919 0,269±0,007 

 

C. nebularis  75,988±5,426 5700±984 0,471±0,048 

R. luteolus  119,127±12,452 

 

6800±700 0,019±0,025 

 

B. regius türünde süperoksit dismutaz enzim miktarı diğer türlere oranla daha 
yüksektir. Polifenol oksidaz enzimi bakımından en yüksek değere sahip mantar R. 
luteolus’dur. Katalaz enzim miktarı olarak en yüksek değeri, C. nebularis 
göstermektedir. Bu mantar türleri yüksek SOD ve CAT içerikleri ve oksidatif 
zararlanmayı önleme kapasiteleri nedeniyle doğal antioksidan kaynağı olarak 
kullanılabilirler. 

4. Sonuçlar 

Günümüzde gerek besinsel değerleri gerekse de farmakolojik özellikleri nedeniyle 
yabani yenilebilir mantar türlerinin önemi giderek artmaktadır. Çalışmamızda 3 mantar 
türünün (B. regius, C. nebularis, R. luteolus) protein miktarları ve antioksidan özellikleri 
incelenmiştir. Bu özelliklerinden faydalanılarak bu mantarların doğal antioksidan 
kaynağı olarak ya da ilaç endüstrisi ürünlerinde olası bileşen olarak kullanılabilecekleri 
söylenebilir.  

5. Teşekkür 

Bu çalışma FEB2014/11-BAGEP no’lu proje kapsamında Niğde Ömer Halisdemir 
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Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Biyogüvenlik Algısı  
Üzerine Ön Çalışma II 

Aysel KEKİLLİOĞLU¹, Berrin KELOĞLU² 

1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Türkiye 
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bil. Enst. Biyoloji A.B.D., Türkiye 

akekillioğlu@hotmail.com, berrinkeloglu@gmail.com 
 

Özet: Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak 
yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında 
istenilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin 
tamamına Biyoteknoloji denilmektedir. Biyoteknolojik yöntemlerle, yapılarına 
yabancı genlerin ilavesi ile,  genetik yapıları değişikliğe uğratılan bitki, hayvan ve 
mikroorganizmalar “Genetiği değiştirilmiş organizma” (GDO) olarak 
tanımlanmaktadır. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar literatürde; genetiği 
değiştirilmiş ürünler, gen aktarımlı organizmalar, genetik olarak modifiye edilmiş 
organizmalar, transgenik organizmalar, biyo-mühendislik organizmaları gibi 
isimlerle de ifade edilmektedir. Son yıllarda yeni modern  biyoteknolojik 
uygulamalarla; GDO’nun hayatımızdaki yerinin her geçen gün biz farkında olmadan 
daha da  genişliyor olması, diğer canlılar ve doğa üzerindeki etkileri ile ilgili yeteri 
kadar çalışmanın bulunmaması, bu konuda toplumsal bilgilendirmenin sistemli 
yapılmaması, bu konudaki kaygıların ve karmaşanın artmasına neden olmaktadır. 
Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin genetiği 
değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile ilgili bilgi düzeylerini ve biyoteknolojiye olan 
tutumlarını incelemektir. Temel çalışmanın; Nevşehir Hacıbektaş Veli Ünivesitesi 
kampüsünde bölüm ve sınıf tercihi olmadan rastgele belirlenen ortalama ≥300 
kişilik bir örneklem grubu üzerinde yapılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte; ön 
değerlendirme yapabilmek amacıyla bu kapsamda hazırlanan anket soruları 
Nevşehir Hacıbektaş Veli Ünivesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. ve 
4. Sınıf  öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir gruba pilot olarak uygulanmıştır. Bu 
uygulama veri ve değerlendirmeleri tablo ve çıkarımlar şeklinde sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Biyogüvenlik, Biyoteknoloji, GDO, Gıda, Sağlık, Tarım, Çevre 

Preliminary Study on Genetically Modified Organisms (GMO) and Biosafety 
Perception II 

Abstract: All of the methods used to obtain a new organism using all or a part of 
plant, animal or microorganisms, or to make changes in the desired direction in the 
genetic structure of an existing organism are called Biotechnology. Plants, animals 
and microorganisms whose genetic structure is modified with the addition of foreign 
genes to their structures by the biotechnologic methods are defined as  genetically 
modified organism (GMO).  Genetically modified organisms are also referred to by 
genetically modified products, genetically modified organisms, transgenic 
organisms, bio-engineering organisms in the literature. In recent years with new 
modern biotechnological applications; the increasing of concerns and confusion on 
this issue depend on that the fact of GMO’s place in our lives is expanding even 
more and more without us being aware of it, there are not enough studies about 
the effects on other creatures and nature and also the lack of systematic social 
information on this issue.The aim of this study is to investigate the knowledge levels 
of university students about genetically modified organisms (GMO) and their 
attitudes towards biotechnology. Basic study is planned to be carried out on a 
random sample of ≥300 students in Nevşehir Hacıbektaş Veli University campus . 
However; in order to be able to make a preliminary evaluation, the questionnaire 
questions were prepared as a pilot in a group of 30 students from the 3rd and 4th 
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year students of the Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Nevşehir 
Hacıbektaş Veli University. This application data and reviews are presented in the 
form of tables and inferences. 

Keywords: Biosafety, Biotechnology, GMO, Food, Health, Agriculture, 
Environment 

 

 

Giriş: 

Son yıllarda “Genetiği değiştirilmiş organizma” (GDO) kavramı kamuoyunda ve bilim 
çevrelerinde en çok tartışılan konular arasında yerini almıştır . GDO ; biyoteknolojik 
yöntemlerle yapılarına yabancı genler katılarak genetik yapıları değişikliğe uğratılan ve 
bu yabancı genlerin genomlarına sabit olarak aktarılmasıyla bu özellikleri gösteren 
bitki, hayvan ve mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (Kulaç, 2006; Beyatlı, 
2000; Kekillioğlu, 2010). Biyoteknoloji ise “Özel bir kullanıma yönelik olarak ürün 
meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlı organizmaları ya da onların ürünlerini 
kullanan teknolojik uygulamalar” olarak ifade edilmektedir (Bezirganoğlu, 2017)).Tarihi 
geçmişi incelendiğinde, biyoteknolojik uygulamaların çok eski çağlara kadar dayandığı 
görülmektedir. Yaklaşık 10.000 yıl önce insanoğlu medeniyetler kurarken ve 
geliştirirken organik ihtiyaçlarını karşılamak için hayvanları ve bitkileri kültüre almaya 
başlamışlardır (Drewes, 1993). Fakat son yıllarda hayal gücünü zorlayan biyoteknolojik 
uygulamaların diğer canlılar ve doğa üzerindeki etkileri ile ilgili yeteri kadar çalışmanın 
bulunmaması, bu konudaki toplumsal bilgilendirmedeki yetersizlik, GDO’nun 
hayatımızdaki yerinin her geçen gün biz farkında olmadan genişletiliyor olması bu 
konudaki kaygıların ve karmaşanın artmasına sebep olmuştur. GDO ile ilgili toplumda 
oluşan algıyı, bakış açısını, bu konuyla ilgili beklenti ve tutumları ölçmek için yapılan 
çalışmalar , yasal ve ticari uygulamalar için ışık olacaktır. Bu ışığa katkıda bulunmak 
üzere toplumun gelecek çizgisine önemli ölçüde yön veren üniversite öğrencilerinin 
örneklem olarak belirlendiği GDO konulu bir anket değerlendirmesi planlanmaktadır. 
Bu anket çalışmasının amacı üniversite öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş 
organizmalar (GDO) ile ilgili bilgi düzeylerini ve biyoteknolojiye olan tutumlarını 
incelemektir. 

Yöntem: 

Çalışmanın Nevşehir Hacıbektaş Veli Ünivesitesi kampüsünde bölüm ve sınıf tercihi 
olmadan rastgele belirlenen ortalama 300 kişilik bir örneklem grubu üzerinde açık uçlu, 
çoktan seçmeli ve önermeli sorulardan oluşan bir anket şeklinde yapılması 
hedeflenmektedir. Asıl çalışma öncesi sorular ve yanıtlar hakkında ön değerlendirme 
yapabilmek amacıyla anket soruları Nevşehir Hacıbektaş Veli Ünivesitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Ve 4. Sınıf  lisans tamamlama öğrencilerinden oluşan 30 
kişilik bir gruba pilot olarak uygulanmıştır. Bu uygulama veri ve değerlendirmeleri tablo 
ve çıkarımlar şeklinde sunulmuştur.  
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Bulgular: 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

  Sayı Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 21 70 

Erkek 9 30 

Yaş 20-29 2 6,7 

30-39 19 63,3 

40-49 9 30 

Bölüm Biyoloji 30 100 

Sınıf 3 27 90 

4 3 10 

Nerde 
yaşıyorsunuz? 

Şehir 
merkezi 

26 86,7 

ilçe 4 13,3 

Köy/kasaba 0 0 

   

  

Katılımcıların % 70’i bayan, % 30’u erkektir. 20-29 yaş aralığındaki katılımcı yüzdesi 
%6,7 ; 30-39 yaş aralığındaki katılımcı oranı % 63,3; 40-49 yaş aralığındaki katılımcı 
oranı % 30’dur. Katılımcıların tamamı Biyoloji bölümünde öğrenci iken, % 90’ı 3. 
Sınıfta, %10’u 4. Sınıfta bulunmaktadır. Köy ve kasabada yaşayan katılımcı 
bulunmazken; % 86,7 si şehir merkezinde, % 13,3’ü ilçede yaşamaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların ebeveynlerinin eğitim düzeyi. 

EĞİTİM 
DÜZEYİ 

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE HİÇ 
OKULA 
GİTMEMİŞ 

TOPLAM 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

ANNE 20 66,7 3 10 0 0 0 0 7 23,3 30 100 

BABA 15 50 6 20 6 20 3 10 0 0 30 100 

 

Katılımcıların anne ve baba eğitim düzeyleri ağırlıkla ilkokul olarak tespit edilmiştir. 
Baba eğitim düzeylerinin annelere oranla daha yüksek olduğu görülmüş, hiç okula 
gitmeyen baba bulunmazken, annelerin %23,3’ü okulda eğitim almamıştır. 

 

Tablo 3. ‘Evet/Hayır’ şeklinde tercihlerin bulunduğu önermeler ve yanıt 
oranları 

 
Önermeler 

Evet Hayır Toplam 

Sayı Yüzde% Sayı Yüzde% Sayı Yüzde% 

GDO kullanımlarını yöneten herhangi bir 
yönetmelik varlığından haberdar mısınız? 

5 16,7 25 83,3 30 100 

GDO’ların sağlığa zararlı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

30 100 0 0 30 100 

İnterneti aktif kullanıyor musunuz? 26 86,7 4 13,3 30 100 

GDO ifadesini daha önce hiç duydunuz 
mu? 

30 100 0 0 30 100 
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Genel anlamda interneti aktif kullandığını ifade eden kullanıcılarımızın arasında GDO 
ifadesini daha önce duymayan katılımcı yoktur ve katılımcıların tamamı GDO’nun 
sağlığa zararlı olduğunu düşünmektedir. GDO kullanımlarını yöneten bir mevzuattan 
haberdar olmayan katılımcı oranı %83,3, haberdar olduğunu ifade eden katılımcı oranı 
% 16,7’dir. 

 

Tablo 4. Birden çok seçenek içeren önermelere alınan yanıtlar ve yüzdeleri 

Önermeler Yanıt Sayı Yüzde% 

GDO’yu daha önce hangi kaynaktan 
duydunuz 

Televizyon 25 83.3 

Okul 2 6,6 

internet 2 6,6 

Gazete/Dergi 2 6,6 

Diğer 3 10 

GDO lu ürünlerin insan sağlığına ne tür 
zararları olabilir? 

Hormonal bozukluklar 23 76,6 

Antibiyotiklerin etkisizliği 9 30 

Kanser riski 19 63,3 

İnsan metabolizmasının 
bozulması 20 66,6 

Şişmanlık 11 36,6 

Vücut direncinde azalma 10 33,3 

Tahmin edilemeyen 
rahatsızlık 14 46,6 

Hangi sektörde GDO yaygındır 

Tıp 2 6,6 

Tarım 30 100 

Hayvancılık 5 16,6 

Sanayi   

Kararsızım   

GDO ürünleri hakkında halkı bilinçlendirmek 
için hangi uygulamayı desteklersiniz? 

Medya 21 70 

Marketlerde afişler 6 20 

Okullarda eğitimler 15 50 

Alışveriş yaparken ürün içeriğini gösteren 
yazıları ne sıklıkla okursunuz? 

Her zaman 9 30 

Zaman zaman 16 53,3 

Nadiren 5 16,6 

Hiçbir zaman   
 

 

Tablo 5. Bilinen GDO ürünleri önermesi ve yanıtları 

Önerme 
 Yanıt Sayı Yüzde % 

Aklınıza ilk gelen GDO olduğunu bildiğiniz bir ürünü yazabilir 
misiniz? 

Mısır 18 60 

domates 6 20 

soya 2 6,6 

Salatalık 2 6,6 

Yumurta 1 3,3 

Pirinç 2 6,6 
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Karpuz 2 6,6 

Arpa 1 3,3 

Buğday 3 10 

Yulaf 1 3,3 

Çilek 2 6,6 

 

 Açık uçlu olarak uygulanan ‘aklınıza ilk gelen GDO olduğunu bildiğiniz bir ürünü yazabilir 
misiniz?’ önermesine çoklu yanıtlar veren katılımcılar olmuştur. Verilen cevaplar 
doğrultusunda GDO olarak en yaygın bilinen ürünün mısır, ikinci ürünün domates, üçüncü 
ürünün buğday  olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 6. ‘katılıyorum/katılmıyorum/kararsızım’ şeklinde yanıt tercihlerinin bulunduğu 
önermeler ve yanıt oranları 

 
Önermeler 

Katılıyorum Katılmıyorum Kararsızım Toplam 

sayı % sayı % sayı % sayı % 

GDO hakkında yeterli bilgiye sahibim. 15 50 4 13,3 11 36,7 30 100 

GDO’lara başka organizmalardan gen 
aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

26 86,7 0 0 4 13,3 30 100 

Genetik yapılara müdahale etmenin 
ekolojik 
dengeye zarar vereceğini düşünüyorum. 

28 93,4 1 3,3 1 3,3 30 100 

Türkiye’de GDO tüketimi yaygındır. 25 83,3 0 0 5 16,7 30 100 

Canlıların genetiğinin değiştirilmesi 
kanunen 
düzenlenmelidir 

25 83,3 5 16,7 0 0 30 100 

Meyve- sebzelerin tat ve görünüşlerini 
iyileştirmek amacıyla yapılan gen 
değişikliklerine karşı değilim. 

2 6,7 26 86,6 2 6,7 30 100 

Yiyecek üretilmeyen durumlarda (ilaç 
üretimi vb.)  gen değişikliklerinin 
yapılmasına karşı değilim. 

4 13,3 21 70 5 16,7 30 100 

Dünyadaki açlığa çare olacaksa gıdaların 
genetiğinin değiştirilmesine karşı değilim. 

5 16,7 22 63,3 3 10 30 100 

Türkiye’de genetiği değiştirilmiş 
tohumlarla üretim yapılmasını doğru 
buluyorum. 

3 10 26 86,7 1 3,3 30 100 

Günlük tükettiğim bazı ürünlerin 
genetiğinin değiştirildiğini düşünüyorum. 

26 86,7 1 3,3 3 10 30 100 

Genetik yapıları değiştirilmiş ürünlerin 
üretimini ve satışını engelleyecek bir 
kanunu desteklerim 

29 96,7 0 0 1 3,3 30 100 

GDO'lu gıdalarla ilgili hükümet ve/veya 
üreticiler tarafından birtakım önlemler  
alınması gerektiğini düşünüyorum. 

28 93,4 1 3,3 1 3,3 30 100 

GDO’lu yemle beslenmiş hayvanlardan 
elde edilen et, süt, peynir, yumurta gibi 
ürünlerin de GDO’lu olarak 
etiketlenmesini isterim. 

27 90 2 6,7 1 3,3 30 100 

İhtiyaç durumunda GDO’lu etiketi olan bir 
ürünü  tüketirim. 

4 13,3 16 53,4 10 33,3 30 100 
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Katılımcıların %50’si GDO hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, %13,3’ü 
olmadığını, %36,7si kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bu veriye rağmen tablo 6’ da yer 
alan bilgiler doğrultusunda katılımcıların çoğunun GDO hakkında olumsuz bakış 
açısına sahip olduğu; bu konuda önlemler alınması gerektiğini , hem insan sağlığı hem 
çevresel denge için canlıların genetiği üzerinde çalışılmaması gerektiğini düşündükleri 
çıkarımlarına varılmaktadır. Aynı zamanda ülkede ve dünyada GDO üzerine yapılan 
çalışmalar, yürütülen mevzuatlar ve uygulamalar ile ilgili toplumsal bilinçlendirme 
çalışmalarının medya üzerinden yapılması gerektiği de elde edilen çıkarımlar 
arasındadır.  

Tartışma ve Sonuç: 

Çalışmada verilen cevaplar değerlendirildiğinde GDO ile ilgili genel anlamda katılımcı 
tespitleri doğru bulunmuştur. Bu konuda katılımcıların biyoloji bölümü öğrencisi 
olmasının etkisinin olduğu düşünülmüştür.Aynı zamanda diğer ülkelerde yapılan 
biyoteknoloji üzerine anket çalışmalarının sonuçları ile de paralellik söz konusudur 
(Chen,1999; Dawson,2003a; Lock,1993; Prokop,2007). 

Pilot çalışma sonrasında katılımcıların demografik özellikleri ve ebeveynlerinin eğitim 
düzeyi  ile verilen cevaplara varyasyon çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmada 
örneklem grubunun küçük olması sebebiyle ebeveyn eğitim düzeyinin verilen 
cevaplarla ilişkilendirilmesi anlamlı olmamıştır. Cinsiyetin GDO’a olan tutumla 
ilişkilendirilmesi de asıl çalışma sonucuna göre yapılacak olmakla birlikte daha önce 
yapılan  bir araştırmada tüketicilerin domates üretiminde gen teknolojsinin kullanımına 
ilişkin cinsiyetin etkisi incelenmiş, ancak erkeklerin ve kadınların tutumları arasında 
herhangi anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (Saba, 2002). 

Yönetmelik varlığından haberdar olan katılımcıların tamamı interneti aktif kullandığını, 
canlıların genetiğinin değiştirilmesinin kanunen düzenlenmesi gerektiği düşüncesine 
katıldığını ve bu konuyla ilgili hükümet ve üreticiler tarafından önlemler alınması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu konuda internet kullanımının bilgi düzeyine pozitif 
etkisinin varlığından bahsedilebilir. 

Tablo 4’te yer alan bazı sorularda katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyerek çoklu 
yanıt vermişlerdir. Bu sorular bir sonraki anket değerlendirmesi sırasında ele alınarak  
net sonuçlar elde etmek üzere güncellenecektir. Verilen cevaplar doğrultusunda 
katılımcıların GDO ifadesini daha çok televizyondan duyduğu belirlenmiştir. Tüm 
katılımcıların GDO’nun sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor olması ve bu zararın da 
özellikle hormonal bozukluk olarak ortaya çıkacağını düşünmesi, hormonlu gıdalar 
olarak bilinen ürünler ile GDO arasında bağlantı kurulmuş olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu bağlamda anketin asıl uygulamasına  hormonlu gıdalar ile GDO 
arasındaki algı benzerliğini belirleyecek soru eklenmesinin anlamlı olacağı söylenebilir. 
GDO’nun sağlığa verebileceği zararlar arasında katılımcılar tarafından en az tercih 
edilen cevap antibiyotiklerin etkisizliği olmuştur. Bununla birlikte Pardo ve 
arkadaşlarının Avrupalı bireyler ile  yaptıkları çalışmada,  tıp alanında biyoteknolojinin 
kullanımı ile ilgili pozitif sonuçlar için bir beklentinin olduğunu ve Avrupalıların yiyecek 
üretimi ve medikal araştırmalar için hayvanların genetik modifikasyonu ile ilgili 
potansiyel riskler konusunda negatif bir tutum sergiledikleri belirtilmektedir (Pardo, 
2002). 
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Biyoteknolojik çalışmaların hızlı bir şekilde gelişmesiyle  her geçen gün farklı faydalar 
ve riskler ortaya çıkmakta ve bu konudaki bilgiler ve tartışmalar da yaşantımızda daha 
çok önem kazanmaktadır (Sıcaker, 2015). Bu çalışmada katılımcılar GDO 
uygulamalarının en çok tarımda yaygın olduğunu, sanayide ise kullanılmadığını 
düşünmektedir. GDO ile ilgili toplumsal bilinçlendirme çalışmalarında medya en çok 
tercih edilen yöntem olmuştur. İkinci sırada okullarda eğitim, üçüncü sırada 
marketlerde afişler tercih edilmiştir. Alışveriş sırasında ürün içeriğini okumayan 
katılımcı bulunmamaktadır. Katılımcıların çoğunluğu zaman zaman okuduğunu ifade 
etmiştir. Bu veriler ışığında ve katılımcıların yaş ortalamaları gereği birer ebeveyn olma 
ihtimalleri yüksek olduğundan bilinçli alışveriş yapma gayreti içinde oldukları sonucuna 
varılabilir. 

Toplumun gelecek çizgisine yön verecek üniversite gençliğinin bilinç düzeyinin 
arttırılması her konuda olduğu gibi bu konuda da doğru adımlar atılmasını 
sağlayacaktır. Katılımcıların genel olarak dünya üzerindeki sorunlara çare olabilmesi 
boyutunda GDO’ya olan değerlendirmelerinde  belirsizlik tespit edilmiştir. Sosyo 
bilimsel konularla ilgili olarak, bireylerin düşünme ve karar verme stratejileri farklı 
bağlamlarda ve farklı konular tarafından etkilenmektedir (Črne-Hladnık, 2009; Sadler, 
2009).  Örneklem grubunun Biyoloji bölümü öğrencileri olması dolayısı ile bu konudaki  
bilinç düzeyini arttırmak için bölüm eğitim müfredatına bu alanda bir etkinliğin 
eklenmesi söz konusu olabilir. Pilot uygulama ile de olsa anket sonuçlarına 
bakıldığında; genel olarak toplumda GDO hakkında istenilen düzeyde bilgiye sahip 
olunmadığı, bu konudaki yaptırımlar ve uygulamalar ile ilgili programlara medya 
üzerinde daha çok yer verilmesi gerçeği, GDO’nun olası etkilerinden bahsedilmesi 
gerektiği net olarak ortadadır. Verilen yanıtların diğer yanıtlar ile ilişkilendirilmesi 
örneklem grubunun küçük olmasından dolayı anlamlı değildir. Bir sonraki uygulamada 
bu sonuçlardan elde edilen soru düzeltmeleri ile birlikte daha büyük bir örneklem grubu 
oluşacağından daha kompleks çıkarımlar yapılması hedeflenmektedir. 

Kaynaklar 

 Beyatlı Y.(2000). Biyoteknoloji Ders Notları. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 146. 

 Bezirganoğlu İ.(2017). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Ve Biyogüvenlik, 1. 
Baskı Ankara: Pegem Akademi, s.s.3-4. 

 Chen, S. Y., & Raff an, J.(1999). Biotechnology: Student’s knowledge and 
attitudes in the UK and Taiwan. Journal of Biological Education, 34 (1), 17-23. 

 Črne-Hladnık, H., Peklaj, C., Košmelj, K., Hladnık, A., & Javornık, B. (2009). 
Assessment of slovene secondary school students’ attitudes to biotechnology 
in terms of usefulness, moral acceptability and risk perception. Public 
Understanding of Science, 18(6), 747-758. 

 Dawson, V., & Schibeci, R. (2003a). Western australian school students’ 
understanding of Biotechnology. International Journal of Science Education, 25 
(1), 57-69. 

 Drewes, J. (1993). Into the 21 st century.  Biotechnology (NY),  11: S16-S20. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  178 
 

 Kekillioğlu A. (2010) Biyoteknoloji ve Etik. Mantık, Matematik ve Felsefe VII. 
Ulusal Sempozyumu (Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler).08-11 Eylül 
2009 Foça/İzmir, Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, (Yayın 
No:129)  s. 403-432. 

 Kulaç İ., Ağırdil Y., Yakın M.(2006). Sofralarımızdaki Tatlı Dert, Genetiği 
Değiştirilmiş Organizmalar ve Halk Sağlığına Etkileri. Türk Biyokimya Dergisi, 
31 (3): 151-5. 

 Lock, R., & Miles, C.(1993). Biotechnology and genetic engineering: Students’ 
knowledge and attitudes. Journal of Biological Education, 27 (4), 267-272. 

 Pardo, R., Midden, C., & Miller, J.(2002). Attitudes toward biotechnology in the 
European Union. Journal of Biotechnology, 98(1), 9-24. 

 Prokop, P., Lešková, A., Kubiatko, M., & Diran, C.(2007). Slovakian students’ 
knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of 
Science Education, 29 (7), 895-907. 

 Saba, A., & Vassalo, M.(2002). Consumer attitudes towards the use of gene 
technology in tomato production. Food Quality and Preference, 13 (1), 13-21. 

 Sadler, T.D. (2009).Situated learning in science education: socio-scientific 
issues as contexts for practice. Studies in Science Education, 45,1-42. 

 Sıcaker, A. &Öz Aydın, S.(2015), Ortaöğretim biyoteknoloji ve gen mühendisliği 
kavramlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 51-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  179 
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Özet: Çalışmamız ile Nevşehir ili kapsamında adli öneme sahip olan Muscidae 
(Insecta:Diptera) familyasına ait bireylerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Muscidae 
türleri, geniş dağılım göstermeleri, hemen hemen her ortamda bulunmaları ve 
insanlara yakın olmalarından dolayı adli öneme sahiptirler. Çürüme sürecinde dişi 
bireyler, yumurtalarını vücut üzerindeki doğal boşluklara, açık yaralara veya kanlı 
kıyafetlerin üzerine bırakmaktadırlar. Çalışmanın deney ve uygulama kısmı, Nisan-
Ekim 2017 tarihleri arasında yaklaşık 6 aylık sürede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarında atıl bulunan, 
Yeni Zelanda cinsi tavşan kullanılmıştır. Karkaslar Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi arazisinde yer alan etrafı tel örgülerle çevrili korunaklı bir alana 
gömülmüştür. İkili grup halinde kıyafetli ve kıyafetsiz şekilde, 30 cm derinlikteki 
toprağa gömme işlemi yapılmıştır. 10, 20, 30, 60, 90, 120 ve 180 olarak belirlenen 
günlerde ceset üzerinden örnekler toplanmıştır. Toplanan örneklerin 
değerlendirilmesi sonucu, Adli entomolojik bakımdan, ekolojik süksesyon 
sürecinde yer alan, Muscidae familyasından 3 tür tespit edilmiştir. Bu türler; Musca 
domestica, Hydrotaea capensis, Stomoxys calcitrans’tır.  

Anahtar Kelimeler: Muscidae, Adli entomoloji, Ekoloji, Fauna, Çürüme, Nevşehir 

 

1. Giriş 

Şüpheli bir ölüm vakasında ölüm yeri ve PMI (Post Mortem Interval)’ in doğru olarak 
belirlenebilmesi adaletin yerini bulabilmesi için çok önemlidir. Ölümden sonraki ilk 24 
saatte bulunan bir ceset için PMI’ in belirlenmesi vücut sıcaklığının hassasiyetle 
ölçülmesi ile söylenebilir. Göz sıvısındaki potasyum miktarının biyokimyasal 
yöntemlerle ölçülmesi ile de ilk 72 saat için PMI belirlenebilir (Knight ve Nokes, 2002). 
Ancak ilk 36 saatten sonra hatta sıcak havalarda ilk 24 saatten sonra çürümenin 
başladığı durumlarda PMI in belirlenmesindeki hassasiyet azalmaktadır. Hatta hava 
şartlarının uygun olduğu durumlarda bile PMI belirlenmesinde hata payı saatlerden 
günlere kadar çıkmaktadır. Bu durumda adli bilimler adli entomolojiden 
yararlanmaktadırlar. Adli entomoloji ilk günden itibaren ilk iki aya kadar geçen sürede 
PMI belirlenmesinde kullanılan en hassas yöntemdir (Madea ve ark., 2002). Adli 
entomoloji bilimi, adli araştırmalarda PMI ve ölüm yerinin belirlenmesinde böceklerin 
biyolojileri, ekolojileri ve davranışları gibi pek çok yönden incelenmesiyle adli olaylarda 
kullanılması olarak tanımlanabilir (Açıkgöz, 2010). İnsanların hayatıyla doğrudan ilişkili 
olan böcekler cesetlerinin çürümesinde de en önemli basamağı gerçekleştirirler. 
Çürümenin ilk basamağında cesetlere gelen böcekler Diptera takımına ait olan 
üyelerdir.  

İlk birkaç dakika içerisinde cesetlere gelen Dipteralar yumurta ya da larvalarını 
cesetlerin uygun ve korunaklı bölgelerine bırakarak dekompozisyonu başlatmış olurlar. 
Adli entomolojide en sık karşılaşılan diptera türleri Calliphoridae, Sarcophagidae ve 
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Muscidae ailelerine ait olan türlerdir. Süksesyon ve hava sıcaklığına bağlı olarak belirli 
bir gelişim periyodu gösteren Diptera takımı üyelerinin yumurta, larva, pupa ve ergin 
bireylerinin cesetle ilişkilendirilebilecek şekilde toplanması ve değerlendirilmesi 
sonucunda PMI belirlenebilir, cesetlerin ölüm yerinden taşınıp taşınmadığı sorusuna 
yanıt bulunabilir ve larvalara uygulanan çeşitli biyokimyasal analizler sonucunda ölüme 
neden olan toksik maddelerin belirlenmesi işlemleri yapılabilmektedir.  

Adli entomoloji yalnızca cinayet davalarında değil ihmal ve istismar davalarında da adli 
bilimlere yol gösterebilmektedir. Adli Entomolojide böceklerin dekompozisyon 
sürecinde rol oynamaları ve adli bilimlere yardımcı olabilmeleri için öncelikle cesetlere 
ulaşmaları gerekmektedir. Eğer bir ceset çevresinden tamamen izole edilmiş bir yerde 
saklanırsa ya da ceset böceklerin yaşayamayacağı sıcaklıkta bir alana bırakılırsa ceset 
üzerinde böcek bulunmayabilir. Bu durumlarda adli bilimler Adli Entomolojiden 
faydalanamayabilir  (Byrd ve Castner, 2001). Liu ve Greenberg (1989), Amerika’da 
yaptıkları çalışmada, Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy) ve Phaenicia sericata 
(Meigen) türlerinin, yumurta, larva ve pupa dönemlerine ait morfolojik özelliklerini ve 
tanı anahtarını hazırlamışlardır (Erzinçlioğlu,1983).  Murray Galt Motter ve arkadaşları, 
1896 ve 1897 yazında Washington’ da mezardan çıkarılmış 150’den fazla cesette 
bulunan böcekleri, sistematik olarak incelemişlerdir. Benzer bir çalışma da 1895’te 
Schöyen isimli araştırmacı tarafından İsveç’te gerçekleştirilmiştir. Schöyen’ nin 
bulguları mezar faunası incelemelerinde uygulanabilir ölçüde olmuştur 
(Benecke,2001). Krakau Üniversitesi Mediko-Legal Enstitüsü’nde tıbbi araştırmacı 
olarak görev yapan Eduard Ritter von Niezabitowski, Mayıs 1899 ve Eylül 1900 
yıllarında yaptığı deneylerinde kedi, sıçan, tilki, kör sıçan ve buzağı ölüsü kullanmıştır. 
Niezabitowski’ nin gözlemlerinin önceliği sinekler olmuştur. Deneylerinde insan ceseti 
ve hayvan cesetine gelen eklembacaklıların aynı faunayı paylaştığını kanıtlamış ve 
adli entomoloji alanına yaptığı deneylerle çok büyük katkılar sağlamıştır 
(Staerkeby,2001). Tıp doktoru Marcel Leclercq ve biyoloji profesörü Pekka Nuorteva , 
1960’lardan 1980’lerin ortasına kadar adli entomoloji ile ilgilenen başlıca 
araştırmacılardır. Leclercq ve Nuorteva, adli entomolojiyi, PMI’nin belirlenmesi için 
Avrupa’da ilk kullanan araştırmacılar arasındadır (Rodriguez,1997).  

2. Materyal ve Metod 

Çalışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde bozkır bitki örtüsüne sahip bir 
arazide, Nisan - Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Üniversiteye ait bir 
arazi için gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Kullanılan arazinin çevreye ve insanlara 
rahatsızlık vermeyecek ölçüde fakültelerden uzak olmasına dikkat edilmiştir. Arazi, 
denizden 1.500 m yükseklikte, 38 40', 45" N 34 44', 20" E koordinatlarında yer 
almaktadır. 

Çalışmamızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında bulunan Deney 
Hayvanları Laboratuvarından, deneyde kullanıldıktan sonra atıl bulunan, Yeni Zelanda 
cinsi 14 adet tavşan kullanılmıştır. Arazi kullanımı ve deney çalışmamız için gerekli izin 
ve belgeler alınmıştır. Karkaslar, (20x5) m = 100 m² büyüklüğünde etrafı tel örgülerle 
çevrili korunaklı bir alana gömülmüştür. Çalışmadaki deney alanı, çalışma için özel 
olarak temin edilmiş ve gerekli tel örgü vb. donanım çalışmaya uygun olarak 
oluşturulmuştur. İkili grup halinde kıyafetli ve kıyafetsiz şekilde gömme işlemi 
yapılmıştır. Çalışma, Nisan ve Ekim 2017 tarihleri arasında yaklaşık 6 ay sürede 
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gerçekleştirilmiştir. Gömülen karkasların her biri düz beyaz renkte ve ağırlıkları 5 kg 
olarak ölçülmüştür.  

Tavşanlar, 5 m aralıklarla kıyafetli ve kıyafetsiz tavşanlar karşılıklı gömülmek suretiyle 
Nisan - Ekim 2017 tarihleri arasında üzerilerine gelen adli böcek faunası incelenmiştir. 
Arazi çalışması sürecince karkasların gömülü olduğu alanın günlük sıcaklık, nem, 
toprak sıcaklığı gibi çalışmayı etkileyen ekolojik parametreler kaydedilmiştir. Buna 
bağlı olarak da cesede gelen böceklerin sıcaklık-nem-toprak sıcaklığı ilişkisi ortaya 
çıkarılmak istenilmiştir. Çalışma prosedüründe belirlenen günlerde karkaslar 
üzerindeki böcek süksesyonu araştırılmıştır. Ayrıca kıyafet faktörünün de çürümeye ne 
denli etki ettiği incelenmiştir. Cesetlerdeki her bir çürüme evresinde yaşanan fiziksel 
değişimler fotoğraflanarak kaydedilmiştir. Karkaslar Nisan ayından başlayarak 
gömüldüğü andan itibaren 10,20,30,60,90,120,180 günlük periodlarda çıkarılıp 
topraktaki ve cesetteki böcek örnekleri toplanmıştır.  

3. Bulgular 

180 gün boyunca toplam 176 adet ergin, yaklaşık 60 adet larva ve 25 adet pupa örneği 
toplanmıştır. Diptera takımından Muscidae familyasına ait 3 tür tespit edilmiştir. Bu 
türler; Musca domestica, Hydrotae capensis, Stomoxys calcitrans’tır. Bu türlerin 
gömülmenin 30. Gününden itibaren cesede geldikleri görülmüştür. Cesede geldikleri 
ayların ise Haziran, Temmuz ve Ağustos olduğu görülmüştür. Yüzeysel gömülere ait, 
Çürüme evreleri, çıkarılma/ inceleme zamanları ile birlikte Tablo 1.’ de;  verilmektedir. 
Ayrıca;  aylık sıcaklık, nem, toprak sıcaklığına ait  ortalama  değerler ; Tablo 2.’ de ve 
Haziran- Temmuz- Ağustos aylarına ait; günlük sıcaklık-nem-toprak sıcaklığı değerleri; 
Grafik 1-3.’de verimektedir. 

 

Tablo 1. Çürüme evreleri 

Çürüme Evresi Çıkarılma/ İnceleme Zamanı 

Taze evre 09.04.2017-09.05.2017 

Şişme evresi 09.05.2017-08.06.2017 

Aktif çürüme evresi 08.06.2017-07.08.2017 

İleri çürüme evresi 07.08.2017-06.10.2017 

Kuruma evresi 06.10.2017-… 
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Tablo 2. Aylara göre ortalama sıcaklık-nem-toprak sıcaklığı değerleri 

AYLAR SICAKLIK NEM T. SICAKLIĞI 

Nisan 10,2 50,2 3.6 

Mayıs 14,4 56,2 8,5 

Haziran 19,4 53,0 11,9 

Temmuz 23,9 37,6 15,5 

Ağustos 23,1 48,6 15,4 

Eylül 21,9 32,1 13,4 

Ekim 1,1 7,3 0,8 

 

3.1 Tespit Edilen Taksonlar 

3.1.1. Familya : Muscidae 

Tüm dünyada yaygın olan ve bilinen 4.300 türe sahip bir familyadır. Erginleri 2–14 mm 
uzunluğunda ve genelde çok kıllıdır. Renkleri sarıdan gri ve siyaha varan renklerde 
olup bazıları metalik mavi veya yeşil renklidir. Larvaları tipik silindir şeklindedir ve 
abdomenin sonundan başa doğru incelir. Erginleri gübre, çürüyen organik maddeler, 
bitki özsuyu ve polen gibi gıdalarla beslenirler. Bazıları predatör olup omurgalıların 
kanını emerler. Memeli ve diğer hayvanların yara akıntıları ile beslenenleri de vardır. 
Larvaları gübre, çürüyen bitkisel materyaller, leş ve funguslar gibi birçok ortamda 
bulunur. Muscidae familyası türleri, geniş dağılım göstermeleri, hemen hemen her 
ortamda bulunma ve insanlara yakın olmalarından dolayı adli öneme sahiptirler. Bu 
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familya üyeleri, leşler üzerine genelde Sarcophagidae ve Calliphoridae familyası 
bireylerinden sonra gelirler. 

3.1.2. Muscidae Türleri 

3.1.2.1. Musca domestica, Linnaeus, 1758 

Musca domestica Linnaeus 1758, (Karasinek), kozmopolittir, insanla en yakın yaşayan 
diptera türlerinden biridir. Genel olarak insanların yerleştiği alanların 3 km lik 
çevresinde bir yayılım gösterirler. Bu tür insandan ve dolayısı ile konutlardan uzakta 
pek bulunmaz. Çöp, leş ve dışkıdan sonra insan yiyeceklerine musallat olmaları 
nedeniyle büyük sıkıntı oluşturur. Birçok patojenin vektörüdür. Ergin ve larva dışkı ve 
bozulmuş bitkisel materyalleri tercih eder.  

Erginler ayrıca et ve tatlı gıdalar ile cezbedilir ve larvaları bu materyallerde yeterince 
gelişebilir (Coe,1980). Sıcaklığa bağlı olarak popülasyon İlkbahar ve Yaz sonlarında 
maksimum düzeye ulaşır. Bu türün nadiren taze ceset üzerinde bulunması dışkının ya 
da bağırsak içeriklerinin açıkta bulunmamasındandır (Açıkgöz,2008). Vücutlarında çok 
çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar. Zira her 
5 dakikada bir gezdiği yerlere dışkı bırakırlar. Kolera, diare, dizanteri, hepatit, çocuk 
felci, gıda zehirlenmeleri, salmonelloz, verem gibi hastalıkları bulaştırır (Gregor,2002). 

3.1.2.2. Hydrotaea capensis ( Wiedemann, 1818 ) 

Koyu metalik parlak ve yeşilimsi mavi renkte, yaklaşık 4 – 5.5 mm boyundsa olan 
kozmopolit bir türdür. Palp ve anten siyah, calyptralar beyaz veya sarımsı, frontal 
üçgen alnın ortasına kadar uzanmakta ve arka tibia hafif kavislidir (Oğuz,2016). 

3.1.2.3. Stomoxys calcitrans Linnaeus, 1758 

Stomoxys sinekleri kan emen obligat insektler olup bazı türleri dünyanın birçok yerinde 
çiftlik hayvanlarında ve diğer sıcakkanlı hayvanlarda önemli ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Stomoxys soyunda (Diptera: Muscidae) şimdiye kadar tanımlanmış 18 tür 
bulunmaktadır. Kozmopolit bir tür olan Stomoxys calcitrans’la birlikte diğer Stomoxys 
türleri de (S. niger, S. sitiens ve S. indius) kolaylıkla evcil hayvanlara saldırmaktadırlar. 
Genellikle saldırgan ve ısrarcı bir beslenme şekli gösteren Stomoxys sineklerinin hem 
dişisi hem de erkeği kan emmektedir. Ahır sinekleri de denilen bu sineklerin geniş bir 
konak çeşitliliği olmasına rağmen sıçan, kobay, tavşan, maymun, at, deve, keçi, 
pelikan ve sığırlar asıl konaklarını oluştururlar. Bu sinekler çok aktif bir yaşam sürmekle 
birlikte özellikle çiftliklerde problem olmaktadırlar. Ayrıca tarımsal üretime yakın 
yerleşim bölgeleri ve sahillerde görülme potansiyelleri sebebiyle oldukça önemlidirler. 
Stomoxys sineklerinin şiddetli sokma aktiviteleri süt üretimi ve canlı ağırlık kaybıyla 
sonuçlanan ciddi problemlere neden olabilmektedir. Canlı ağırlıkta %19 ve süt 
veriminde %40-60 oranlarında kayıplara neden olduğu rapor edilmiştir (Booth,1990). 

3.2.  Çürüme Süreci ve Türler: Gün- Kıyafet Faktörü Bakımından  Bulgular 

Buradaki tespit ve değerlendirmelerimiz Tablo 3.’de verilmektedir. 
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Tablo 3.  Çürüme Süreci: Türler: Gün- Kıyafet Faktörü Bakımından 

 KIYAFETLİ KIYAFETSİZ 

10.GÜN Kulak içi ve anüste yumurtalar 
gözlenmiştir. 

Kulak içinde yumurtalar gözlenmiştir. 

20.GÜN …………………………….. ……………………………………. 

30.GÜN Musca domestica Musca domestica 

60.GÜN Musca domestica, 
Hydrotea capensis 

Musca domestica 

90.GÜN Musca domestica, 
Stomoxys calcitrans 

Musca domestica, 
Stomoxys calcitrans 

120.GÜN Musca domestica Musca domestica 

180.GÜN ……………………………… ………………………………………… 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Adli entomoloji veya adli böcekbilimi ya da medikokriminal entomoloji, adli tıbba 
yardımcı olan ya da onun yetersiz kaldığı durumlarda, ceset üzerinde bulunan böcek 
ve diğer eklem bacaklıların ergin ve larvalarından, maktülün (“cesedin”) ölüm zamanını 
doğruya yakınlıkta ya da yaklaşık olarak tahmin etmeye çalışan bir bilim dalıdır. Ölüm 
anının kesin olarak bilinmediği vakalarda ölümden sonra geçen sürenin kestirilebilmesi 
adli açıdan önemlidir. Adli entomolojinin en yaygın  kullanıldığı  olay ise ölüm 
olaylarıdır. Ölümden sonraki süreçte maktülün ölüm şekli, öldürülme yeri ve taşınıp 
taşınmadığı bilgisine arthropodların süksesyonlarından ve aktivitelerinden 
ulaşılabilmektedir (Özer,2001). Bu amaçla Nevşehir’de gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmada, cesedin çürüme sürecine etki eden adli öneme sahip faunalar tespit 
edilmiştir.  

Cesetlerimiz toprağa gömülü olması ve hava sıcaklığının düşük seyretmesi sebebiyle 
çürüme süreci diğer çalışmalarla (Kökdener,2012) kıyaslandığında açıkta bırakılan 
cesetlere göre yavaş seyretmiştir. Cesedin toprağa gömülü olması sineklerin cesede 
ulaşma hızını etkileyeceği gibi çürüme hızını da etkilemektedir. Açıkta bulunan bir 
cesedin çürüme hızı gömülü olan cesetten 4 kat daha fazla olabilmektedir. Eğer 
cesedin gömüldüğü toprak çok nemli değilse ve derine gömülmüşse çürüme hızı 
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yavaşlamakta ve bozunmadan toprakta kalma süresi uzamaktadır. Cesedin toprağa 
gömülü olma durumu sinek sirkülasyonunu olumsuz etkilemektedir. Gömülme 
böceklerin cesede ulaşmak için harcadığı süreyi, böcek silsilesini, türlerini ve çürüme 
aşamalarını etkiler (Smith,1986). Başlangıç evresinde yapılan incelemede cesetlerde 
herhangi bir çürüme ya da ergin böceğe rastlanmamıştır. Bunun sebebi olarak ise 
Nisan ayının başları olması sebebiyle havanın yeterince sıcak olmaması, yağışın fazla 
olması ve karkasların don olarak gömülmesi olarak düşünmekteyiz. Deney çalışma 
süresince Nisan 2017-Ekim 2017’yi kapsayan sıcaklık, nem ve toprak sıcaklığı verileri 
tespit edilmiştir. Belirlenen sıcaklık, nem ve toprak sıcaklığı verilerinin ve bunların 
karşılıklı etkileşimlerinin gerek böcek gelişim süreci gerekse çürüme sürecinde en etkili 
faktörler oldukları belirlenmiştir.  

 

Sonuç olarak; çalışma kapsamında; ikili grup halinde kıyafetli ve kıyafetsiz şekilde, 30 
cm derinlikteki toprağa gömme işlemi sonucunda;. 10, 20, 30, 60, 90, 120 ve 180 olarak 
belirlenen günlerde ceset üzerinden örnekler toplanmıştır. Toplanan örneklerin 
değerlendirilmesi sonucu, Adli entomolojik bakımdan, ekolojik süksesyon sürecinde 
yer alan, Muscidae familyasından 3 tür tespit edilmiştir. Bu türler; Musca domestica, 
Hydrotaea capensis, Stomoxys calcitrans’tır. Kıyafetli ve kıyafetsiz  yüzeysel 
gömülerden elde edilen veriler Muscidae faunistik verileri bakımından anlamlı bir fark 
görülmemiştir. Bununla birlikte Kıyafet; nem muhafazası sağladığından cesetlerin 
çürüme sürecini etkilemekte; sıcaklık ve toprak sıcaklığı artışına parallel dengelenme 
durumlarında çürüme süreç ve aşamalrını hızlandırdığı tespit edilmiştir. Çürüme süreci 
yaz aylarında çok daha aktif gerçekleşmektedir. 
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Özet: Bu çalışma, Nisan 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında Kayseri ili Yahyalı 
lokalitesinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında adli bakımdan öneme sahip 
Diptera (Arthropoda: Insecta) türleri Faunistik, ekolojik ve davranış özellikleri 
bakımdan araştırılmıştır. Adli entomoloji, böcek-eklem bacaklılara ait biyolojik bilgi 
ve verilerin suç olaylarında ve hukuk davalarında kullanıldığı bilim dalıdır. 
Eklembacaklıların kriminal araştırmalarda kullanılmasının en temel nedeni, cesedi 
en kısa sürede tespit edip bulan canlı türlerinden olmaları, çürümenin her evresinde 
var olmaları ve bazı böcek türlerin özellikle belli ortamlara ve yaşam alanlarına 
spesifik olmasıdır. Olay yeri incelemelerinde böceklerin dağılımı, biyolojisi, 
davranışı bilgisinden yararlanarak ölümün, ne zaman, nasıl ve nerede gerçekleştiği 
bulunmaya çalışılmaktadır. Çalışma kapsamında, yürütülen araştırmada; aylık 
periotlar da 5’er adet Rattus rattus (sıçan) örneği korunaklı açık alana çürümeye 
bırakılarak, Diptera bireylerinin, çürüme sürecinde ve ekolojik süksesyon 
çerçevesinde gerçekleştirdiği davranış özellikleri incelenmiştir. Burada, aynı 
zamanda taksonomik – ekolojik bakımdan değerlendirmeler yapılarak, adli 
entomolojik araştırmalara ve adli vakaların çözümlenmesine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diptera, Davranış, Ekoloji, Fauna  Süksesyon, Kriminoloji, 
Yahyalı 

 

1.Giriş 

Entomoloji böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Hayvanlar âleminin en kalabalık sınıfı olan 
insecta, 700.000'i aşkın bilinen türün yanı sıra en az o kadar tanımlanmamış böcek 
türünü kapsar. Böcekler doğadaki canlı yaşamın en önemli öğelerinden biridir. Tüm 
canlılar üzerinde vazgeçilemez ekolojik etkilere sahiptirler (Kekillioğlu,1998, Kekillioğlu 
ve Tüzün 2000, Tüzün ve Kekillioğlu 2003). Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren 
böcekler, doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem 
taşır. Entomolojinin 3 temel alanı vardır. Bunlardan birincisi insan çevresinde bulunan 
ve insan biyolojisini etkileyen böceklerle çalışır. Diğeri depolanmış taze besin ve 
yiyecekleri etkileyen böceklerle ilgilenir. Üçüncü çalışma alanı ise medikokriminal 
(Biyokriminal: Adli entomoloji) entomolojidir. Medikokriminal entomoloji beklenmedik 
ani ölümlerde, nedeni açık olmayan trafik kazalarında, ölüm yeri ve zamanı 
belirlemede, eklembacaklıların kullanım yollarını ve yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. 
Adli entomoloji, Arthropoda şubesinde ve Insecta sınıfında bulunan canlıların ölümün 
gerçekleşmesinin ardına ceset üzerine gelen ergin bireylerin yumurta bırakması 
sonucu düzenli bir dekompozisyon olayının gerçekleşerek ölüm zamanı tahmininde 
bulunulmasına denir (Açıkgöz,2002, Selçuk, 2010, Çavuşoğlu, 2014, Hancı, 2003, 
Açıkgöz, 2008, Tereli, 2011, Yeşilyurt, 2011, Açıkgöz, 2010, Byrd – Castner, 2001, 
Benecke, 2001, Hall, 2001). Adli entomoloji biliminde ceset üzerine gelen böceklerin 
belirli bir süksesyonu mevcuttur. Bu zamansal süksesyona bağlı olarak böceklerin 
gelişim dönemleri incelenerek ölüm zaman aralığı (post-mortem interval: PMI) belirlenir 
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(Catts, 1992, Amendt, 2004, Zehner, 2004). Ceset üzerine gelen böcekler birçok 
değişkenden etkilenerek kolonizasyonlarını buna uygun gerçekleştirirler. Bu 
değişkenler meteorolojik olaylar, cesedin ölüm sebebi ve şekli, ekolojik olgulardır 
(Benecke, 2001). 

Arthropodaların adli olaylarda kullanılmasının başlıca ilk sebebi cesede hemen 
ulaşmaları ve dekompozisyon aşamalarının her birinde bulunma durumları onları 
güvenilir birer delil olarak saymaktadır [Catts, 1992, Dadour, 2008, Karapazarlıoğlu, 
2012, Carvalho, 2000, Açıkgöz, 2002, Goff, 2005).  

13. yüzyıldan günümüze kadar süren çalışmalar sonucunda adli entomolojinin tarihçesi 
oluşmaktadır. Adli entomoloji gerek bilimsel gerekse sanatsal olarak etkileri mevcuttur. 
Bunlar; 

 13. yy. da Orak ile boğazı kesilen bir işçinin katilini aramak için tesadüfen 
böcekleri keşfetmiştir. Kan izi görünmeyen orakta Calliphoridae üyelerini 
görülmesine bağlı olarak suçluyu yakalamıştır (Açıkgöz, 2002, Hancı, 2003, 
Açıkgöz, 2008, Yeşilyurt, 2011, Byrd – Casrtner, 2001, Benecke, 2001, Catts, 
1992, Özdemir, 2016, Karapazarlıoğlu, 2012, Özdemir, 2009, Şabanoğlu, 2010, 
Çoban, 2009, Tüzün, 2007, Aksoy, 2009, Kondakçı, 35, Yuca 2009, Keskin, 
2013). 

 15. Yy da W. Stannler “Ölümün dansı” adlı gravürde kurtçukları simgelemiştir 
(Yuca, 2009, Açıkgöz, 2008). 

 1775 yılında Linnaeus sınıflandırma çalışmaları yaptığı sırada C. vomitoria’ ı 
keşfetmiştir. İdentifikasyon tanımı yapmıştır (Özdemir, 2009, Kondakçı, 2009, 
Keskin, 2013). 

 1855 yılında Dr. Bergeret İlk modern adli entomolojik çalışmaları yapmıştır. Bir 
mahkemede S. carnaria’nın larvasını delil olarak kullanmıştır (Selçuk, 2010, 
Amendt, 2004, Kondakçı, 2009, Yuca, 2009). 

 1881 yılında Dr. Reinhard adli böceklerin ilk sistematik sınıflandırma ile 
incelemiştir (Yeşilyurt, 2011, Amendt, 2004, Özdemir, 2009, Kondakçı, 2009). 

 1934 yılında Fuller böcekleri ekofaunistik olarak incelemeye başlamıştır (Amendt, 
2004). 

 1946 yılında S. Dali adli entomoloji temalı sürrealist bir çalışma yapmıştır 
(Anonim, 2019 – a ). 

 1965 yılında Payne domuz karkasının çürüme safhalarının toplamında 400 farklı 
böcek türü bulmuştur (Selçuk, 2010, Çavuşoğlu, 2014, Açıkgöz, 2008, Tereli, 
2011, Yeşilyurt, 2011, Amendt, 2004, Karapazarlıoğlu, 2012, Özdemir, 2009, 
Şabanoğlu,, 2010, Çoban, 2009, Keskin, 2013). 

 2001 yılında Goff adli böceklerin PMI da en iyi yöntem olduğunu ispatlamıştır 
(Selçuk, 2010, Açıkgöz, 2008, Tereli, 2011, Yeşilyut, 2011, Açıkgöz, 2010, 
Amendt, 2004). 

 2007 yılında Özdemir coleoptera faunasını belirlemiştir [Özdemir, 2009). 

 2014 yılında Çavuşoğlu çürümüş insan cesetlerinde adli böceklerin izlerinin 
tespitini yapmıştır [Çavuşoğlu, 2014). 
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2. Genel Bilgi ve Kavramlar 

2.1.Çürüme ve Ekolojik Süksesyon 

Omurgalı hayvan cesetleri birçok organizma için besin sağlar. Bu organizmaların 
başında da böcekler gelmektedir. Bunlar leşin çürüme sürecinde birbirini izleyen 
popülasyonların kolonileştiği ve ortadan kalktığı, mevsimsel yönlü ve sürekli bir 
“ekolojik süksesyon” oluştururlar. Süksesyonun zamanlaması ve doğası leşin 
büyüklüğüne, mevsimsel ve çevresel iklim koşullarına ve toprak tipi gibi biyolojik 
olmayan çevresel faktörlere bağlıdır. Süksesyona katılan canlılar, leşin üzerinde ya da 
içinde olmalarına, leşin hemen altında olmalarına veya leşin yakınında toprakta 
bulunmalarına göre çeşitlilik gösterir. Aynı zamanda, benzer iklime sahip farklı coğrafik 
alanlarda bile, her süksesyon da farklı türler oluşacaktır. Bunun nedeni sadece birkaç 
türün çok geniş dağılışa sahip olmasıdır ve bu sebeple her bir biyocoğrafik bölge 
kendine özgü leş faunasına sahiptir. Bununla birlikte leşlerle özelleşmiş belli başlı 
taksonlar da belirlidir. 

Leşin ayrışmasında ilk aşama, taze evredir. Bu aşamada vücutta daha önceden var 
olan mikroorganizmalar ve böcekler cesedi çürütmeye başlarlar. Birkaç gün içinde 
şişme evresi olarak geçen ikinci aşama başlar. Yaklaşık 2 hafta sonra güçlü çürüme 
kokularının oluştuğu aktif çürüme aşaması olarak geçen üçüncü evre başlar. Bu 
evrenin sonunda leş neredeyse kuru bir Kafkas haline gelir ve dördüncü evre olan 
yavaş kuru çürüme evresi sonucunda leşte sadece kemikler kalır. 

Çürüme ekolojik süksesyonunda birinci dalga, belirli leş sineklerini (Calliphoridae: 
Diptera, Sarcophagidae: Diptera) ve saatler içinde veya en çok birkaç gün içinde leşe 
ulaşan karasineklerini (Muscidae) içermektedir. Leşte yoğun bir koku oluşmasından 
kısa bir süre sonra ikinci dalgada da aynı familya ait sinekler daha yoğun bulunurlar ve 
bu familyalara ait yumurta ve larvaları gözükür. Leş böcek faunasının başlıca avcı 
böcekleri Staphylinid, Silphid, Histerid kınkanatlılar ve Hymenopter parazitoidlerdir ve 
bu böcekler leş üzerinde bulunan tüm böcek türleri ile beslenebilirler. Leş sineklerinin 
larvaları leşten ayrılınca aktiviteleri durur ve toprak içinde pupaya girerler. Leşteki 
yağlar çürümesiyle birlikte amonyak kokan leşin kuruması sonucunda keratinle 
beslenen Dermestidae ve Cleridaenin ergin ve larvalar, leşte baskın hale gelirler. 
Coleopterler normalde toprakta yaşarlar ve çürümenin ilk aşamalarında bulunmazlar. 
Leş çürümesinin ilerlemesiyle birlikte yavaş yavaş ortaya çıkarlar (Byrd – Castner, 
2001) 

 

Resim 1. Taze aşama.                                          Resim 2. Şişme aşaması  
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Resim 3. Çürüme aşaması.                                   Resim 4. Kuruma aşaması 

 

 

2.2. Diptera: Morfoloji-Biyoloji-Ekoloji  

Bu böcek grubu 86 000’in üzerinde bilinen türü ile en kalabalık böcek takımlarından 
biridir. Bir çift kanata sahip olmaları ile karakterize edilen sineklerde ikinci kanatlar 
halter organı adı verilen ve uçuş sırasında dengeyi sağlayan tokmak şeklinde bir yapı 
kazanmıştır. Arka kanadın bu değişimi uçuş yeteneğini azaltmamıştır, aksine havada 
manevra yapma yeteneklerini arttırarak ve geriye doğru uçuşu sağlayarak, böcekler 
içinde en iyi ve en hızlı uçan hayvanlar olma yeteneğini kazandırmıştır. Tüm sinekler 
tam başkalaşım geçirirler, larvaları hem görünüş, hem yaşam tarzı, hem de yaşam 
ortamları bakımından erginlerinden çok farklıdırlar ve larvaları kurtçuk olarak 
isimlendirilmektedirler. Sinekler, vücut yapıları bakımından iki büyük gruba ayrılırlar. 
Bir grupta vücut zayıf ince yapılı, antenleri ve diğer vücut üyeleri uzundur 
(Nematocera). Diğer grubun ise vücudu tıknaz, kuvvetli yapılı antenleri ve üyeleri 
kısadır (Brachycera). Sineklerin vücutları çok fazla kitinize olmamıştır, sarı, 
kahverengi, yeşil, mavi ya da siyah renler yapısal renklerdir. Antenler çok çeşitlidir, 
fakat temel yapısı iki kaide segmenti ve çeşitli sayılarda segmenti olan kamçı 
kısmından oluşmuştur. Antenler dokunma, koku ve işitme organlarını taşırlar. Birçok 
familyada ikinci anten segmentinde salıntıyı ve hava akımlarını algılayan Johnston 
Organı bulunur. Ağız emici tiptedir, erginler sıvı besinleri alırlar. Sıvının emilmesi besin 
kanalının ön kısmında bulunan iki emme pompası ile gerçekleştirilir. Genellikle alınan 
besinler yemek borusuna bağlı olan geniş hacimli kursakta depo edilir. 
Böceklerde ilkin olarak bulunan 11 segmentten sineklerde ancak 7–8 tane görülebilir. 
Diğer segmentler körelmiş, birbiriyle kaynaşmış, birbirinin içine girmiş ya da eşeysel 
organların oluşumuna katılmıştır. Sineklerin teşhisi için çok önemli olan 8. ve ondan 
sonraki segmentlerinden oluşmuş eşeysel organlar ve tutunma aygıtları birçok 
familyada çok karmaşık yapı gösterir (Demirsoy, 1997). 
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Resim 5. Diptera morfolojisi (Anonim,2019 – b) 

 

2.3. Araştırma Bölgesi  

Araştırmamız Kayseri ili Yahyalı ilçesinde yapılmıştır. 35-36 Doğu meridyenleri, 38-59 
Kuzey paralelleri arasında yer alan Yahyalı’da tipik Orta Anadolu karasal iklimi 
hâkimdir ve  ilçenin güneyindeki ormanlık kesimlerinde tam olmasa da Akdeniz 
İkliminin etkisi görünür. Merkezde kışları sert ve soğuk, yazlar ise sıcak ve kuru geçer. 
Kışın zaman zaman don olayları meydana gelir. Isı ortalaması; yazları 29 derece, 
kışları –2 derecedir. Yahyalı’ya en fazla yağış ilkbaharda düşer (Anonim,2019 – c) 

 

Resim 6. Yahyalı genel görüntüsü (Anonim, 2019 – c) 

 

3. Materyal ve Metod 

Araştırmamız Nisan 2018 – Ağustos 2018 aylarını kapsamaktadır. Bu çalışma için 25 
adet deney hayvanı olan Rattus rattus kullanılmıştır. Her ayın 1’inde 5 adet rat 
deneysel araziye incelenmek üzere bırakılmıştır. Günlük olarak incelemeler yapılıp 
örnekler toplanmıştır (yumurta, larval dönemler, pupa, ergin). Ay sonunda kalan 
iskeletler toplanıp uygun atık birimlerine atılmıştır. Toprak havalandırılarak yeni ratlar 
için zemin hazırlanmıştır. Ratları toprak üstüne bıraktığımızdan dolayı diğer 
etkenlerden korumak için özel kafes düzeneği hazırlanmış ve kurulmuştur (Resim 7). 
Ortamın sıcaklığını ölçmek için dijital sıcaklık ve nem ölçer kullanılmıştır. Toprağın 10 
cm’lik sıcaklığını ölçmek ise civalı termometre kullanılmıştır. 
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Resim 7. Çalışma alanı 

4. Araştırma Bulguları 

Deneysel ve saha araştırmamız Nisan 2018 – Ağustos 2018 aylarında olmak üzere 
toplam 5 aylık süreçte gerçekleşmiştir. 

4.1.Taksonomi - Davranış Verileri 

Çalışmamız kapsamında adli entomoloji bakımından önemli olan Diptera takımına ait; 
Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758), 
Lucilia sericata (Meigen, 1826), Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), Sarcophaga 
haemorrhoidalis (Fallen, 1817) türleri tespit edilmiştir.  

 

Resim 8. Calliphora vicina  - Resim 9. Calliphora vomitoria (Anonim, 2019 – d) 

 

Resim 10. Lucilia sericata (Anonim, 2019 – d)   Resim 11. Lucilia cuprina (Anonim, 2019 – e) 
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Resim 12. Sarcophaga haemorrhoidalis (Anonim, 2019 – f) 

 

4.1.1. Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830)  

Biyomorfoloji – Ekoloji – Davranış Özellikleri 

Yumurtaları genelde 1 – 2 mm arasındadır. 3 larval dönemi bulunur. Pupa döneminden 
sonra ergin forma geçmektedir. Abdomen rengi metalik mavidir. Thoraks kısmı tozlu 
mavi renktedir. Baş kısmının genea (yanak) kısmının yüzeyi turuncu- sarımtırak, siyah 
renkli kılları vardır. 17 – 25 ℃ arasında yaşayabilmektedirler. Genellikle ilkbahar ve 
sonbahar mevsimlerinde görülür. Biyolojik ritimleri bulunduğundan dolayı gün 
uzunluğu etkendir. Türkiye de iç Anadolu ve doğu Anadolu da bulunmaktadırlar. 

Yumurtaları inaktiftir. Larvalar leşler üzerinde bulunur. Ergin genelde çürüyen her türlü 
materyale (meyve – et ve dışkı) gelir. Şehir yaşamına uyum sağlamıştır. 25 ℃ üstünde 
bir sıcaklıkta bulundukları zamanda daha düşük sıcaklıklı bölgelere göç etmektedirler. 
Miyazis ile de ilişkisi vardır.  

 

4.1.2. Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)  

Biyomorfoloji – Ekoloji – Davranış Özellikleri 

Yumurtaları genelde 1 – 2 mm arasındadır. 3 larval dönemi bulunur. Pupa döneminde 
sonra ergin forma geçmektedirler. Abdomen rengi metalik mavidir. Thoraks kısmı tozlu 
mavi renktedir. Baş kısmının genea kısmı siyah yüzey üzerinde turuncu kıllar vardır. 
15 – 25 ℃ ℃ arasında yaşayabilmektedirler. Genellikle ilkbahar ve sonbahar 
mevsimlerinde görülür. Biyolojik ritimleri bulunduğundan dolayı gün uzunluğu etkendir. 
Türkiye de iç Anadolu ve doğu Anadolu da bulunmaktadırlar. 

Yumurtaları inaktiftir. Larvaları leş üzerinden beslenirken erginleri çürümüş olan 
organik materyal ile beslenir.25 ℃ üstünde bir sıcaklıkta bulundukları zamanda daha 
düşük sıcaklıklı bölgelere göç etmektedirler. Uçarken yoğun ses çıkarırlar. Kırsal 
yaşama uyum sağlamıştır. Gölge, ağaçlık bölgelerde yaşam faaliyetleri aktiftir. 

 

4.1.3. Lucilia sericata (Meigen, 1826)  

Biyomorfoloji – Ekoloji– Davranış Özellikleri 

Yumurta boyları 1 – 2 mm arasındadır. 3 larval dönemi vardır. Pupa döneminden sonra 
ergin forma geçmektedir. Abdomen metalik mavi – siyah/altın – bronz arasında olur. 
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Ölüm gerçekleştikten sonra ilk gelen sineklerdir. Taze leşi severler. 16℃- 27℃ 
arasında ılıman hava da yaşarlar. Açık ve güneşli yerlerde kolonize olur. 

Yumurtaları inaktiftir. Larvaları ve erginleri çürümekte olan organik besin ile beslenirler. 
Şehir yaşamına uyum sağlamışlardır. Açık ve güneş alan habitatlardaki leşleri tercih 
eder. Miyaz yaparlar. 

 

Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830)  

4.1.4. Biyomorfoloji – Ekoloji – Davranış Özellikleri 

Yumurta boyları 1 – 2 mm arasındadır. 3 larval dönemi vardır. Pupa döneminden sonra 
ergin forma geçmektedir. Abdomen metalik sarı – bakır arasında bir renge sahiptir. 

Halter organları diğer Calliphoridae türlerine göre küçülmüştür. 17℃- 40℃ arasında 
sıcak hava da yaşarlar. Tropikal ve Avrupa tarafında yayılış gösterir. Türkiye de 
gözlenmiştir. Lucilia sericata ve Lucilia eximia ile morfolojik ve anatomik olarak çok 
benzerlerdir. Genetik materyal incelenmesi ile ayrılır. 

Yumurtaları inaktiftir. Larva sıklıkla çürümüş organik materyal üzerinde bulunur. Ergin 
cesetten ziyade atık hatta çürüyen meyve tercih eder. Rahatsız edilince hemen 
kaçarlar. Miyazis ile ilişkisi vardır. Evlere pek girmezler. 

 

4.1.5. Sarcophaga haemorrhoidalis (Fallen, 1817)  

Biyomorfoloji – Ekoloji – Davranış Özellikleri 

Yunanca “sarkos” et, “fag” ye anlamlarına gelerek Türkçe de karşılığı et yiyen 
anlamındadır. Yunanca hemoroidaliz ise Türkçe de akan kan anlamına gelmektedir. 
Yumurtalarının boyutları bilinmemektedir. Ovovivipar üreme gösterirler. 3 larval 
dönemi vardır. Larval dönem sonunda pupaya girerler. Çıkan ergin sinekler yaklaşık 7 
– 14 mm arasındadır. Abdomenlerindeki damalı desen ve genitalyadaki kırmızılık, 
thorakstaki üç siyah bant ayırt edici noktadır. Yoğun yağmur ardından cesede ilk gelen 
sineklerdir. Genellikle gölgeli bölgelerde yaşarlar. Türkiye de ve Avrupa ülkelerinde 
görülmektedir.  

Yumurtaları inaktiftir. Larvaları çürümekte olan leş ile beslenir. Erginleri sıvılaşmış 
çürümüş materyaller ile beslenir. Larvaları ise leş ve dışkı ile beslenir. Erginleri ve 
larvaları vektörlerdir. Dişiler iç ortamlardaki insan leşlerine larva doğururlar. Larvaları 
miyaza sebebiyet verir.  

Araştırmamızda Diptera türleri taze ve şişme aşamalarında gözlemlenmiştir. Yapılan 
diğer çalışmalar ile aynı davranışları sergilemişlerdir. Coleoptera türlerinin yoğunluğu 
Diptera türlerinin larvalarını kaçırmışlardır. Coleoptera türleri, Diptera türlerinin 
larvalarını tükettikleri için cesedin dekompozisyon süresinde bir fark oluşturmuştur. 
Ancak istatistiki olarak bir anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. 

4.2. Ekolojik Veri ve Gözlemler 

Sıcaklık – nem ilişkisi ile böceklere bağlı olarak gerçekleşen dekompozisyon süreci 
incelenmiştir. Nisan ayında oluşan ekolojik faktörler cesedin çürüme sürecini 
yavaşlatmıştır. Ancak mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki ekolojik 
faktörlerde cesedin olması gerekenden daha hızlı çürümesine sebebiyet vermiştir. 
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Nisan – Mayıs aylarında Calliphora vicina ve Calliphora vomitoria türleri yoğun iken, 
Haziran – Temmuz – Ağustos aylarında Lucilia sericata ve Lucilia cuprina yoğunluğunu 
artırmıştır. Sarcophaga haemorrhoidalis’ in ise Nisan 2018 – Ağustos 2018 aralığında 
yoğunluklarını sabit tuttukları gözlemlenmiştir. 

5. Tartışma Sonuç 

Böceklerin başarılı evrimleşmelerine bağlı olarak her birinin beslenmeleri, habitatları 
ve davranışları birbirinden farklılık gösterir. Adli böcekler habitat ve beslenme alanında 
ortak özellikler gösterir iken davranışları ekolojik faktörlere ve çürüyen organik 
materyale bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bununla birlikte çürüme süreçlerine 
katkıları ve buradaki ekolojik süksesyon gelişimi içinde yardımcı olmaktadırlar. Bu 
durumlar adli vakaların aydınlatılmasında önemli rol oynamaktadır. Adli entomolojik 
incelemeleri etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar; 

 Coğrafya, farklı bölgelerde farklı böcek türleri bulunmaktadır. 

 Böcekler farklı davranışlarda bulunmaktadır. 

 Ortam sıcaklığındaki değişimler, direkt güneş ışığı ve yüksek sıcaklık süksesyonu 
hızlandırırken, korunaklı ve soğuk şartlar bu süreci geciktirdiği tespit edilmiştir. 

 Cesedin bu süreçte maruz kaldığı durumlardaki çeşitlilik, gömme ya da kısmi 
olarak gömme, süksesyon sürecini önemli derecede yavaşlatır, bu durumda çok 
farklı bir entomolojik süksesyon gerçekleşmektedir. Bundan dolayı 
araştırmamızda daha verimli sonuç alabilmek için ratlar yüzeysel bırakılmıştır. 

Araştırmamızda bulunan türlerin dekompozisyon aşamaları farklılıklar göstermiştir 
(Tablo 1) 

Tespit edilen türler Dekompozisyon aşaması 

Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 
1830)  

Taze, şişme ve çürüme aşaması 

Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)  Taze, şişme ve çürüme aşaması 

Lucilia sericata (Meigen, 1826)  Taze ve şişme aşaması 

Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830)  Taze ve şişme aşaması 

Sarcophaga haemorrhoidalis (Fallen, 
1817)  

Taze, şişme ve çürüme aşaması 

Tablo 1. Tespit edilen türlerin dekompozisyon aşamaları 

Araştırmamız da Yahyalı lokalitesinin yükseklik, sıcaklık ve nem başta olmak üzere 
ekolojik faktörlerin değişkenliği adli böceklerin süksesyonunu değiştirmiştir (Grafik 1, 
Grafik 2). Bu değişkenliğin bir diğer sebebi ise Diptera türlerinin davranışına bağlı 
gerçekleşmiştir. Araştırmamızda Diptera türlerinin genel davranış özellikleri; 

 Diptera türleri cesede çok hızlı gelmişlerdir. Dekompozisyonun taze – şişme ve 
çürüme aşamalarında gözlemlenmiştir. 
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 Coleoptera türleri Diptera türlerinin larvalarını besin olarak tüketmesine rağmen 
Diptera erginleri var olan cesedin üzerine yumurta bırakmaya devam etmiştir. 

 Coleoptera türleri, Diptera türlerini rahatsız ettiklerinden dolayı; larvalar çok hızlı 
beslenerek toprağın içine girerek pupa evresinde bulunmuşlardır. Bu davranışta 
çürüme sürecini hızlandırmıştır. 

  

 

Grafik 1. Nisan 2018 sıcaklık – nem grafiği 

 

Grafik 2. Haziran 2018 sıcaklık – nem grafiği 

Bu davranışları ile çürüme sürecini hızlandırmıştır ve cesedin ölüm zamanının 
hesaplanmasında yanıltıcı bilgiye sebep olmaktadır. Araştırmaya bağlı olarak sıcaklık, 
nem değerleri ile Diptera türlerinin davranış farklılığı türlerin baskınlık özelliklerini 
değiştirmekte olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamız da mevcut çalışmalar ile 
karşılaştırıldığında faunistik olarak benzerdir. Diptera takımına ait, Tantawi ve ark. 
(1996) İskenderiye’de, tavşan leşi üzerinde üç, Hewadikaram ve Goff (1991) Hawai 
adaları’nda, domuz leşi üzerinde iki, Goff ve ark. (1986) Hawai adalarında üç, 
Baumgartner (1988) Chicago, Illinoıs’de fare leşi üzerinden 12, Introna ve ark. (1991) 
Maryland’da karaciğer üzerinde altı, Wolff ve ark. (2001) Medellin, Columbia’da domuz 
leşi üzerinde beş, Carvalho ve ark. (2000) güneydoğu Brezilya’da domuz leşi ve insan 
cesetleri üzerinde sekiz tür tespit etmişlerdir. Araştırmamızda Diptera takımına ait 5 tür 
tespit edilmiştir. Bu durum arazinin bulunduğu ekolojik koşulların etkisinden dolayıdır. 
Ekolojik ve etolojik faktörlerin değişkenliği süksesyon zamanlamasını etkilemiştir.  
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Özet: Günümüzde, Dünya’nın hiç bir yerinde, ekolojik dengenin sekteye 
uğramadan devamlılığını sağlayacak doğal devinimlerin sürebilme garantisi 
kalmamıştır. Doğal çevre ve biyoçeşitlilik, ormansızlaşma aşırı avcılık, yoğun 
pestisit kullanımı ve madencilik faaliyetleri başta olmak üzere deniz kirliliği, nükleer 
tehdit, ozon meselesi, küresel ısınma gibi bir çok alanda uygarlığımızın yarattığı 
tehdit altındadır ve son yüzyılda yok olan türlerle yok edilmiş yaşam alanları ve 
Dünya'nın yaşlı yüzünde yaşanan her değişim, tüm bu acı gerçeğin matematiğini –
sağlaması ile birlikte– uzun zamandır ortaya koymaktadır. Bu olumsuz tablo 
karşısında bu günün toplum düzeni ve insan davranışları artık daha çok 
sorgulanmak zorundadır. Genel olarak çevreye ilişkin görülerek geliştirilen bütün 
etik yaklaşımlarda gizli ya da açık bir şekilde sanayileşmenin getirmiş olduğu 
kirletilmiş kentlerden kaçış ve temiz bir doğaya dönüş özlemi vardır. Ancak bu ortak 
özlemi gidermek uğruna hepsi birbirinden farklı önceliklere sahip çeşitli etik 
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızın temel amaç ve içeriğini; 
sanayileşme süreciyle birlikte başlayan günümüz modern toplumlarının sürdüre 
geldikleri “dünyalılık bilinci” algısının, “çevre etiği” yaklaşımları bağlamında analiz 
edilerek değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Etik, Dünyalılık, Ekoloji, Ekonomi, Sanayileşme  

The Basic Evaluations on Environmental Ethics and Awareness of Earthling in 
The Contemporary Society 

Abstract: Nowadays, there is no longer any guarantee of the continuity of natural 
movements that will ensure the continuance of the ecological balance in any part 
of the world. Natural environment and biodiversity are under the threat of civilization 
in many areas such as marine pollution, nuclear threat, ozone issue and global 
warming, and especially deforestation, overfishing, intensive pesticide use, mining 
activities in the last century every change in the aged face of the Earth such as the 
extinction species and destroyed natural habitats has long been revealed this 
painful reality – together with its proofs. Contemporary social order and human 
behavior have to be quarried more than ever due to this damaging table. Generally, 
in all ethical approaches developed in terms of implicitly or explicitly, there is a 
desire to escape from polluted cities brought by industrialization, and return to a 
clean nature. However, there are various ethical approaches that have different 
priorities to quench this common longing. In this context, the main purpose and 
content of our study is to evaluate the awareness of earthling, which started in the 
process of industrialization and has been carried out by today's societies, in terms 
of environmental ethics. 

Keywords: Environment, Ethics, Earthling, Ecology, Economics, Industrialization  
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Giriş 

Yeryüzü ya da diğer adıyla Dünya  

Çoğumuz için küre kimine göre hâlâ düz olan Dünya. İnsan’ın görünen ve bilinen tek varlık 
sahnesi olan Dünya. Ancak onun yaşama yurt olan doğasında, yaşamla dolup taşan yüzünde 
varolabildiğimiz Dünya. Çünkü Dünya, doğası ile ilk günden beri yaşamı beslemekte. 
Mucizenin adı olan “yaşam”, onun sunduğu tüm bu besin, enerji ve nice çeşitli kaynakla garanti 
altına alınmakta. Ancak geldiğimiz şu noktada Dünya’nın hiç bir yerinde ekolojik dengenin 
sekteye uğramadan devamlılığını sağlayacak doğal devinimlerin sürebilme garantisi artık 
kalmadı. Çevre, ormanların yok olmasından aşırı avcılık ve madencilik başta olmak üzere 
denizlerin kirlenmesine, nükleer tehditten başta ozon meselesi olmak üzere atmosferik 
sorunlara kadar çok geniş bir alanda uygarlığımızın yarattığı tehdit altında ve yok olan türlerle 
yitirilen yaşam alanları tüm bu acı gerçeğin matematiğini –üstelik sağlaması ile birlikte- uzun 
zamandır ortaya koymakta. Bu olumsuz tablo karşısında bugünün toplum düzeni ve insan 
davranışları artık daha çok ve daha derin sorgulanmak zorunda.  

İnsanın doğa üzerindeki tahribatı, sanayileşme sürecine paralel şekilde artarak süregiden bir 
olgu olduğu için, çevreye ilişkin etik arayışı ve bu yöndeki değerlendirme ve çıkarımlar ancak 
sanayi devriminin sonrasında kendini gösterebilmiş düşünsel aksiyonlardır. Genel olarak 
çevreye ilişkin görülerek geliştirilen bütün etik yaklaşımlarda gizli ya da açık bir şekilde 
sanayileşmenin kirlettiği bir çevreden kaçış ve temiz bir doğaya dönüş özlemi vardır. Ancak 
bu ortak özlemi gidermek uğruna hepsi biribirinden farklı önceliklere sahip çeşitli etik 
yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Söz konusu çeşitlilik, mental açıdan belirli bir genişleme 
sağlamakla birlikte  -temel odak seviyesinde ele alındığında- tamamının insan, acı, canlı ya 
da çevre merkezli olmak üzere dört öznel yaklaşımdan biri altında gruplandığı görülmektedir 
(Kılıç, 2008). Ancak doğaya dair olarak tanımlanan tüm etik yaklaşımlarda gözlenen bu 
çeşitliliğin ana nedeni insanın doğadaki nesnelere ve kendi dışındaki diğere canlılara atfettiği 
değerin değişkenliğinden ve zaman-mekân ölçeğinde göreceliliğinden ileri gelmektedir. Zira 
insanın kendi dışında kalan varlıklara atfettiği değer; onları herhangi bir nedenle ve herhangi 
bir şekilde araç olarak kullanabilmesi ya da onlardan fayda sağlayabilmesi nedeniyle ortaya 
çıkabildiği gibi, aynı zamanda bizzat onların kendi varlıklarından da kaynaklanabilmektedir. 
Bu atfedilmiş göreceli “değer” dairesi üzerinde düşünülmesi gereken en önemli konu ise 
kuşkusuz “değerli kılınmış” tüm bu “Dünyalı” varlıklara karşı insanın artan bir sorumluluğu 
olduğu yönünde ki müspet çıkarımıdır.  

 

Dünyalı olmak 

 

Dünyalı: isim. Dünya’da yaşayan kimse. 

               sıfat. Dünya’ya ait olan. 

 

İsim hâliyle “Dünya” olarak andığımız bu gezegende yaşayan her bir kimse için, sıfat hâli ile 
de Dünya’ya ait olan her şey için kulanılan geneli kapsayıcı bir ifadedir –çok az 
kullandığımızdan biraz da garipsediğimiz- şu “Dünyalı” sözü. 

Kendimize ne dediğimiz ve özümüzü nereye ait olarak gördüğümüz bir yana hepimiz 
için mutlak geçerliliğe sahip tek ve eksiksiz bir kimlik öğesi aranacaksa bulacağımız 
şey sadece Dünyalılık’tır. Zira hepimiz varolup yaşadığımız tek yurttan ötürü 
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Dünyalı’yızdır. Dünyalılık ifadesinde cinsiyet, ırk veya tür ayırımcılığı yoktur. Bu ifade 
kanının sıcaklığına, omurgasının mevcudiyetine, ekstremitelerinin şekline ve sayısına 
aldırmadan, –ne fenetik ne de genetik açıdan– birbirine benzeyip benzemediğine 
bakmadan; ister insan ister kuş, sürüngen, amfibi, balık yahut böcek olsun, Dünya 
üzerinde yaşayan büyük küçük her canlıyı kapsar. Yani insanoğlu olarak bizler, 
Dünya’da ki tek tür olmadığımız gibi tıpkı bizler gibi bu gezegen üzerinde aynı 
dinamiklerin güdümünde evrimleşen milyonlarca başka canlıyla varlık sahnesine 
çıktığımız şu Yeryüzü’nü paylaşmaktayız. Fakat doğma büyüme Dünyalı olan insan, 
diğer hiçbir Dünyalının yeltenmediği şekilde tek başına Dünya’yı domine etmeye 
meyillidir; üstelik çoğu zaman hayatta kalmak noktasında en az kendisi kadar başarılı 
olan diğer Dünyalıları değersiz birer objeye indirgeyen akla ve vicdana sığmayan bir 
tür ayırımcılığı yaparak.  

Irkçılık ve cinsiyetçilik gibi, tür ayrımcılığı da bir grubun menfaatini korumaya karşın 
diğer grupların menfaatini kısıtlayacak davranışlar veya önyargılardır. Eğer bir canlı 
uğradığı ayırımcılığın neticesinde en tabii haklarından mahrum kalarak acı çekiyorsa, 
bu acıyı görmezlikten gelmeyi mazur ve haklı gösterebilecek hiç bir ahlaki açıklama 
olamaz. Canlının “kimse” olmaktan gelen doğası ne olursa olsun, eşitlikler prensibi 
doğrultusunda “sezgileri olan bir canlının acısı, sezgi sahibi başka bir canlının acısıyla 
pekâlâ eş tutulabilir”.  

Irkçılar, kendi ırkının menfaatleri başka bir ırkın menfaatleriyle çakıştığında kendi 
ırkının menfaatlerini kayırarak bu prensibi ihlâl ederken cinsiyet ayırımcıları kendi 
cinsiyetini kayırarak bu prensibi ihlal ederler. Tür ayrımcıları da buna denk bir 
yaklaşımla kendi türünün menfaatlerinin diğer türlerin menfaatlerinden daha önemli 
olduğunu düşünürler. Kaldıki bu düşünceyi besleyen dogmatik ve bağnaz söylemlerin 
itibar gördüğü toplumlarda diğer türleri hâkir ve değersiz görmek yaygın bir anlayıştır.  

Üstelik her üç ayırımcılık’ın fikrî kalıbı neredeyse aynıdır. Her insan bir “kimse”dir, bir 
“şey” değil kabulünden hareketle “saygı” insanlık ailesinde ahlaki bir zorunluluk 
olmasına rağmen, bugünün –sözde modern– insan toplumunda bile kimse’ler arasında 
bir güç dengesizliği olduğunda güçlü olanın güçsüz olana sanki bir “şey”miş gibi 
davranarak hicap duymaksızın ahlaki saygısızlıklara yeltendiğini açıkça görebiliyoruz. 
Öyleki güçlü insanlar güçsüz insanları –yetersizlikleri bahanesi ile– emekleri üzerinden 
ve daha az zeki diğer canlıları ise –kendisi gibi acı hissetmediği savıyla– varlıkları 
üzerinden sömürüyor.  Oysa hayvanların sırf bizden daha az zeki oldukları için acı 
çekmediğini söyleyerek acı veren bir sömürüyü ve bu sömürüden beslenen tür 
ayırımcısı etik yoksunu bir toplum düzenini savunmak cehaletten başka ne olabilir. 
Kaldıki hiçbir rasyonellik taşımayan bu savunma gerçeği öğrenmek için vakti ve 
kararlılığı olan herkes tarafından çürütülebilir (Anonim, 2018).  Hayvanların acıyı 
hissetmesi konusunda bilebildiklerimiz esasen genelleme yapılamayacak kadar dar bir 
aralıkta ve sadece belirli hayvanların belirli uyaranlar karşısında nasıl hissettiği ile ilgili 
‘davranış çözümleme’ye dayalı subjektif gözlemler ve yorumlardan ibarettir. 
Hayvanların yaşamı sezgileyişleriyle ilgili olarak genelleyebileceğimiz tek şey olsa olsa 
bazı hayvanlarda insanlardakinden çok daha hassas ve gelişmiş sezgilerin bulunduğu 
ve doğal olmayan şekillerde ölürken çok acı çektikleridir.  

Dünyalılık Ekseninde “Denklik” Algısı 

Şüphesiz insanlarla bu dünyayı paylaşan sezgi sahibi diğer canlılar arasında belirgin ve ayırt 
edici fiziksel farklılıklar var ancak; neredeyse işaret edilen her bir fark, aynı kaynaklardan 
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geçinerek aynı çevrede yaşıyor olmamızdan ötürü analojik açıdan türlerimiz arasında ki 
benzerliklerin de ta kendisi. Bildiğimiz yaşamın tek yurdu Dünya’ya ortak olan her bir türün 
analojisi bu denli birbirine koşut görünürken yine bu Dünyalı türlerin muhtemelen tek bir atadan 
evrilip şekillendikleri ortak çevreye dair his ve sezişleri ne kadar farklı olabilirki?  Hayvanların 
insanlarla aynı istekleri paylaşmıyor oluşu ya da biz insanların anladığı her şeyi onların 
anlayamıyor oluşları; yine de bizlerle bazı ortak istek ve ihtiyaçlara sahip oldukları ve 
anladığımız bazı şeyleri aslında onların da anlayabildiği gerçeğini görmezden gelmeye 
yetebilir mi? Zira yemek ve su, barınak ve arkadaşlık, hareket serbestliği ve acıya maruz 
kalmamak gibi esenliğe dair en temel insani istekler, insan olmayan ama Dünyayı tıpkı insanlar 
gibi sezgileriyle yaşayan diğer canlılarda da var. Hayvan davranışlarına ilişkin yapılan 
gözlemler ışığında artık biliyoruz ki insanlar gibi diğer hayvanlar da yaşadıkları ve yüzünde 
gezindikleri Yer’i yani Dünya’yı sadece algılamıyor; bir takım girift düzenleri bile anlayarak 
yaşadıkları çevreyi kesinlikle tanıyor ve bir ölçekte tanımlayabiliyorlar. Onların göz ardı edilen 
bu yetkinlikleri, aynı zamanda düşmanca şartların hakim olduğu çevrelerde nasıl hayatta 
kalabildiklerinin de bir anlamda izahını ortaya koyarken; varoluştan gelen türsel 
üstünlüğümüzü toplumumuzun çarpık tüketim alışkanlıklarına istinaden kurduğumuz acımasız 
sömürü düzeninin yarattığı uhrevi yükün kaldıracı yapmamız, sezgisel yaşamlarını 
sömürdüğümüz tüm diğer Dünyalılarla aramızdaki belirgin bir “aynılık”, dünyevi bir “denklik” 
bulunduğu gerçeğini perdeleyememektedir. 

Bu hayvanlar ve bitkiler de bizim gibi, Dünya’da tek başlarına değiller ve sahip oldukları sezgi 
ile bunun gayet farkındalar. Tıpkı bizim gibi onlar da sadece kendilerine ait olan bir hayatın 
merkezindeler.  

“Prensibler” ve “Değerler” 

Bu örneklemeler  üzerinden sürdürdüğü dünyevi yaşama bakıldığında insanların; koyunlar, 
sığırlar, tavuklar ya da balıklar ile esasen “aynı durumda” olduğu pekâlâ görülmektedir. O 
hâlde özde çok farklı olmadığımızı zorlanmadan örnekleyebildiğimiz ve aynı Dünyayı 
paylaşırken doğrudan ve dolaylı olarak sömürdüğümüz tüm bu hayvanlar ve çevre, bizim 
onlara layık gördüklerimizin ötesinde neyi ya da neleri hak ediyorlar? Bizim dışımızdaki diğer 
Dünyalılara nasıl davranılması gerekiyor ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu kim 
söyleyecek? Tüm bunlar, psikolojik yönden onlarla aramızdaki temel benzerliği fark ve kabul 
edince kaçmadan ve kaçınmadan cevaplamamız gereken etik sorulardır. Ne ironiktir ki 
yeryüzünün doğal kaynakları üzerine kurduğumuz tiranlığın çevre üzerindeki baskısı, sebep 
olduklarımız karşısındaki umarsızlığımız ve türümüzü begenmişlikten gelen şımarıklığımız 
tarihte hiç olmadığı ölçüde artmışken; olağan sandığımız ve düzeyi ile pek övündüğümüz 
toplum düzeninin ne denli etik yoksunu, ayırımcı ve acımasız olduğunu anlamaya her 
zamankinden daha fazla hazırız. Bu tespitlerin gereğini yapmaksızın Dünya’ya ait 
olamayacağımız gibi Dünyalılığı kavramaksızın en büyük mucize olan yaşam’a ilişkin etik bir 
bakış açısı yakalayabilmemiz de kuru bir laftan ve esası ıskalayan nafile bir çabadan öte değer 
taşımayacaktır.  

İnsan sadece kendi yaşamını korumak için mi temel prensipler ortaya koymalıdır, yoksa 
insan dışında kalan canlı ve cansız varlıklar da insanın kendine dair gördüğü bu bencil 
koruma anlayışına tabi olmalı mıdır?  

İşte tüm bu sorgulayış bizleri çevre etiğinin cevap aradığı en temel “değer” tartışmasına 
götürmektedir. Öte yandan bahse konu alan bu sorgular yepyeni bir esasa dair olmayıp daha 
çok insanın ve içerisinde yaşadığı doğanın sınırlarını saptayarak “hak” tespiti üzerinden 
holistik bir anlayışla gözetilmesi gereken temel yaşam ilkelerinin belirlenmesiyle ilgilidir. Zira 
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iyi-doğru düzleminde çevre sorunlarına cevap arayan etikteki en büyük tartışma; değer 
algısındaki çok katmanlılık ya da en kısa tabiriyle müşterek hâle getirilememiş bir değer 
sorunu’ olup bugün dünya genelinde yaşadığımız kaotik durumu özetleyen temel sorgu şudur: 

Doğanın salt kendi başına bir değeri var mıdır, yoksa 
 doğanın değeri, bizim ona ne kadar paha biçtiğimize mi bağlıdır? 

Dünya üzerinde bulunan canlı ve cansız bütün varlıklar kendi içerisinde tutarlı bir sistemin 
parçasıdır. Bu yüzden holistik anlayışın egemen olduğu bir etik, cansız varlıkları da hukuken 
özne olarak görmek zorundadır. Buna göre insan dışında kalan canlı ve cansız tüm varlıklar, 
bizlerin kısaca biyosfer dediği yaşayan küre Dünya’da -sadece var oldukları için bile- 
varoluşsal bir değere sahip görülebilmeli; bu şekilde müstakil değere sahip her bir varlığın 
insan gibi bir diğer varlığa şartsız sömürü kaynağı olması -varoluşsal hakkı adına- 
reddedilmelidir. Ancak, dünyanın dört bir yanında kurulu her sosyal düzenin ortak karakterini 
oluşturan iktisadi dinamiklerin çevreye biçtiği paha ya da bir diğer ifadeyle “kullanım değeri” 
karşısında tek başına çevrenin metalaşması yazık ki kaçınılmazdır. Öte yandan “insan ve 
çevre” ilişkisinde insanı merkezde ve sahip olarak gören algılayıştan bütünün küçük bir 
parçası olduğunu bilen daha kompleks bir anlayışa doğru evrilme de –ironik bir şekilde– 
metalaştırılmış aynı çevrenin etkisiyle kaçınılmazdır. Dolayısı ile üzerinde tartışılacak tek 
kısım uzun zamandır tipolojik belirtileri gözlemlenebilen bu fikrî evrimin gerçekleşebilme 
olasılığı değil, ne kadarlık bir sürenin ya da ne ölçekte bir çevre felaketinin sonunda 
gerçekleşeceğidir. Bu bağlamda insanın çevreyle ve o çevreye paydaş tüm canlılarla 
ilişkisinde egemen kılacağı etik, hızla ve uzgörüsüzce metalaştırılan aynı çevrenin geleceğine 
doğrudan etkiyeceğinden “doğa” ya da öznel ve aslolan adıyla “Dünya”, başkalarınca artık bir 
araç olarak görülüp kullanılmadığı bir bakışımla yeniden kavranmalıdır. Zira biz insanları 
gelecekte mutlu ve sağlıklı kılabilecek olan yegâne ‘değer’lendirme budur. 

İnsanı merkeze koyan ve herşeyin sahibi sayan yaklaşım konunun başında belirtildiği üzere 
günümüz toplumlarında hâlen egemen olsa da insan merkezli yaklaşımın saf şeklinin 
uygulanması çevre duyarlılığı ve farkındalığı artan kitlelerin giderek çeşitlenen aksiyonları 
sayesinde neredeyse olanaksızdır. Zira küresel ölçeğe ulaşan çevresel sorunlar bu sığ çevre 
algısına sahip insan odaklı ve dogmatik etik yaklaşımı sürekli olarak kendi diyalektiği içerisinde 
çevreyi yeniden tanımlamaya ve evrilmeye zorlamaktadır. Oldukça olumlu böylesi gelişmelere 
rağmen Dünya’nın, -halihazırda yürürlükte ve düzene egemen durumdaki - insan merkezli tür 
ayırımcısı etiğin sahip olduğu dinsel ve tarihsel dinamiklerin baskısından kurtulup 
kurtulamayacağı ise yakın gelecek için hâlen belirsizdir. Şüphesiz üzerinde yaşadığımız Yer’i 
insanlık için tek ve ana yurt, yüzünü ise yegâne yaşam alanı olması sebebiyle “paha biçilemez” 
bir değer olarak kabul etmek, kanımca yer  ve yüzü’nün korunması açısından en önemli ve 
belirleyici fikrî ilerleme olacaktır. Zira bugün “çevre” adı altında yaşadığımız yeryüzü 
sorunlarının temelinde hâlâ Dünya’nın/doğanın, içsel değerini kaybederek araçsal değeriyle 
ön plana çıkarıldığı şuursuz bir faydacılığın ötesine geçememiş pragmatik ve tüketim odaklı 
materyalist bir sosyal yaklaşım yatmaktadır. Çevre bilincinden yoksun şekilde doğaya yönelim 
ise önemli olumsuzluklara zemin yaratmaktadır (Çapar, 2012). 

Küresel Ekonominin Dar Dünya Görüşü 

Buraya kadar etrafımızı çevreleyen tüm yaşamı hesaba katan bir çevre felsefesi üzerinden 
yaptığımız Dünyalılık açılımı, akla açıkca şu soruyu getiriyor: 

Peki yaşamla dolu bir Dünya’da yüzlerce yıldır dayatılan onca –esas’tan yana eksik- 
“doğru” tanımına ve –usül’den yana yanlı ve ayırımcı- düşünce kalıbına rağmen 
insanca yaşamak adına doğru olan nedir ve doğru düşünceye nasıl ulaşılabilir? 
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Bu yüzyılın özellikle son yarısında gelişen canlımerkezcilik, toprak etiği, derin ekoloji, 
toplumsal ekoloji ve ekofeminizm gibi kuramların belirlenmesi, “ök” sahibi insan sıfatı ile bu 
soruya cevap arama serüvenimizin olsa olsa henüz tamamlayamadığımız “us” fazı olarak 
kabul edilebilir. Cevabı ortaya çıkarabilmek için ikinci faza geçerek etik ve felsefi yönde en 
geçerli ve müşterek doğruyu belirleyemediğimiz sürece sosyolojik ekolojik ve ekonomik 
boyutlarıyla bugün küresel ölçekte karşılaştığımız çelişki ve içerisinde yaşadığımız toplum 
hiyerarşisinin beslediği çarpık “başarı” anlayışı yüzünden sorunların çoğalması kaçınılmazdır. 

Çok katmanlı hiyerarşik yapısı olan toplumlar aynı zamanda doğal çevrelerini kötüye 
kullanmaları ve ona zarar vermeleri olasılığı en yüksek olan toplumlardır (Bookchin, 1990). 
Toplumsal hiyerarşiler, doğayı sömürmek ve ona egemen olmak için gerekli olan psikolojik 
güdüyü ve maddi koşulları sağlamaktadır. Aynı zamanda hiyerarşik toplumlarda, toplumsal 
kurumlar, tarım ve teknolojiyle ilgili olan uygulamalar sömürüyü ve kaynağın denetimini 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir. Ekonomik verimlilik ve başarı böylesi toplumlarda 
baskı düzeyi, sömürünün sürekliliği ve denetimin sıklığı bağlamında tanımlanır (Des Jardins, 
2006). Ne kadar çok insanı çalıştırıyor, canlı cansız ne kadar çok doğal kaynağı 
sömürüyorsanız servetiniz, gücünüz ve toplum nazarındaki statünüz o kadar yüksek 
görülmektedir. Böyle bir toplum insanların başarısını, insan dışında kalan doğa üzerindeki 
baskı ve denetimle ölçer. Diğer bir deyişle insan sıfatı taşımaksızın ve yeryüzünde varolmak 
dışında mevcudiyeti üzerine herhangi bir kaygı atfedilemeyecek canlı ve cansız ne kadar çok 
varlık sömürülüyorsa “başarı” ve “kazanç”, sömüren için o ölçüde büyük görülmektedir. Tıpkı 
bugünün birçok uygar(!) toplumunda olduğu gibi. 

Şimdi ilk bölümde sorulan şu soruyu bir kez daha yineleyelim: 
 

Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kim söyleyecek? 

Bu noktada bir adım geriye giderek, güçlü düşünce birliklerinin kurulabildiği kimi alanları, çevre 
sorunlarına konulan kabul görmüş tanıları ve bu sorunların çözümünde izlenmesi salık verilen 
yordamları yeniden gözden geçirmek yararlı olacaktır. 

Çevre felsefecileri arasında, küresel ekonominin sahip olduğu dar dünya görüşünün ve 
ardında yatan yararcılık tercihinin reddedilmesi konusunda salt tüketici ‘istem’inin çevre 
politikasının ne olacağına karar veren ve çevrenin ‘değer’ini belirleyen başat etmen olmasına 
izin verilmemesi şeklinde güçlü bir uzlaşma vardır. Dünya, yaşadığımız çevrenin hemen her 
köşesinde karşılaşılan tahribatın yegâne nedeni olduğu bilinciyle ekonomik piyasalarda 
belirlenen kısa vadeli tüketim talepleri uğruna paraya tahvil edilebilecek ve sadece insanların 
tasarrufundaki asılı bir kaynak olarak görülmemelidir.  

Elbette farklı odaklar üzerinden insana ve içerisinde yer aldığı çevreye yönelik etik değerler 
üretmeye muktedir hemen her felsefe, bütün kuramsal farklılıklarına rağmen neredeyse ortak 
bir duyarlılıkla insani değerlerin çok uzun süredir yanlış anlaşıldığına işaret ederken; yakın ve 
uzak gelecekte yaşayacak insan nesli çıkarlarının yanlış yorumlanıp sürekli göz ardı 
edildiğine, bitkilere, hayvanlara ve doğal dünyanın “insan” dışındaki öğelerine verilmesi 
beklenen saygı ve hakkın küçümsenerek Dünya kaynaklarının adaletle paylaşılmadığı 
hususlarına dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu durum, günümüz toplum düzenine egemen 
olan ‘ekonomi temelli “Dünya” görüşü’nün işlettiği tüm pragmatik varsayımların ve tedavüldeki 
“değer” dizilerinin felsefi ve etik yönden sağlam olmadığının müşterek bir diyalektikle ilanıdır 
da. 

Etik Saptamalar-Analizler 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  207 
 

Ekoloji odağında farklı yöneylemler belirleyen her felsefenin fikir birliği ettiği konuların başında 
temiz hava, su, besin ve verimli tarım toprağı gibi temel ihtiyaçların karşılanması noktasında 
doğal ekosistemlerin gücünün sınırlı olduğunun ve her geçen gün çeşidi ve miktarı artan 
atıkları özümseyerek zarar görmeden onları zararsız hâle dönüştürebilme becerilerinin de aynı 
şekilde sınırlı olduğunun kabulü gelmektedir. Artık Dünya’mızın parçalanmış doğası içerisinde 
işleyen ekolojik süreçler eskiden olduğundan daha kırılgan ve sandığımızdan daha çok 
biribiriyle ilişkilidir. Dolayısı ile yaşayan bir gezegen kabulü ile “Dünya üzerindeki insan 
gayretleri daha az saldırgan, canlı ve cansız tüm kaynakların sömürüsü sürdürülebilirlik 
esasına sadık ve bugünkünden çok daha yumuşak olmalıdır (Kılıç, 2014)”. Geldiğimiz son 
noktada böylesi bir kabül, artık gelecek kuşaklar ve başka canlıların yarını için iyimser bir 
tavsiye değil; hâlihazırda bugünü yaşayan bizlerin iyiliği için vakit geçirmeden ‘insan bilinci’nde 
egemen olması gereken ilk ve temel farkındalıktır. 

İyi Strateji, İyi Etik 

Doğal dünyaya salt insanmerkezli değer atfedenler bile artık gezegen genelinde yaşanan 
sorunlar karşısında bunun gerekliliğini zor da gelse kabul etmektedirler. Zira hiç kimse hızlı 
ekonomik büyümenin ve sanayileşmenin hem etik hem de çevre üzerindeki yıkıcı gücünü ve 
bunun Dünya yüzündeki etkilerini artık görmezlikten gelememektedir. 19. Yüzyıl 
Avrupa’sından günümüzün Çin’ine kadar birçok coğrafyada yaşanan hudutsuz ekonomik 
büyümenin gerek ekolojik ve gerekse sosyolojik yönden ne denli yıkıcı etkiler ortaya koyduğu 
yüzyıllık yakın tarihin her satırında okunabilmektedir. Buna karşılık sürekli ve dengeli bir 
ekonomik gelişme idealini sağlamak adına bugün yapılması gereken ilk şey hem etik hem de 
ekolojik ilkelerin gözetilmesiyle olgunlaştırılacak yeni bir plandır. Bu çerçevede halka dayalı 
koruma gibi izlenceler, çevre adaleti anlayışının toplum şuurunda yerleşmesi, ekolojik haklar 
üzerinden toplum dairesinde sürdürülebilir yaşamın tanımlanması aynı zamanda sürekli ve 
dengeli bir ekonomik gelişmenin ilkeleriyle de bağdaşmaktadır (Des Jardins, 2006). İnsanların 
-hem kısa hem de uzun dönemde- iyiliklerinin kendi ekosistemlerinin sağlığıyla doğrudan 
bağlantılı olduğunu anlatarak bunun gerçekliğini çevre’lerinde olup bitenler üzerinden 
anlamalarını sağlamak, o ekosistemleri korumak adına en akla yatkın stratejilerdendir. Bu 
şekilde yerel halkı içerisinde yaşayıp kaynaklarından geçindikleri kendi yöreleriyle ilgili karar 
süreçlerine katılmaya özendiren bir yol, hem iyi bir stratejidir hem de çevre namına o toplumun 
kolektif bilincinde yeşerecek iyi bir etiktir. 

Kaynak Temelli Toplum Mimarisi 

Sokrates’in “küçük bir işle uğraşmıyoruz, nasıl yaşamamız gerektiğine akıl yoruyoruz” 
şeklindeki söylemiyle başlayan toplum ve çevre odağındaki ilk etik kavrayışımız, bugünün 
çevre sorunsalında yaşadığımız anlaşmazlıklara ve uyuşmazlıklara bakıldığında çözümün 
ancak birleşik ve kendi söyleminde tutarlı bir etikle mümkün olabileciğine işaret etmektedir. 
Zira, uygar toplumun göreli ihtiyaçlarını gidermek adına çevre üzerinden sürekli sömürülen 
Dünya kaynaklarına karşı birleşik ve tutarlı bir etik geliştiremeyen “toplum yaşamı”, bütünlüğü, 
ilkeleri ve yüklenimleri olmayan hafızasız bir “sürü yaşamı”ndan farksız olacaktır.  

Aslında çevre etiği odağında günümüz toplumuna egemen anlayışın genel hatları ile 
değerlendirildiği böylesi bir çalışmada ekolojik sorunların, Dünyalılık ekseninde irdelenen 
alanlardan yalnızca biri olduğunu gözden kaçırmak hayli kolaydır. Zira etkilerini 
gözlemleyebildiğimiz çevre tahribatı burada özetlenen Dünyalılık bilinci ve etik bağlamlar 
kapsamında ele alınarak tek tek çözümlenmelidir. Bu realitenin çözümlenme sürecinde 
ekolojik sorunlarının sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlarıyla hesaba çekildiği yeni bir üstsel 
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hukuk formasyonunun “çevre adaleti” kapsamında toplum tarafından içselleştirilmesi ise 
oldukça önemlidir. Biricikliğini kabul ettiğimiz bir Dünya’da çevreyi tahrip eden düzeni değil, 
incitilen yaşamı koruyan bir adalet dönüşümü sayesinde sürdürülebilirlik ekseninde kaynak 
temelli bir ekonomik modelle –hem düşünsel hem varlıksal alanda– gelişmeye devam 
edebilen yeni bir toplum anlayışı pekâlâ yapılandırılabilir. İnsan bu adımları atabilecek 
özgürlüğe sahiptir ve böyle bir amaç için toplumu yeniden düzenlemekte özgür olabilmelidir 
(Fresco, 2007). 

Sonuç 

Öyle görünüyor ki toplumun sağlıklı ve dengeli şekilde gelişebilmesi ancak her biri diğeri ile 
doğrudan ilgili ve toplumsal alanda sürdürülebilirlik düzlemini ayakta tutacak olan ekonomi, 
çevre ve etik şeklinde üç ayaklı bir düzenin sağlanması ile mümkün olabilir. Bu üçünden 
herhangi birinin istikrarsızlığı ya da yetersizliği; uzun vadede tek yurdumuz olan “Dünya” 
üzerinde “insan” onuruna yakışır bir diklikle ayakta kalabilme ihtimalini yazık ki azaltacaktır.  
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Özet: 

Genel Bilgi: Karsinogenezin aydınlatılmasında son zamanlarda model olarak 
seçilen Spalacidae, spontan kanser ve kimyasal karsinojenlerle uyarılmış tümör 
oluşumuna karşı direnç gösteren, hipoksik ortam koşullarına uyumlu ve uzun 
yaşam süresi ayrıca birçok organizmada bulunmayan eşsiz tümör baskılama 
mekanizmasına sahip memeli ailesidir. Tümör baskılayıcı olarak hücrenin çoğalma 
davranışında anahtar rol üstlenen p53 proteini ve hedef genleri, transkripsiyon 
kontrolü, DNA tamiri, hücre döngüsü kontrolü, genomik stabilite, kromozom 
segregasyonu, senesens, anjiyogenez, apoptoz ve tümör baskılanması gibi 
hücresel süreçlerde sahip olduğu moleküler etkileşimler yolu vasıtasıyla birçok 
görevi yerine getirmektedirler. 

Amaç: TP53 ve hedef geni p21’in DNA boyutunda analizi ve özellikle genlerin nihai 
ürünü olan proteinlerin fonksiyonlarında önemi yüksek domainleri kodlayan 
bölgelerinin taranmasının insan ve diğer organizmalar ile karşılaştırılması ile 
kansere direnç özelliklerinin araştırılması için zemin oluşturulması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Nanospalax farklı sitotiplerine sahip 30 körfare örneği dâhil edilmiştir. 
Mutasyon analizi için örneklerde TP53 ve hedef geni p21 geninde bulunan olası 
varyantları saptamak için DNA Dizi Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 
evrimsel süreçte organizmalar arasında ve somatik tümöre sahip insan örneklerine 
ait sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: TP53 ve transkripsiyonel aktivasyonu sağlanan siklin bağımlı kinazların 
inhibitörü p21 de 38 varyant tespit edilmiştir. Homolog Gene-Multiple alignment tool 
kullanılmasıyla aminoasit dizilerinin karşılaştırılması sonucunda tespit edilen 
değişimlerin evrimsel süreç boyunca türler arasında korunmuş olan kritik önemdeki 
noktalarda bulunduğu belirlenmiştir. TP53 ve p21’de tespit edilen değişimlerden 
polyphen-2 programı ile in-silico analizi sonucunda skorlamasının 1’e yakın olması 
nedeniyle insan üzerinde patojenik özellikte olduğu tespit edilen değişimler 
mevcuttur. 

Sonuç: Tespit edilen varyantların körfarenin hipoksik ortama adaptasyonunu ve 
apoptozdan kaçabilme özelliği sağlamasında katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nannospalax, TP53/p21, mutasyon, polimorfizm, anti-kanser, 
hücre döngüsü 

 

1. Giriş 

2016 yılı verilerine göre Dünya mortalite ve morbidite nedenleri arasında kanser ilk 
sırada gelmekte ve yaklaşık her yıl 8,8 milyon insanın ölümüne neden olduğu rapor 
edilmektedir (www.kanser.org.tr). Kanser gibi bir hastalığın tedavisinin en önemli 
aşaması şüphesiz hastalığın nedeninin açığa çıkması ile mümkün olacaktır. Hastalığın 
oluşum mekanizmasının anlaşılabilmesi ile tedavilerde doğru hedeflerin seçimi 
mümkün kılınacaktır. Bu nedenle artan bilgi ve gelişen bilimsel teknolojilerin kullanımı 
sayesinde hastalığın oluşum mekanizması üzerinde çalışmalar gerçekleştirilebilmekte 

mailto:dilarafatmaakin@gmail.com
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ve analiz sonuçları biyoinformatik araçlar ile karşılaştırmalı olarak 
yorumlanabilmektedir. 

Kemiriciler içinde toprak altı ekolojik nişini kullanan ekstrem örneklerden olan 
Spalacidae familyasının temsilcileri Anadolu’da bir bölgeden köken almıştır. Körfareler 
hipoksiya toleranslı (% 3’e kadar O2’ye düşen), uzun ömürlü (>20 yıl) kemirgenlerdir. 
Günümüzde Güneydoğu Avrupa, Anadolu, Kafkasya, Transkafkasya, Ukrayna, 
Ermenistan, Suriye, Filistin, İsrail, Irak, Ürdün ve Kuzey Afrika’da yayılış 
göstermektedir (Savic ve Nevo, 1990; Topachevskii, 1969). Sınırlı sayıda çeşitlilik 
gösteren İsrail körafare populasyonları farklı bakış açılarına sahip çalışmalarda tekrar 
tekrar analiz edilirken, Türkiye körfareleri sadece karyolojik ve morfolojik yapıları ve az 
miktarda filogenetik yapıları bakımından araştırılmıştır. Özellikle İsrail’deki N. 
ehrenbergi sitotipleri üzerine Tıp alanında yapılan çalışmalarda körfareler kanser 
çalışmalarında model organizma olarak kullanılmaktadır.   

Yapılan çalışmalarda körfareleri (Nannospalax) ilginç kılan en önemli özelliğinin 
kansere karşı son derece yüksek bir dirence sahip olmaları olduğu bildirilmiş ve 
yaşadıkları düşük oksijenli alanlarda bir memeli olarak hücrelerinin apoptosize 
uğrayarak ölmesi beklenirken evrimsel süreçte direnç mekanizma geliştirmiş oldukları 
rapor edilmiştir. Özellikle tümör baskılayıcı protein olarak bilinen p53'ün evrimi 
açısından Nannospalax ehrenbergi yaygın olarak çalışılmakta olan türlerden biridir. 

Bu canlılar özellikle yaşlanma ve yaşlanma ile ilgili bozuklukların hiçbir belirtisini 
göstermeyen canlılardır. Uzun bir zaman periyodunda (50 yıl) İsrail körfareleri üzerine 
yapılan çalışmalarda, binlerce birey arasında spontan tümörlere rastlanmadığı 
raporlanmıştır (Manov vd., 2013). Körfare genomu dizileme çalışmaları sonucunda, 
adaptif özelliklerinin temelini oluşturan genomik profile sahip oldukları ortaya 
çıkartılmıştır. Artmış oranda DNA düzenlenmesi, azalmış kromozomal düzenleme, 
görsel sistem genlerinin karanlığa uyum sağlayacak şekilde adaptasyonu, solunum 
sistemi proteinlerinin hipoksik ve hipercapnik koşullara adaptasyonun yanı sıra 
hipercapni bağımlı ağrılara karşı duyarlılığın azaldığıda rapor edilmiştir (Schmidt H vd., 
2017). 

Mevcut bilinen verilerin aksine; p53 DNA bağlanma Domaininde, tümör ilişkili 
mutasyonlardan biri olarak bilinen türler arası evrimsel süreçte yüksek ölçüde 
korunmuş olan  Arg-174 için körfare; insan, fare ve diğer 41 türle karşılaştırıldığında 
Arginin amino asidinin Lisine (Lys-174) dönüştüğü  rapor edilmiştir. Bu mutasyonun 
fonksiyonel etkisi olarak körfare p53 proteini apoptoz kontrolünü sağlayan hedef 
genleri uyaramamakta ve bu durum apaf1, puma, pten ve noxa gibi genlerin 
anlatımında eksiklik yaratırken hücre döngüsünün kontrolü ve homeostasis genlerinin 
aşırı aktive edilmesi ile sonuçlanmakta olduğu bildirilmiştir. Lys-174, apaf1 anlatımının 
inaktive edilmesinde kritik olduğu belirlenmiştir. Arg-174 ‘ün dimerizasyon için önemli 
bir kodon olduğu fakat körfare Lys-174‘ün bu gibi etkileşimleri engellediği P53 
modellerinde gösterilmiş ve bu mekanizmanın körfarenin hipoksik ortama 
adaptasyonunu, apoptozdan kaçabilme özelliğinin sağladığı düşünülmektedir (Ashur-
Fabian O vd., 2004). Özellikle Arg-174 kodonunun hayati önemi; bilinen insan 
tümörlerine neden olan 5, Tp53 mutasyonundan biri olduğu şeklinde rapor edilmiştir 
(Shams I vd.,2014).  

Bu çalışma Türkiye’de yayılış gösteren körfare cinsi üyelerinin kansere direnç 
mekanizmasının aydınlatılması için zemin oluşturabilecek önemli bir çalışmadır.  
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Ülkemizde bulunan körfarelere ait farklı sitotiplerin, seçilen hücre döngüsü anahtar 
genlerinin genomik dizisinin durum belirlenmesinin yapılacağı ilk çalışmadır. Türkiye 
farklı kromozomal formlara sahip körfare bireylerine ev sahipliği yapmaktadır, bu 
formlar arasında evrimsel olarak ayrımın belirlenebilmesi için hücre döngüsü anahtar 
genleri olan ve türler arası korunmuşluk düzeyleri yüksek olan Tp53 ve p21 seçilmiştir, 
bu ayrımın ortaya konulacağı ilk evrimsel analiz çalışmadır.   

Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren körfare cinsine ait farklı sitotiplerde hücre 
döngüsünde anahtar rolü olan TP53 ve hedef geni olan p21 genlerinin hücresel olarak 
belirlenmiş önemli domainlerini kodlayan eksonların dizilenmesi yapılarak, 
kromozomal formlar açısından farklılıklarının ortaya konulabilmesi, bu genlerin 
evrimsel süreçte diğer canlılar ile karşılaştırılarak olası korunmuşluğun belirlenmesi, 
literatürde belirtilen p53 Arg-174 kodonu gibi olası yeni noktaların p53 ve p21 genleri 
için belirlenmesi ve olası gen değişimlerin sonucunun ortaya konulması ile kanser 
direnç mekanizmasının araştırılabilmesine zemin oluşturabilmesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyalin Toplanması ve Hazırlanması 

Bu çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. Çalışmaya farklı 
bölgeden toplanan ve teşhis edilen N. xanthodon (2n = 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
54C, 54T, 56, 58, 60), ve N. ehrenbergi (2n = 48, 52, 54, 56) türlerine ait toplam 34 
körfare örneği (17 farklı sitotip) dâhil edilmiş ve çalışılmıştır. Çalışılmış olan her sitotip 
için 1 erkek ve 1 dişi olmak üzere toplam 34 birey değerlendirilmiştir. Bu araziden 
toplanan örnekler kapanlar ile canlı olarak laboratuvara getirilmiş, hayvan bakım 
odasında bir süre bekletildikten sonra Hayvan Deneyleri Etik Kurulu yönetmeliğine 
uygun olarak kesilmiş ve daha sonra kullanılmak üzere kan ve doku örnekleri alınmış 
olup, -86 °C derin dondurucuda muhafaza edilmiştir. Hayvanlar üzerine yapılan 
deneyler Niğde Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 19.09.2018 tarihli 
Dosya no. 31936052/050.99’lu karar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Hayvanların 
araziden canlı olarak yakalanması Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2018 tarihli ve 21264211-288.04- E.2946121sayılı 
Biyoçeşitlilik- araştırma izni ile gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Varyant Analizi 

2.2.1.Nannospalax Örneklerinin DNA İzolasyonu 

Nannospalax cinsine ait örneklerin kas, böbrek ve karaciğer dokularından DNA izole 
edilmiştir. Bu işlemde Doyle ve Doyle (1991) metodu modifiye edilerek CTAB DNA 
izolasyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

2.2.2 DNA Saflık ve Miktar Tayini 

PCR analizine başlamadan önce izole edilen çözeltide tam olarak ne kadar DNA’nın 
bulunduğunu belirlemek için çözeltinin DNA derişimleri ultraviole (UV) absorbans 
spektrofotometresinde hassas olarak ölçülmüştür. Nükleotitlerin heterosiklik halkaları 
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260 nm dalga boyunda maksimum absorbans özelliği gösterdiğinden dolayı 260 nm’de 
ölçülen absorbsiyon değerleri oldukça saf olarak izole edilen nükleik asitlerin 
mikrogram düzeyinde miktarların belirlenmesinde kullanılmıştır. Saf bir DNA 
numunesinin 260-280 nm’daki absorbanslarının oranı 1.8 olmalıdır. 1.8’den düşük 
oranlar, hazırlanan DNA’nın fenol ya da proteinle bulaşık olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada kullanılan izole DNA’ların saflık değerleri 1.80 - 2.00 arasında değerler 
göstermiştir. 

2.2.3. DNA Dizi Analizi 

Mutasyon analizi için 17 farklı körfare örneğinde p53 ve onun hedef geni olan p21 
geninde bulunan olası mutasyon ve polimorfizmleri saptamak için Sanger DNA Dizi 
Analizi tekniği kullanılmıştır. Sanger DNA Dizi Analizi ABI Prism 3100 (Applied 
Biosystems) kapilar otomatik sekans sisteminde hizmet alımı yapılarak 
gerçekleştirilmiştir ve elde edilen sonuçlar Chromas 2.6.5 Technelsiyum DNA 
Sequencing Yazılımı ile analiz edilmiştir. 

2.2.4.Tespit edilen TP53 ve p21 varyantları in-silico analiz  

Tespit edilen varyantların hastalık oluşturucu patojenik özelliğinin olup olmadığını 
belirmek amacı ile PolyPhen-2 programı kullanılmıştır. Bu program otomatik olarak 
girilen her mutasyonun benign veya patojenik olup olmadığını olasılık skoruna göre 
belirlemektedir ((http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/). 

2.2.5. Türler Arasında Evrimsel Analiz 

Tespit edilen mutant amino asitlerin evrimsel korunmuşluk analizleri,  NCBI e-veri 
tabanındaki “Homolog Gene-Multiple alignment tool” kullanılarak farklı tür arasında  
(Homo sapiens, Rattus norvegicus, Mus musculus, Pan troglodytes, Felis domesticus, 
Canis lupus familiaris, Bos taurus, Sus scrofa  Xenopus tropicalis) değerlendirilmiştir 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ genbank/).  

3. Bulgular 

3.1. Materyal Hazırlık Aşama Sonuçları 

Çalışmaya farklı bölgeden toplanan ve teşhis edilen N. xanthodon (2n = 36, 38, 40, 44, 
46, 48, 50, 52, 54C, 54T, 56, 58, 60), ve N. ehrenbergi (2n = 48, 52, 54, 56) türlerine 
ait toplam 30 körfare örneği dâhil edilmiş ve çalışılmıştır. Bu çalışmada hücre döngüsü 
için önemli olan TP53 ve p21’in genetik varyantlarının farklı lokasyonlardan toplanan 
(2n:40-60) kromozom sayısında değişen körfare örneği üzerinde çalışılmıştır (Table-
1). 
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Tablo 1. Örnek lokasyonları ve kromozom sayıları 

Örnek No Kromozom Sayısı Takson Lokasyon 

1 2n = 58 N. xanthodon Niğde 

2 2n = 52 N. ehrenbergi İskenderun 

3 2n = 54 N. ehrenbergi Adana-Ceyhan 

4 2n = 48 N. ehrenbergi Hatay 

5 2n = 60 N. xanthodon Aksaray 

6 2n = 50 N. xanthodon 
Kahramanmaraş-

Andırın 

7 2n = 54 N. xanthodon Tütünbeyli 

8 2n = 48 N. xanthodon Ağrı 

9 2n = 48 N. xanthodon Van 

10 2n = 46 N. xanthodon Osmaniye-Kadirli 

11 2n = 46 N. xanthodon Adana-Kozan 

12 2n = 44 N. xanthodon Tunceli 

13 2n = 52 N. xanthodon Bolu 

14 2n = 50 N. xanthodon Ardahan 

15 2n = 56 N. xanthodon Adana 

16 2n = 52 N. ehrenbergi Elazığ 

17 2n = 53 N. ehrenbergi Adana-Ceyhan 

 

3.2. Varyant Analiz Sonuçları 

Çalışmamıza dâhil edilen 30 körfare örneklerinden izole edilen DNA’lardan TP53 ve 
p21 varyantlarını tespit etmek için Sanger DNA Dizi Analizi ile yapılmıştır. Varyant 
analizi sonucunda TP53 ve onun hedef geni olan transkripsiyonel aktivasyonu 
sağlanan siklin bağımlı kinazların inhibitörü p21 de toplamda 38 varyant tespit 
edilmiştir. TP53 ve p21 de tespit edilen değişimler Şekil-1’te verilen 
elektrofrogramlarda gösterilmektedir. Tespit edilen varyantların tamamı nükleotid 
değişimi olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 1 Tespit edilen varyantların DNA Dizi Analizi Görüntüsü 

 

Tespit edilen varyantlardan TP53’te p.S94L, p.P96L, p.E202K, p.L262P, p.R282P, 
p.L293P P53 DNA bağlanma domaini üzerinde bulunmaktadır. p53’ün hem 
transkripsiyon faktörü olarak işlev göstermesinde hem de transkripsiyondan bağımsız 
mekanizmalarla DNA ilişkili işlevlerini gerçekleştirmesinde bu bölge oldukça önemlidir. 
Onkogenik mutasyonlar sıklıkla p53 geninin bu bölgesini kodlayan dizilerinde 
oluşmaktadır (Şekil-2). 

p.I69V, p.P73L ve p.V81A Prolin Rich Domain üzerinde bulunmaktadır. Bu bölgedeki 
60-90  amino asit kodonları arasında kalan bölge, hücre büyümesinin ve apoptozun 
p53 aracılı baskılanmasında rol oynar. 

Tespit edilen varyantlardan P21’de p.V67I,  p.A64T siklin/siklin bağımlı kinaz (CDK) 
etkileşimlerine özgü amino asitleri kodlayan CDK bölgesi üzerinde bulunmaktadır.  Bu 
bölge CDK ve rezidülerle temas eder, CDK'nın ATP bağlama bölgesi Tyr-77 (Y77)’yi 
bloklar, böylece katalitik aktivite inhibe olmasını sağlamaktadır (Şekil-2). 
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Şekil 2 Tespit edilen varyantların domain yapıları üzerinde gösterimi 

3.3. TP53 ve p21 Varyantları in-silico Analiz Sonuçları 

Çalışmamızda tespit edilen varyantların hastalık oluşturucu patojenik özelliğinin olup 
olmadığını belirmek amacı ile PolyPhen-2 programı kullanılmıştır. Bu program 
varyantın tespit edilen skorunun 1’e yakın olması varyantın patojenik özelliğinin 
olduğunu ve olası proteinin fonksiyonu etkileyeceğini öngörmektedir. Çalışmamızda 
tespit edilen TP53 p.R282C ve p.P98L’nin insan TP53 proteini üzerinde olduğunu ve 
bu değişiklerin sonuçlarının varsayımsal sonuçlarına bakıldığında polyphen-2’le analizi 
sonucunda skorlamasının 1’e yakın olması nedeniyle patojenik özellikte olabileceği 
tespit edilmiştir (Şekil-3). 

P21 için p.A64T, p.V67I ve p.G80S’nin  insan P21 proteini üzerinde olduğunu ve bu 
değişiklerin sonuçlarının varsayımsal sonuçlarına bakıldığında polyphen-2’le analizi 
sonucunda skorlamasının 1’e yakın olması nedeniyle patojenik özellikte olabileceği 
tespit edilmiştir (Şekil-3). 

 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  216 
 

 

Şekil 3 Tespit edilen varyantların insan üzerinde olası patojenik etkisi 

3.4. Türler Arasında Evrimsel Analiz Sonuçları 

NCBI e-veri tabanı içerisinde yer alan “Homolog Gene-Multiple alignment tool” 
seçeneği kullanılarak 3 farklı tür arasında, tespit edilen mutasyonların etkilemiş olduğu 
aminoasit dizilerinin karşılaştırılması ile TP53 tespit edilen ( p.V81A, p.P98L, p.L293P, 
p.I69V, p.S94L, p.E202K, p.P73L, p.L293P,p.L262P,p.R282P, p.R282C) ve p21 
(p.G80S, p.V67I, p.P122S, p.R45Q, p.S95N, p.E106D, p.L100V, p.L100I) varyantların 
evrimsel süreç boyunca Homo sapiens, Rattus norvecigus, Heterocephalus glaber 
(Naked Blind mole rat) ve Nanospalax türleri arasında kritik önemdeki noktalarda 
bulundukları belirlenmiştir.  

TP53’ te tespit edilen p.I69V Nanospalax için Izolösin iken karşılaştırma yapılan diğer 
türlerde Prolin olarak evrimleşmiştir. Bizim çalışmamızda ise 69.kodonda bulunan 
Izolösin yerine Valin kodlanmaktadır. 77.kodonda bulunan Treonin karşılaştırma 
yapılan diğer türlerde Alanin olarak evrimleşmiştir. Bizim çalışmamızda 77. Kodonda 
bulunan Treonin sinonim değişim nedeni değişmeyerek Treonin olarak 
kodlanmıştır.81.kodonda bulunan Nanospalax için Valin kodlanmasına rağmen Homo 
sapiens ve Heterocephalus glaber’de Alanin olarak kodlanmış, Rattus norvecigus’ta 
ise Valin olarak evrimleşmiştir. 293.kodonda bulunan Lösin karşılaştırma yapılan tüm 
diğer türlerde birbirinden farklı olacak şekilde evrimleşmiştir (Şekil 4). 

P21’te tespit edilen p.G80S,p.A64T, p.V67I, p.R45Q, p.E106D, p.L100V, p.L100I 
karşılaştırma yapılan tüm türler arasında korunmuştur. Ancak p.S95N Homo sapiens’te  
Glisin olarak evrimleşmiş, p.S122S ise Homo sapiens ve Heterocephalus glaber’de 
Prolin olarak evrimleşmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 4 Tespit edilen TP53 varyantlarının evrimsel koruma analizleri. 

.  

Şekil 5 Tespit edilen P21 varyantlarının evrimsel koruma analizleri. 
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4. Sonuçlar 

Hücre döngüsü mekanizmasında önemlileri eşsiz olan, herhangi bir fonksiyon 
eksikliğinde hücreye ölüm kararı almak gibi bir ciddi karar mekanizmasında bırakan ve 
eğer anomali giderilemez ise genetik olarak anomalilere sahip ve kanserleşmiş 
genomların, hücrelerin oluşmasına neden olan ve fonksiyonlarının getirdiği önem 
nedeni ile evrimsel süreçte canlılar arasında korunmuş olan p53 ve hedef proteinini 
olan p21’i kodlayan genlerde özellikle Spalacidae ailesi gibi kansere direnç 
mekanizması olan organizmaların farklı gen dizilimleri olabileceği ve farklı bir protein 
yapısı olabileceği öngörülmektedir. 

Çalışmamızda kanser direnç mekanizmasına sahip olduğu kanıtlanan İsrail 
körfarelerinin yakın akraba tür ve sitotiplerini içeren Türkiye körfarelerinin TP53 ve p21 
tümör baskılayıcı genler için taşıdıkları olası gen değişimlerinin apoptozis ve hücre 
döngüsü kontrol mekanizması açısından incelenerek etkilenen gen ve/veya yolakların 
belirlenmesinin yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca proje önerimizde materyal olarak 
kullanılan ülkemize özgü Nannospalax ile daha önce kanser oluşumuna direnç 
mekanizmasını araştıran moleküler çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Genom 
sağlayıcılarda olan Nannospalax genom dizisi ülkemizden farklı türlere aittir. Bu ve 
benzeri çalışmalar ile kendi ülkemizdeki Nannospalax sitotipleri için kanser moleküler 
mekanizmasını tabanlı çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için ilk protokollerin 
oluşturulmasını mümkün olmuştur. 

Çalışmamızda p53 ve onun hedef proteini olan transkripsiyonel aktivasyonu sağlanan 
siklin bağımlı kinazların inhibitörü p21 de toplamda 38 varyant tespit edilmiş ve tespit 
edilen varyantlar ilk kez bizim çalışmamızda belirlenmiştir. 

Ayrıca tespit edilen varyantların türler arası evrimsel analiz sonuçları, evrimsel süreç 
boyunca korunmuş amino asitleri etkilemeleri ve bulundukları domain bölgeleri 
nedeniyle ve yine analiz edilen olası patojenik etkileri nedeniyle anti kanser özelliğinde 
etkili olabileceğini düşündürmektedir. P53, kor bölgesi olarak bilinen prolince zengin 
domain (PRD) ve DNA bağlama domain (DBD) domainlerini kodlayan nükleotid 
dizilerinde saptadığımız değişimler sonucunda bu değişimlerin TP53 ürününün 
fonksiyonunu bozucu ve/veya kör fare için adaptif özellik kazandırıcı olabileceğini 
söylemek mümkündür. 

TP53 hücre çoğalmasında görev alan anahtar pozisyondaki önemli bir tümör 
baskılayıcı gendir. P53; memeli hücrelerinde, transkripsiyon kontrolü,  DNA tamiri, 
hücre döngüsü kontrolü, genomik stabilite, kromozom segregasyonu, senesens, 
anjiyogenez, apoptoz ve tümör baskılanması gibi hücresel süreçlerde direkt ya da 
sahip olduğu moleküler etkileşimler yolu vasıtasıyla dolaylı olarak birçok görevi yerine 
getirmektedir (Greenblatt MS vd,1994). Kanser hücrelerinde en sık mutasyona 
uğrayan genin TP53 olduğu bulunmuş ve kanserlerin %40-50’sinde p53 inaktivasyonu 
olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Mutant p53 proteini bulunduran kanser 
hücreleri bulundurmayan kanser hücrelerine göre daha hızlı bölündükleri, diğer 
hücrelerden farklı olarak invazyon ve metastaz gerçekleştirdikleri yapılan birçok 
araştırmada gösterilmiştir (Doyle B vd, 2010, Kastan MB vd 2007).  

TP53 geni insanlarda izlenen kanserlerde mutasyonu en sık saptanan gendir. 
Kanserlerin %50’sinden fazlası TP53 mutasyonu içerir. Bu nedenle TP53 
araştırmacılar için ilgi odağı olma özelliğini yıllardır sürdürmektedir. İnsan 
kanserlerinde TP53 mutasyonlarının önemli bir kısmı (>%95) DNA bağlanma bölgesini 
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kodlayan dizide (ekzon 4, 5, 6, 7, 8, 9’da) yerleşim göstermektedir. Bu alanda belirli 
hot-spot mutasyonlar tanımlanmıştır (kodon 175, kodon 245, kodon 248, kodon 249, 
kodon 273 ve kodon 282).(Song, 2007). 

174.kodonda bulunan Arginin 57 farklı insan tümöründe mutasyon bölgesi olarak tespit 
edilmiştir (Shams I vd.,2014). Kör farede olan Arginin amino asidinin Lisine (Lys-174) 
dönüşmesi 8 farklı insan tümöründe patojenik olarak rapor edilmiştir, bizim 
çalışmamızda körfarede tespit edilen p53 varyantlarından p.R282C ve p.P98’nin insan 
p53 proteini için olası patojenik etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan  in vitro çalışmalarda TP53 mutasyonları ile ya da MDM2 genin aşırı 
ifadelenmesi sonucu inaktif pozisyona gelen p53 hipoksik mikroçevrede gerçekleşen 
tümör progresyonu sırasında tümör hücrelerine seçici bir avantaj sağlayarak hayatta 
kalmalarını sağlamakta olduğu bildirilmiştir. Çoğu missense karakterde olan 
mutasyon/varyantlar sonucu p53’ün çeşitli onkogenik özellikler kazandığı 
bilinmektedir. Körfare p53’te evrimsel süreçte kazandığı bu moleküler değişiklikler ile 
mutant p53 proteini FAS, kaspazlar ve NF-κβ üzerine etki ederek apoptozu inhibe 
edebilir (Ashur-Fabian O vd., 2004). 

Çalışmamızda tespit edilen p53 proteini önemli domainleri kodlayan TP53 
varyantlarıda kansere karşı olan adaptif mekanizmanın kazanılmasında etkili 
olabileceğini düşünmekteyiz. 

P53 Spesifik DNA bağlanma domaini ile birçok genin transkripsiyonel aktivasyonu 
sağlanarak hücresel cevabın oluşması sağlanmaktadır. Aktivasyonu gerçekleşen, 
hücre döngüsünde kontrol noktası olarak görev yapan ve evrimsel süreçte canlılar 
arasında yüksek derecede korunmuş olan p21; P53 tarafından transkripsiyonel 
aktivasyonu sağlanan siklin bağımlı kinazların baskılanmasını sağlamaktadır. p53, 
p21'in ana transkripsiyon düzenleyicisidir (Zhu vd,1995). p21'in karsinogenez ve 
tümörlerin ilerletilmesinde anahtar bir işlevi olduğunu göstermiştir. Apoptoz inhibisyonu 
p21'in en iyi bilinen onkojenik fonksiyonudur.  p53, DNA hasarına yanıt olarak etkisini, 
siklin-bağımlı kinaz inhibitörlerinden (CDKI) biri olan p21 proteininin ifade edilmesini 
sağlayarak gösterir. Hücre morfogenezi, hücre mortilitesi, hücre canlılığı, anjiogenez 
ve mitoz gibi pek çok hücresel fonksiyonda görev alır ve evrimsel süreçte türler 
arasında korunmuş dizilime sahip önemli bir diğer gendir. P53 inaktive olduğunda DNA 
hasarına yanıt olarak oluşan p21 düzenlenmesi de kaybolduğu rapor edilmiştir. p21’in 
transkripsiyonel aktivasyonunu p53’ün kontrolü altındadır. p21 geni hücrenin geç G1 
fazında kalarak, S fazına geçmesine engel olmasında görev alan hücre döngüsü 
kontrol elemanıdır (Hydbring P vd.2016). 

p21 genindeki somatik mutasyonlara insan kanserlerinde nadir olarak rastlanmıştır p21 
kodon31 mutasyonu insan populasyonlarında en sık rastlanılan p21 mutasyonudur. 
p21 kodon31, akciğer, göğüs, idrar kesesi ve kolon tümörlerinde rastlanmıştır. p21 
geninde saptanan bir diğer mutasyonda de 80. kodonda görülen değişimdir. 
Çalışmamızda p21’de tespit edilen p.A64T, p.V67I ve p.G80S’in insan p21 proteini için 
olası patojenik etkisi tespit edilmiş ve 80. kodonda farklı tümör tiplerinde tespit edilen 
değişim çalışmamızda da tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak P53 proteini ve hedef proteini P21 DNA hasarı, radyasyon, mutajenik 
kimyasallarla temas olduğunda aktive olan ve döngünün inhibisyonunu sağlayarak 
(Hücre döngüyü durdurarak ya da apoptozisi indükleyerek) hücreyi koruyan acil fren 
mekanizmasıdırlar ve hücre için en önemli kontrol noktasını oluşturmaktadırlar. 
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Evrimsel süreçte bu önemli proteinler, kör fare gibi çeşitli stres koşullarında hücresel 
cevabı, DNA hasarı ve hipoksi nedeni ile oluşan hücre bölünmesi durdurulması ve 
apoptozu kontrol altında tutmak için ve tümör progresyonu ile benzer özelikte 
adaptasyona uğramıştır. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME NOVEL 1-(4-
PIPERIDINECARBOXYAMIDE-1-YL-METHYL)-3-ALKYL/ARYL-4-(3-

ETHOXY-4-BENZENSULFONYLOXYBENZYLIDENAMINO)-4,5-DIHYDRO-
1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ONES 

Haydar Yüksek, Gül Özdemir 

Kafkas University, Department of Chemistry, 36100 Kars – Turkey  
hyuksek61@gmail.com 

 

Abstract: In this study, because of potential biological activity, five new Mannich 
bases were synthesized by the reactions 3-alkyl/aryl-4-(3-ethoxy-4-
benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one with 
formaldehyde and 4-piperidinecarboxamide. The structures of five new compounds 
characterized from the mass, IR, 1H-NMR, 13C-NMR spectral data with elemental 
analysis.  

Keywords: Synthesis, 1,2,4-Triazol-5-one, Mannich Base 

 

1. Introduction 
 
1,2,4-Triazole and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives have been found to 
have wide range of biological activity (Aktas-Yokus et al., 2017; Bahçeci et al., 2017; 
Thakkar et al., 2017; Abuelhassan et al., 2018; Khalid et al., 2018). In addition, several 
articles about the synthesis of some N-arylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-
one derivatives have been published (Yuksek et al., 2013; Aktas-Yokus et al., 2017; 
Bahçeci et al., 2017). A lot of literatures have shown that Mannich bases posses potent 
biological activities (Karthikeyan et al., 2006; Satyanarayana & George, 2002; Ying et 
al., 2008; Al-Abdullah et al., 2014; Vishnu et al., 1986).  
 
In the present paper, the synthesis of five novel 1-(4-piperidinecarboxyamide-1-yl-
methyl)-3-alkyl/aryl-4-(3-ethoxy-4-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-
1H-1,2,4-triazol-5-ones (2a-e) were synthesized by the reactions of 3-alkyl/aryl-4-(3-
ethoxy-4-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 
(1a-e) with formaldehyde and 4-piperidinecarboxyamide (Scheme 1). 
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Scheme 1. 

2. Materials and Methods 
2.1. Chemicals and Apparatus 

Chemical reagents and all solvents used in this study were purchased from Merck AG, 
Aldrich and Fluka. Melting points which were uncorrect were determined in open glass 
capillaries using an Electrothermal 9100 digital melting point apparatus. The IR spectra 
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were obtained on a Perkin-Elmer Instruments Spectrum One FT-IR spectrometer. 1H 
and 13C NMR spectra were recorded in deuterated dimethyl sulfoxide with TMS as 
internal standard using a Bruker Ultrashield spectrometer at 200 MHz and 50 MHz, 
respectively. The starting compounds 1a-e were prepared according to the literature 
(Özdemir et al., 2017).  

2.2. General procedure for the synthesis of 1-(4-piperidinecarboxyamide-1-yl-
methyl)-3-alkyl/aryl-4-(3-ethoxy-4-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2a-e) 

3-alkyl/aryl-4-(3-ethoxy-4-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-
triazol-5-ones (1) (5 mmol) dissolved in ethanol was treated with formaldehyde (10 
mmol) and 4-piperidinecarboxyamide (6 mmol). The reaction mixture was refluxed for 
3 h. Then the reaction mixture were cooled and filtrated. Several recrystallizations of 
the residue from an appropriate solvent gave pure compounds 2a-e as colourless 
crystals.  

2.2.1. 1-(4-Piperidinecarboxyamide-1-yl-methyl)-3-methyl-4-(3-ethoxy-4-
benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2a):  

Yield 63 %, m.p. 120 °C. IR: 3367 and 3191 (NH2), 1704, 1648 (C=O), 1600 (C=N), 
1374 and 1198 (SO2), 752 and 699 (monosubstituted benzenoid ring) cm-1. 1H NMR 
(DMSO-d6): δ 1.11 (t, 3H, OCH2CH3, J=6.80 Hz), [1.49-1.53 (m, 2H, CH2), 1.66-1.68 
(m, 2H, CH2), 1.99 (m, 1H, CH), 2.25-2.31 (m, 2H, CH2), 2.89-2.92 (m, 2H, CH2)] 
(piperidine-H),  2.30 (s, 3H, CH3), 3.84 (q, 2H, OCH2CH3, J=6.80 Hz), 4.52 (s, 2H, 
NCH2N), 6.70 (s, 1H, NH), 7.14 (s, 1H, NH), 7.31 (d, 1H, ArH, J=8.00 Hz), 7.45-7.48 
(m, 2H, ArH), 7.65-7.69 (m, 2H, ArH), 7.80-7.86 (m, 3H, ArH), 9.66 (s, 1H, N=CH). 13C 
NMR (DMSO-d6): δ 10.89 (CH3), 14.04 (OCH2CH3), 28.40 (2CH2), 41.08 (CH), 49.71 
(CH2NCH2), 64.08 (OCH2CH3), 66.35 (NCH2N), [112.82, 119.99, 124.26, 128.12 (2C), 
129.47 (2C), 133.55, 134,83, 135.18, 139.63, 150.89] (ar-C), 143.46 (triazole C3), 
150.13 (N=CH), 153.00 (triazole C5), 176.37 (CONH2). MS: m/z 545 (M+2, 5), 544 
(M+1, 15), 543 (M, 60), 173 (25), 159 (8), 141 (100), 129 (34). 

2.2.2. 1-(4-Piperidinecarboxyamide-1-yl-methyl)-3-ethyl-4-(3-ethoxy-4-
benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2b):  

Yield 69 %, m.p. 86 °C IR: 3364 and 3218 (NH2), 1711, 1658 (C=O), 1619 (C=N), 1378 
and 1175 (SO2), 768 and 682 (monosubstituted benzenoid ring) cm-1.1H NMR (DMSO-
d6): δ 1.10 (t, 3H, OCH2CH3, J=7.20 Hz), 1.21 (t, 3H, CH2CH3, J=7.20 Hz), [1.49-1.52 
(m, 2H, CH2), 1.65-1.68 (m, 2H, CH2), 1.94-1.98 (m, 1H, CH), 2.24-2.29 (m, 2H, CH2), 
2.90-2.92 (m, 2H, CH2)] (piperidine-H), 2.71 (q, 2H, CH2CH3, J=7.20 Hz), 3.84 (q, 2H, 
OCH2CH3, J=7.20 Hz), 4.53 (s, 2H, NCH2N), 6.69 (s, 1H, NH), 7.14 (s, 1H, NH), 7.31 
(d, 1H, ArH, J=8.40 Hz), 7.45-7.48 (m, 2H, ArH), 7.65-7.69 (m, 2H, ArH), 7.81-7.86 (m, 
3H, ArH), 9.66 (s, 1H, N=CH). 13C NMR (DMSO-d6): δ 9.98 (CH2CH3), 14.03 
(OCH2CH3), 18.32 (CH2CH3), 28.39 (2CH2), 41.08 (CH), 49.72 (CH2NCH2), 64.05 
(OCH2CH3), 66.37 (NCH2N), [112.92, 120.02, 124.31, 128.12 (2C), 129.49 (2C), 
133.62, 134,85, 135.17, 139.61, 150.89] (ar-C), 146.66 (triazole C3), 150.27 (N=CH), 
153.05 (triazole C5), 176.41 (CONH2). MS: m/z 559 (M+2, 5), 558 (M+1, 18), 557 (M, 
80), 281 (8), 173 (25), 159 (12), 141 (100), 129 (68). 

2.2.3. 1-(4-Piperidinecarboxyamide-1-yl-methyl)-3-benzyl-4-(3-ethoxy-4-
benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2c):  
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Yield 65 %, m.p. 80 °C. IR: 3379 and 3190 (NH2), 1699, 1672 (C=O), 1594 (C=N), 
1371and 1197 (SO2), 753 and 698 (monosubstituted benzenoid ring) cm-1.1H NMR 
(DMSO-d6): δ 1.13 (t, 3H, OCH2CH3, J=6.80 Hz), [1.51-1.55 (m, 2H, CH2), 1.67-1.70 
(m, 2H, CH2), 1.94-1.98 (m, 1H, CH), 2.27-2.30 (m, 2H, CH2), 2.92-2.95 (m, 2H, CH2)] 
(piperidine-H), 3.83 (q, 2H, OCH2CH3, J=6.80 Hz), 4.09 (s, 2H, CH2Ph), 4.58 (s, 2H, 
NCH2N), 6.72 (s, 1H, NH), 7.18 (s, 1H, NH), 7.23-7.39 (m, 8H, ArH), 7.65-7.69 (m, 2H, 
ArH), 7.81-7.85 (m, 3H, ArH), 9.62 (s, 1H, N=CH). 13C NMR (DMSO-d6): δ 14.01 
(OCH2CH3), 28.41 (2CH2), 30.99 (CH2Ph), 41.09 (CH), 49.74 (CH2NCH2), 64.02 
(OCH2CH3), 66.48 (NCH2N), [112.00, 120.68, 124.25, 128.11 (2C), 129.45 (2C), 
133.54, 134,82, 135.18, 139.64, 150.83] (ar-C), [126.75, 128.49 (2C), 128.55 (2C), 
135.69] (C3-ar-C),144.67 (triazole C3), 150.16 (N=CH), 152.39 (triazole C5), 176.38 
(CONH2). MS: m/z 621 (M+2, 4), 620 (M+1, 12), 619 (M, 34), 159 (15), 141 (100), 129 
(86). 

2.2.4. 1-(4-Piperidinecarboxyamide-1-yl-methyl)-3-p-methylbenzyl-4-(3-ethoxy-4-
benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2d): 

 Yield 69 %, m.p. 85 °C. IR: 3401 and 3213 (NH2), 1711, 1667 (C=O), 1587 (C=N), 
1348 and 1155 (SO2), 805 (1,4-disubstituted benzenoid ring), 765 and 697 
(monosubstituted benzenoid ring) cm-1. 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.13 (t, 3H, OCH2CH3, 
J=7.20 Hz), [1.50-1.54 (m, 2H, CH2), 1.66-1.69 (m, 2H, CH2), 1.95-2.00 (m, 1H, CH), 
2.26-2.31 (m, 2H, CH2), 2.91-2.94 (m, 2H, CH2)] (piperidine-H), 2.25 (s, 3H, PhCH3), 
3.81 (q, 2H, OCH2CH3, J=7.20 Hz), 4.03 (s, 2H, CH2Ph), 4.57 (s, 2H, NCH2N), 6.71 (s, 
1H, NH), 7.10-7.20 (m, 5H, ArH+NH), 7.29 (d, 1H, ArH, J=8.00 Hz), 7.37-7.39 (m, 2H, 
ArH), 7.65-7.69 (m, 2H, ArH), 7.81-7.85 (m, 3H, ArH), 9.61 (s, 1H, N=CH). 13C NMR 
(DMSO-d6): δ 14.03 (OCH2CH3), 20.56 (PhCH3), 28.41 (2CH2), 30.59 (CH2Ph), 41.09 
(CH), 49.74 (CH2NCH2), 64.04 (OCH2CH3), 66.45 (NCH2N), [112.01, 120.70, 124.26, 
128.12 (2C), 129.47 (2C), 133.56, 134.82, 135.18, 139.64, 150.83] (arom-C), [128.43 
(2C), 129.05 (2C), 132.57 135.83] (C3-ar-C),144.82 (triazole C3), 150.16 (N=CH), 
152.37 (triazole C5), 176.37 (CONH2). MS: m/z 634 (M+1, 5), 633 (M, 14), 173 (28), 
159 (10), 141 (100), 129 (32). 

2.2.5. 1-(4-Piperidinecarboxyamide-1-yl-methyl)-3-p-chlorobenzyl-4-(3-ethoxy-4-
benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2e):  

Yield 81 %, m.p. 135 °C. IR: 3383 and 3193 (NH2), 1700, 1671 (C=O), 1596 (C=N), 
1370 and 1197 (SO2), 806 (1,4-disubstituted benzenoid ring), 751 and 698 
(monosubstituted benzenoid ring) cm-1. 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.13 (t, 3H, OCH2CH3, 
J=7.20 Hz), [1.51-1.54 (m, 2H, CH2), 1.67-1.70 (m, 2H, CH2), 1.98-2.02 (m, 1H, CH), 
2.26-2.29 (m, 2H, CH2), 2.91-2.94 (m, 2H, CH2)] (piperidine-H), 3.80 (q, 2H, OCH2CH3, 
J=7.20 Hz), 4.10 (s, 2H, CH2Ph), 4.57 (s, 2H, NCH2N), 6.72 (s, 1H, NH), 7.17 (s, 1H, 
NH), 7.28-7.39 (m, 7H, ArH), 7.65-7.69 (m, 2H, ArH), 7.81-7.85 (m, 3H, ArH), 9.62 (s, 
1H, N=CH). 13C NMR (DMSO-d6): δ 14.03 (OCH2CH3), 28.39 (2CH2), 30.32 (CH2Ph), 
41.05 (CH), 49.71 (CH2NCH2), 64.02 (OCH2CH3), 66.51 (NCH2N), [112.07, 120.68, 
124.26, 128.11 (2C), 129.45 (2C), 133.48, 134.82, 135.17, 139.68, 150.84] (ar-C), 
[130.46 (2C), 130.60 (2C), 131.46, 134.70] (C3-ar-C),144.32 (triazole C3), 150.15 
(N=CH), 152.57 (triazole C5), 176.38 (CONH2). MS: m/z 655 (M+2, 4), 557 (M, 10), 
173 (28), 159 (12), 141 (100), 129 (62). 

3. Results 

In this study, the structures of five new 1-(4-piperidinecarboxyamide-1-yl-methyl)-3-
alkyl/aryl-4-(3-ethoxy-4-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-
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triazol-5-ones (2a-e), which were synthesized by the reactions of 3-alkyl/aryl-4-(3-
ethoxy-4-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 
(1a-e) with formaldehyde and 4-piperidinecarboxyamide, were identified using the 
mass, IR, 1H-NMR, 13C-NMR spectral data, and the observed spectral values were 
seen to be compatible with literature values (Yuksek et al., 2015; Aktas-Yokus et al., 
2017). 
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Abstract: 1,2,4-Triazole ring is known to increase pharmacological activity. Some 
triazole-derived compounds have been shown to exhibit promising antimicrobial, 
antibacterial, antifungal and antituberculosis activities. Schiff bases have wide 
range of applications, especially in chemistry, medicine, pharmacy and industry. In 
this study, nine novel 3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-
benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (3) were synthesized. Their 
structures were elucidated using spectroscopic techniques, such as IR, 1H NMR, 
13C NMR.  

Keywords: Synthesis, 1,2,4-Triazole, Schiff base, Characterization. 

 

1. Introduction 

1,2,4-Triazole ring is one of the active components found in many drugs. This ring is 
known to increase pharmacological activity (Demirbas et al., 2009). The antibacterial, 
antifungal and antituberculosis activities of various previously synthesized 1,2,4-
triazole derived compounds were investigated. Some triazole-derived compounds 
have been shown to exhibit promising antimicrobial activities (Güzeldemirci and 
Küçükbasmacı, 2010). At the same time, the cytotoxic effects of some 1,2,4-triazole-
derived compounds was investigated. Some of these have been found to have high 
cytotoxicity in vitro in thymocytes (Mavrova et al., 2009). The lipophilicity of some Schiff 
bases with 1,2,4-triazole ring was analyzed using by HPLC (Yüksek et al., 2015). In a 
study on triazole-derived Schiff bases, in vitro antioxidant activities of these 
compounds were examined. In addition, the theoretical calculation of those bases was 
made by using DFT/B3LYP method (Gökce et al., 2013). Compounds containing two 
1,2,4-triazole rings linked together by a methylene group were synthesized. In vitro 
antimicrobial activities of these compounds were investigated. It has been found that 
some of these compounds show antimicrobial activity against Gram-positive bacteria 
(Trotsko et al., 2012). In a recent study, a structurally novel 1,2,4-triazole derivative 
series was synthesized based on the pharmacophore hybrid approach. In vitro 
antibacterial and antifungal activities of these novel compounds were investigated. 
Several of these compounds have been found to exhibit significant inhibition activities 
against phytopathogenic bacteria using a turbidimetric method (Fan et al., 2018). In 
addition to antimicrobial properties, DNA cleavage activities of 1,2,4-triazole-derived 
homo-dinuclear Mn (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) complexes were investigated. It was 
concluded that these complexes could be considered to be nuclease mimetics (Baran 
et al., 2013). In another study, the anti-inflammatory and analgesic activities of some 
Schiff base derivatives have been also investigated (Gowda et al., 2011).  
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The optical and electrochemical properties of some aromatic triazole derived 
compounds were investigated (Chen et al., 2006). In vitro antitumor activity of 1,2,4-
triazole ring containing compounds was investigated. In their study, the highest 
inhibition observed in tree tumor cell lines was by compounds containing 
phenylethylamino and phenylethylamino groups bound to the 4. position of the triazole 
ring (Demirbaş et al., 2002). 

In the present study, nine novel 3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-
benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (3a-i) were synthesized from 
the reactions of 3-alkyl(aryl)-4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1a-i) and 3-
ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzaldehyde (2) (Scheme 1). 
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2. Material and Method 
 
Chemicals and Apparatus 
 
Chemical reagents and all solvents used in this study were purchased from Merck AG, 
Aldrich and Fluka. Melting point was determined in open glass capillary using a Stuart 
melting point SMP30 apparatus and is uncorrected. The IR spectra were obtained on 
an ALPHA-P BRUKER FT-IR spectrometer. 1H and 13C NMR spectra were recorded 
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in deuterated dimethyl sulfoxide with TMS as internal standard using a Bruker 
Ultrashield Plus Biospin spectrometer at 400 MHz and 100 MHz, respectively. 

 
 
Synthesis of Compounds 3: The General Procedure 
 
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (0.01 mol) dissolved in ethyl acetate (20 mL) was 
treated with furan-2-carbonyl chloride (0.01 mol) and to this solution was slowly added 
triethylamine (0.01 mol) with stirring at 0-5 °C. The process of stirring continued for 2 
h, and then the mixture was refluxed for 3 h and filtered. The filtrate evaporated in 
vacuo, and the crude product was washed with water and recrystallized from ethanol 
to afford compound 2, mp 120 °C; IR (KBr, υ): CHO 2842 and 2737; C=O 1731, 1687; 
C=C 1509, 1470; COO 1290; C-O (furan) 1156; 1,4–disubstitued benzenoid ring 810 
cm–1; 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.25 (t, 3H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 4.16 (q, 
2H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 6.82 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 7.51 (d, 1H, Ar-H, 
J = 8.00 Hz), 7.60-7.65 (m, 3H, Ar-H), 8.13 (d, 1H, Ar-H, J = 5.60 Hz), 10.00 (s, 1H, 
CHO); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 14.29 (OCH2CH3), 64.42 (OCH2CH3), 112.79, 
113.23, 120.52, 123.34, 123.64, 135.34, 142.51, 143.81, 148.86, 150.83 (arom-C), 
155.24 (COO), 192.00 (CHO).  

The corresponding compound 1 (0.01 mol) was dissolved in acetic acid (20 mL) and 
treated with 3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzaldehyde 2 (0.01 mol). The mixture 
was refluxed for 2 h and then evaporated at 50-55 °C in vacuo. Several 
recrystallizations of the residue from ethanol gave pure compounds 3-alkyl(aryl)-4-[3-
ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one 3 
as colorless crystals. 

 

3. Results 

3-Methyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-one (3a): 

Yield: 3.50 g (98.59%); mp: 164 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3181 (NH), 1741, 1693 (C=O), 
1584 (C=N), 1503, 1469 (C=C), 1291 (COO), 1167 (C-O, furan), 828 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.24 (t, 3H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 
2.30 (s, 3H, CH3), 4.14 (q, 2H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 6.81 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 
1.60 Hz), 7.37 (d, 1H, Ar-H, J = 8.00 Hz), 7.48-7.51 (m, 1H, Ar-H), 7.58-7.62 (m, 2H, 
Ar-H), 8.11 (m, 1H, Ar-H), 9.73 (s, 1H, N=CH), 11.81 (s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, 
DMSO-d6): δ 11.05 (CH3), 14.39 (OCH2CH3), 64.35 (OCH2CH3), 112.70 (CH), 112.73 
(CH), 120.28 (CH), 120.52 (CH), 123.57 (CH), 132.77 (C), 141.36 (C), 142.70 (C), 
148.71 (CH), 151.22 (arom-C), 144.30 (triazol C3), 150.58 (triazol C5), 152.94 (N=CH), 
155.49 (COO). 

 

3-Ethyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-one (3b): 

Yield: 3.43 g (92.96%); mp: 186 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3169 (NH), 1739, 1689 (C=O), 
1573 (C=N), 1507, 1466 (C=C), 1272 (COO), 1162 (C-O, furan), 826 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.21-1.26 (m, 6H, 2CH2CH3), 2.71 
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(q, 2H, CH2CH3, J = 7.60 Hz), 4.14 (q, 2H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 6.82 (dd, 1H, Ar-
H, J = 3.60, 2.00 Hz), 7.37 (d, 1H, Ar-H, J = 8.00 Hz), 7.49 (dd, 1H, Ar-H, J = 8.00, 
1.60 Hz), 7.59-7.62 (m, 2H, Ar-H), 8.12 (dd, 1H, Ar-H, J = 1.60, 0.80 Hz), 9.73 (s, 1H, 
N=CH), 11.86 (s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 9.99 (CH2CH3), 14.37 
(OCH2CH3), 18.48 (CH2CH3), 64.30 (OCH2CH3), 112.69 (CH), 112.74 (CH), 120.29 
(CH), 120.52 (CH), 123.59 (CH), 132.81 (C), 141.32 (C), 142.69 (C), 148.72 (CH), 
151.36 (arom-C), 148.07 (triazol C3), 150.57 (triazol C5), 152.86 (N=CH), 155.49 
(COO). 

 

3-n-Propyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-
1H-1,2,4-triazol-5-one (3c): 

Yield: 3.22 g (84.11%); mp: 197 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3157 (NH), 1738, 1698 (C=O), 
1575 (C=N), 1501, 1469 (C=C), 1288 (COO), 1164 (C-O, furan), 828 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 0.97 (t, 3H, CH2CH2CH3, J = 7.20 
Hz), 1.25 (t, 3H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 1.70 (sext., 2H, CH2CH2CH3, J = 7.20 Hz), 
2.67 (t, 2H, CH2CH2CH3, J = 7.20 Hz), 4.12 (q, 2H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 6.81 (dd, 
1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 7.37 (d, 1H, Ar-H, J = 8.40 Hz), 7.49 (dd, 1H, Ar-H, J = 
8.00 Hz), 7.59 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 0.80 Hz), 7.61 (d, 1H, Ar-H, J = 1.60 Hz), 8.12 
(dd, 1H, Ar-H, J = 1.60, 0.80 Hz), 9.73 (s, 1H, N=CH), 11.86 (s, 1H, NH); 13C NMR 
(100 MHz, DMSO-d6): δ 13.47 (CH2CH2CH3), 14.36 (OCH2CH3), 18.97 (CH2CH2CH3), 
26.71 (CH2CH2CH3), 64.42 (OCH2CH3), 112.60 (CH), 112.73 (CH), 120.30 (CH), 
120.40 (CH), 123.62 (CH), 132.81 (C), 141.31 (C), 142.69 (C), 148.72 (CH), 151.28 
(arom-C), 146.95 (triazol C3), 150.55 (triazol C5), 152.84 (N=CH), 155.48 (COO). 

 

3-Benzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-one (3d): 

Yield: 4.25 g (98.52%); mp: 194 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3125 (NH), 1732, 1701 (C=O), 
1576 (C=N), 1501, 1464 (C=C), 1288 (COO), 1160 (C-O, furan), 822 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring), 761 ve 701 (monosubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, 
DMSO–d6): δ 1.26 (t, 3H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 4.08 (s, 2H, CH2Ph), 4.10 (q, 2H, 
OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 6.81 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 7.23-7.25 (m, 1H, Ar-
H), 7.29-7.36 (m, 5H, Ar-H), 7.42 (dd, 1H, Ar-H, J = 8.40 Hz), 7.52 (d, 1H, Ar-H, J = 
1.60 Hz), 7.59 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 0.80 Hz), 8.12 (dd, 1H, Ar-H, J = 1.60, 0.80 Hz), 
9.69 (s, 1H, N=CH), 12.00 (s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 14.36 
(OCH2CH3), 31.22 (CH2Ph), 64.24 (OCH2CH3), 111.86 (CH), 112.75 (CH), 120.31 
(CH), 121.02 (CH), 123.66 (CH), 132.73 (C), 141.34 (C), 142.67 (C), 148.73 (CH), 
151.21 (arom-C), 126.69 (CH), 128.44 (2CH), 128.67 (2CH), 135.88 (C3-arom-C), 
146.20 (triazol C3), 150.51 (triazol C5), 152.35 (N=CH), 155.49 (COO). 

 

3-p-Metylbenzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (3e): 

Yield: 4.35 g (97.56%); mp: 221 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3119 (NH), 1732, 1699 (C=O), 
1575 (C=N), 1509, 1452 (C=C), 1289 (COO), 1160 (C-O, furan), 827 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.26 (t, 3H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 
2.25 (s, 3H, PhCH3), 4.02 (s, 2H, CH2Ph), 4.12 (q, 2H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 6.81 
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(dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 7.11 (d, 2H, Ar-H, J = 8.00 Hz), 7.22 (d, 2H, Ar-H, J 
= 8.00 Hz), 7.35 (d, 1H, Ar-H, J = 8.40 Hz), 7.42 (dd, 1H, Ar-H, J = 8.00, 1.60 Hz), 7.53 
(d, 1H, Ar-H, J = 1.60 Hz), 7.59 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 0.80 Hz), 8.12 (dd, 1H, Ar-H, 
J = 1.60, 0.80 Hz), 9.68 (s, 1H, N=CH), 11.99 (s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-
d6): δ 14.37 (OCH2CH3), 20.57 (PhCH3), 30.82 (CH2Ph), 64.22 (OCH2CH3), 111.81 
(CH), 112.75 (CH), 120.31 (CH), 121.04 (CH), 123.56 (CH), 132.77 (C), 141.33 (C), 
142.67 (C), 148.73 (CH), 151.22 (arom-C), 128.53 (2CH), 129.00 (2CH), 132.70 (C), 
135.75 (C3-arom-C), 146.34 (triazol C3), 150.51 (triazol C5), 152.28 (N=CH), 155.49 
(COO). 

 

3-p-Methoxybenzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (3f): 

Yield: 4.43 g (96%); mp: 187 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3159 (NH), 1737, 1700 (C=O), 1576 
(C=N), 1508, 1445 (C=C), 1291 (COO), 1164 (C-O, furan), 828 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.26 (t, 3H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 
3.70 (s, 3H, OCH3), 4.00 (s, 2H, CH2Ph), 4.13 (q, 2H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 6.81 
(dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 6.87 (d, 2H, Ar-H, J = 8.80 Hz), 7.25 (d, 2H, Ar-H, J 
= 8.80 Hz), 7.36 (d, 1H, Ar-H, J = 8.00 Hz), 7.44 (dd, 1H, Ar-H, J = 8.00, 1.60 Hz), 7.54 
(d, 1H, Ar-H, J = 1.60 Hz), 7.59 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 0.80 Hz), 8.12 (dd, 1H, Ar-H, 
J = 1.60, 0.80 Hz), 9.68 (s, 1H, N=CH), 11.97 (s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-
d6): δ 14.38 (OCH2CH3), 30.34 (CH2Ph), 55.01 (OCH3), 64.24 (OCH2CH3), 111.94 
(CH), 112.76 (CH), 120.32 (CH), 120.98 (CH), 123.58 (CH), 132.76 (C), 141.33 (C), 
142.67 (C), 148.74 (CH), 151.22 (arom-C), 113.88 (2CH), 127.64 (C), 129.73 (2CH), 
158.08 (C3-arom-C), 146.50 (triazol C3), 150.52 (triazol C5), 152.39 (N=CH), 155.50 
(COO). 

 

3-p-Chlorobenzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (3g): 

Yield: 4.61 g (98.97%); mp: 206 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3118 (NH), 1730, 1700 (C=O), 
1574 (C=N), 1492, 1449 (C=C), 1290 (COO), 1162 (C-O, furan), 830 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.26 (t, 3H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 
4.11 (q, 2H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 4.12 (s, 2H, CH2Ph), 6.81 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 
1.60 Hz), 7.35-7.39 (m, 5H, Ar-H), 7.42 (dd, 1H, Ar-H, J = 8.00, 1.60 Hz), 7.50 (d, 1H, 
Ar-H, J = 1.20 Hz), 7.59 (m, 1H, Ar-H), 8.12 (m, 1H, Ar-H), 9.70 (s, 1H, N=CH), 12.03 
(s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 14.37 (OCH2CH3), 30.53 (CH2Ph), 64.24 
(OCH2CH3), 111.89 (CH), 112.75 (CH), 120.31 (CH), 121.04 (CH), 123.57 (CH), 
132.68 (C), 141.37 (C), 142.68 (C), 148.73 (CH), 151.20 (arom-C), 128.38 (2CH), 
130.58 (2CH), 131.39 (C), 134.88 (C3-arom-C), 145.84 (triazol C3), 150.52 (triazol C5), 
152.49 (N=CH), 155.49 (COO). 

 

3-m-Chlorobenzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (3h): 

Yield: 4.57 g (98.03%); mp: 185 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3174 (NH), 1749, 1691 (C=O), 
1574 (C=N), 1507, 1467 (C=C), 1290 (COO), 1169 (C-O, furan), 857, 747 ve 709 (1,3–
disubstituted benzenoid ring), 819 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR 
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(400MHz, DMSO–d6): δ 1.26 (t, 3H, OCH2CH3, J = 6.80 Hz), 4.13 (q, 2H, OCH2CH3, J 
= 6.80 Hz), 4.14 (s, 2H, CH2Ph), 6.81 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 7.28-7.37 (m, 
4H, Ar-H), 7.41-7.45 (m, 2H, Ar-H), 7.54 (d, 1H, Ar-H, J = 3.60 Hz), 7.59 (dd, 1H, Ar-
H, J = 3.60, 0.40 Hz), 8.12 (dd, 1H, Ar-H, J = 1.60, 0.80 Hz), 9.70 (s, 1H, N=CH), 12.04 
(s, 1H, NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 14.37 (OCH2CH3), 30.75 (CH2Ph), 64.27 
(OCH2CH3), 111.80 (CH), 112.75 (CH), 120.31 (CH), 121.15 (CH), 123.55 (CH), 
132.67 (C), 141.40 (C), 142.67 (C), 148.73 (CH), 151.18 (arom-C), 126.74 (CH), 
127.43 (CH), 128.73 (CH), 130.27 (CH), 132.97 (C), 138.32 (C3-arom-C), 145.67 
(triazol C3), 150.56 (triazol C5), 152.49 (N=CH), 155.48 (COO). 

3-Phenyl-4-[3-ethoxy-4-(2-furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-one (3i): 

Yield: 3.94 g (94.44%); mp: 182 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3189 (NH), 1717 (C=O), 1576 
(C=N), 1497, 1465 (C=C), 1293 (COO), 1170 (C-O, furan), 802 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.24 (t, 3H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 
4.12 (q, 2H, OCH2CH3, J = 7.20 Hz), 6.81 (dd, 1H, Ar-H, J = 3.60, 1.60 Hz), 7.38 (d, 
1H, Ar-H, , J = 8.00 Hz), 7.46 (m, 1H, Ar-H), 7.53-7.61 (m, 5H, Ar-H), 7.92-7.94 (m, 
2H, Ar-H), 8.12 (dd, 1H, Ar-H, J = 1.60, 0.80 Hz), 9.68 (s, 1H, N=CH), 12.40 (s, 1H, 
NH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 14.34 (OCH2CH3), 64.21 (OCH2CH3), 112.53 
(CH), 112.76 (CH), 120.35 (CH), 120.83 (CH), 123.72 (CH), 132.62 (C), 141.50 (C), 
142.65 (C), 148.74 (CH), 151.31 (arom-C), 126.61 (C), 127.98 (2CH), 128.47 (2CH), 
130.13 (CH), 144.57 (triazol C3), 150.55 (triazol C5), 155.32 (N=CH), 155.48 (COO). 

4. Conclusions 

In this study, the structures of nine new 3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-
furylcarbonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (3a-i) were 
characterized with IR, 1H NMR and 13C NMR spectral data and these were in parallel 
with the literature. In vitro antioxidant and antimicrobial properties of these new 
compounds are currently under investigation in our laboratory and will be reported in 
the near future.  
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Abstract: A large number of heterocyclic compounds, containing the 1,2,4-triazole 
ring, are associated with diverse biological properties such as antifungal, 
antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory and antiviral activity. In the present 
study, due to a wide range of applications to find their possible antimicrobial and 
antioxidant activity, eight new 2-methoxy-6-[(3-alkyl/aryl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-
triazol-5-one-4-yl)imino-methyl]phenyl 3-nitrobenzoates (3), which were 
synthesized by the reactions of 3-alkyl/aryl-4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-
ones (1) with 2-(3-nitro)benzoxy-3-methoxybenzaldehyde (2) were investigated. 
The titled compounds characterized by IR, 1H NMR and 13C NMR spectral data. In 
addition, the newly synthesized compounds were screened for their antimicrobial 
activities. Furthermore, the antioxidant properties of the compounds 2 were studied 
and evaluated using different three antioxidant assays; including reducing power, 
free radical scavenging activity, and metal chelating activity. 
Butylatedhydroxytoluene (BHT), butylatedhydroxyanisole (BHA) and α-tocopherol 
were used as reference antioxidant compounds.  

Keywords: 1,2,4-Triazol-5-one, Mannich Base, Schiff base, antimicrobial activity, 
antioxidant activity 

 
 

1.Introduction  
 

Many recent studies have investigated the synthesis (Alkan, et al., 2008; Yüksek, et 
al., 2006) and biological activity properties of 1,2,4-triazole and 1,2,4-triazole-5-one 
derivatives (Bayrak, et al, 2010). Especially, antimicrobial (Yüksek, et al., 1997; 
Kardaş, et al., 2017), antimicrobial (Yüksek, et al., 2016), antitumor (Ikizler, et al. 1998), 
antioxidant (Yüksek, et al., 2008; Kol, et al., 2014) and antiviral (Demirbaş, et al., 2002) 
properties have been reported to be related with triazole derivatives. Because of these 
properties, the synthesis and biological activity properties of the heterocyclic triazole-
5-one compounds attracted the attention of our study group. The aim of this study is; 
the synthesis of different 1,2,4-triazol-5-one derivatives, characterization of their 
structures and investigation of biological activity properties. 
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Figure 1. General Synthesis Steps for 1,2,4-triazol-5-one Derivatives  (Alkan, 2001; 
Ozdemir, 2016) 

 

2. Materials and Methods 
 

2.1. General procedure for the synthesis of compounds 3  
 
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (0.01 mol) dissolved in ethyl acetate (20 mL) was 
treated with 3-nitrobenzoil chloride (0.01 mol) and to this solution was slowly added 
triethylamine (0.01 mol) with stirring at 0-5 °C. The process of stirring continued for 2 
h, and then the mixture was refluxed for 3 h and filtered. The filtrate evaporated in 
vacuo, and the crude product was washed with water and recrystallized from ethanol 
to afford compound 2, yield 93,35%, mp. 103 °C, IR: 2856 and 2781 (CHO), 1739, 
1698 (C=O), 1252 (COO) cm-1. 1H NMR (DMSO-d6): δ 3.85 (s, 3H, OCH3), 7.55-7.60 
(m, 3H, ArH), 7.93-7.97 (m, 1H, ArH), 8.56-8.63 (m, 2H, ArH), 8.82 (s, 1H, ArH), 10.13 
(s, 1H, CHO). 13C NMR (DMSO-d6): δ 56.50 (OCH3), [118.88 (CH); 122.23 (CH); 
124.32 (CH); 127.69 (CH); 128.59 (CH); 128.85 (C); 129.86 (C); 131.03 (CH); 135.94 
(CH); 139.41 (C); 148.11; 151.43 (C)] (ArC), 162.30 (COO), 190.15 (CHO). 
 
The corresponding compound 1 (0.01 mole) was dissolved in acetic acid (15 mL) and 
treated with 2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzaldehyde (2) (0.01 mole). The mixture 
was refluxed for 1 h and then evaporated at 50-55 °C in vacuo. Several 
recrystallizations of the residue from a proper solvent gave pure compound 3. The 
following compounds were prepared applying this procedure: 
  
3-Methyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (3a): Yield 98,24%, m.p. 245 °C; IR (ʋ, cm−1): 3166 (NH), 
1751,1708 (C=O), 1614,1577 (C=N), 1531 and 1352 (NO2), 1255 (COO), 880 and 777 
(1,3-disubstituted aromatic ring) .1H-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 2.09 (s, 3H, CH3), 3.83 
(s, 3H, OCH3), 7.39 (dd, 1H, ArH; J=8.40 Hz,1.20 Hz), 7.46 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 
7.56-7.60 (m, 1H, ArH), 7.95 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 8.57-8.64 (m, 2H, ArH), 8.81 (m, 
1H, ArH), 9.88 (s, 1H, N=CH), 11,75 (s, 1H, NH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 10.86 
(CH3), 56.31 (OCH3), [115.51 (CH); 118.61 (CH); 124.31 (CH); 127.00 (C); 127.28 
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(CH); 128.79 (CH); 129.85 (C); 131.19 (CH); 135.93 (CH); 138.43 (C); 144.06 (C); 
151.43 (C)] (ArC), 148.18 (Triazole C3), 148.71 (N=CH), 151.12 (Triazole C5), 162.29 
(COO). 
 
3-Ethyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-
triazol-5-ones (3b): Yield 92,46%, m.p. 239 °C; IR(ʋ, cm−1): 3167 (NH), 1754, 1705 
(C=O), 1613, 1592 (C=N), 1533 and 1350 (NO2), 1254 (COO), 870 and 785 (1,3-
disubstituted aromatic ring).1H-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 1.07 (t, 3H, CH2CH3; J=7.60 
Hz ), 2.51 (q, 2H, CH2CH3; J=7.60 Hz), 3.83 (s, 3H, OCH3), 7.39 (dd, 1H, ArH; 
J=8.40,1.20 Hz), 7.47 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 7.56-7.58 (m, 1H, ArH), 7.96 (t, 1H, ArH; 
J=8.00 Hz), 8.58-8.64 (m, 2H, ArH), 8.82 (m, 1H, ArH), 9.87 (s, 1H, N=CH), 11,78 (s, 
1H, NH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 9.86 (CH2CH3), 18.31 (CH2CH3), 56.36 (OCH3), 
[115.53 (CH); 118.82 (CH); 124.31 (CH); 127.00 (C); 127.29 (CH); 128.78 (CH); 
129.57 (C); 131.20 (CH); 135.90 (CH); 138.36 (C); 147.82 (C); 151.36 (C)] (ArC), 
147.91 (Triazole C3), 148.91 (N=CH), 151.26 (Triazole C5), 162.15 (COO). 
 
3-n-Propyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (3c): Yield 92,23%, m.p. 204 °C; IR(ʋ, cm−1): 3183 (NH), 
1751,1707 (C=O), 1616, 1590 (C=N), 1533 and 1350 (NO2),  904 and 784 (1,3-
disubstituted aromatic ring).1H-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 0.84 (t, 3H, CH2CH2CH3; 
J=7.60 Hz), 1.56 (sext, 2H, CH2CH2CH3; J=7.60 Hz), 2.42 (t, 2H, CH2CH2CH3; J=7.20 
Hz), 3.83 (s, 3H, OCH3), 7.39 (dd, 1H, ArH; J=8.40 Hz,1.20 Hz), 7.47 (t, 1H, ArH; 
J=8.00 Hz), 7.55-7.57 (m, 1H, ArH), 7.94-7.98 (m, 1H, ArH), 8.58-8.64 (m, 2H, ArH), 
8.82 (m, 1H, ArH), 9.87 (s, 1H, N=CH), 11,78 (s, 1H, NH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 
13.29 (CH2CH2CH3), 18.62 (CH2CH2CH3), 26.47 (CH2CH2CH3), 56.32 (OCH3), [115.52 
(CH), 118.83 (CH); 124.31 (CH); 127.00 (C); 127.60 (CH); 128. 77 (CH); 129.60 (C); 
131.22 (CH); 135.91 (CH); 138.36 (C); 146.67 (C); 151.43 (C)] (ArC), 148.19 (Triazole 
C3), 149.04 (N=CH), 151.36 (Triazole C5), 162.15 (COO). 
 
3-Benzyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (3d): Yield 96,62%, m.p. 214 °C; IR(ʋ, cm−1): 3175 (NH), 1753, 
1702 (C=O), 1617, 1589 (C=N), 1534 and 1351 (NO2), 1254 (COO), 880 and 782 (1,3-
disubstituted aromatic ring), 767 and 705 (monosubstituted aromatic ring).1H-NMR 
(DMSO-d6, δ ppm ): 3.82 (s, 3H, OCH3), 3.91 (s, 2H, CH2Ph), 7.22-7.24 (m, 1H, ArH), 
7.27-7.29 (m, 2H, ArH), 7.37-7.39 (m, 3H, ArH), 7.46 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 7.55 (dd, 
1H, ArH; J=8.00, 1.20 Hz), 7.92 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 8.56-8.61 (m, 2H, ArH), 8.78 
(m, 1H, ArH), 9.87 (s, 1H, N=CH), 11,91 (s, 1H, NH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 
30.79 (CH2Ph), 56.32 (OCH3), [115.55 (CH); 118.88 (CH); 124.32 (CH); 126.98 (C); 
127.59 (CH); 128.78 (CH); 129.45 (C); 131.17 (CH); 135.94 (CH); 138.61 (C); 146.05 
(C); 151.30 (C)] (ArC), [126.68 (CH); 128.37 (2CH); 128.78 (2CH); 135.61(C)] (C3-
ArC), 148.14 (Triazole C3), 148.41 (N=CH), 151.12 (Triazole C5), 162.17 (COO). 
 
3-p-Methylbenzyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (3e): Yield 95,89%, m.p. 221 °C; IR(ʋ, cm−1): 3174 
(NH), 1758, 1702 (C=O), 1616, 1590 (C=N), 1532 and 1352 (NO2), 1254 (COO), 890 
and 780 (1,3-disubstituted aromatic ring), 827 (1,4-disubstituted aromatic ring).1H-
NMR (DMSO-d6, δ ppm): 2.24 (s, 3H, PhCH3), 3.82 (s, 3H, OCH3), 3.84 (s, 2H, CH2Ph), 
7.09-7.11 (m, 4H, ArH), 7.39 (dd, 1H, ArH; J=8.00, 1.20 Hz), 7.46 (t, 1H, ArH; J=8.00 
Hz), 7.55 (dd, 1H, ArH; J=8.00, 1.20 Hz), 7.92 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 8.57-8.63 (m, 
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2H, ArH), 8.77 (m, 1H, ArH), 9.86 (s, 1H, N=CH), 11,88 (s, 1H, NH).13C-NMR (DMSO-
d6, δ ppm): 20.56 (PhCH3), 30.37 (CH2Ph), 56.31 (OCH3), [115.54 (CH); 118.29 (CH); 
124.22 (CH); 126.99 (C); 127.59 (CH); 128.52 (CH); 129.45 (C); 131.15 (CH); 135.85 
(CH); 138.58 (C); 146.20 (C); 151.30 (C)] (ArC), [128.76 (2CH); 128.93 (2CH); 132.45 
(C); 135.74 (C)] (C3-ArC), 148.12 (Triazole C3), 148.43 (N=CH), 151.11 (Triazole C5), 
162.17 (COO). 
 
3-p-Chlorobenzyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (3f): Yield 96,46%, m.p. 190 °C; IR(ʋ, cm−1): 3183 
(NH), 1754, 1704 (C=O), 1618,1590 (C=N), 1537 and 1351 (NO2), 1253 (COO), 908 
and 789 (1,3-disubstituted aromatic ring), 826 (1,4-disubstituted aromatic ring).1H-
NMR (DMSO-d6, δ ppm): 3.82 (s, 3H, OCH3), 3.92 (s, 2H, CH2Ph), 7.26 (d, 2H, ArH; 
J=8.40 Hz), 7.35 (d, 2H, ArH; J=8.40 Hz), 7.39 (d, 1H, ArH; J=8.00 Hz); 7.46 (m, 1H, 
ArH), 7.53-7.55 (m, 1H, ArH), 7.93 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 8.55-8.58 (m, 2H, ArH), 
8.78 (m, 1H, ArH), 9.87 (s, 1H, N=CH), 11,92 (s, 1H, NH).13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 
30.12 (CH2Ph), 56.31 (OCH3), [115.58 (CH); 118.27 (CH); 124.22 (CH); 126.94 (C); 
127.60 (CH); 128.59 (CH); 129.45 (C); 131.17 (CH); 135.86 (CH); 138.61 (C); 145.71 
(C); 151.30 (C)] (ArC), [128.31 (2CH); 130.60 (2CH); 131.42 (C); 134.52 (C)] (C3-ArC), 
148.14 (Triazole C3), 148.53 (N=CH), 151.10 (Triazole C5), 162.16 (COO). 
 
3-Phenyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (3g): Yield 95,64%, m.p. 206 °C; IR(ʋ, cm−1): 3154 (NH), 1751, 
1705 (C=O), 1617,1579 (C=N), 1537 and 1351 (NO2), 1256 (COO), 890 and 780 (1,3-
disubstituted aromatic ring), 765 and 687(monosubstituted aromatic ring).1H-NMR 
(DMSO-d6, δ ppm): 3.83 (s, 3H, OCH3), 7.42-7.56 (m, 6H, ArH), 7.73-7.75 (m, 2H, 
ArH), 7.93-7.97 (m, 1H, ArH), 8.54-8.57 (m, 2H, ArH), 8.82 (m, 1H, ArH), 9.78 (s, 1H, 
N=CH), 12,30 (s, 1H, NH).13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 56.35 (OCH3), [115.80 (CH); 
118.89 (CH); 124.32 (CH); 126.80 (C); 127.67(CH); 128.60 (CH); 129.57(C); 131.04 
(CH); 135.94 (CH); 138.55 (C); 144.59 (CH); 151.45 (C)] (ArC), [126.35 (C); 127.79 
(2CH); 128.53 (2CH); 130.50 (CH)] (C3-ArC), 148.01 (Triazole C3), 151.22 (Triazole 
C5), 152.00 (N=CH), 162.30 (COO). 
 
3-Cyclopropyl-4-[2-(3-nitrobenzoxy)-3-methoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-
1H-1,2,4-triazol-5-ones (3h): yield 96,69%, m.p. 232 °C; IR(ʋ, cm−1): 3184 (NH), 
1757, 1704 (C=O), 1617, 1586 (C=N), 1532 and 1351 (NO2), 1256 (COO), 883 and 
780 (1,3-disubstituted aromatic ring).1H-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 0.78-0.81 (m, 4H, 
CH2CH2), 2.49-2.51 (m, 1H, CH), 3.83 (s, 3H, OCH3), 7.38-7.41 (m, 1H, ArH), 7.45-
7.47 (m, 1H, ArH), 7.55-7.61 (m, 1H, ArH), 7.95 (t, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 8.56-8.63 (m, 
2H, ArH), 8.82 (m, 1H, ArH), 9.87 (s, 1H, N=CH), 11,71 (s, 1H, NH). 13C-NMR (DMSO-
d6, δ ppm): 5.39 (CH), 6.38 (CH2CH2), 56.36 (OCH3), [115.56 (CH); 118.74 (CH); 
124.20 (CH); 127.03 (C); 127.59 (CH); 128.77 (CH); 129.59 (C); 131.20 (CH); 135.94 
(CH); 138.48 (C); 148.02 (C); 151.36 (C)] (ArC), 148.19 (Triazole C3), 149.22 (N=CH), 
151.22 (Triazole C5), 162.16 (COO). 
 
Antioxidant activity: Chemicals 
Butylatedhydroxytoluene (BHT) was acquired from E. Merck. Ferrous chloride, 1,1-
diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH.), 3-(2-pyridyl)-5,6-bis(phenylsulfonic acid)-1,2,4-
triazine (ferrozine), α-tocopherol, trichloroacetic acid (TCA), 
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ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and butylatedhydroxyanisole (BHA)were 
acquired from Sigma–Aldrich. 
 
Reducing power 
The reducing power of the newly synthesized compounds was measured by the 
method of Oyaizu (1986) as expressed in the literature (Bahçeci, et al., 2017; Aktaş, 
et al., 2017). 
 
Free radical scavenging activity 
Free radical scavenging activity of the newly compounds was estimated by DPPH., 
using the method of Blois (1958) asexpressed in the literature (Bahçeci, et al., 2017; 
Aktaş, et al., 2017). 
 
Metal chelating activity 
The chelation of ferrous ions by the newly synthesized compounds and standards were 
determinedaccording to the method of Dinis et al (1994).  asexpressed in the 
literature[1, 2]. 
 
Antibacterial Activity 
The bacteria samples prepared according to the Agar well diffusion method (Perez et 
al, 1990) were incubated for 12 hours in Mueller Hinton Agar in sterile petri dishes and 
the bacteria were grown. The 0.01 grams of the synthesized compounds were 
dissolved in 5 ml of DMSO and then allowed to cool. Zone diameters determined after 
12 hours by transferring 50 micrograms of compound samples into the opened wells 
were determined. 
 
3.Results and Discussion 
 
Antioxidant activity 
 
The antioxidant activities of nine newly synthesized compounds 3a-h were defined. 
According to the antioxidant evaluation, the newly synthesized compounds did not 
show any reductive activities.  
The hydrogen atoms or electrons donation ability of the synthesized compound and 
standard antioxidants such as BHA and α-tocopherol was measured by DPPH method. 
The obtained results indicate that the newly synthesized compounds 3a-h did not show 
an effective activity as a radical scavenger,as seen in Figure 1. 
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Figure 1. Scavenging effect of compounds 3, BHA and α-tocopherol at different 

concentrations. 
 
Ferrous ion chelating activities of the compounds 3, BHT, BHA and α-tocopherol are 
respectively shown in Figure 2. The data obtained from the figures reveal that the newly 
synthesized compounds demonstrate a marked capacity for iron binding suggesting 
that their action as peroxidation protectors may be related to their iron binding capacity, 
butthe data also reveal that the metal chelating effects of the newly synthesized Schiff 
bases were not concentration-dependent. 

 
Figure 2. Metal chelating effect of the compounds 3, BHT, BHA and α-tocopherol on 

ferrous ions. 
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Antibacterial Activity 

The results of the antibacterial effects of the synthesized compounds against Bacillus 
subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacterial strains are given in Table 1. 

 
 

Table 1. Antibacterial activity of the compounds 3 
 

 B. 
subtilis 

B. 
cereus 

P. 
aeruginosa 

K. 
pneumoniae 

S. 
aureus 

E. 
coli 

3a 17 10 17 - 19 27 

3b 10 15 20 - 26 29 

3c 10 - 19 - 25 18 

3d 17 - 18 - 25 17 

3e 13 15 19 - 20 29 

3f - - - - - 28 

3g - - - - 19 17 

3h 12 17 - 27 31 21 

Ampicillin  33 36 36 35 37 34 

Neomycin  17 17 17 16 13 16 

Steptomycin  12 12 12 11 21 10 

Results: (–): <5.5 mm; (+): 5.5–10 mm; (++): 11–16 mm; (+++): ≥17 mm (Demirbaş at all, 2004; Perez 

et al, 1990). 

Sports and gram (+) bacteria against B. Subtilis strain; The compounds 3a, 3d showed 
a high effect, while the effect of the 3e and 3h compounds was moderate. The effect 
of 3b and 3c compounds was low. No effect was found in the 3f and 3g compounds. 
In the B.cereus strain, which is another type of bacteria and gram (+) bacteria; The 3h 
compound had a high effect, while the effect of compound 3b and 3e was moderate. 3a, 
3, 3f and 3g showed no effect. 
The strain of S. aureus Gram (+) was one of the strains with the highest antibacterial 
activity. Only 3f compounds had no effect on this bacterial strain, where all synthesized 
compounds had a high effect. 
When Gram (-) bacteria were observed, all of the compounds had high stringency activity 
against E. coli bacteria strain and showed results to compete with reference antibiotics. 
Again in P. aeruginosa strain, some compounds gave results to compete with reference 
values. While 3a-e compounds exhibited a high antibacterial effect, no effect of 3f-h 
compounds was observed. 
The lowest antibacterial effect was observed in K.pneumoniae. While 3h compound had 
shown high effect against to K.pneumoniae bacterial strain, the other synthesized 
compounds had shown no effect. The most resistant strain against the synthesized 
compounds was K.pneumoniae. 
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Abstract: In this study, five novel 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-
methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2-6) were 
synthesized by the reactions of 3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-
benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) with acetic anhydride. 
The structures of novel compounds were characterized by using IR, 1H-NMR and 
13C-NMR spectra.  

Keywords: Schiff base, 1,2,4-Triazol-5-one, Synthesis, Acetylation, 
Characterization 

 

1. Introduction 

Schiff bases are one of the organic compounds which have an important significance 
in the field of the pharmaceutical industry (Mohamed, 2019). The main issue of this 
class of compounds is the reversible nature of the C=N bond formation, which makes 
it an attractive procedure for use in dynamic covalent chemistry (Zaltariov et al., 2019). 
Schiff bases appear to be important intermediates in a number of enzymatic reactions 
involving enzyme interaction with an amino or a carbonyl group of a substrate. In 
addition, Schiff bases (imines) represent an important class of organic compounds 
commonly used as synthetic intermediates for covalent organic frameworks and as 
ligands for metal ions (Carlisle et al., 1972). In bioinorganic chemistry, the interest in 
the Schiff base complexes derives from their ability to provide synthetic models for 
metal-containing sites in metalloproteins and to contribute to developments in 
medicinal chemistry. Thus, Schiff bases and their complexes have a variety of 
applications in biological, clinical, and analytical fields (Mohamed et al., 2019). 
 
Triazoles are five-membered heterocyclic compounds containing three nitrogen atoms. 
Some of the modern drugs which containing a triazole moiety are triazolam, 
alprazolam, trazodone (antidepressant, anxiolytic), hexaconazole (antifungal), 
estazolam (hypnotic, sedative, tranquilizer) (Li et al., 2013; Kaczor et al., 2013; 
Thakkar et al., 2017; Khalid et al., 2018). 1,2,4-triazoles and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-
triazol-5-one derivatives have been found to present wide range of biological activity 
(Yüksek et al., 2013; Aktaş-Yokuş et al., 2015; Yüksek et al., 2018). 
 

In this study, five new 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-
benzyliden-amino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2-6) were synthesized by the 
reactions of 3-alkyl(aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) with acetic anhydride. 

mailto:hyuksek61@gmail.com
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2. Materials and Methods 
 
Chemical reagents and all solvents used in this study were purchased from Merck AG, 
Aldrich and Fluka. The IR spectra were obtained on an Alpha-P Bruker FT-IR 
spectrometer. 1H and 13C NMR spectra were recorded in deuterated dimethyl sulfoxide 
with TMS as internal standard using a Bruker Ultrashield Plus Biospin spectrometer at 
400 MHz and 100 MHz, respectively. 

3-Alkyl(Aryl)-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (1) were obtained according to the literature (Bankoğlu et al., 
2015). The corresponding compound 1 (0.01 mol) was refluxed with acetic anhydride 
(15 mL) for 0.5 h. After addition of absolute ethanol (50 mL), the mixture was refluxed 
for an hour more. Evaporation of the resulting solution at 40-45 °C in vacuo and several 
recrystallizations of the residue from EtOH gave pure compounds 2-6 as colorless 
crystals. 
 

3. Results  

1-Acetyl-3-methyl-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2): IR (ʋ, cm−1): 3054 (C=CH), 1752, 1691 (C=O), 
1623, 1577 (C=N), 1236 (COO), 731 (1,2-disubstitue aromatic ring). 1H-NMR (DMSO-
d6, δ ppm): 1.27 (t, 3H, CH2CH3; J=6.80 Hz), 2.38 (s, 3H, CH3), 2.50 (s, 3H, COCH3), 
2.59 (s, 3H, PhCH3), 4.15 (q, 2H, CH2CH3; J=6.80 Hz), 7.40-7.43 (m, 3H, ArH), 7.54 
(d, 1H, ArH; J=8.00 Hz), 7.57-7.61 (m, 1H, ArH), 7.67 (s, 1H, ArH), 8.05 (d, 1H, ArH; 
J=7.60 Hz), 9.61 (s, 1H, N=CH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 11.25 (CH3), 14.46 
(OCH2CH3), 20.91 (PhCH3), 23.48 (COCH3), 64.00 (OCH2CH3), [111.60, 121.55, 
127.70, 126.25, 130.56, 131.78, 132.00, 132.90, 134.80, 139.71, 142.50, 151.00] 
(arC), 148.00 (Triazole C3), 148.60 (Triazole C5), 154.00 (N=CH), 164.70 (COO), 
166.00 (COCH3). 
 
1-Acetyl-3-ethyl-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (3): IR (ʋ, cm−1): 3053 (C=CH), 1780, 1755 (C=O), 
1577 (C=N), 1239 (COO), 722 (1,2-disubstitue aromatic ring). 1H-NMR (DMSO-d6, δ 
ppm): 1.27 (m, 6H, 2CH2CH3), 2.51 (s, 3H, COCH3), 2.59 (s, 3H, PhCH3), 2.79 (m, 2H, 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  248 
 

CH2CH3), 4.16 (m, 2H, OCH2CH3), 7.43 (m, 3H, ArH), 7.57 (m, 2H, ArH), 7.67 (s, 1H, 
ArH), 8.05 (m, 1H, ArH), 9.62 (s, 1H, N=CH). 
 
1-Acetyl-3-benzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (4): IR (ʋ, cm−1): 3041 (C=CH), 1748, 1689 (C=O), 
1576 (C=N), 1240 (COO), 729 (1,2-disubstitue aromatic ring). 1H-NMR (DMSO-d6, δ 
ppm): 1.29 (t, 3H, CH2CH3, J=6.80 Hz), 2.52 (s, 3H, COCH3), 2.59 (s, 3H, PhCH3), 
4.12 (q, 2H, CH2CH3, J=6.80 Hz),  4.18 (s, 2H, CH2Ph), 7.24-7.28 (m, 1H, ArH), 7.32-
7.36 (m, 3H, ArH), 7.39-7.47 (m, 5H, ArH), 7.54-7.60 (m, 2H, ArH),  8.05 (d, 1H, ArH, 
J=8.00 Hz), 9.58 (s, 1H, N=CH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 14.42 (OCH2CH3), 20.90 
(PhCH3), 23.53 (COCH3), 31.17 (CH2Ph), 64.18 (OCH2CH3), [111.56, 121.55, 123.68, 
126.20, 130.54, 131.75, 131.97, 132.88, 134.77, 139.71, 142.45, 150.97] (ArC), 
[126.95, 128.32 (2C), 128.51 (2C ), 128.69] (ArC), 148.02 (Triazole C3), 148.23 
(Triazole C5), 154.25 (N=CH), 164.68 (COO), 165.97 (COCH3). 
 
1-Acetyl-3-p-methylbenzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-
4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (5): IR (ʋ, cm−1): 3024 (C=CH), 1780, 1755 
(C=O), 1578 (C=N), 1240 (COO), 727 (1,2-disubstitue aromatic ring). 1H-NMR (DMSO-
d6, δ ppm): 1.29 (t, 3H, CH2CH3 J=6.80 Hz), 2.26 (s, 3H, p-PhCH3), 2.52 (s, 3H, 
COCH3), 2.59 (s, 3H, o-PhCH3), 4.12 (s, 2H, CH2 Ph), 4.13 (q, 2H, CH2CH3, J=6.80 
Hz), 7.14 (d, 2H, ArH, J=7.60), 7.27 (d, 2H, ArH, J=8.00 Hz), 7.39-7.44 (m, 3H, ArH), 
7.47 (dd, 1H, ArH, J= 8.00; 1.60 Hz), 7.55 (d, 1H, ArH, J=1.60 Hz), 7.57- 7.61 (m, 1H, 
ArH), 8.04 (d, 1H, ArH, J=8.00 Hz), 9.57 (s, 1H, N=CH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 
14.44 (OCH2CH3), 20.60 (p-PhCH3), 20.90 (o-PhCH3), 23.55 (COCH3), 30.79 (CH2Ph), 
64.16 (OCH2CH3), [111.55, 121.60, 123.71, 126.22, 128.32, 130.54, 131.63, 131.77, 
131.99, 139.70, 142.45, 150.57] (ArC), [128.76 (2C), 129.07 (2C), 132.91, 136.06] (C3-
ArC), 148.03 (Triazole C3), 148.38 (Triazole C5), 154.28 (N=CH), 164.68 (COO), 
165.99 (COCH3). 

 

1-Acetyl-3-p-chlorobenzyl-4-[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzylidenamino]-
4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (6): IR (ʋ, cm−1): 3126 (C=CH), 1732, 1659 
(C=O), 1490 (C=N), 1240 (COO), 734 (1,2-disubstitue aromatik halka). 1.29 (t, 3H, 
CH2CH3 J= 6.80 Hz), 2.52 (s, 3H, COCH3), 2.59 (s, 3H, PhCH3), 4.11 (q, 2H, CH2CH3 
J=6.80 Hz), 4.19 (s, 2H, CH2 Ph), 7.36-7.43 (m, 6H, ArH), 7.47 (dd, 1H, ArH J= 8.40; 
1.60 Hz), 7.52 (d, 1H, ArH, J=1.20 Hz), 7.56-7.60 (m, 2H, ArH), 8.05 (d, 1H, ArH, J= 
7.60 Hz), 9.59 (s, 1H, N=CH). 13C-NMR (DMSO-d6, δ ppm): 14.43 (OCH2CH3), 20.90 
(PhCH3), 23.52 (COCH3), 30.49 (CH2Ph), 60.17 (OCH2CH3), [111.57, 121.58, 123.70, 
128.31, 130.54, 131.65, 131.76, 132.43, 132.89, 139.70, 142.48, 150.59] (ArC), 
[128.43 (2C), 130.80 (2C), 131.38, 134.88] (C3-ArC),148.03 (Triazole C3), 150.57 
(Triazole C5), 154.36 (N=CH), 164.67 (COO), 165.95 (COCH3). 
 
4. Discussion  

In this study, because of their potential biological activity, the 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-
[3-ethoxy-4-(2-methylbenzoxy)-benzyliden-amino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-
ones were obtained. The structures of five new compounds were identified with IR, 1H 
NMR and 13C NMR spectral data.  
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Abstract: In this study, 3-alkyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (1) were treated with 2,6-dimethylmorpholine in the presence 
of formaldehyde to synthesize eight new 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-
alkyl-4-(4-hydroxy-benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2). The 
newly synthesized compounds were characterized using IR, 1H NMR and 13C 
NMR spectral data. In addition, the antioxidant properties of the newly synthesized 
compounds were investigated using reducing power, free radical removal activity, 
metal chelating activity methods and the results were compared with the standard 
antioxidant compounds. The newly synthesized compounds showed promising 
metal chelating activity. 

Keywords: 1,2,4-Triazol-5-one, Synthesis, Mannich base, Antioxidant activity. 

 

1. Introduction 

Many heterocyclic compounds containing 1,2,4-triazole ring is 
known to have important pharmacological properties such as antimicrobial, antiviral, 
antioxidant, analgesic, anti-inflammatory, antitumor, anticonvulsant, enzyme inhibitory, 
antihypertensive and antiHIV (Maddila et al., 2013; Kharb et al., 2011; Kaur et al., 2017; 
Bekircan et al., 2015). Furthermore, some of the modern daily drugs such as Ribavirin 
(antiviral agent), Anastrozole, Letrozole (nonsteroidal aromatase inhibitors), 
Fluconazole, Itraconazole, Terconazole, Posaconazole, Voriconazole (antifungal), 
Rizatriptan (antimigrane) and Nefazodone, Etoperidone (antidepressant) are example 
to medicines bearing 1,2,4-triazole ring (Banerjee et al., 2013; Wakale et al., 2013; 
Zhang et al., 2011; Kosikowska et al., 2011). In addition, 1,2,4-triazoles are also found 
in the structure of many drugs used in chemotherapy because they have 
pharmacological activity (Khali, 2010). The 1,2,4-triazoles used in the field of 
agriculture constitute the structure of fungicides, bactericides and herbicides  (Atteya 
et al., 1982; El-Tamany et al.,1997; Lazaret et al.,2014). 

2. Materials and Methods 
 
2.1. Chemicals and Apparatus 
 
Chemical reagents and all solvents used in this study were purchased from Merck AG, 
Aldrich and Fluka. Melting point was determined in open glass capillary using a Stuart 
melting point SMP30 apparatus and is uncorrected. The IR spectra were obtained on 
an ALPHA-P BRUKER FT-IR spectrometer. 1H and 13C NMR spectra were recorded 

mailto:songulboy36@hotmail.com
mailto:ozlemgursoy@gmail.com
mailto:hhigh61@gmail.com


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  252 
 

in deuterated dimethyl sulfoxide with TMS as internal standard using a Bruker 
Ultrashield Plus Biospin spectrometer at 400 MHz and 100 MHz, respectively. 

2.2. Synthesis of Compounds 2: The General Procedure 
 
3-Alkyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) were 
obtained according to the literature (Alkan, 2001). Then, to solution of this compound 
(1) (0.01 mol) in absolute ethanol was added formaldehyde (% 37, 0.02 mol) and 2,6-
dimethylmorpholine (0.01 mol). The reaction mixture was refluxed for 4 hours. The 
mixture was left at room temperature for overnight. After cooling the mixture in the 
refrigerator, the solid formed was obtained by filtration, washed with cold ethanol and 
recrystallized from an appropriate solvent. Several recrystallizations of the residue 
from the solvent gave pure compound 2 as colourless crystal. 
 
2.2.1. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-methyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2a) 

Yield: 3.03 g, (% 88 ) mp: 128 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3175 (OH), 1681 (C=O), 1596 
(C=N), 835 (1,4–disubstituted benzenoid ring);  1H NMR (DMSO-d6): δ 1.00 (d, 6H, 
2CH3, J=5.20 Hz), δ 1.09 (d, 6H, 2CH3, J=5.60 Hz), 1.98 (t, J=10.80 Hz), 2.25-2.29 
(m), 2.60 (d, J=10.80 Hz), 2.73 (d, J=10.40 Hz), 3.50 (m), 3.86 (m),  2.26 (s, 3H, CH3), 
4.50 (s, 2H, NCH2N), 6.86 (d, 2H, ArH, J=8.00 Hz), 7.66 (d, 2H, ArH, J=7.60 Hz), 9.49 
(s, 1H, N=CH), 10.15 (s, 1H, OH); 13C NMR (DMSO-d6): δ 11.50 (CH3), 18.36 (2CH3), 
9.40 (2CH3), 55.45 (2CH2), 56.02 (2CH2), 65.85 (NCH2N), 65.98 (NCH2N), 71.49 
(2CH), [116.33 (2CH), 124.66 (C), 130.27 (2CH), 161.23 (C) (arom-C)], 143.46 
(triazole C3), 150.83 (triazole C5), 155.48 (N=CH). 
 

2.2.2. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-ethyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2b) 

Yield: 2.8 g (78 %); mp: 99 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3180 (OH), 1688 (C=O), 1607,1586 
(C=N), 837 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.04 (d, 6H, 
2CH3, J=6.40 Hz), 1.13 (d, 6H, 2CH3, J=6.40 Hz), 2.02 (t, 2H, CH2, J=10.80 Hz), 2.27-
2.32 (m), 2.59-2.62 (m), 2.78 (d, J=10.40 Hz),  3.52-3.56 (m), 3.90,3.91 (m), 1.23 (t, 
3H, CH2CH3, 2.72 (q, 2H, CH2CH3, J=7.60 Hz), 4.55 (s, 2H, NCH2N), 6.90 (d, 2H, ArH, 
J=8.40 Hz), 7.69 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 9.52 (s, 1H, N=CH), 10.20 (s, 1H, OH); 13C 
NMR (DMSO-d6): δ 10.12 (CH2CH3), 18.46 (CH2CH3), 17.88 (2CH3), 18.84 (2CH3), 
55.03 (CH2NCH2), 65.61 (NCH2N), 71.02 (2CH), [115.89 (2CH), 124.24 (C), 1129.72 
(2CH), 160.78 (C)] (arom-C), 146.76 (triazole C3), 150.52 (triazole C5), 155.08 (N=CH). 
  

2.2.3. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-benzyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2c) 

Yield: 2.74 g (65 %); mp: 183 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3268 (OH), 1681 (C=O), 1615,1696 
(C=N), 832 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.04 
(d, 6H, 2CH3, J=6.00 Hz), 1.13 (d, 6H, 2CH3, J=6.40 Hz), 2.02 (t),  2.28-2.32 (m), 2.60 
(d), 2.79 (d, J=10.40 Hz), 3.52-3.56 (m), 3.86-3.90 (m), 4.08 (s, 2H, CH2Ph), 4.56 (s, 
2H, NCH2N), 6.89 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.24-7.26 (m, 1H, ArH ), 7.30-7.34(m, 4H, 
ArH 7.66 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 9.50 (s, 1H, N=CH), 10.20 (s, 1H, OH); 13C NMR 
(DMSO-d6): δ 17.88 (2CH3), 18.92 (2CH3), 30.88 (CH2Ph), 55.07 (CH2NCH2), 55.67 
(CH2NCH2), 71.00 (2CH), [115.85 (2CH), 124.17(C), 126.74 (2CH), 128.44 (2CH), 
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135.76 (C), 160.81(C)] (arom-C), 144.84 (triazole C3), 150.53 (triazole C5), 154.80 
(N=CH). 
 

2.2.4. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-p-metylbenzyl-4-(4-hydroxy-
benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2d) 

Yield: 3.18 g (73 %); mp: 158 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3236 (OH), 1680 (C=O), 1615,1596 
(C=N), 833,808 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.04 (d, 6H, 
2CH3, J=6.40 Hz), 1.13 (d, 6H, 2CH3, J=6.40 Hz), 2.01 (t, J=10.80 Hz),2.27-2.31 (m), 
2.59-2.61 (m), 2.78 (d, J=10.40 Hz), 3.52-3.57 (m), 3.90 (m), 2.26 (s, 3H, PhCH3), 4.02 
(s, 2H, CH2Ph), 4.58 (s, 2H, NCH2N), 76.89 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 7.13 (d, 2H, ArH, 
J=7.60 Hz), 7.22 (d, 2H, ArH, J=8.00 Hz), 7.66 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 9.49 (s, 1H, 
N=CH), 10.20 (s, 1H, OH). 
 
2.2.5. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-p-methoxybenzyl-4-(4-hydroxy-
benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2e) 

Yield: 3.12 g (69 %); mp: 184 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3216 (OH), 1685 (C=O), 1613,1598 
(C=N), 833 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.05 (d ), 1.13 
(d, J=6.40 Hz), 2.01 (t, J=10.80 Hz), 2.27-2.30 (m), 2.60 (m), 2.78 (d, J=10.00 Hz), 
3.52 (m), 3.57 (m), 3.9 (m), 3.72(s, 3H, OCH3), 4.00 (s, 2H, CH2Ph), 4.57 (s, 2H, 
NCH2N), 6.78 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 6.88 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 6.90 (d, 2H, ArH, 
J=8.80 Hz), 7.26 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 9.49 (s, 1H, N=CH), 10.19 (s, 1H, OH); 13C 
NMR (DMSO-d6): δ 17.88 (2CH3), 18.93 (2CH3),  30.04 (CH2Ph), 55.03 (OCH3), 55.07 
(2CH2), 55.68 (2CH2), 65.40 (NCH2N), 65.67 (NCH2N), 71.00 (2CH), [113.90 (2CH), 
115.90 (2CH), 124.22 (C), 127.51 (C), 129.78 (4C), 158.12 (C)] (arom-C), 145.16 
(triazole C3), 150.40 (triazole C5), 154.77 (N=CH). 
 

2.2.6. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-p-chlorobenzyl-4-(4-hydroxy-
benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2f) 

Yield: 3.6 g (82 %); mp: 151 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3241 (OH), 1680 (C=O), 1615, 1591 
(C=N), 833 (1,4–disubstituted benzenoid ring; 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.07 (d, 6H, 
2CH3, J=6.40 Hz), 1.13 (d, 6H, 2CH3, J=6.40 Hz), 2.00 (t, 2H, CH2, J=10.80 Hz), 2.28-
2.32 (m), 2.59-2.61 (m), 2.78 (d, 2H, CH2, J=10.40 Hz), 3.52-3.56 (m), 3.85-3.88 (m), 
6.89 (d, 2H, ArH; J=8.40 Hz), 7.35-7.41 (m, 4H, ArH), 7.66 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 
9.50 (s, 1H, N=CH), 10.17 (s, 1H, OH); 13C NMR (DMSO-d6): δ 17.88 (2CH3), 18.91 
(2CH3),  30.48 (CH2Ph), 55.08 (2CH2), 55.68 (2CH2), 65.40 (NCH2N), 65.69 (NCH2N), 
70.99 (2CH), [115.88 (2CH), 124.16 (C), 126.78 (CH), 128.85 (CH), 129..80 (2CH), 
130.26 (CH), 132.97 (C), 138.15 (C), 160.82 (C)] (arom-C), 144.32 (triazole C3), 150.35 
(triazole C5), 154.82 (N=CH). 
 
2.2.7. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-m-chlorobenzyl-4-(4-hydroxy-
benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2g) 

Yield: 3.43 g (78 %); mp: 174 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3258 (OH), 1684 (C=O), 1615,1597, 
(C=N), 781 and 684 (1,3–disubstituted benzenoid ring), 834 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (DMSO-d6): δ 1.05 (d, 6H, 2CH3, J=6.00 Hz), 1.13 (d, 6H, 
2CH3, J=10.40 Hz), 3.52-3,57 (m), 3.90 (m), 4.12 (s, 2H, CH2Ph), 4.59 (s, 2H, NCH2N), 
7.30-7.39 (m, 4H, ArH), 7.44 (s, 1H, ArH), 7.68 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 9.50 (s, 1H, 
N=CH); 13C NMR (DMSO-d6): δ 14.54 (SCH3), 19.40 (2CH3), 30.92 (CH2Ph), 56.10 
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(CH2NCH2), 66.17 (NCH2N), 71.48 (2CH), [125.98 (2CH), 127.31 (CH), 127.99 (CH), 
128.64 (2CH), 129.31 (CH), 129.98 (C), 130.78 (CH), 133.46 (C), 138.56 (C), 143.72 
(C)] (arom-C), 144.83 (triazole C3), 150.73 (triazole C5), 154.28 (N=CH). 
 
2.2.8. 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-phenyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2h) 

Yield: 2.85 g (70 %); mp: 168 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3258 (OH), 1680(C=O), 1609,1577 
(C=N), 837 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400MHz, DMSO–d6): δ 1.06 
(d, 6H, 2CH3, J=6.00 Hz), 1.15 (d, 6H, 2CH3, J=6.40 Hz), 2.1 (t, J=10.80 Hz), 2.3-2.34 
(m), 2.72 (m), 2.84 (d, J=10.00 Hz), 3.55-3.59 (m), 3.92 (m), 6.91 (d, 2H, ArH, J=8.80 
Hz), 7.53-7.58 (m, 3H, ArH ), 7.68-7.70 (m, 2H, ArH), 7.92 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz),  
9.44 (s, 1H, N=CH), 10.25 (s, 1H, OH); 13C NMR (DMSO-d6): δ 17.88 (2CH3), 18.92 
(2CH3), 55.59 (CH2NCH2), 56,02 (CH2NCH2), 65.43 (NCH2N), 66.11 (NCH2N), 70.99 
(2CH), [115.99 (2CH), 124.01(C), 127.76 (C), 127.91 (2C), 128.89 (2CH), 129.93 
(2CH), 130.04 (CH), 161.05 (C)] (arom-C), 143.13 (triazole C3), 150.66 (triazole C5), 
158.33 (N=CH). 
 

2.3. Antioxidant Activity 

 
2.3.1. Chemicals 
 
Butylated hydroxytoluene (BHT), ferrous chloride, DPPH., α-tocopherol, 3- butylated 
hydroxyanisole (BHA), (2-pyridyl)-5,6-bis(phenylsulfonic acid)-1,2,4-triazine (ferrozine) 
and trichloroacetic acid (TCA) were obtained from E. Merck or Sigma. 
 
2.3.2. Reducing Power 
 
The reducing power of the newly synthesized compounds was determined using the 
method of Oyaizu (1986).  Different concentrations of the samples (50-250 µg/mL) in 
DMSO (1 mL) were mixed with phosphate buffer (2.5 mL, 0.2 M, pH = 6.6) and 
potassium ferricyanide (2.5 mL, 1%). The mixture was incubated at 50oC for 20 min. 
after which a portion (2.5 mL) of trichloroacetic acid (10%) was added to the mixture, 
which was then centrifuged for 10 min at 1000 x g. The upper layer of solution (2.5 mL) 
was mixed with distilled water (2.5 mL) and FeCl3 (0.5 mL, 0.1%), and then the 
absorbance at 700 nm was measured in a spectrophotometer. Higher absorbance of 
the reaction mixture indicated greater reducing power. 

 
2.3.3. Free radical scavenging activity  
 
Free radical scavenging effect of the newly synthesized compounds was determined 
using DPPH., by the method of Blois (1958). Briefly, 0.1 mM solution of DPPH. in 
ethanol was prepared, and this solution (1 mL) was added to sample solutions in 
DMSO (3 mL) at different concentrations (50-250 µg/mL). The mixture was shaken 
vigorously and allowed to stand at room temperature for 30 min. Then the absorbance 
was measured at 517 nm in a spectrophometer. Lower absorbance of the reaction 
mixture indicated higher free radical scavenging activity. The DPPH. concentration 
(mM) in the reaction medium was calculated from the following calibration curve and 
determined by linear regression (R: 0.997): 

Absorbance = 0.0003 x DPPH.  – 0.0174 
The capability to scavenge the DPPH radical was calculated using the following 
equation: 

DPPH. scavenging effect (%) = (A0 – A1/A0) x 100 
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where A0 is the absorbance of the control reaction and A1 is the absorbance in the 
presence of the samples or standards. 
 
2.3.4. Metal chelating activity 
 
The chelating of ferrous ions by the titled compounds and references was measured 
according to the method of Dinis et al (1994).  The synthesized compounds (30–60 
μg/mL) were added to a 2 mM solution of FeCl2•4H2O (0.05 mL). The reaction was 
initiated by the addition of 5 mM ferrozine (0.2 mL), and then the mixture was shaken 
vigorously and left standing at room temperature for 10 min. After the mixture had 
reached equilibrium, the absorbance of the solution was measured at 562 nm in a 
spectrophotometer. All tests and analyses were run in triplicate and averaged. The 
percentage of inhibition of ferrozine–Fe2+ complex formation was given by the formula: 
% inhibition = (A0 − A1 / A0) × 100, where A0 is the absorbance of the control, and A1 
is the absorbance in the presence of the samples or standards. The control did not 
contain compound or standard. 
 
3. Results and discussion 
 

3.1. Antioxidant Activity 
 
The newly synthesized compounds were screened for their in vitro antioxidant 
activities. Three methods are used to determine antioxidant activities. The methods 
used in this study are discussed below: 

 
3.1.1. Total reductive capability using the potassium ferricyanide reduction 
method 
 
According to the results obtained from the reduction power tests of the synthesized 
compounds, measurements made at 700 nm indicate that the compounds showed 
lower absorbance than standarts. Hence, no activities were observed to reduce metal 
ions complexes to their lower oxidation state or to take part in any electron transfer 
reaction. In other words, compounds did not show the reductive activities. 

 
3.1.2. DPPH• radical scavenging activity 
 
In the study, antiradical activities of compounds and standard antioxidants such as α-
tocopherol, BHA and BHT were determined by using DPPH. method. The newly 
synthesized compounds showed no activity as a radical scavenger. 

 
3.1.3. Ferrous ion chelating activity 
 
Metal chelating activity tests were carried out in three different concentrations of newly 
synthesized compounds. The absorbance values measured at 562 nm in UV 
spectrophotometer and the corresponding % metal chelating activities are given in 
Table 1 and Figure 1. When the graph is examined, it is seen that all of the compounds 
2 have higher chelating activity than the standard antioxidant α-tocopherol and very 
close to EDTA. The absorbance values significantly decrease as the concentration 
increases. 
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The metal chelating activities of newly synthesized compounds and standard 
antioxidants are shown as % inhibition in the graph Figure 1. When the graph is 
examined, it is seen that all of the compounds 2 have higher chelating activity than the 
standard antioxidant α-tocopherol and very close to EDTA. The absorbance values 
significantly decrease as the concentration increases. 

 

 
 
Figure 1. Metal chelating effect of the compounds 2a-h, EDTA and α-tocopherol on 
ferrous ions 

 

4. Conclusions 

In this study,  eight new 1-(2,6-dimethylmorpholine-4-yl-methyl)-3-alkyl-4-(4-
hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2)  were synthesized 

and characterized with IR, 1H NMR and 13C NMR spectral data. In addition in vitro 
antioxidant properties of these new compounds were investigated three different 
methods in our laboratory. According to the data; the newly synthesized compounds 
showed promising metal chelating activity. 
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Abstract: In this study,  eight new 1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-alkyl(aryl)-
4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones  (2) were 
synthesized by the reactions of 3-alkyl(aryl)-4-(4-hydroxybenzyliden-amino)-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) with formaldehyde and 3-methylpiperidine. The 
structures of all the synthesized compounds were characterized with IR, 1H NMR 
and 13C NMR spectral data. In addition antimicrobiyal activities of new compounds 
were investigated against six different microorganisms (B. substilis, B. cereus, P. 
aeruginosa, K. pneumonia, S. aureus and E. coli) with agar well diffusion method 
and the results obtained were evaluated. The antimicrobial activities of all of new 
compounds, especially 2b and 2c, were observed significant results. 

Keywords: 1,2,4-Triazol-5-one, Synthesis, Mannich base, Antimicrobial 
properties. 

 

1. Introduction 

The past 25 years, the incidence of microbial infection has increased on alarming levels 
all over the world as a result of antimicrobial resistance. A growing number of immune-
compromised patients are as a result of cancer chemotherapy, organ transplantation 
and HIV infection which are the major factors contributing to this increase. The health 
problem demands to search and synthesize a new class of antimicrobial compounds 
effective against pathogenic microorganisms that developed resistance to the 
antibiotics used in the current regiment (Bayrak et al., 2009; Bonde and Gaikwad, 
2004; Koca et.al., 2005; Yu and Huiyuan, 2002). 
  
In recent years, the triazoles and their derivatives have received 
considerable attention to obtain  newer synthetic routes  due to its effective biological  
features. Triazoles are heterocyclic compounds that contain three nitrogen atoms and 
they have the tremendous binding ability with different biological targets as they are 
actively participating to form hydrogen bond.  One of the triazoles isomer,  1,2,4-
triazoles have attract the great attention to medicinal chemists due to their wide 
application on different biological target  antitubercular (Shaikh et al.,  2016; Keri et al., 
2015), antiviral (Al-Soud et al., 2004), anticancer (Kamel and Abdo, 2014; Tyagi et al., 
2015), anti-inflammatory (Aytac et al., 2009; El-Sayed et al., 2016), anticonvulsant 
(Zheng et al., 2013; Ahangar et al., 2011),  antitumor (Demirbas, Ugurluoglu, & 
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Demirbas, 2002), antibacterial (Yuksek et al., 1997), Therefore, in this work, we 
propose to synthesize new triazole derivatives with antimicrobial activities. 
 
In this study, antimicrobial properties of nine 1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-
alkyl(aryl)-4-(4-hydroxy-benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones  (2a-i) 
were investigated against six different microorganisms (B. substilis, B. cereus, P. 
aeruginosa, K. pneumonia, S. aureus and E. coli) with agar well diffusion method and 
the results obtained were evaluated (Scheme 1).  
 

HCHO

2

CH OH

N

N

N

R

N

H

O

N CH2

N

N

N

R

NO CH OH

+ +

1

HN
R

CH3                                

CH2CH3                         

CH2CH2CH3                               

CH2C6H5                        

CH2C6H4CH3(p              )

CH2C6H4Cl(p  )

CH2C6H4Cl(m  )

a

b

c

d

e

f
g

h

CH2C6H4OCH3 (p-)

i      C6H5

1,2

 
 
 

Scheme 1 

2. Materials and Methods 
 
2.1. Chemicals and Apparatus 
 
Chemical reagents and all solvents used in this study were purchased from Merck AG, 
Aldrich and Fluka. Melting point was determined in open glass capillary using a Stuart 
melting point SMP30 apparatus and is uncorrected. The IR spectra were obtained on 
an ALPHA-P BRUKER FT-IR spectrometer. 1H and 13C NMR spectra were recorded 
in deuterated dimethyl sulfoxide with TMS as internal standard using a Bruker 
Ultrashield Plus Biospin spectrometer at 400 MHz and 100 MHz, respectively. 

2.2. Synthesis of Compounds 2: The General Procedure 

The corresponding compound 1 (1 mmol) was dissolved absolute ethanol and to this 
solution were added formaldehyde (% 37, 10 mmol) and 3-methylpiperidine (1 mmol). 
The reaction mixture was refluxed for 4 hours. The mixture was left at room 
temperature for overnight. After cooling the mixture in the refrigerator, the solid formed 
was obtained by filtration, washed with cold ethanol and recrystallized from an 
appropriate solvent. Several recrystallizations of the residue from the solvent gave 
pure compound 2 as colourless crystal. 
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1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-methyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2a) 

Yield: 2.69 g, (% 82) mp: 169 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3244 (OH), 1682 (C=O), 1598 (C=N), 
830 (1,4–disubstituted benzenoid ring);  1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.76-0.82 
(m, 1H), 0.84 (d, 3H, CHCH3, J=6.40 Hz), 1.42-1.45 (m, 1H), 1.54-1.61 (m, 3H), 1.92 
(t, 1H, CHCH3, J=10.80 Hz), 2.19-2.26 (m, 1H), 2.30 (s, 3H, CH3), 2.82-2.85 (m, 2H), 
2.81-2.84 (m, 2H), 4.52 (s, 2H, NCH2N), 6.89 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.69 (d, 2H, 
ArH, J=8.80 Hz), 9.53 (s, 1H, N=CH). 10.20 (s,b,1H,OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-
d6): δ 10.99 (CH3), 19.47 (CHCH3), 24.92 (CH2), 30.70 (CH), 32.04 (CH2), 50.34 (CH2), 
58.12 (CH2), 66.54 (NCH2N), [155.87 (2CH), 124.25 (C), 129.63 (2CH), 160.74 (C)] 
(arom-C), 142.74 (triazol C3), 150.29 (triazol C5), 154.94 (N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-ethyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2b) 

Yield: 2.89 g (81 %); mp: 141 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3421 (OH), 1688 (C=O), 1589(C=N), 
830 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.76-0.79 (m, 
1H), 0.82 (d, 3H, CHCH3, J=6.40 Hz), 1.22 (t, 3H, CH2CH3, J=7.20 Hz), 1.41-1.44 (m, 
1H), 1.54-1.60 (m, 3H), 1.91 (t, 1H, CHCH3, J=10.80 Hz), 2.19-2.24 (m, 1H), 2.70 (q, 
2H, CH2CH3, J=7.20 Hz), 2.83-2.86 (m, 2H), 4.53 (s, 2H, NCH2N), 6.90 (d, 2H, ArH, 
J=8.80 Hz), 7.69 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 9.53 (s, 1H, N=CH), 10.20 (s,b,1H,OH); 13C 
NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 10.13 (CH2CH3), 18.46 (CH2CH3), 19.45 (CHCH3), 24.90 
(CH2), 30.68 (CH), 32.02 (CH2), 50.36 (CH2), 58.15 (CH2), 66.59 (NCH2N), [115.88 
(2CH), 124.27 (C), 129.68 (2CH), 160.76. (C)] arom-C), 146.50 (triazol C3), 150.52 
(triazol C5), 154.89 (N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-(n-prophyl)-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-
4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2c) 

Yield: 2.88 g (81 %); mp: 114 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3022 (OH), 1699 (C=O), 1591(C=N), 
828 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.80-0.86 (m, 
1H), 0.82 (d, 3H, CHCH3, J=6.40 Hz), 0.96 (t, 3H, CH2CH2CH3, J=7.20 Hz), 1.40-1.43 
(m, 1H), 1.55-1.60 (m, 3H), 1.70 (sext, 2H, CH2CH2CH3, J=7.20 Hz), 1.91 (t, 1H, 
CHCH3, J=10.80 Hz), 2.21 (m, 1H), 2.66 (t, 2H, CH2CH2CH3, J=7.20 Hz), 2.83-2.86 
(m, 2H), 4.54 (s, 2H, NCH2N), 6.90 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.69 (d, 2H, ArH, J=8.40 
Hz), 9.50 (s, 1H, N=CH), 10.20 (s,b,1H,OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 13.34 
(CH2CH2CH3), 18.93 (CH2CH2CH3), 19.45 (CHCH3), 24.91 (CH2), 26.58 
(CH2CH2CH3), 30.67 (CH), 32.05 (CH2), 50.35 (CH2), 58.16 (CH2), 66.52 (NCH2N), 
[115.90 (2CH), 124.26 (C), 129.69 (2CH), 160.77 (C)] (arom-C), 145.28 (triazol C3), 
150.46 (triazol C5), 154.92 (N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-benzyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2d) 

Yield: 3.48 g (86 %); mp: 147 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3063 (OH), 1711 (C=O),1614,1592 
(C=N), 829 (1,4–disubstituted benzenoid ring), 773 and 714 (monostituted benzenoid 
ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.78-0.80 (m, 1H), 0.82 (d, 3H, CHCH3, J=6.40 
Hz), 1.40-1.43 (m, 1H), 1.55-1.59 (m, 3H), 1.92 (t, 1H, CHCH3, J=10.40 Hz), 2.22 (m, 
1H), 2.84-2.86 (m, 2H), 4.07 (s, 2H, CH2Ph), 4.57 (s, 2H, NCH2N), 6.89 (m, 1H, ArH, 
J=8.80 Hz), 7.22-7.25 (m, 1H, ArH), 7.30-7.35 (m, 4H, ArH), 7.66 (d, 2H, ArH, J=8.80 
Hz), 9.51 (s, 1H, N=CH), 10.20 (s,b,1H,OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 19.45 
(CHCH3), 24.91 (CH2), 30.66 (CH), 30.88 (CH2Ph), 32.06 (CH2), 50.37 (CH2), 58.18 
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(CH2), 66.65 (NCH2N), [115.88 (2CH), 124.22 (C), 126.71 (CH), 128.42 (2CH), 128.68 
(2CH), 129.73 (2CH), 135.80 (C), 160.77 (C)] (arom-C), 144.60 (triazol C3), 150.41 
(triazol C5), 154.58 (N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-p-metylbenzyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2e) 

Yield: 3.52 g 87 %); mp: 88 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3250 (OH), 1677 (C=O), 1600,1578 (C=N), 
831 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.78-0.82 (m, 
1H), 0.85 (d, 3H, CHCH3, J=6.40 Hz), 1.42-1.45 (m, 1H), 1.59 (m, 3H), 1.91 (t, 1H, 
CHCH3, J=10.40 Hz), 2.19-2.22 (m, 1H), 2.24 (s, 3H, PhCH3), 2.84-2.86 (m, 2H), 4.01 
(s, 2H, CH2Ph), 4.56 (s, 2H, NCH2N), 6.89 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.12 (d, 2H, ArH, 
J=7.20 Hz), 7.21 (d, 2H, ArH, J=7.20 Hz), 7.66 (d, 2H, ArH, J=7.20 Hz), 9.50 (s, 1H, 
N=CH), 10.20 (s,b,1H,OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 19.39 (CHCH3), 20.53 
(PhCH3), 24.88 (CH2), 30.51 (CH2Ph), 30.63 (CH), 32.09 (CH2), 50.43 (CH2), 58.23 
(CH2), 66.70 (NCH2N), [115.91 (2CH), 124.31 (C), 128.54 (2CH), 128.98 (2CH), 
129.71 (2CH), 132.68 (C), 135.79 (C), 160.78 (C)] (arom-C), 144.76 (triazol C3), 
150.454 (triazol C5), 154.70 (N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-p-methoxybenzyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2f) 

Yield: 3.13 g (72 %); mp: 135 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3275 (OH), 1677 (C=O), 1604,1578 
(C=N), 832 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.77-
0.82 (m, 1H), 0.84 (d, 3H, CHCH3, J=6.80 Hz), 1.40-1.43 (m, 1H), 1.53-1.59 (m, 3H), 
1.89 (t, 1H, CHCH3, J=10.80 Hz), 2.19-2.20 (m, 1H), 2.82-2.84 (m, 2H), 3.71 (s, 3H, 
OCH3), 3.98 (s, 2H, CH2Ph), 4.54 (s, 2H, NCH2N), 6.86 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 6.88 
(d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.65 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz),  9.49 (s, 1H, N=CH), 10.20 
(s,b,1H,OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 19.46 (CHCH3), 24.90 (CH2), 30.04 
(CH2Ph), 30.66 (CH), 32.06 (CH2), 50.37 (CH2), 55.01 (OCH3), 58.18 (CH2), 66.64 
(NCH2N), [113.88 (2CH), 115.89 (2CH), 124.25 (C), 127.66 (C), 129.75 (2CH), 129.97 
(2CH), 158.10 (C),160.75 (C)] (arom-C), 144.91 (triazol C3), 150.41 (triazol C5), 154.56 
(N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-p-chlorobenzyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2g) 

Yield: 3.18 g (70 %); mp: 143 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3208 (OH), 1678 (C=O), 1607, 1583 
(C=N), 832 (1,4–disubstituted benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.79-
0.84 (m, 1H), 0.86 (d, 3H, CHCH3, J=6.40 Hz), 1.39-1.43 (m, 1H), 1.55-1.61 (m, 3H), 
1.91 (t, 1H, CHCH3, J=10.40 Hz), 2.21 (m, 1H), 2.83-2.86 (m, 2H), 4.08 (s, 2H, CH2Ph), 
4.56 (s, 2H, NCH2N), 6.89 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 7.35-7.41 (m, 4H, ArH), 7.65 (d, 
2H, ArH, J=8.40 Hz), 9.50 (s, 1H, N=CH), 10.20 (s,b,1H,OH); 13C NMR (100 MHz, 
DMSO-d6): δ 19.46 (CHCH3), 24.90 (CH2), 30.23 (CH2Ph), 30.66 (CH), 32.04 (CH2), 
50.35 (CH2), 58.16 (CH2), 66.69 (NCH2N), [115.90 (2CH), 124.16 (C), 128.39 (2CH), 
129.78 (2CH), 130.61 (2CH), 131.44 (C), 134.80 (C), 160.81 (C)] (arom-C), 144.29 
(triazol C3), 150.39 (triazol C5), 154.70 (N=CH). 

 1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-m-chlorobenzyl-4-(4-hydroxybenzyliden-
amino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2h) 

Yield: 3.13 g (69 %); mp: 139 ºC; IR (ʋ, cm−1): 3238 (OH), 1675 (C=O), 1615,1596, 
(C=N), 780 and 685 (1,3–disubstituted benzenoid ring), 833 (1,4–disubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.75-0.79 (m, 1H), 0.83 (d, 3H, 
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CHCH3, J=6.40 Hz), 1.45 (m, 1H), 1.54-1.62 (m, 3H), 1.92 (t, 1H, CHCH3, J=10.80 Hz), 
2.21-2.22 (m, 1H), 2.83-2.86 (m, 2H), 4.11 (s, 2H, CH2Ph), 4.57 (s, 2H, NCH2N), 6.88 
(d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.29-7.32 ( m, 3H, ArH), 7.66 (d, 2H, ArH, J=8.80 Hz), 9.51 
(s, 1H, N=CH), 10.20 (s (b), 1H,OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 19.45 (CHCH3), 
24.92 (CH2), 30.47 (CH2Ph), 30.67 (CH), 32.06 (CH2), 50.36 (CH2), 58.18 (CH2), 66.62 
(NCH2N), [115.87 (2CH), 124.17 (C), 126.76 (CH), 127.48 (CH), 128.43 (CH), 129.76 
(2CH), 130.25 (CH), 160.82 (C)] (arom-C), 144.07 (triazol C3), 150.36 (triazol C5), 
154.07 (N=CH). 

1-(3-methylpiperidine-1-yl-methyl)-3-phenyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (2i) 

Yield: 3.32 g (85 %); mp: 182 ºC; IR (ʋ, cm-1): 3282 (OH), 1679(C=O), 1599,1577 
(C=N), 835 (1,4–disubstituted benzenoid ring), 770 and 687 (monosubstituted 
benzenoid ring); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 0.80-0.84 (m, 1H), 0.86 (d, 3H, 
CHCH3) , 1.45-1.48 (m, 1H), 1.61-1.63 (m, 3H), 2.00 (t, 1H, CHCH3, J=10.80 Hz), 2.28-
2.34 (m, 1H), 2.90-2.92 (m, 2H), 4.69 (s, 2H, NCH2N), 6.91 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 
7.69 (d, 2H, ArH, J=8.40 Hz), 7.91-7.93 (m, 2H, ArH), 9.44 (s, 1H, N=CH), 10.24 (s, 
1H, OH); 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ 19.46 (CHCH3), 24.94 (CH2), 30.73 (CH), 
31.98 (CH2), 50.36 (CH2), 58.10 (CH2), 67.11 (NCH2N), [115.98 (2CH), 124.04 (C), 
126.41 (C), 127.93 (2CH), 128.56 (2CH), 130.04 (2CH), 130.15 (CH), 161.02 (C)] 
(arom-C), 142.89 (triazol C3), 150.63 (triazol C5), 158.07 (N=CH). 

 
2. 3. Antimicrobial activity  

 
In our study, agar well diffusion method was used to determine the antimicrobial 
properties of 2 type compounds (Perez, 1990; Ahmad 1998). According to agar well 
diffusion method; each microorganism was suspended in Mueller-Hinton Broth and 
diluted to 106 colony forming unit (cfu) per ml. They were “flood-inoculated” onto the 
surface of Mueller Hinton Agar and then dried. Five-millimeter diameter wells were cut 
from the agar using a sterile cork-borer and 250–5000 μg/50 μl of the chemical 
substances were delivered into the wells. The plates were incubated for 18 h at 35°C. 
Antimicrobial activity was evaluated by measuring the zone of inhibition against the 
test organism. Dimethylsulphoxide was used as solved control.  All test 
microorganisms were obtained from the Microbiologics Environmental Protection 
Laboratories Company in France and are as follows; Escherichia coli (ATCC-25922), 
Klebsiella pneumoniae (ATCC-4352), Staphylococcus aureus (ATCC-6538), Bacillus 
subtilis (ATCC-11774), Bacillus cereus (ATCC-11778), Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC-27853). All the newly synthesized compounds were weighed and dissolved in 
dimethylsulphoxide (DMSO) to prepare extract stock solution of 1 mg/ml. 
       
3. Results and discussion 

3.1. Antimicrobial activity 
The observed dates for the antimicrobial activity of 2 type compounds were given in 
Table 1. When we look at the dates, we can see that most of new compounds, 
especially 2b and 2c, give better results than standard antimicrobial Neomycin and 
Streptomycin. 
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           Table 1. Screening for antimicrobial activity of the 2 type compounds 
  

Microorganisms and inhibition zone (mm) 

Compound Bs Bc Pa Kp Sa Ec 

2a 21 17 24 24 27 - 
2b 20 24 24 23 28 - 
2c 19 21 25 25 24 - 
2d 19 18 22 20 21 - 
2e 14 13 18 14 16 - 
2f 17 16 16 19 18 - 
2g 15 16 17 15 17 - 
2h 19 19 23 17 23 - 
2i 23 22 21 22 24 - 

Ampisilin 33 36 36 35 37 34 
Neomisin 17 17 17 16 13 16 

Streptomisin 12 12 12 11 21 10 

 
 
Bs: Bacillus subtilis (ATCC-11774), Bc: Bacillus cereus (ATCC-11778), Pa: 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27853), Kp: Klebsiella pneumoniae (ATCC-4352) 
Sa: Staphylococcus aureus (ATCC-6538), Ec: Escherichia coli (ATCC-25922), Amp.: 
Ampicillin (3261), Neo.: Neomycin 3360, Str.: Streptomycin 3385. 

4. Conclusions 

In this study, new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives were synthesized 

and evaluated for their in vitro antimicrobial activity. From the screening results, all of 
the new compounds, especially compound 2b and 2c, were found to be effective 
against all microorganisms except Escherichia coli. 
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BENZYLIDENAMINO-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ONES 
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Abstract: In the study, 3-alkyl(aryl)-4-[4-(2-furylcarbonyloxy)-3-methoxy]-
benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) were treated with 4-
piperidinecarboxamide in the presence of formaldehyde according to the Mannich 
reaction to synthesize five novel 1-(4-piperidinecarboxamide-1-yl-methyl)-3-
alkyl(aryl)-4-[4-(2-furylcarbonyloxy)-3-methoxy]-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (2). The structures of synthesized new compounds were 
characterized by using spectroscopic methods. In the second part, the antioxidant 
properties of the title compounds were analysed and evaluated using three 
antioxidant assays, including reducing power, free radical scavenging and metal 
chelating activity. In the last part of the study, antibacterial activities of the 
compounds were evaluated against six bacteria according to agar well diffusion 
method. All of the compounds demonstrated significant activity for metal chelating 
effect and also antimicrobial activity.  

Keywords: 1,2,4-Triazol-5-one, Mannich Base, Antimicrobial activity, Antioxidant 
activity 

 

1. Introduction 

In the last two decades there has been a growing attention in the role of reactive 
oxygen species (ROS) and nitrogen species (RNS) in food, drugs, and even living 
system. Therefore, scientists in diverse disciplines have become more curious about 
naturally-occurring antioxidant as well as in related synthetic derivatives that could 
supply active components which prohibit or decrease the effect of oxidative stress 
(Hussain et al., 2003). 

External chemicals and internal metabolic processes in the human body or in the food 
system may generate highly reactive free radicals. At high concentrations, they could 
be important mediators of damage among cell structures, including lipids and 
membranes, proteins, and nucleic acids (McClements & Decker, 2000). In this regard, 
it is important to search for and synthesize new classes of compounds that have 
antioxidant properties. 

Triazoles are heterocyclic compounds that contain three nitrogen atoms. 1,2,4-Triazole 
and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives are reported to possess a broad 
spectrum of biological activities such as analgesic, antibacterial, antioxidant and 
antiparasitic properties (Aktas-Yokus et al., 2017; Chidananda et al., 2012). By the 
way, Mannich bases have some biological activitises such as anticancer (Savariz et 
al., 2010), antibacterial (Maddila & Jonnalagadda, 2012), anti-inflammatory (Liu, Yu, 
Li, Pang, & Zhao, 2013), anti-HIV (Sriram, Yogeeswari, Dinakaran, & Sowmya, 2008), 
analgesic (Kalluraya, Aamir, & Shabaraya, 2012), antiviral (Chen et al., 2010), 
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antifungal (Ozkan-Daguyan, Sahin, & Koksal, 2013), antitumor (Pati et al., 2008), 
antidepressant (Köksal & Bilge, 2007) and antioxidant activities (Hamama, Zoorob, 
Gouda, & Afsah, 2011). Considering the development of new hetero moieties by 
combining potential biological active scaffolds, an attempt was made here to obtain 
1,2,4-triazoles bearing piperidine and also furan ring and to evaluate their antioxidant 
activity. 

In this regard, five new 1-(4-piperidinecarboxamide-1-yl-methyl)-3-alkyl(aryl)-4-[4-(2-
furylcarbonyloxy)-3-methoxy]-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 
(2) were synthesized and investigated by using different antioxidant methodologies 
like; reducing power, 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) free radical scavenging 
activity and iron binding effect. Moreover, antibacterial activities of the compounds 
were evaluated against six bacteria according to agar well diffusion method. 

2. Materials and Methods 
2.1. Chemicals and Apparatus 

Chemical reagents used in this paper were bought from Merck AG, Aldrich and Fluka. 
Melting points were recorded in open glass capillaries using an Electrothermal melting 
point apparatus and were not corrected. The infrared spectra were recorded on an 
Alpha-P Bruker FT-IR Spectrometer. 1H and 13C NMR spectra were determined in 
deuterated dimethyl sulfoxide with TMS as internal standard using a Bruker Ultrashield 
Plus Biospin spectrophotometer at 400 MHz and 100 MHz, respectively. 

 

2.2. Synthesis of Compounds 2: The General Procedure 

3-alkyl(aryl)-4-[4-(2-furylcarbonyloxy)-3-methoxy]-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (1) were obtained according to the literature (Manap, Beytur, & 
Yüksek, 2018). Then, to solution of this compound (1) (5 mmol) in absolute ethanol 
was added formaldehyde (% 37, 10 mmol) and 4-piperidinecarboxamide (6 mmol). The 
reaction mixture was refluxed for 4 hours. The mixture was left at room temperature 
for overnight. After cooling the mixture in the refrigerator, the solid formed was obtained 
by filtration, washed with cold ethanol and recrystallized from ethanol. 
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a) R = CH3, b) R = CH2CH3, c) R = CH2C6H5, d) R = CH2C6H4CH3 (p-), e) R = CH2C6H4Cl (p-) 

 

2.3. Biological Part 

2.3.1. Antioxidant Activity 

The antioxidant properties of newly synthesized compounds and standard antioxidants 
butylated hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), α-tocopherol and 
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) were studied and evaluated using different 
antioxidant tests; including reducing power, free radical scavenging and metal 
chelating activity. The reducing power of the synthesized compounds and standards 
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was determined according to the method of Oyaizu (1986). Free radical scavenging 
activity of the synthesized compounds and standards was measured via DPPH (2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl) by using the method of Blois (1958). The chelation of ferrous 
ions by the synthesized compounds and standards was estimated by the method of 
Dinis et al. (1994). All of the methods have been extensively investigated in the 
literature (Aktas-Yokus, Yuksek, Gursoy-Kol, & Alpay-Karaoglu, 2015). 

2.3.2. Antimicrobial Activity 

All bacterial and yeast strains were obtained from the company of Microbiological 
Environmental Protection Laboratories (France) and were as follows: Bacillus Substilis 
(ATCC 11774), Bacillus Cereus (ATCC 11778), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), 
Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella 
pneumonia (ATCC 4352). Simple susceptibility screening test using agar well diffusion 
method was used (Perez et al. 1990; Ahmad et al. 1998). All the newly synthesized 
compounds were weighed and dissolved in dimethylsulphoxide (DMSO) to prepare 
extract stock solution of 1 mg/ml. 

 

Each microorganism was suspended in Mueller-Hinton Broth and diluted to 106 colony 
forming unit (cfu) per ml. They were “flood-inoculated” onto the surface of Mueller 
Hinton Agar and then dried. Five-millimeter diameter wells were cut from the agar using 
a sterile cork-borer, and 250–5000 μg/50 μl of the chemical substances were delivered 
into the wells. The plates were incubated for 18 h at 35 °C. Antimicrobial activity was 
evaluated by measuring the zone of inhibition against the test organism. Ampicillin (10 
μg) for bacteria, streptomycin and fluconazole (5 μg) for yeast were used as positive 
controls, DMSO was used as solved control. 

3. Results 

3.1. Chemistry 

Physical data of the new compounds are presented in Table 1. IR, 1H-NMR and 13C-
NMR spectral data are given in Tables 2, 3 and 4, respectively. 

 

Table 1. Physical data of the compounds 2 

Compound R 
Yield 
(%) 

m.p. (°C) 
(Crystallized from) 

2a CH3 194 72.72 (Ethanol) 
2b CH2CH3 192 74.07 (Ethanol) 
2c CH2C6H5 201 81.81 (Ethanol) 
2d CH2C6H4.CH3 (p-) 210 84.21 (Ethanol) 
2e CH2C6H4.Cl (p-) 214 88.67 (Ethanol) 

 
 

Table 2. IR data of the compounds 2 (cm-1) 

Comp. 
N-H C=O C=N COO  monosubst. 

benzenoid ring 
1,4-disubst.  

benzenoid ring 
monosubst. 

furan ring 

2a 
3365, 
3184 

1742, 1702, 
1646 

1577 1290 - - 748 
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2b 
3413, 
3202 

1734, 1692, 
1647 

1577 1273 - - 750 

2c 
3355, 
3185 

1713, 1648 1576 1291 
763 and 

705 
- 750 

2d 
3396, 
3194 

1740, 1696, 
1643 

1577 1288 - 863 746 

2e 
3398, 
3194 

1741, 1696, 
1640 

1577 1287 - 863 748 

 

Table 3. 1H-NMR data of the compounds 2 (DMSO-d6, /ppm) 

Co
mp. 

Piperidine 
H 

CH3 CH2 
OCH

3 
CH2

Ph 
NCH2

N 
NH 

Aromatic H 
N=C

H 

2a 

1.49-1.56 
(m, 2H) 

1.66-1.69 
(m, 2H) 

1.94-1.98 
(m, 1H) 

2.26-2.30 
(m, 2H) 

2.90-2.93 
(m, 2H) 

2.33 
(s) 

- 
3.85 
(s) 

- 
4.54 
(s) 

6.72 
(s) 

7.16 
(s) 

6.81 (dd, 1H, J=3.60, 
1.60 Hz);  

7.39 (d, 1H, J=8.00 
Hz); 

7.52 (dd, 1H, J=8.00, 
1.60 Hz); 

7.60 (d, 1H, J=3.20 
Hz); 

7.65 (d, 1H, J=1.60 
Hz); 

8.12 (d, 1H, J=0.80 
Hz) 

9.73 
(s) 

2b 

1.50-1.55 
(m, 2H) 

1.66 (m, 2H) 
1.93 (m, 1H) 
2.28 (m, 2H) 

2.91-2.94 
(m, 2H) 

1.24 
(t, 

J=7.2
0 Hz) 

2.75 
(q, 

J=7.2
0 Hz)  

3.85 
(s) 

- 
4.55 
(s) 

6.71 
(s) 

7.16 
(s) 

6.81 (dd, 1H, J=3.60, 
1.60 Hz); 7.39 (d, 1H, 

J=8.40 Hz); 
7.52 (dd, 1H, J=8.40, 

1.60 Hz); 
7.60 (dd, 1H, J=3.60, 

0.80 Hz); 
7.65 (d, 1H, J=2.00 

Hz); 
8.12 (dd, 1H, J=1.60, 

0.80 Hz) 

9.73 
(s) 

2c 

1.53 (m, 2H) 
1.67 (m, 2H) 
1.98 (m, 1H) 
2.30 (m, 2H) 

2.93-2.96 
(m, 2H) 

- - 
3.84 
(s) 

4.12 
(s) 

4.59 
(s) 

6.72 
(s) 

7.17 
(s) 

6.82 (dd, 1H, J=3.60, 
2.00 Hz); 7.24 (m, 

1H); 7.31-7.38 (m, 5H) 
7.44 (dd, 1H, J=8.40, 

1.60 Hz); 
7.55 (d, 1H, J=1.60 

Hz); 
7.59 (dd, 1H, J=3.60, 

0.40 Hz); 
8.12 (dd, 1H, J=2.00, 

0.80 Hz) 

9.68 
(s) 

2d 

1.50 (m, 2H) 
1.67 (m, 2H) 
1.98 (m, 1H) 

2.27-2.30 
(m, 2H) 

2.92-2.95 
(m, 2H) 

2.25 
(s) 

- 
3.85 
(s) 

4.06 
(s) 

4.59 
(s) 

6.72 
(s) 

7.13 
(s) 

6.82 (dd, 1H, J=3.60, 
1.60 Hz); 7.13 (d, 1H, 

J=8.00 Hz); 
7.23 (d, 2H, J=8.00 

Hz); 
7.37 (d, 2H, J=8.40 

Hz); 
7.44 (dd, 1H, J=8.00, 

1.60 Hz); 
7.56 (d, 1H, J=2.00 

Hz); 

9.67 
(s) 
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7.59 (dd, 1H, J=3.60, 
0.80 Hz); 

8.12 (dd, 1H, J=1.60, 
0.80 Hz) 

2e 

1.53-1.54 
(m, 2H) 

1.67 (m, 2H) 
1.95 (m, 1H) 

2.29-2.30 
(m, 2H) 

2.92-2.94 
(m, 2H) 

- - 
3.84 
(s) 

4.14 
(s) 

4.58 
(s) 

6.73 
(s) 

7.17 
(s) 

6.81 (dd, 1H, J=3.60, 
1.60 Hz); 

7.36-7.42 (m, 5H); 
7.44 (dd, 1H, J=8.00, 

1.60 Hz) 
7.54 (d, 1H, J=1.60 

Hz); 
7.59 (dd, 1H, J=3.60, 

0.80 Hz); 
8.12 (dd, 1H, J=1.60, 

0.80 Hz) 

9.69 
(s) 

 

Table 4. 13C-NMR data of the compounds 2 (DMSO-d6, /ppm) 

Co

mp. 

CON

H2 

COO N=

CH 

Triazol

e C5 

Triazol

e C3 

Aromatic C (C3 subs. 

Ar-C) 

Aliphatic C 

2a 
 

176.
39 

 

155.
46 

 

153
.46 

 

150.20 
 

142.93 
 

151.36 (C); 148.78 (CH); 
142.57 (C); 141.03 (C); 

132.67 (C); 123.63 (CH); 
120.67 (CH); 120.48 (CH); 
112.79 (CH); 111.67 (CH) 

66.35 (NCH2N); 56.05 
(OCH3);  

49.73 (CH2NCH2); 41.09 
(CH);  

28.41 (2CH2); 10.94 
(CH3) 

2b 
176.
41 

 

155.
47 

 

153
.50 

 

150.34 
 

146.67 
 

151.37 (C); 148.78 (CH); 
142.57 (C); 141.02 (C); 

132.71 (C); 123.67 (CH); 
120.56 (CH); 120.49 (CH); 
112.80 (CH); 111.73 (CH) 

66.38 (NCH2N); 56.04 
(OCH3);  

49.74 (CH2NCH2); 41.09 
(CH);  

28.41 (2CH2); 18.38 
(CH2CH3);  10.03 

(CH2CH3) 

2c 
176.
37 

155.
46 

152
.85 

150.23 144.73 

151.33 (C); 148.79 (CH); 
142.56 (C); 141.05 (C); 
135.76 (C); 132.64 (C); 
128.61 (2CH); 128.53 

(2CH); 
126.77 (CH); 123.62 (CH); 
121.22 (CH); 120.50 (CH); 
112.80 (CH); 110.88 (CH) 

66.48 (NCH2N); 56.02 
(OCH3);  

49.75 (CH2NCH2); 41.09 
(CH);  

31.04 (CH2Ph); 28.42 
(2CH2) 

2d 
176.
36 

155.
46 

152
.79 

150.23 144.88 

151.33 (C); 148.79 (CH); 
142.56 (C); 141.04 (C); 
135.87 (C); 132.66 (C); 

132.62 (C); 129.09 (2CH); 
128.49 (2CH); 123.63 

(CH); 121.22 (CH); 120.50 
(CH); 112.80 (CH); 110.87 

(CH) 

66.45 (NCH2N); 56.00 
(OCH3);  

49.75 (CH2NCH2); 41.09 
(CH);  

30.64 (CH2Ph); 28.42 
(2CH2);  

20.57 (PhCH3) 

2e 
176.
35 

155.
46 

153
.01 

150.21 144.40 

151.34 (C); 148.79 (CH); 
142.56 (C); 141.09 (C); 
134.77 (C); 132.59 (C); 

131.49 (C); 130.54 (2CH); 
128.48 (2CH); 123.64 

(CH); 121.21 (CH); 120.51 
(CH); 112.80 (CH); 110.96 

(CH) 

66.50 (NCH2N); 56.03 
(OCH3);  

49.72 (CH2NCH2); 41.05 
(CH);  

30.34 (CH2Ph); 28.41 
(2CH2) 
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3.2. Biological evaluation 

3.2.1. Antioxidant Activity 

According to the antioxidant evaluation, the newly synthesized compounds showed 
neither reductive activities nor scavenging effect. Ferrous ion chelating activities of the 
compounds 2, EDTA and α-tocopherol are shown in Figure 1. The data obtained from 
the figure reveal that the newly synthesized compounds demonstrate a marked 
capacity for iron binding suggesting that their action as peroxidation protectors may be 
related to their iron binding capacity. 

The metal chelating effect of the compounds and references decreased in order of 
EDTA > 2d > 2a ≈ 2e > 2b ≈ 2c > α-tocopherol which were 84.5, 80.7, 80.2, 79.7, 49.2 
(%), at the highest concentration, respectively. 

 

 
Figure 1. Metal chelating effect of the compounds 2, EDTA and α-tocopherol on 

ferrous ions. 
 
 

3.2.1. Antimicrobial Activity 

In the present work, the newly synthesized compounds were screened for their 
antimicrobial activities, all of the newly synthesized Mannich bases were found to 
possess significant activity (Table 5). 

 

Table 5. Antimicrobial activity of the compounds 2 

Compound 
 

Microorganisms and inhibition zone (mm) 

Bs Bc Pa Kp Sa Ec 

2a 23 16 19 18 19 17 
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2b 22 19 15 19 22 19 
2c 18 17 17 15 17 14 
2d 19 15 13 14 13 13 
2e 24 13 12 16 14 14 

Amp. 33 36 36 35 37 34 
Neo. 17 17 17 16 13 16 
Str. 12 12 12 11 21 10 

Bs: Bacillus subtilis (ATCC-11774), Bc: Bacillus cereus (ATCC-11778), Pa: 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27853), Kp: Klebsiella pneumoniae (ATCC-4352) 
Sa: Staphylococcus aureus (ATCC-6538), Ec: Escherichia coli (ATCC-25922), Amp.: 
Ampicillin (3261), Neo.: Neomycin (3360), Str.: Streptomycin (3385). 

4. Conclusion 

In conclusion, new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives were obtained and 
evaluated for their in vitro antimicrobial and antioxidant capacity. From the screening 
results, all of the Mannich bases showed good activity against to the tested 
microorganisms. Besides, all of the compounds demonstrate a marked ability for metal 
chelating activity. The data reported with regard to the observed biological activities of 
the studied compounds could improve the new triazole-based therapeutic target. 
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Abstract:2-(3-p-Methylbenzyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-yl)-azomethine) 
benzoic acid molecule has been optimized using the 6-31G++(d,p) basis set of DFT 
(B3LYP) and HF methods. Thus, the most stable geometrical comformer of 
compound with different methods was obtained. Proton Nuclear Magnetic 

Resonance (1H-NMR) and Carbon-13 Nuclear magnetic Resonance (13C-NMR) 
spectral values according to GIAO method was calculated using Gaussian G09W 
program package in gas phase and in DMSO solvent. Theoretical and experimental 
values were plotted according to δ exp=a+b.d calc. Theoretical spectral values of 
molecule were calculated and compared with experimental values. Experimental 

data obtained from the literature. The veda4f program was used in defining Infrared 

(IR) data. The standard error values were found via the Sigma plot with regression 
coefficient of a and b constants. The vibrational frequency values of this molecule 
have been calculated by using 6-31G++(d,p) basis set with DFT (B3LYP) and HF 
methods. Then, these values are multiplied with appropriate scala factors. In 
addition, thermodynamics properties (heat capacity CV0, entropy S0 and enthalpy 
H0), electronic properties (electronegativity (χ), electron affinity (A), global hardness 
(η), softness (σ), ELUMO-EHOMO energy gap (ΔEg) and ionization potential (I), HOMO-
LUMO energy, geometric properties (bond angles, bond lengths), dipole moments, 
mulliken atomic charges, total energy of the molecule were calculated. 

Keywords: B3LYP, HF, Veda4f, HOMO-LUMO.  

 

1. Introduction 

Schiff bases have (-HC=N-) functional group and they are obtained by condensation 
between a primary amine and an aldehyde or ketone to form an azomethine or imine 
group (Schiff, 1864). 1,2,4-Triazole derivatives due to their broad-spectrum activities 
have potential applications in the fields of pesticides and medicines possessing 
antifungal (Mari et al., 2008), antibacterial (Boraei, et al., 2017), antitumor 
(Papadopoulou et al., 2012), antitrypanosomal (Li et al.,2017), antiproliferative (Xia et 
al., 2014) and antibiotics (Zahid et al., 2010)  properties. Otherwise, Schiff bases have 
been used as bacteriocides, insecticides, pesticides, fungicides (Aydoğan et al., 2001; 
Azam et al 2007). In the last year, theoretical properties of Schiff bases were 
investigated (Kotan et al., 2019). In this study, we studies theoretical features of 2-(3-
p-Methylbenzyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-yl)-azomethine) benzoic acid 
molecule. All theoretical calculations for the target compound were with the Gaussian 
09W quantum chemistry program (Frisch et al., 2009) on a personal computer. For 
this, firstly, molecule were optimized by using the Density Functional Theory (DFT) and 
Hatree Fock (HF) methods with the restricted B3LYP (Frisch et al., 2009; Wolinski et 
al 1990) level of theory, 6-31G++(d,p) basis sets, for all atoms. Optimized structure is 

mailto:gulkemer@hotmail.com
mailto:hyuksek61@gmail.com
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the most stable structure of the molecule. Then from this form, dipole moments, the 
highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular 
orbital (LUMO), total energy of the molecule, bond lengths and mulliken charges, 
electronic properties; ELUMO-EHOMO energy gap (ΔEg), electronegativity (χ), electron 
affinity (A), global hardness (η), softness (σ), ionization potential (I), thermodynamics 
properties; (thermal energies (E), thermal capacity (CV), entropy (S) were calculated. 
In addition, The theoretical calculations 1H-NMR and 13C-NMR were performed by 
using DFT/HF 6-31G++(d,p) level. 1H-NMR and 13C-NMR isotropic shift values were 
calculated by the method of GIAO using the program package Gaussian G09W 
(Wolinski et al 1990). The visualization of all results has been performed using 
GaussView5.0 (GaussView, 2009). Theoretical and experimental values were inserted 
into the grafic according to equatation of δ exp=a+b. δ calc. The standard error values 
were found via SigmaPlot program with regression coefficient of a and b constants. 
Finally, the theoretical vibrational spectra were calculated at the DFT(B3LYP)/HF 6-
31G++(d,p) basis sets in the gas phase and these data are scaled with  0.9617 and 
0,8992 factors  for 6-31G++(d,p) basis set (Merrich et al., 2007).  The data obtained 
according to DFT and HF method are formed using theoretical infrared spectrum. The 
veda4f program was used in defining IR data (Jamroz, 2004). The experimental and 
theoretical IR spectra are given in Fig.3. Experimental data obtained from the literature 
(Yüksek et al., 2006) 
 

2. Materials and Methods   

2.1 Experimental 

IR: υ (cm−1) 3206 (NH), 1731, 1699  (C=O), 1594 (C=N), 763 (1,2-disubstituted benzene 
ring), 829 (1,4-disubstituted benzene ring). 1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz): δ ppm 2.22 
(t, 3H, CH3, J=7.40 Hz), 3.99 (q, 2H, CH2, J=7.40 Hz), 7.13 (q, 4H, ArH), 7.58-7.95 (m, 2H, 
ArH),  10.38 (s, 1H, N=CH), 11.97 (s, 1H, NH), 11.97 (s, 1H, COOH). 13C-NMR (DMSO-
d6, 100 MHz): δ ppm 20.49, 30.54  (CH3), 126.54, 128.55(2C), 128.89(2C), 130.20, 
130.73, 131.57, 132.01, 132.53, 133.58, 135.67 (arom-C), 146.37 (triazole C3), 151.02 
(N=CH), 152.07 (triazole C5), 167.70 (COOH). 

 

2.2 Theoretical 

Molecular geometric optimizations (bond angles, bond lengths), Proton/Carbon NMR 
chemical shifts, thermodynamic parameters, HOMO-LUMO analyses, electronic 
properties, mulliken charges, vibrational wavenumbers, dipole moment, total energy of 
the title molecule were studied using Gaussian 09W software package. The calculated 
results were obtained immersive via GaussView5.0 program. All quantum chemical 
computations were performed with HF method and B3LYP functional in DFT method 
at the 6-31G++(d,p) basis set. GIAO attitude were used in the calculations of 1H-13C 
NMR chemical shift values. Using the seperate methods were calculated at the 
harmonic vibrational frequencies which were scaled with definite factor. 
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3. Result and Discussion 

3.1 Computational Details 

 
Figure 1. The Gausview structure of the molecule.              

 

3.1.1 Molecular Geometry (Bond lengths, Mulliken atomic charges, bond angles) 

The molecular geometric parameters such as bond lengths, Mulliken atomic charges 
calculated by using the HF and DFT/B3LYP methods with 6-31G++(d,p) basis set 
obtained data are precondition in Table 1-2. According to this result, the highest bond 
length is between C11-C12 atoms that this values are 1.523/1.519 Å for DFT/HF 6-
31G++(d,p). Besides, respectively, the bond lengths in the triazole ring N35-N36, N35-
C1, C2-O39, C2-N36, N37-C1, N37-C2 are calculated 1.38/1.37, 1.30/1.26, 1.22/1.20, 
1.37/1.34, 1.38/1.37, 1.42/1.38 for DFT/HF 6-31G++(d,p) (Table 1). In the literature, 
the N=C, N-N, C=O bond lengths are measured as 1.280, 1.404 , 1.212 Å (Ocak et al., 
2003; Ustabaş et al., 2007). The highest bond angle is between N(36)-C(2)-O(39) 

atoms, which is 129.978/129.4240 for B3LYP/HF 6-31G++(d,p) basis sets (table 2). 
The calculated Mulliken atomic charges (Mulliken, 1955) calculated by using the 
Hartree Fock (HF) and DFT/B3LYP methods with 6-31G++(d,p) basis sets. The 
electronegative oxygen (O) and nitrogen (N) atoms have negative atomic charge 
values. The carbon atoms surrounded by electronegative atoms have positive atomic 
charge values. All hydrojen atoms of the compound have positive atomic charge values 
(Table 3). 

Table 1. The calculated bond lengths with B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 
bond lengths DFT HF bond lengths DFT HF 

C(1)-N(35) 1.300 1.269 C(18)-H(32) 1.093 1.083 
C(1)-N(37) 1.387 1.377 C(18)-H(33) 1.094 1.085 
C(1)-C(11) 1.494 1.496 N(38)-C(3) 1.289 1.259 
N(35)-N(36) 1.381 1.370 C(3)-H(20) 1.083 1.070 
N(36)-H(19) 1.006 0.990 C(3)-C(4) 1.475 1.486 
N(36)-C(2) 1.371 1.347 C(4)-C(5) 1.405 1.390 
C(2)-N(37) 1.420 1.387 C(5)-H(21) 1.084 1.073 
C(2)-O(39) 1.220 1.200 C(5)-C(6) 1.390 1.383 
N(37)-N(38) 1.370 1.366 C(6)-H(22) 1.086 1.075 
C(11)-H(25) 1.095 1.083 C(6)-C(7) 1.396 1.383 
C(11)-H(26) 1.093 1.082 C(7)-H(23) 1.085 1.074 
C(11)-C(12) 1.523 1.519 C(7)-C(8) 1.390 1.382 
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C(12)-C(13) 1.397 1.383 C(8)-H(24) 1.083 1.072 
C(13)-H(27) 1.086 1.075 C(8)-C(9) 1.403 1.390 
C(13)-C(14) 1.396 1.388 C(9)-C(10) 1.489 1.490 
C(14)-H(28) 1.087 1.076 C(10)-O(40) 1.215 1.190 
C(14)-C(15) 1.399 1.385 C(10)-O(40) 1.358 1.328 
C(15)-C(18) 1.510 1.510 O(41)-H(34) 0.971 0.947 
C(18)-H(31) 1.097 1.086    

 
Table 2. The calculated bond angles B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 

Bağ angles B3LYP HF Bağ angles B3LYP HF 

N(35)-C(1)-N(37) 111.452 111.296 H(32)-C(18)-H(33) 107.974 107.441 
N(35)-N(36)-H(19) 120.470 121.059 H(31)-C(18)-H(33) 107.072 107.861 
H(19)-N(36)-C(2) 124.993 125.254 C(1)-N(37)-C(2) 108.394 108.185 
N(36)-C(2)-O(39) 129.978 129.424 N(37)-N(38)-C(3) 118.645 119.184 
O(39)-C(2)-N(37) 128.943 128.699 N(38)-C(3)-H(20) 122.788 123.031 
N(36)-C(2)-N(37) 101.077 111.296 H(20)-C(3)-C(4) 119.628 119.233 
N(37)-C(1)-C(11) 124.609 124.062 C(3)-C(4)-C(5) 118.926 118.519 
C(1)-C(11)-H(25) 106.199 106.213 C(3)-C(4)-C(9) 122.657 122.756 
C(1)-C(11)-H(26) 109.102 108.950 C(4)-C(5)-H(21) 118.172 118.796 
H(25)-C(11)-C(12) 110.102 110.090 H(21)-C(5)-C(6) 120.548 120.266 
H(26)-C(11)-C(12) 109.559 109.927 C(4)-C(5)-C(6) 121.273 120.260 
C(1)-C(11)-C(12) 113.873 113.483 C(5)-C(6)-H(22) 119.691 120.488 
H(25)-C(11)-H(26) 107.796 107.981 H(22)-C(6)-C(7) 120.155 120.139 
C(11)-C(12)-C(13) 120.951 121.188 C(5)-C(6)-C(7) 120.147 120.488 
C(12)-C(13)-H(27) 120.659 120.503 C(6)-C(7)-H(23) 120.474 120.024 
H(27)-C(13)-C(14) 119.699 119.457 H(23)-C(7)-C(8) 119.967 119.973 
C(13)-C(14)-H(28) 119.435 119.213 C(7)-C(8)-H(24) 120.267 120.024 
H(28)-C(14)-C(15) 119.436 119.690 H(24)-C(8)-C(9) 118.800 119.275 
C(14)-C(15)-C(18) 121.274 121.564 C(7)-C(8)-C(9) 120.927 120.699 
C(15)-C(18)-H(31) 111.268 111.090 C(9)-C(10)-O(40) 125.961 120.056 
C(15)-C(18)-H(32) 111.476 111.310 O(40)-C(10)-O(41) 121.304 121.609 
C(15)-C(18)-H(33) 111.452 111.133 C(10)-O(41)-H(34) 105.390 107.841 
H(31)-C(18)-H(32) 107.381 107.834    

 
Table 3. The calculated mulliken charges datas B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 
 DFT HF  DFT HF 

C1 0.545 0.626 H22 0.097 0.164 
C2 0.815 1.049 H23 0.097 0.163 
C3 0.123 0.189 H24 0.121 0.196 
C4 0.044 -0.046 H25 0.142 0.175 
C5 -0.109 -0.138 H26 0.130 0.165 
C6 -0.081 -0.135 H27 0.084 0.154 
C7 -0.084 -0.155 H28 0.075 0.142 
C8 -0.106 -0.112 H29 0.079 0.147 
C9 0.019 -0.158 H30 0.098 0.167 
C10 0.542 0.799 H31 0.127 0.132 
C11 -0.288 -0.267 H32 0.111 0.121 
C12 0.122 -0.029 H33 0.117 0.131 
C13 -0.124 -0.143 H34 0.327 0.368 
C14 -0.125 -0.168 N35 -0.342 -0.355 
C15 0.125 -0.006 N36 -0.435 -0.566 
C16 -0.118 -0.152 N37 -0.423 -0.637 
C17 -0.115 -0.136 N38 -0.309 -0.294 
C18 -0.381 -0.342 O39 -0.529 -0.650 
H19 0.288 0.338 O40 -0.473 -0.570 
H20 0.185 0.245 O41 -0.497 -0.610 
H21 0.125 0.196    
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Table 4. 13C and 1H-NMR(DMSO)  isotropic chemical shifts (δ/ppm) (6-31G++(d,p)) 
No Experimental DFT Differ.DFT HF Differ.HF 

C1 146,37 152,36 -5,99 147,47 -1,1 
C2 151,02 152,23 -1,21 145,99 5,03 
C3 152,07 155,33 -3,26 151,88 0,19 
C4 135,67 142,8 -7,13 135,94 -0,27 
C5 126,54 132,08 -5,54 124,96 1,58 
C6 132,01 136,87 -4,86 132,22 -0,21 
C7 130,73 133,92 -3,19 125,55 5,18 
C8 131,57 136,13 -4,56 130,16 1,41 
C9 130,2 132,51 -2,31 123,27 6,93 
C10 167,7 168,78 -1,08 158,85 8,85 
C11 30,54 42,3 -11,76 27,23 3,31 
C12 132,53 137,61 -5,08 127,81 4,72 
C13 128,55 132,92 -4,37 127,12 1,43 
C14 128,89 132,28 -3,39 124,31 4,58 
C15 134,58 141,39 -6,81 134,18 0,4 
C16 128,89 132,53 -3,64 125,11 3,78 
C17 128,55 130,85 -2,3 125,56 2,99 
C18 20,49 29,78 -9,29 17,04 3,45 
H19 11,97 8,58 3,39 7,73 4,24 
H20 10,4 11,69 -1,29 10,61 -0,21 
H21 7,9 8,87 -0,97 8,27 -0,37 
H22 7,64 8,68 -1,04 8,52 -0,88 
H23 7,6 8,59 -0,99 8,34 -0,74 
H24 7,94 9,25 -1,31 9,05 -1,11 
H25 3,99 4,72 -0,73 4,05 -0,06 
H26 3,99 4,68 -0,69 3,98 0,01 
H27 7,13 8,38 -1,25 8,09 -0,96 
H28 7,13 8,29 -1,16 7,93 -0,8 
H29 7,13 8,27 -1,14 8,02 -0,89 
H30 7,13 8,40 -1,27 8,16 -1,03 
H31 2,22 3,38 -1,16 2,84 -0,62 
H32 2,22 2,89 -0,67 2,35 -0,13 
H33 2,22 3,15 -0,93 2,81 -0,59 
H34 7,98 7,27 0,71 7,45 0,53 

 

3.1.2 R2 values of the compound 

B3LYP/6-31G++(d,p) (DMSO): 13C: 0,9977, 1H: 0.8294; HF/6-31G++(d,p) (DMSO): 

13C: 0.9948, 1H: 0.8022. There is such a relationship between R2-values of the 

compound. Found standard error rate and a, b constants regression values were 

calculated according to formule exp =a +b. δ calc Eq. These values for compound were 

given in the Table 5. Theoretical and experimental carbon and proton chemical shifts 

ratios between acording to R2 and a, b values, lineer a correlation were observed 

(Figure 2).  

 
Table 5. The correlation data for chemical shifts of the molecules 

13C 1H 

6-31++G 

(d,p) 

R S. error a b R S. error a b 

DFT 

HF 

0,9977 1,8186 1.0592 -12.408 0.8294 1.2239 1.0079 0.7131 

0.9948 2.7807 0.9955 3.4486 0.8022 1.3181 0.9857 -0.1292 
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Figure 2. The correlation graphs for B3LYP/HF 6-31G++(d,p) chemical shifts of the 
molecule 

 

3.1.3 The vibration frequency of the compound 

Theoretically IR values were calculation veda 4f programme and scala values were 

obtain. Theoretically calculated IR data are multiplied with appropriate scala factors 

respectively 0.9617, 0.8992 for DFT/HF 6-31G ++ (d,p) basis sets. The possitive 

frequency in the data was found. IR spectrums were drawn with obtained values 

according to HF and DFT method (Figure 3). Theoretically IR values were compare 

with experimentally IR values (Table 6). The result of this compare were found 

corresponding with each other of values.  

 
Table 6. Significant vibrational frequencies (cm-1) 

vibrational 
frequencies 

Experimental (cm
-1

) B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 

IR  Scaled B3LYP Scaled HF  

ν (NH) 3206 3556 3556  

ν (C=O) 1731, 1699 1760 1777  

ν (C=N) 1594 1576 1679  

ν (COO) 1197 1333 1357  
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Figure 3. Theoretical IR spectrums and simulated with DFT(B3LYP)/HF  

 

3.1.4 Frontier molecular orbital analysis 

Frontier molecular orbitals (FMO) (Figs. 4) determines the electric, electronic 

transitions, optical properties and kinetic stability (Fukui, 1982). HOMO-LUMO energy 

of compound  was calculated using B3LYP/DFT 6-31G++(d,p) levels of theory. The 

HOMO-LUMO energy gap is 4.132 e.v. for B3LYP/DFT basis set and 10.7 e.v. for 

B3LYP/HF 6-31G++(d,p) basis set (figure 4). Using HOMO-LUMO energy gap 

electronegativity (χ), electron affinity (A), global hardness (η), softness (S), chemical 

potential (µ), ionization potential (I), chemical potential (Pi), electrophilic index(ω), 

Nucleophilic index (IP) for the compound was calculated and are showed in table 7.  

 

 
Figure 4. HOMO-LUMO energy of the molecule 6-31G++(d,p) 

Table 7.  The calculated electronic structure parameters of the molecule 
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    Hatree ev kcal/mol KJ/mol 

  LUMO -0,06773 -1,84298 -42,5008 -177,825 
  HOMO -0,2196 -5,97547 -137,8 -576,56 
A Electron affinity 0,06773 1,84298 42,5008 177,825 
I Ionization potential 0,2196 5,97547 137,8 576,56 
ΔE Energy gap  0,15187 4,13249 95,2989 398,735 
χ Electronegativity 0,143665 3,90923 90,1502 377,192 
Pi Chemical potential -0,143665 -3,90923 -90,1502 -377,192 
ω Electrophilic index  0,000783635 0,02132 0,49173 2,05743 
IP Nucleophilic index -0,0109092 -0,29685 -6,84556 -28,6421 
S Molecular softness  13,1692 358,342 8263,69 34575,6 
η Molecular hardness  0,075935 2,06624 47,6494 199,367 

 

3.1.5 Thermodynamics properties  

Thermodynamics parameters  of  molecule calculated with DFT(B3LYP)/HF 6-

31G++(d,p) basis sets (table 8). Thermodynamic parameters of molecule (such as 

thermal energy,zero-point, vibrational energies  (ZPVE), heat capacity, entropy, 

rotational temperatures and rotational constants) were calculated 298.150 K and 1 atm 

of pressure. In addition to, the standard thermodynamic functions of heat capacity CV0, 

entropy S0 and enthalpy H0 were obtained at  the DFT(B3LYP)/HF 6-31G++(d,p) levels. 

 
Table 8.  The calculated thermodynamics parameters of the molecule 

Rotational temperatures (Kelvin) DFT                   HF 

A 0.01399 0.01426      
B 0.00688 0.00695      
C 0.00492 

 
0.00500 

Rotational constants (GHZ)   

A 0.29157 0.29723      
B 0.14327 0.14479      
C 0.10259 

 
0.10412 

Thermal Energies E(kcal/mol)   

Translational 0.889 0.889 
Rotational 0.889 0.889 
Vibrational 211.847              226.235              
Total 213.625              228.012              
Thermal Capacity CV(cal/mol-K)   

Translational 2.981 2.981 
Rotational 2.981 2.981 
Vibrational 76.902              70.852              
Total 82.864             76.814             
Entropy S(cal/mol-K)   

Translational 43.332 43.332 
Rotational 35.571 35.527 
Vibrational 
Total 

85.306 
164.209 

80.957 
159.816 

Zero-point correction (Hartree/Particle) 0.318491 0.342712 
Thermal correction to Energy 0.340432 0.363361 
Thermal correction to Enthalpy 0.341377 0.364305 
Thermal correction to Gibbs Free Energy 0.263355 0.288371 
Sum of electronic and zero-point Energies -1139.932287 -1133.021935 
Sum of electronic and thermal Energies -1139.910346 -1133.001287 
Sum of electronic and thermal Enthalpies -1139.909402 -1133.000342 
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Sum of electronic and thermal Free Energies -1139.987423 -1133.076276 
Zero-point vibrational energy (Kcal/mol) 199.85595 215.05522 

 
Table 9. The calculated dipole moments datas of the molecule 

 μx μy μz μToplam 

Dft -4.1686     1.5377     2.1371 4.9304 
Hf -4.6194     2.2840     2.3723   5.6730 

 
Table 10. The calculated total energy datas B3LYP/HF of the molecule 

Enerji (a.u.) B3lyp Hf 

 -1140.25077 -1133.36464 

 

 
Figure 5. The calculated molecular surfaces of the molecule (6-31G++(d,p)) 

 
4. Conclusion 

In this work, electronic, geometric and spectroscopic parameters of molecule are 

calculated by DFT(B3LYP) and Hartree-Fock (HF) methods with the 6-31G++(d,p) 

basis set of the program package Gaussian G09W. Obtained spectroscopic 

parameters  are compared with experimental data. In addition, the highest occupied 

molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO), bond 

lengths, mulliken charges, ELUMO-EHOMO energy gap (ΔEg), electronegativity (χ), 

electron affinity (A), global hardness (η), softness (σ), ionization potential (I), total 

energy of the molecule, thermodynamics properties, dipole moments were calculated 

with B3LYP/HF/DFT 6-31G++(d,p) basis sets. Furthermore, IR vibrational frequencies 

and IR spectrums were obtained. The IR data was found possitive. This result showed 

that the structure of the compound was stable. The chemical shifts in the calculations 
1H-NMR and 13C-NMR and IR vibrational frequencies are found to be compatible with 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  284 
 

the experimental data. Theoretical and experimental carbon and proton chemical shifts 

ratios between acording to  R2 and a, b values, lineer a correlation were observed. Also, 

the molecular surfaces such as  the molecular electrostatic potential (MEP), the total 

density, the electron density, the electrostatic potential of the molecule were 

designated.  
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Abstract: The moleculer geometric optimization of 3-phenyl-4-(3-benzoxy-4-
methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one compound was 
obtained using B3LYP functional in DFT and HF method at the 6-31++G(d,p) basis 
sets. The experimental spectral  investigations of molecule performed using  1H-
NMR and 13C-NMR chemical shifts and FT-IR values. Thereotical 1H-NMR and 13C-
NMR isotropic shift values were calculated in DMSO solvent according to GIAO 
method. In the identification of calculated IR data was used the VEDA4f program. 
The experimental spectral values were compared with computed data. Experimental 

data obtained from the literature. Also, electronegativity (χ), electron affinity (A), 

chemical hardness (η), chemical softness (σ), ionization potential (I) parameters 
were determined with HOMO-LUMO energies calculations. Furthermore, 
thermodynamics properties, geometric properties (bond angles, bond lengths), 
dipole moments, mulliken atomic charges, total energy were calculated and the 
molecular surfaces such as the electron spin potantial (ESP), molecular 
electrostatic potential (MEP), the total density, the electron density, the electrostatic 
potential of the molecule were designated. 

Keywords: B3LYP, HF, Veda4f, GIAO, HOMO-LUMO. 

 

1. Introduction 

Schiff bases have an azomethine group which is synthesis by the condensation 
of a primary amine with a carbonyl compound. Schiff base compounds indicate an sort 
of biological properties (Gao et al., 2002; Shakir  et al., 2007). Besides, the compounds 
including 1H-1,2,4-triazol group and their derivatives have very imported biological 
activities such as antioxidant (Arslantas et al., 2012; Gürsoy-Kol et al., 2012; Gürsoy-
Kol et al., 2010), antibacterial (Bayrak et al., 2009; Pitucha et al., 2010; Yüksek et al., 
1997; Saadeh et al., 2010; Henen et al., 2012), antifungal (Ikizler et al., 1997), anti-
inflammatory (Upmanyu et al., 2011), anti-HIV (Li et al., 2013), antitumor (Demirbas et 
al., 2002 ), anticonvulsant (Zhang et al., 2012), pharmacological activity (Chidananda 
et al., 2012), antiviral (Henen et al., 2012), antihypertensive (Ali et al., 2011), 
antitubercular (Bhat et al., 2001) and analgesic (Turan-Zitouni et al., 2012 , Pitucha et 
al., 2009) properties. In this study, we then investigated theoretically the structural, 
molecular, electronic, thermodynamics and vibrational properties of the synthesized 
compound. Experimental data obtained from the literature (Bahçeci et al., 2016). All 
quantum chemical calculations were conducted with the GaussView5 and Gaussian 
09W packet programs (Frisch et al., 2009; Dennington et al., 2009).  For this, firstly, 3-
phenyl-4-(3-benzoxy-4-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one 

mailto:gulkemer@hotmail.com
mailto:hyuksek61@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/azomethine
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/primary-amine
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/carbonyl-compound
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molecule was optimized by using  6-31G++(d,p) basis set of  Density Functional Theory 
(DFT/B3LYP) and Hatree Fock (HF) methods. The subsequent theoretical calculations 
were made by targeting this optimized geometry which from this the most stable 
structure of the molecule. The optimized structure along with the atom numbering is 
given in Fig. 1. Furthermore, the 1H and 13C NMR chemical shifts calculations were 
performed using the Gauge-Independent Atomic Orbital (GIAO) (Wolinski et al., 1990) 
with B3LYP/6-31G++(d,p) and HF/6-31G++(d,p) levels in ethanol. Theoretical and 
experimental values were inserted into the grafic according to equatation of δ exp=a+b. 
δ calc. The standard error values were found via SigmaPlot program with regression 
coefficient of a and b constants. The veda4f program (Jamróz, 2004) was used in 
defining of IR data theoretically and the theoretical vibrational spectra were calculated 
at the B3LYP/6-31G(d,p) in the gas phase, then scaled by 0.9617 and 0.8992 
(Sundaraganesan et al., 2005), while an identical scaling factors of 0.9617 and 0.8992 
were applied for all B3LYP/DFT/HF6-31G++(d,p) frequencies (James et al., 2006). The 
data obtained according to calculate thereotically are formed using theoretical infrared 
spectrum. The experimental and theoretical IR spectra are given in Figs.3. The 
experimental and the calculated theoretical spectral values were compared and their 
were recorded to be compatible with each other. In addition to, geometric properties 
(bond angles, bond lengths and dihedral angles), electronic properties (ELUMO-
EHOMO) energy gap (ΔEg), electronegativity (χ), electron affinity (A), global hardness 
(η), softness (σ), ionization potential (I), total energy of the molecule, dipole moment), 
thermodynamics properties, the highest occupied molecular orbital (HOMO) and the 
lowest unoccupied molecular orbital (LUMO), mulliken atomic charges have been 
examined by using Gaussian 09W program. 

 

2. Materials and Methods   

2.1 Experimental 

Yield 85%, mp. 218-219 ºC. IR (KBr) cm-1: 3169 (NH); 1740, 1707 (C=O); 1612, 1585 
(C=N); 1272 (COO); 770 and 705 (monosubstituted benzene ring). 1H NMR (200 MHz, 
DMSO-d6): δ 3.85 (3H, s, OCH3), 7.31 (1H, d, J = 8.56 Hz, Ar-H), 7.48-7.90 (10H, m, 
Ar-H), 8.12 (2H, d, J = 7.14 Hz, Ar-H), 9.60 (1H, s, N=CH), 12.35 (1H, s, NH). 13C NMR 
(50Mz, DMSO-d6): δ 164.35 (COO), 154.23 (triazole C5), 151.86 (N=CH), 145.00 
(triazole C3), [156.63, 140.20, 134.59, 130.50 (2C), 129.46 (2C), 128.95, 128.88, 
128.78, 128.40 (2C), 128.33 (2C), 127.16, 126.62, 122.24, 113.64] (arom-C), 56.68 
(OCH3). 
 

2.2 Theoretical 

Proton/Carbon NMR chemical shifts, thermodynamic parameters, HOMO-LUMO 
analyses, electronic properties, mulliken charges, molecular geometric optimizations, 
vibrational wavenumbers, dipole moment, total energy of the title molecule were 
studied using Gaussian 09W software package. The calculated results were obtained 
immersive via GaussView5.0 program. All quantum chemical computations were 
performed with HF method and B3LYP functionals in DFT method at the 6-31++G(d,p) 
basis set. GIAO attitude were used in the calculations of 1H-13C NMR chemical shift 
values. Using the seperate methods were calculated at the harmonic vibrational 
frequencies which were scaled with definite factor. 
 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/chloroform
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3. Result and Discussion 

3.1 Computational Details 

 
 

Figure 1. The Gausview structure of the molecule.              

 

3.1.1 Bond lengths, Mulliken atomic charges, Bond angles Analysis 

Bond lengths, bond angles, mulliken atomic charges calculated by using the HF and 

DFT/B3LYP methods with 6-31G++(d,p) basis set and data are listened in Table 1-3. 

Besides, respectively, The highest bond angle is between N(43)-C(2)-O(46) atoms, 

which is 129.624/129.2540 for B3LYP/HF 6-31G++(d,p) basis sets (table 1). The bond 

lengths in the triazole ring N42-N43, N42-C1, C2-O46, C2-N44, N44-C1, N43-C2 are 

calculated 1.37/1.66, 1.30/1.27, 1.22/1.20, 1.41/1.38, 1.39/1.38, 1.36/1.34 for DFT/HF 

6-31G++(d,p) (Table 2). In the literature, the N=C, N-N, C=O bond lengths are 

measured as 1.280, 1.404 , 1.212 Å (Ocak et al., 2003; Ustabaş et al., 2007). The 

calculated Mulliken atomic charges (Mulliken, 1955) calculated by using the Hartree 

Fock (HF) and DFT/B3LYP methods with 6-31G++(d,p) basis sets. The 

electronegative oxygen (O) and nitrogen (N) atoms have negative atomic charge 

values. The carbon atoms surrounded by electronegative atoms have positive atomic 

charge values. All hydrojen atoms of the compound have positive atomic charge values 

(Table 3). 

 

 

Table 1. The calculated bond angles B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 
Bond angles B3LYP HF Bond angles B3LYP HF 

N(42)-C(1)-N(44) 110.733 110.877 O(47)-C(10)-H(31) 111.329 111.170 
N(42)-N(43)-H(24) 120.404 120.960 C(6)-C(7)-C(8) 118.865 118.899 
H(24)-N(43)-C(2) 124.967 125.309 C(7)-C(8)-O(48) 120.866 120.747 
N(43)-C(2)-O(46) 129.624 129.254 C(8)-O(48)-C(11) 123.815 124.430 
O(46)-C(2)-N(44) 128.919 128.553 O(48)-C(11)-O(49) 117.910 118.780 
N(44)-C(1)-C(18) 122.544 125.782 O(49)-C(11)-C(12) 123.355 122.726 
C(1)-C(18)-C(19) 122.906 122.105 C(11)-C(12)-C(13) 117.108 117.502 

C(18)-C(19)-H(37) 119.847 120.187 C(11)-C(12)-C(17) 123.172 122.631 
H(37)-C(19)-C(20) 120.082 119.814 C(12)-C(13)-H(32) 118.612 119.035 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  289 
 

C(19)-C(20)-H(38) 119.422 119.625 H(32)-C(13)-C(14) 121.134 120.800 
H(38)-C(20)-C(21) 120.105 120.142 C(13)-C(14)-H(33) 119.894 119.941 
C(20)-C(21)-H(39) 120.139 120.000 H(33)-C(14)-C(15) 121.134 120.130 
H(39)- C(21)-C(22) 120.171 120.076 C(14)-C(15)-H(34) 119.894 119.961 
C(21)-C(22)-H(40) 120.165 120.200 H(34)-C(15)-C(16) 120.115 119.938 
H(40)-C(22)-C(23) 119.635 119.745 C(15)-C(16)-H(35) 120.019 120.208 
C(22)-C(23)-H(41) 120.644 120.413 H(35)-C(16)-C(17) 119.991 119.745 
H(41)-C(23)-C(18) 118.960 119.381 C(16)-C(17)-H(36) 120.147 119.552 

C(1)-N(44)-C(2) 108.269 107,959 H(36)-C(17)-C(12) 119.652 120.436 
N(44)-N(45)-C(3) 119.096 119.995 C(18)-C(19)-H(37) 119.847 120.187 
N(45)-C(3)-H(25) 122.330 122.645 H(37)-C(19)-C(20) 120.082 119.814 
H(25)-C(3)-C(4) 117.840 117.381 C(19)-C(20)-H(38) 119.422 119.625 
C(3)-C(4)-C(5) 119.054 119.155 H(38)-C(20)-C(21) 120.105 120.142 
C(3)-C(4)-C(9) 122.310 122.094 H(39)-C(21)-C(22) 120.171 120.076 

C(4)-C(5)-H(26) 119.152 119.974 C(21)-C(22)-H(40) 120.165 120.200 
H(26)-C(5)-C(6) 120.267 118.965 H(40)-C(22)-C(23) 119.635 119.745 
C(4)-C(5)-C(6) 121.065 121.061 C(22)-C(23)-H(41) 120.644 120.413 
C(4)-C(8)-C(9) 120.581 120.417 H(41)-C(23)-C(18) 118.960 119.381 

C(5)-C(6)-H(27) 119.582 119.404    
C(5)-C(6)-C(7) 120.200 120.056    

H(27)-C(6)-C(7) 120.215 120.537    
C(6)-C(7)-O(47) 125.370 125.405    

O(47)-C(10)-H(29) 111.260 111.114    
O(47)-C(10)-H(30) 105.789 106.036    

 
Table 2. The calculated bond lengths with B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 

Bond lengths DFT HF Bond lengths DFT HF 

C(1)-N(42) 1.307 1.272 C(6)-H(27) 1.083 1.072 
C(1)-N(44) 1.396 1.384 C(6)-C(7) 1.396 1.381 
C(1)-C(18) 1.470 1.477 C(7)-O(47) 1.356 1.339 

N(42)-N(43) 1.374 1.366 O(47)-C(10) 1.422 1.403 
N(43)-H(24) 1.007 0.990 C(10)-H(29) 1.096 1.084 
N(43)-C(2) 1.369 1.344 C(10)-H(30) 1.089 1.079 
C(2)-N(44) 1.418 1.387 C(10)-H(31) 1.096 1.084 
C(2)-O(46) 1.223 1.202 C(7)-C(8) 1.415 1.402 
N(44)-N(45) 1.373 1.366 C(8)-O(48) 1.382 1.368 
C(18)-C(19) 1.403 1.390 O(48)-C(11) 1.386 1.354 
C(19)-H(37) 1.082 1.072 C(11)-O(49) 1.204 1.180 
C(19)-C(20) 1.394 1.383 C(11)-C(12) 1.493 1.495 
C(20)-H(38) 1.085 1.075 C(12)-C(13) 1.402 1.390 
C(20)-C(21) 1.395 1.385 C(13)-H(32) 1.084 1.073 
C(21)-H(39) 1.085 1.075 C(13)-C(14) 1.391 1.381 
C(21)-C(22) 1.396 1.385 C(14)-H(33) 1.085 1.075 
C(22)-H(40) 1.085 1.075 C(14)-C(15) 1.397 1.387 
C(22)-C(23) 1.391 1.383 C(15)-H(34) 1.086 1.075 
C(23)-H(41) 1.084 1.073 C(15)-C(16) 1.395 1.383 
C(23)-C(18) 1.405 1.390 C(16)-H(35) 1.085 1.075 
N(45)-C(3) 1.290 1.260 C(16)-C(17) 1.394 1.385 
C(3)-H(35) 1.087 1.074 C(17)-H(36) 1.083 1.072 
C(3)-C(4) 1.462 1.472 C(17)-C(12) 1.401 1.387 
C(4)-C(5) 1.399 1.381    

C(5)-H(26) 1.086 1.075    
C(5)-C(6) 1.395 1.390    

 
Table 3. The calculated mulliken charges datas B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 
 DFT HF  DFT HF 

C1 0.491 0.616 H31 0.121 0.122 
C2 0.822 1.054 H32 0.115 0.187 
C3 0.110 0.186 H33 0.094 0.157 
C4 0.079 -0.098 H34 0.094 0.158 
C5 -0.136 -0.144 H35 0.097 0.159 
C6 -0.142 -0.210 H36 0.108 0.176 
C7 0.370 0.429 H37 0.111 0.178 
C8 0.284 0.324 H38 0.096 0.161 
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C9 -0.147 -0.140 H39 0.091 0.158 
C10 0.084 -0.034 H40 0.091 0.157 
C11 0.555 0.827 H41 0.110 0.181 
C12 0.033 -0.162 N42 -0.347 -0.347 
C13 -0.088 -0.106 N43 -0.428 -0.562 
C14 -0.096 -0.162 N44 -0.450 -0.647 
C15 -0.075 -0.133 N45 -0.323 -0.329 
C16 -0.095 -0.160 O46 -0.543 -0.659 
C17 -0.096 -0.117 O47 -0.523 -0.675 
C18 0.092 -0.045 O48 -0.528 -0.689 
C19 -0.092 -0.108 O49 -0.432 -0.519 
C20 -0.101 -0.164    
C21 -0.076 -0.135    
C22 -0.096 -0.159    
C23 -0.096 -0.119    
H24 0.289 0.340    
H25 0.157 0.227    
H26 0.099 0.171    
H27 0.098 0.169    
H28 0.127 0.208    
H29 0.121 0.122    
H30 0.137 0.153    

 
Table 4. 13C and 1H-NMR(DMSO)  experimental and theoretical isotropic chemical 

shifts (δ/ppm) (6-31G++(d,p)) 
No Experimental DFT Differ.DFT HF Differ.HF 

C1 145 150,93 -5,93 146,53 -1,53 
C2 151,86 153,39 -1,53 147,02 4,84 
C3 154,23 154,33 -0,10 149,00 5,23 
C4 127,16 132,47 -5,31 121,29 5,87 
C5 122,24 120,27 1,97 117,33 4,91 
C6 140,2 149,16 -8,96 135,74 4,46 
C7 156,63 154,93 1,70 146,57 10,06 
C8 113,64 116,30 -2,66 106,19 7,45 
C9 128,86 134,55 -5,69 129,70 -0,84 

C10 56,68 61,08 -4,40 45,77 10,91 
C11 164,35 171,12 -6,77 159,90 4,45 
C12 128,85 134,82 -5,97 125,49 3,36 
C13 130,5 135,58 -5,08 129,99 0,51 
C14 139,46 132,08 7,38 123,46 16,00 
C15 134,59 136,14 -1,55 130,95 3,64 
C16 129,46 130,21 -0,75 121,61 7,85 
C17 130,5 132,25 -1,75 127,03 3,47 
C18 126,62 131,36 -4,74 122,33 4,29 
C19 128,4 133,01 -4,61 128,39 0,01 
C20 128,33 131,27 -2,94 123,27 5,06 
C21 128,78 133,36 -4,58 128,92 -0,14 
C22 128,33 131,70 -3,37 123,90 4,43 
C23 128,4 131,63 -3,23 127,02 1,38 
H24 12,35 8,78 3,57 7,98 4,37 
H25 9,6 11,17 -1,57 10,34 -0,74 
H26 7,75 9,09 -1,34 8,95 -1,20 
H27 7,31 7,69 -0,38 7,31 0,00 
H28 7,65 8,19 -0,54 8,14 -0,49 
H29 3,85 4,51 -0,66 3,42 0,43 
H30 3,85 4,16 -0,31 3,79 0,06 
H31 3,85 4,82 -0,97 4,26 -0,41 
H32 7,78 9,02 -1,24 7,94 -0,16 
H33 7,55 8,52 -0,97 7,65 -0,10 
H34 7,5 8,49 -0,99 8,20 -0,70 
H35 7,48 8,05 -0,57 8,12 -0,64 
H36 7,48 8,37 -0,89 8,79 -1,31 
H37 8,12 9,32 -1,20 8,76 -0,64 
H38 7,7 8,62 -0,92 8,34 -0,64 
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H39 7,68 8,57 -0,89 8,43 -0,75 
H40 7,63 8,55 -0,92 8,27 -0,64 
H41 8,12 9,02 -0,90 8,70 -0,58 

 

3.1.2 R2 Analysis 

Found standard error rate and a, b constants regression values were calculated 

according to formule exp =a +b. δ calc Eq. These values for compound were given in 

the Table 5. Theoretical and experimental carbon and proton chemical shifts ratios 

between acording to R2 and a, b values, lineer a correlation were observed (Figure 2).  

 
Table 5. The correlation data for chemical shifts of the molecules 

13C 1H 

6-31++G (d,p) R S. error a b R S. error a b 

DFT 
HF 

0,9705 3,5682 0,9900 -1,6632 0.7027 1.1305 0.9422 -0.1841 
0.9652 3.8786 0.9321 13.1983 0.6450 1.2353 0.8644 0.8046 

 

   
 

Figure 2. The correlation graphs for B3LYP/HF 6-31G++(d,p) chemical shifts of the 
molecule 

 

3.1.3 The vibration frequency  

Theoretically IR values were calculation veda 4f programme and scala values were 

obtain. Theoretically calculated IR data are multiplied with appropriate scala factors 

respectively 0.9617, 0.8992 for DFT/HF 6-31G ++ (d,p) basis sets. The negative 

frequency in the data was not seen. IR spectrums were drawn according calculate 

results (Figure 3). Theoretically IR values were compare with experimentally IR values 

(Table 6). The result were found corresponding with each other of values.  

 

Table 6. Significant vibrational frequencies (cm-1) 

vibrational 
frequencies 

Experimental (cm
-1

) B3LYP/HF 6-31G++(d,p) 

IR  Scaled B3LYP Scaled HF  

ν (NH) 3169 3551 3553  

ν (C=O) 1740, 1707 1768 1771  

ν (C=N) 1612-1585 1608 1611  

ν (COO) 1272 1200 1233  
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Figure 3. Theoretical IR spectrums and simulated with DFT(B3LYP)/HF  

 

3.1.4 Frontier molecular orbital analysis 

HOMO-LUMO energy of compound  was calculated using B3LYP/DFT 6-31G++(d,p) 

levels of theory. The HOMO-LUMO energy gap is 4.22 e.v. for B3LYP/DFT basis set 

and 10.66 e.v. for B3LYP/HF 6-31G++(d,p) basis set (figure 4). Using HOMO-LUMO 

energy gap electronegativity (χ), electron affinity (A), global hardness (η), softness (S), 

chemical potential (µ), ionization potential (I), chemical potential (Pi), electrophilic 

index(ω), Nucleophilic index (IP) for the compound was calculated and are showed in 

table 7.  

 

Figure 4. HOMO-LUMO energy of the molecule 6-31G++(d,p) 
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Table 7.  The calculated electronic structure parameters of the molecule 
    Hatree ev kcal/mol KJ/mol 

  LUMO -0,05831 -1,58666 -36,5897 -153,093 
  HOMO -0,21346 -5,8084 -133,947 -560,439 
A Electron affinity 0,05831 1,58666 36,5897 153,093 
I Ionization potential 0,21346 5,8084 133,947 560,439 
ΔE Energy gap  0,15515 4,22174 97,3571 407,346 
χ Electronegativity 0,135885 3,69753 85,2682 356,766 
Pi Chemical potential -0,135885 -3,69753 -85,2682 -356,766 
ω Electrophilic index  0,000716201 0,01949 0,44942 1,88039 
IP Nucleophilic index -0,01054128 -0,28684 -6,61468 -27,6761 
S Molecular softness  12,8908 350,766 8088,98 33844,7 
η Molecular hardness  0,077575 2,11087 48,6785 203,673 

 

3.1.5 Thermodynamics properties  

Thermodynamics parameters  of  molecule calculated with DFT(B3LYP)/HF 6-

31G++(d,p) basis sets (table 8). Thermodynamic parameters of molecule (thermal 

energy,zero-point, vibrational energies  (ZPVE), heat capacity, entropy, rotational 

temperatures and rotational constants) were calculated 298.150 K and 1 atm of 

pressure. In addition to, the standard thermodynamic functions of heat capacity CV0, 

entropy S0 and enthalpy H0 were obtained at  the DFT(B3LYP)/HF 6-31G++(d,p) levels. 

 

Table 8.  The calculated thermodynamics parameters of the molecule 
Rotational temperatures (Kelvin) DFT                   HF 

A 0.01065      0.01064      
B 0.00358      0.00371      
C 0.00315 0.00327 
Rotational constants (GHZ)   

A 0.22192      0.22180      
B 0.07465      0.07723      
C 0.06561 0.06805 
Thermal Energies E(kcal/mol)   

Translational 0.889 0.889 
Rotational 0.889 0.889 
Vibrational 249.951              266.721              
Total 251.728             268.498              
Thermal Capacity CV(cal/mol-K)   

Translational 2.981 2.981 
Rotational 2.981 2.981 
Vibrational 94.171             86.639              
Total 100.132             92.600             
Entropy S(cal/mol-K)   

Translational 43.954 43.954 
Rotational 36.934 36.865 
Vibrational 
Total 

102.678 
183.566 

96.774 
177.593 

Zero-point correction (Hartree/Particle) 0.375044 0.403365 
Thermal correction to Energy 0.401154 0.427879 
Thermal correction to Enthalpy 0.402098 0.428824 
Thermal correction to Gibbs Free Energy 0.314880 0.344444 
Sum of electronic and zero-point Energies -1406.803831 -1398.295003 
Sum of electronic and thermal Energies -1406.777720 -1398.270489 
Sum of electronic and thermal Enthalpies 
Sum of electronic and thermal Free Energies 

-1406.776776 
-1406.863994 

-1398.269545 
-1398.353925 

Zero-point vibrational energy (Kcal/mol) 235.34336 253.11531 
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Table 9. The calculated dipole moments datas of the molecule 

 μx μy μz μToplam 

Dft -0.7363     4.7311     0.0118   4.7881 
Hf 1.7206     2.2369     2.2640   3.6180 

 
Table 10. The calculated total energy datas B3LYP/HF of the molecule 

Enerji (a.u.) B3lyp Hf 

 -1407.17887 -1398.69836 

 
 

 

   

Figure 5. The calculated molecular surfaces of the molecule (6-31G++(d,p)) 
 

4. Conclusion 

The spectroscopic parameters such as 13C-NMR, 1H-NMR, IR and geometrical 

parameters are calculated by using DFT/HF methods with the 6-31G++(d,p) basis sets 

the GaussianG09W program. The spectroscopic values (13C- and 1H-NMR, IR) are 

compared with experimental ones. The 13C-, 1H-NMR chemical shifts and IR values 
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are found that these data to be compatible with the experimental values. Experimental 

and theoretical 13C and 1H-NMR chemical shifts values according to a, b values and 

R2 were observed a lineer correlation. Furthermore, HOMO and LUMO, mulliken 

atomic charges, EHOMO-ELUMO energy gap (ΔEg), softness (σ), ionization potential (I), 

dipole moment, global hardness (η), electron affinity (A), electronegativity (χ) and total 

energies of the molecule were calculated with DFT(B3LYP)-HF 6-31G++(d,p) basis 

sets. Also, thereotical IR vibration frequencies were determined with veda4f program 

and significant results given in Tablo 3.  
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Potentiometric Titrations of Some 3-Alkyl(Aryl)-4-(3-ethoxy-4-
cinnamoyloxy)-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 

Gül ÖZDEMİR, Sevda MANAP*, Elif KAR, Şengül KAR, Mehmet SAVRIK, Haydar 
YÜKSEK 

 Kafkas University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, Kars, Turkey 
*manapsevda@gmail.com 

 

Abstract: Although water is an extraordinarily versatile solvent in which to carry 
out acid-base titration, there are occasions when a nonaqueous solvent may be 
necessary or preferred. Such as when the analyte is not water soluble and the 
neutralization reaction is not sufficiently complete in water. It is known that 4,5-
dihydro-1H- 1,2,4-triazol-5-one ring has weak acidic properties and very low 
solubility in water. In this study the acidic properties of eight known 3-alkyl(aryl)-4-
(3-ethoxy-4-cinnamoyloxy)-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 

(1) were investigated in non-aqueous media. In non-aqueous medium, isopropyl 
alcohol and tert-butyl alcohol among the amphiprotic type, and acetone and N,N-
dimethylformamide among the dipolar aprotic type were preferred as solvent. The 
potentiometric method used in determining the end-points in titrimetric analyses 
was utilized for the determination of acidity. The acidity constants of the compounds 
in the solvents chosen were calculated using the graphs and the data obtained with 
half-neutralization method. The acidity strength of the compounds was observed to 
differ from the information obtained. Results show that solvents and the molecular 
structure of titrated compounds affect pKa values. 

Keywords: 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one, Schiff Base, Potentiometric 
Titrations. 

 

1. Introduction 
 
1,2,4-triazole and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one rings have weak acidic 
properties, so some 1,2,4-triazole and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives 
were titrated potentiometrically with tetrabutylammonium hydroxide in nonaqueous 
solvents, and the corresponding pKa values of the compounds were determined 
(Gündüz,1998; Ikizler et al, 1998; Bahçeci et al, 2002a; 2002b, Yüksek et al, 2003; 
Yüksek et al, 2004). This study describes we also examined the potentiometric 
titrations of the synthesized compounds (Yolcu et al, 2013) 1a-h with 
tetrabutylammonium hydroxide (TBAH) in four non-aqueous solvents (isopropyl 
alcohol, tert-butyl alcohol, acetone and N,N-dimethylformamide) to determine the 
corresponding half-neutralization potentials (HNP) and the corresponding pKa values. 
The data maintain from the potentiometric titrations were interpreted and the effects of 
molecular structure and solvents were studied (Özdemir et al, 2013).(Scheme 1) 
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2. Material and Method 
 
Apparatus 
 
A Jenco model ion analyzer was used for potentiometric titrations. An Ingold pH 
electrode was preferred because of the advantage. 

Reagents  

All chemicals used were of analytical reagent grade or similar. Tetra-n-butylammonium 
hydroxide (TBAH), isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, acetone and N,N-
dimethylformamide (Merck and Fluka) were used throughout the work without further 
purification.  

Procedure  

For each compound that would be titrated, the 0.001 M solution was separately 
prepared in each non-aqueous solvent. The 0.05 M solution of TBAH in isopropyl 
alcohol, which is widely used in the titration of acids, was used as titrant. The mV 
values, that were obtained in pH-meter, were recorded. Finally, the half-neutralization 
potential values and the corresponding pKa values were determined by drawing the 
mL (TBAH)-mV graphic. 

3. Results and Discussion 

In order to determine the pKa values of the compounds 1a–h, they were titrated 
potentiometrically with TBAH in four non-aqueous solvents: isopropyl alcohol, tert-butyl 
alcohol, acetone and N,N-dimethylformamide. The mV values read in each titration 
were plotted against 0.05 M TBAH volumes (mL) added, and potentiometric titration 
curves were obtained for all the cases (Figure 1). From the titration curves, the HNP 
values were measured, and the corresponding pKa values were calculated (Table 1). 
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Figure 1. Potentiometric titration curves of 0.001 M solutions of compounds   1a-h 
titrated with 0.05 M TBAH in isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, N,N-
dimethylformamide and acetone at 25 °C. 
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Table 1. Half Neutralization Potentials of the 1a-h Compounds and the corresponding 
pKa Values. 

When the results are analyzed according to the dielectric constant of the solvents, the 
increase of acidity is expected by the increase of dielectric constant. Accordingly, the 
increase in acidity is in the form of tert-butyl alcohol (= 12.0) <isopropyl alcohol (= 19.4) 
<acetone (= 36.0) <N, N-dimethylformamide (= 37.0). The acidity sequences of the 
compounds in solvents are as follows: 

1a     : asetone 
1b     : asetone 
1e     : tert-butyl alcohol 
1f      : asetone > tert-butil alkol 
1g     : N,N- dimethylformamide > tert-butyl alcohol 
1h     : asetone > N,N- dimethylformamide 

When the acid strength of the dielectric constant is examined, the dielectric constants 
of isopropyl alcohol and tert-butyl alcohol are 19.4 and 12.0, respectively, so that the 
acidity values of the 3-alkyl(aryl)-4-(3-ethoxy-4-cinnamoyloxy)-benzylidenamino-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) type compounds whose acidity is examined are 
expected to be higher in the isopropyl alcohol with greater dielectric constant. As a 
result of the studies, the acidity values of the 1 type compounds in isopropyl alcohol 
could not be determined because the typical s-shaped graphics could not be obtained 
in the titration curves and the turning points could not be determined. 

When the results of acetone and N, N-dimethylformamide solvents, which are the 
dipolar aprotic solvents, are examined, the increase in acid strength is expected to be 
in the form of acetone <N, N-dimethylformamide. The acidity values of the compounds 
1c, 1d, 1e and 1g in acetone; 1a, 1b, 1d, 1e and 1f in N, N- 

 

 DMF Aseton Tert-Butil Alkol İzopropil Alkol 

Bileşikler   

    

 pKa Hnp pKa Hnp pKa Hnp pKa Hnp 

1a - - - -542 - - - - 

1b - - 12,69 -428 - - - - 

1c 12,22 -285 - - - - - - 

1d - -   - - - - 

1e - - - - 12,03 -312 - - 

1f - - 9,74 -274 15,34 -475 - - 

1g 10,76 -237 - - 14,12 -411 - - 

1h 17,04 -546 12,97 -441 - - - - 
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dimethylformamide could not be ranked because they could not be calculated from the 
graph. 

When examined according to functional groups: 

Due to its distance from acidic proton, the R functional groups have little effect. 

When the acidity of the compounds were examined for each solvent, the sequence 
was as follows: 

tert-Butil alkolde      : 1e>1g>1f  

N,N-dimetilformamidde : 1g > 1c > 1h 

Asetonda   : 1f> 1b > 1h >1a 
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POTENTIOMETRIC TITRATIONS OF 3-ALKYL(ARYL)-4-(2-
BENZENSULFONYLOXYBENZYLIDEN-AMINO)-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-

TRIAZOL-5-ONES IN NON-AQUEOUS MEDIA 

Gül Özdemir, Sevda Manap, Haydar Yüksek 

Kafkas University, Department of Chemistry, 36100 Kars - Turkey 
gulozd91@gmail.com, manapsevda@gmail.com, hyuksek61@gmail.com 

 

 
Abstract: Determination of pKa values of the active constituent of certain 
pharmaceutical preparations is important because the distribution, transport 
behaviour, bonding to receptors, and contributions to the metabolic behaviour of 
the active constituent molecules depend on the ionization constant. In the present 
study; eight 3-alkyl(aryl)-4-(2-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-
1,2,4-triazol-5-ones (1-8), which were synthesized according to the literature, were 
titrated potentiometrically with tetrabutylammonium hydroxide in four non-aqueous 
solvents such as acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide. The half-neutralization potential values and the corresponding 
pKa values were determined for all cases. 

 Keywords: 1,2,4-Triazole-5-one, Potentiometric titration, pKa 

 

1. Introduction 
 
A number of studies involving the determination of pKa values of some 1,2,4-triazole 
and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on derivatives in non-aqueous solvents has been 
published up to date (Bahçeci et al., 2002; Yüksek et al., 2004; Yüksek et al., 2005; 
Alkan et al., 2008; Gürsoy-Kol et al., 2012). In this study, eight known 3-alkyl(aryl)-4-
(2-benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1-8), 
which were synthesized according to the literature (Yüksek et al., 2018), were titrated 
potentiometrically with tetrabutylammonium hydroxide in four non-aqueous solvents 
such as acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide to 
determine the pKa values (Scheme 1). For each compound 1a-1h, the potential of half 
neutralization (HNP) and the corresponding  pKa values were determined in the four 
non-aqueous solvents. The data obtained from the potentiometric titrations were 
interpreted, and the effect of substituent, in C-3 position and solvent effects were 
investigated (Gündüz, 1998., Gürsoy-Kol & Yüksek, 2010; Bahçeci et al., 2017; 
Özdemir et al., 2018). Determination of  pKa values of active constituents of certain 
pharmaceutical preparations is important, because their distribution, transport 
behaviour, bonding to receptors, and contributions to metabolic behaviour depend on 
the ionization constant (Frey et al., 1971; Pütün et al., 1995; Demirbaş et al., 1998). 
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Scheme 1. 

2. Materials and Methods 

2.1. Chemicals and Apparatus 

For potentiometric titrations, a Jenvay 3040 ion analyser pH meter equipped with an 
Ingold pH electrode was used. Before potentiometric titrations, the pH meter was 
calibrated according to the instructions of the manufacturer. During the titrations, the 
titrant was added in increments of 0.05 ml after each stable reading, and the 
corresponding mV values recorded. 

3. Results and Discussion 

In this study, compounds 1-8 were titrated potentiometrically with tetrabutylammonium 
hydroxide (TBAH) in four non-aqueous solvents such as acetone, isopropyl alcohol, tert-
butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide. From the titrations curves, the half-
neutralization potential (HNP) values and corresponding pKa values were obtained. 

The potentiometric titration curves for 0.0001 M compounds 1-8 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide are given in Fig. 1-8.  
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Figure 1. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 1 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 2. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 2 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 3. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 3 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 4. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 4 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 5. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 5 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 6. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 6 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 7. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 7 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 8. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 8 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

The half-neutralization potential (HNP) values and corresponding pKa values for 
compounds 1-8, obtained from the potentiometric titrations with 0.05 M TBAH in 
acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide are given in 
Table 1. 
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Table 1. The half-neutralization potentials (HNP) and the corresponding pKa values of 
compounds 1-8 in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide 

 

Compound 

DMF Acetone tert-Buttyl alcohol Isopropyl alcohol 

pKa  HNP(mV) pKa  HNP(mV) pKa  HNP(mV) pKa  HNP(mV) 

1 16.67 -417 16.19 -414 19.85 -595 - - 

2 17.03 -433 - - - - - - 

3 17.94 -473 - - - - - - 

4 16.18 -397 - -622 - - - - 

5 17.70 -465 16.55 -414 - - - - 

6 17.10 -438 17.32 -452 - - - - 

7 18.54 -501 17.13 -440 - - - - 

8 15.99 -389 19.94 -597 - - - - 

 

As seen in Table 1, in DMF for all compounds, in acetone for compounds 1, 5-8, and in 
tert-butyl alcohol for only compound 1 the HNP values and the corresponding pKa 
values were obtained. In addition, in isopropyl alcohol for all the compounds the HNP 
values and the corresponding pKa values were not obtained. On the other hand, in 
acetone for compound 4 pKa value bigger than 20.00 was not determined because this 
value is outside the range of the pH meter. The results obtained illustrate that DMF is 
the best solvent. 

As is well known, the acidity of a compound depends on several factors. The two most 
important factors are the solvent effect and molecular structure (Gündüz, 1975; 
Gündüz, 1998; Bahçeci et al., 2002; Yüksek et al., 2004; Alkan et al., 2008; Gürsoy-
Kol et al., 2012). Table 1 shows that the molecular structure of titrated compounds 
affects the HNP and corresponding pKa values depending on the substituents at C-3 
in the same solvent. 
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ACIDIC PROPERTIES OF 3-(3-ALKYL/ARYL-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-
TRIAZOL-5-ON-4-YL-AZOMETHINE)-PHENYL BENZENESULFONATES  

Yonca Yılmaz, Sevda Manap, Murat Beytur, Ahmet Harmankaya, Haydar Yüksek 
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Abstract: In this study, to investigate the effects of solvents and molecular 
structure upon acidity, nine known 3-(3-alkyl/aryl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on-
4-yl-azomethine)-phenyl benzenesulfonates (1-9) were titrated potentiometrically 
with tetrabutylammonium hydroxide in four non-aqueous solvents such as acetone, 
isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide. The half-
neutralization potential values and the corresponding pKa values were determined 
for all cases.. 

Keywords: 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one, Schiff base, Acidity, pKa 

 

1. Introduction 

It is known that 1,2,4-triazole and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one rings have weak 
acidic properties, so that some 1,2,4-triazole and 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one 
derivatives were titrated potentiometrically with TBAH in non-aqueous solvents 
(Bahçeci et al., 2002; Yüksek et al., 2004; Yüksek et al., 2005; Gürsoy-Kol et al., 2013). 
Determination of pKa values of the active constituent of certain pharmaceutical 
preparations is important because the distribution, transport behaviour, bonding to 
receptors, and contributions to the metabolic behaviour of the active constituent 
molecules depend on the ionization constant (Frey et al., 1971; Pütün et al., 1995; 
Demirbaş et al., 1998). 

In this study, we examined the potentiometric titrations of nine known 3-(3-alkyl/aryl-
4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-yl-azomethine)-phenyl benzenesulfonates (1-9), 
which were synthesized according to the literature (Harmankaya et al., 2018), with 
tetrabutylammonium hydroxide (TBAH) in four non-aqueous solvents such as acetone, 
isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide to determine the half-
neutralization potentials and the corresponding pKa values (Scheme 1).  
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Scheme 1. 

2. Materials and Methods 
2.1. Chemicals and Apparatus 

For potentiometric titrations, a Jenvay 3040 ion analyser pH meter equipped with an 
Ingold pH electrode was used. Before potentiometric titrations, the pH meter was 
calibrated according to the instructions of the manufacturer. During the titrations, the 
titrant was added in increments of 0.05 ml after each stable reading, and the 
corresponding mV values recorded. 

 

3. Results and Discussion 

In this study, compounds 1-8 were titrated potentiometrically with tetrabutylammonium 
hydroxide (TBAH) in four non-aqueous solvents such as acetone, isopropyl alcohol, 
tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide.  

After the potentiometric titrations of compouns 1-9 with TBAH in non-aqueous solvents, 
the mV values from each titration were plotted against TBAH volumes used (mL) and 
the corresponding pKa values were obtained for all the cases. From the titration curves, 
the HNP values and the corresponding pKa values were obtained. 

The potentiometric titration curves for 0.0001 M solutions of compounds 1-9 titrated 
with 0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide are presented in Figure 1-9.  
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Figure 1. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 1 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 2. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 2 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 3. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 3 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 4. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 4 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 5. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 5 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 6. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 6 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 7. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 7 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

 

Figure 8. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 8 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  
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Figure 9. Potentiometric titration curves of 10-3 M compound 8 solutions titrated with 
0.05 M TBAH in acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-
dimethylformamide at 25 °C.  

 

The half-neutralization potential (HNP) values and corresponding pKa values of 
compounds 1-9, obtained from the potentiometric titrations with 0.05 M TBAH in 
acetone, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide are 
presented in Table 1. 

The pH of weak acids can be calculated using the following equation: 

pH = pKa + log [A-]/[HA] 

where pH = pKa when [A-] ie equal to [HA] at the half-neutralization points. Therefore, 
the pH values at the half-neutralization points were taken as pKa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. The HNP and the corresponding pKa values of compounds 1-9 in acetone, 
isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, and N,N-dimethylformamide at 25 °C 

 DMF Acetone tert-Buttyl alcohol Isopropyl alcohol 
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Compound pKa  HNP(mV) pKa  HNP(mV) pKa  HNP(mV) pKa  HNP(mV) 

1 - - - - 9.34 -162 - - 

2 - - 16.10 -519 11.29 -241 - - 

3 - - - - 12.02 -280 - - 

4 - - 16.55 -524 11.39 -247 - - 

5 - - 17.13 -573 11.82 -270   

6 - - 17.23 -570 10.56 -190 - - 

7 - - - - 11.16 -222 - - 

8 - - - - - - - - 

9 - - 15.88 -502 9.94 -160 - - 

 

As seen in Table 1, in acetone for compounds 2, 4-6, 9 and in tert-butyl alcohol for 
compounds 1-7 and 9 the HNP values and the corresponding pKa values were 
obtained. In addition, in DMF and isopropyl alcohol for all the compounds the HNP 
values and the corresponding pKa values were not obtained. The results obtained 
illustrate that tert-butyl alcohol is the best solvent. 

As is well known, the acidity of a compound depends on several factors. The two most 
important factors are the solvent effect and molecular structure (Gündüz, 1975; 
Gündüz, 1998; Bahçeci et al., 2002; Yüksek et al., 2005; Gürsoy-Kol et al., 2013). 
Table 1 shows that the molecular structure of titrated compounds affects the HNP and 
corresponding pKa values depending on the substituents at C-3 in the same solvent. 
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QUANTUM CHEMICAL STUDIES OF MOLECULAR, ELECTRONIC AND 
SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF 2-[(3-METHYL-5-OXO-1H-1,2,4-
TRIAZOL-4 (5H)-YL)-IMINOMETHYL] PHENYL 2-METHYL BENZOAT 

MOLECULE 
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Abstract: In this study, 2-[(3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)-iminomethyl]-
phenyl 2-methylbenzoate molecule optimized using ab initio Density Functional 
Theory (DFT/B3LYP), (Becke-3-Lee-Yang-Parr (B3LYP) hybrid density functional), 
and Hartree-Fock (HF). Titled compound has been calculated the ground state 
geometrical parameters, the dipole moment (μ), polarizability (α), the 
hyperpolarizability (β). calculated IR data of compound were calculated in gas 
phase by using of 6-311+G(2d,p) basis sets of B3LYP and HF methods and are 
multiplied with appropriate adjustment factors. Theoretical infrared spectrums are 
formed from the data obtained according to B3LYP and HF methods. Experimental 
IR values and theoretical values were compared. In the identification of calculated 
IR data was used the veda4f program. The 1H and 13C NMR chemical shifts were 
calculated by GIAO approach by using B3LYP/6-311+G(2d,p) and HF/6-
311+G(2d,p) level of theory. The obtained theoretical data were compared with 
experimental results. Also, using the calculated the highest occupied molecular 
orbital energies (EHOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital energies 
(ELUMO), electronic properties of the studied molecules such as energy gap 
(∆E=ELUMO-EHOMO), chemical potential (μ), electrophilic index (ω), ionization 
potential (IP), electron affinity (EA), electronegativity (χ), molecular softness (S), 
molecular hardness (η) were obtained. Spectroscopic parameters of title molecules 
compared with the experimental data in the literature. All computational studies 
have been performed with the Gaussian 09W program.  

Keywordss: 1,2,4-Triazole, Hyperpolarizability, Electronic and Spectroscopic 
Properties. 

 

1. Introduction 

The development of new heterocyclic organic compounds has received considerable 
attention due to their potential fluorescence applications as chemosensors (Qin et al., 
2015), ionic or biological probes (Mecca et al., 2016) and lighting technologies (Kido 
et al., 1995; Sun et al., 2006; Yang et al., 2015; Zhao et al., 2017). The biological 
activities of the Schiff bases in medicinal chemistry are attributed to the presence of 
groups in literature (Pandeya et al., 1999; Vicini et al., 2003; Sztanke et al., 2013). 
Also, Schiff bases have been used as insecticides, bacteriocides, fungicides, 
pesticides (Azam et al., 2007). In the last year, computational properties of Schiff bases 
were examined on a computer. The optimized molecular structure, vibrational 
frequencies, spectroscopic parameters, atomic charges and frontier molecule orbitals 
(HOMO and LUMO) of the titled compound have been calculated by using DFT/B3LYP 
and HF method with 6-311+G(2d,p) basis set. All quantum chemical calculations were 
carried out by using Gaussian 09W (Frisch et al., 2009; Wolinski, Hilton & Pulay, 1990) 
program package and the GaussView molecular visualization program (Frisch, Nielson 
& Holder, 2003). The molecular structure and vibrational calculations of the molecule 

mailto:muratbeytur@kafkas.edu.tr
mailto:hhigh61@gmail.com


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  323 
 

were computed by using Becke-3-Lee Yang Parr (B3LYP) (Becke, 1993; Lee et 
al.,1988) density functional method and Hatree-Fock with 6-311+G(2d,p) basis set in 
ground state. IR absorption frequencies of analyzed molecule were calculated by two 
methods. Then, they were compared with experimental data, which are shown to be 
accurate. The assignments of fundamental vibrational modes of the title molecule were 
performed on the basis of total energy distribution (TED) analysis by using VEDA 4f 
program (Jamroz, 2004). 2-[(3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)-iminomethyl]-
phenyl 2-methylbenzoate molecule optimized using ab initio Density Functional Theory 
(DFT/B3LYP), (Becke-3-Lee-Yang-Parr (B3LYP) hybrid density functional), and 
Hartree-Fock (HF) (Figure 1). 

 

N
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H3C
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N=CH

O C

CH3
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Fig. 1. The optimized molecular structure and chemical structure of 2-[(3-methyl-5-
oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)-iminomethyl]-phenyl 2-methylbenzoate with 
DFT/B3LYP 6-311+G(2d,p) level. 

2. Materials and Methods 

The molecular structure of the title compound in the ground state is computed by 
performing both the density functional theory (DFT) and Hartree-Fock (HF) (Becke, 
1993; Lee, 1998) at 6-311+G(2d,p) level. Density functionals for all studies reported in 
this paper have been in the following form 
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where the energy terms are the Slater exchange, the Hartree-Fock exchange, Becke’s 
exchange functional correction, the gradient corrected correlation functional of Lee, 
Yang and Parr, and the local correlation functional of Vosko, Wilk and Nusair (Vosko 
et al., 1980). The theoretical geometric structure of the title compound is given in Figure 
1. Molecular geometry is restricted and the optimized geometrical parameters of the 
title compound in this study are carried out by using Gaussian 09W program package 
(Frisch et al., 2009) and the visualization parts were done with GaussView program 
(Dennington et al., 2009) on personal computer employing 6-311+G(2d,p) basis set. 
Additionally, harmonic vibrational frequencies for the title compound are calculated 
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with these selected methods and then scaled by 0.9516 and 0.9905, respectively (Avcı 
and Atalay, 2008) and these results were compared with the experimental data. 

 

3. Result and Discussion 

3.1. Vibrational frequencies 

The 2-[(3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)-iminomethyl]-phenyl 2-
methylbenzoate has 41 atoms and the number of the normal vibrations are 117. The 
observed and calculated vibrational frequencies, the calculated IR intensities and 
assignments of selected vibrational frequencies for title compound are summarized in 
Table 1. Experimentally, the investigated titled compound, as expected the IR spectra 
data, the N-H stretching vibration at 3169 cm-1 and two C=O peak at 1737 cm-1 and 
1706 cm-1 range was observed. In addition, C=N stretching vibration at 1601 and 1578 
cm-1 and COO stretching vibrations at 1231 cm-1 are occurred. 
 
 
 
 
 
 
Table 1. The calculated frequencies values of the titled compound. 

Selected Vibrational Types Experimental Scaled B3LYP Scaled HF 

ν OC, ν NC, δ NCN, δ CNN 754 748 772 
ν CC, ν OC, δ OCO 1231 1146 1212 

ν NC 1578 1567 1599 
ν NC, ν CC 1601 1593 1652 

ν OC 1706 1669 1713 
ν OC 1737 1698 1786 
ν CH 3069 3102 3145 
ν NH 3169 3258 3312 

ν, stretching; δ, bending; δs, scissoring; ρ, rocking; γ, out-of-plane bending; τ, torsion 

 

NMR spectral analysis 

In nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, the isotropic chemical shift 
analysis allows us to identify relative ionic species and to calculate reliable magnetic 
properties which provide the accurate predictions of molecular geometries (Rani et al., 
2010; Subramanian, Sundaraganesan, & Jayabharathi, 2010; Wade, 2006). In this 
framework, the optimized molecular geometry of the molecule was obtained by using 
B3LYP and HF methods with 6-311+G(2d,p) basis level in DMSO solvent. By the 
considering the optimized molecular geometry of the title compound the 1H and 13C 
NMR chemical shift values were calculated at the same level by using Gauge-
Independent Atomic Orbital (GIAO) method. Theoretical and experimental (Göksu, 
2015) values were plotted according to δ exp=a. δ calc.+ b, Eq. a and b constants 
regression coefficients with a standard error values were found using the SigmaPlot 
program. 

The (R2) values (DFT/HF) for 1H NMR (DMSO) and 13C NMR (DMSO) chemical shifts 
in different solvents has been found as 0.9984/0.8627 for the compound (Table 2 and 
Figure 2). In our study, the 1H-NMR spectrum of titled compound was observed belong 
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to H19 proton peak at 11.79 ppm because acidic show feature (Yüksek, 1992; Yüksek 
et al., 2005; Yüksek et al., 2006). H20 proton was observed at 9.96 ppm. Therotically, 
in vacum and DMSO solvents these values for the mentioned proton atoms were found 
as 7.38/6.54, 10.53/9.31 ppm, respectively (B3LYP/HF). In Table 2, the biggest 13C 
chemical shift value of the compound are observed at 165.10 ppm for the C10 carbon 
atom double bounded to the oxygen in carbonyl group (Anderson, 2004). In vacum and 
DMSO solvents the calculated ppm values (DFT/HF) for C10 carbon atom were 
theoretically found as 170.95/155.93 ppm.  

 

Table 2. The calculated and experimental 1H and 13C NMR isotropic chemical shifts of 
the titled compound. 

No Experim. 
DFT/6-311+G 
(2d,p)DMSO 

Diff./DMSO 
HF/6-311+G 
(2d,p) DMSO 

Diff/DMSO 

1C 148,27 154,57 -6,30 144,08 4,19 

2C 144,19 150,50 -6,31 141,61 2,58 

3C 151,22 156,16 -4,94 148,00 3,22 

4C 126,94 132,42 -5,48 116,41 10,53 

5C 149,89 156,39 -6,50 140,79 9,10 

6C 123,71 128,55 -4,84 116,53 7,18 

7C 130,89 136,24 -5,35 127,05 3,84 

8C 126,24 130,31 -4,07 117,76 8,48 

9C 132,51 139,89 -7,38 128,67 3,84 

10C 165,10 170,95 -5,85 155,93 9,17 

11C 126,67 131,56 -4,89 116,71 9,96 

12C 140,38 151,21 -10,83 140,98 -0,60 

13C 127,79 135,92 -8,13 121,32 6,47 

14C 133,19 138,18 -4,99 130,35 2,84 

15C 126,19 129,45 -3,26 115,61 10,58 

16C 131,88 136,71 -4,83 128,50 3,38 

17C 21,13 24,91 -3,78 10,71 10,42 

18C 10,85 12,48 -1,63 0,32 10,53 

19H 11,79 7,38 4,41 6,54 5,25 

20H 9,96 10,53 -0,57 9,31 0,65 

21H 7,41 7,45 -0,04 7,11 0,30 

22H 7,64 7,80 -0,16 7,57 0,07 

23H 7,47 7,67 -0,20 7,33 0,14 

24H 7,58 7,77 -0,19 7,54 0,04 

25H 7,45 7,64 -0,19 7,21 0,24 

26H 8,06 7,82 0,24 7,63 0,43 

27H 7,43 7,63 -0,2 7,16 0,27 

28H 8,17 8,75 -0,58 8,32 -0,15 

29H 2,6 2,17 0,43 1,74 0,86 

30H 2,6 2,73 -0,13 2,23 0,37 

31H 2,6 2,81 -0,21 2,35 0,25 

32H 2,16 0,85 1,31 0,42 1,74 

33H 2,16 1,37 0,79 0,99 1,17 

34H 2,16 1,6 0,56 1,15 1,01 
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Figure 2. The correlation graphics for 13C-NMR (DMSO) and 1H-NMR (DMSO) 
chemical shifts of the titled molecule 

Electronic and Nonlinear Optic Properties 
 
The energies of two important molecular orbitals of the title molecule; the second 
highest and highest occupied MO’s (HOMO), the lowest and the second lowest 
unoccupied MO’s (LUMO) were calculated by using DFT/B3LYP and HF methods with 
6-311+G(2d,p) level and are presented in Figure 3. The energy gap of the title molecule 
was calculated at DFT/B3LYP and HF level, which reveals the chemical reactivity and 
proves the occurrence of eventual charge transfer. The HOMO is located almost over 
the carbon atoms, oxygen atoms and also slightly delocalized in hydrogen atom and 
the LUMO is mainly delocalized in carbon atoms of benzene ring. The energy gap 
(energy difference between HOMO and LUMO orbital) is a critical parameter in 
determining molecular electrical transport properties (Fukui, 1982). 
Identifiers derived from the electronic structure of the titled compound, which are linked 
to the electronic structure, are called electronic structure identifiers. Some of them are, 
the Energy of the Highest Occupied Molecular Orbital, Energy of the Lowest 
Unoccupied Molecular Orbital, molecular hardness, (Figure 3) chemical softness, 
electronegativity, chemical potential, electrophilicity index, nucleophilicity index and 
dipole moment (Table 3).  
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ELUMO (B3LYP): -5.77 eV ELUMO (HF) : -5.77 eV 

  
EHOMO (B3LYP): -8.26 eV EHOMO (HF) : -5.77 eV 

Figure 3. The calculated HOMO-LUMO energies of the molecule according to 
DFT/B3LYP/6-311+G(2d,p) and HF/B3LYP/6-311+G(2d,p)levels 
 
Table 3. Electronic properties of the molecule 

 DFT (eV) HF (kcal/mol) 

Energy Gap 2.49 2.73 

Ionization Potential 8.26 8.44 

Electron Affinity 5.77 5.71 

Electronegativity 7.02 7.077 

electrophilic index 0.041 0.092 

Nucleophilic index -0.321 -0.709 

molecular softness 1.245 1.364 

Chemical Hardness 2.490 2.728 

 
The materials having nonlinear activity possess a nonlinear response to the electric 
fields associated with the light of a laser beam. It is well known that the higher values 
of dipole moment, polarizability, and hyperpolarizability are important for more active 
NLO properties. In this study dipole moment, polarizability and first hyperpolarizability 
of the titled molecule were investigated by using B3LYP method at 6-311+G(2d,p) 
basis set. The following formulas are used for calculating the magnitude of total static 
dipole moment (μ), polarizability (α) and first hyperpolarizability (β):  
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Where, the total static dipole moment (µ), linear polarizability (α) and the first 
hyperpolarizability (β) using the x, y, z components are defined as (Abraham et al., 
2008; Karamanis et al., 2008). The energy gap ∆Εg, dipole moment (µ), linear 
polarizability (α) and the first hyperpolarizability (β) values of conformer ct of the titled 
molecule are investigated as a function of the two torsional angle using B3LYP/6-
311+G(2d,p) level of theory (Govindarajan et al., 2012) (Table 4). 
 
Tablo 4. Calculated polarization and hyperpolarizability values of the molecule 
(B3LYP/6-311+G(2d,p) and HF/6-311+G(2d,p) 

 B3LYP HF 

αxx 40.706 a.u. 37.377 a.u. 
αyy 42.792 a.u. 17.506 a.u. 
αzz 25.252 a.u. 26.115 a.u. 
Α 36.25x10-24 esu 26.999x10-24 esu 
∆α 16.595x10-24 esu 17.259x10-24 esu 
βx -740.90 a.u. -776.51 a.u. 
βy 6378.62 a.u. 2752.52 a.u. 
βz -425.06 a.u. -107.90 a.u. 

βxxx -1702.02 a.u. -403.48 a.u. 
βxxy 122.02 a.u. -429.99 a.u. 
βxyy 839.10 a.u. -56.95 a.u. 
βyyy 5655.49 a.u. 1003.38 a.u. 
βxxz -270.54 a.u. 1378.44 a.u. 
βxyz 33.89 a.u. -420.17 a.u. 
βyyz 597.73 a.u. 370.69 a.u. 
βxzz -292.04 a.u. 447.74 a.u. 
βyzz -730.75 a.u. 168.10 a.u. 
βzzz -4.35 a.u. -723.74 a.u. 
Β 6.44x10-30 esu 2.86x10-30 esu 

 
Dipole moment and total energy 
The energetic behavior of title molecule was investigated in vacum. Dipol moments 
and total energy values of title molecule were calculated by using B3LYP/6-
311+G(2d,p) and HF/6-311+G(2d,p) level. The calculated dipole moments and total 
energy values are given in Table 5.  
 
Table 5. The calculated dipole moment values of the molecule 

Dipole Moment B3LYP (a.u.) HF (a.u.) 

μx 2.1254 3.1187 

μy 0.8640 0.8294 

μz -1.8878 -1.1820 

μToplam 2.9712 3.4368 

 
Mulliken’s atomic charges 
The Mulliken atomic charges at the B3LYP/6-311+G(2d,p) and HF/6-311+G(2d,p) level 
of titled compound in gas phase are given in Table 6 (Mulliken, 1955). The 
electronegative N35, N36, N37, N38, O39, O40 and O411 atoms of titled compound 
have negative atomic charge values. 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  329 
 

 
 
Table 6. Mulliken atomic charges of the molecule  

DFT HF 
 

DFT HF 
 

DFT HF 

1C 0.5013 0.8591 15C -0.0544 -0.4478 29H 0.1057 0.1519 

2C 0.3502 0.5748 16C -0.0971 -0.4661 30H 0.1040 0.1415 

3C 0.1462 0.3129 17C -0.2105 -0.5524 31H 0.0749 0.1091 

4C 0.0930 1.0949 18C -0.2455 -0.4210 32H 0.1041 0.1779 

5C 0.3302 -0.7398 19H 0.1903 0.3310 33H 0.1233 0.1736 

6C -0.1069 0.1025 20H 0.0937 0.2092 34H 0.1054 0.1704 

7C -0.0374 -0.1446 21H 0.0590 0.1188 35N -0.1759 -0.3227 

8C -0.0602 -0.0760 22H 0.0578 0.1126 36N -0.3179 -0.3708 

9C -0.1236 -0.2410 23H 0.0546 0.1073 37N -0.1593 -0.3839 

10C 0.6768 -0.6898 24H 0.0621 0.1176 38N -0.3160 -0.3688 

11C -0.1241 1.1223 25H 0.0488 0.1045 39O -0.4356 -0.6407 

12C 0.0577 0.5651 26H 0.0562 0.1094 40O -0.5111 -0.3924 

13C -0.0931 -0.3669 27H 0.0526 0.1066 41O -0.4095 -0.3606 

14C -0.4154 -0.0347 28H 0.0712 0.1471    

 
4. Conclusion 

In this paper, the structure of the titled compound is characterized by using 1H, 13C 
NMR and FT-IR spectroscopic methods. The molecular structures, vibrational 
frequencies, 1H and 13C NMR chemicals shifts, UV–vis spectroscopies, HOMO and 
LUMO analyses and atomic charges of 2-[(3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)-
iminomethyl]-phenyl 2-methylbenzoate molecule synthesized have been calculated by 
using DFT/B3LYP and HF methods. By considering the results of experimental works 
it can be easily stated that the 1H and 13C NMR chemical shifts, and vibrational 
frequencies spectroscopic parameters obtained theoretically are in a very good 
agreement with the experimental data. Also, the electronic structure of titled compound 
are determined electronic structure identifiers such as the Energy of the Highest 
Occupied Molecular Orbital, Energy of the Lowest Unoccupied Molecular Orbital, 
molecular hardness, chemical softness, electronegativity, chemical potential, 
electrophilicity index, nucleophilicity index and dipole moment. Finally, in this study, 
The nonlinear optical properties of the compound were calculated theoretically. It was 
found that the molecule concerned had a higher hyperpolarizability value than urine 
(0.77x10-30esu). 
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Abstract: 1,2,4-Triazole derivatives have drawn considerable attention for the past 
few decades because of their diverse biological properties. Many 1,2,4-triazole 
derivatives are found to be potent antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and 
antiviral agents. The identification of triazoles and determination of their antioxidant 
activities are of considerable interest because of the role they play in 
pharmacological actions. In this study, five novel 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-(3-
methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 
(2a-e) compounds were synthesized from the reaction of 3-alkyl(aryl)-4-(3-
methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones 
(1a-e) compounds registered in the literature with acetic anhydride (Figure 1). The 
new compounds were characterized using spectral data. Following the study, the 
antioxidant properties of the 2a-e type compounds were analyzed for their in vitro 
potential antioxidant activitie  

Keywords: 1,2,4-Triazole, Synthesis, Acetylation, Antioxidant activity 

 

1. Introduction 
The compounds containing the 1,2,4-triazole moiety have been reported to possess 
different biological activities such as antioxidant (Gürsoy-Kol and Ayazoglu, 2014), 
antimicrobial and hypoglycemic (Al-Abdullah et al., 2014), antiviral (Henen, et al., 
2012), anti-inflammatory (Uzgören-Baran et al., 2012), analgesic (Chidananda et al., 
2012), antiparasitic (Saadeh, et al, 2010), anti-HIV (Li et al., 2013), antitumor 
(Demirbas, et al., 2002), antihypertensive and diuretic (Ali,et al., 2011) activity 
depending on the substituents in the ring system. 
 
An antioxidant can be broadly defined as any substance that delays or inhibits oxidative 
damage to a target molecule (Yamagishi, 2011). The free radicals in metabolism 
consist of reactive oxygen species (ROS). There are many defense mechanisms to 
prevent the formation of ROS and their damage (Aksoy, 2002). The main characteristic 
of an antioxidant is its ability to trap free radicals. Antioxidant substances inhibit by 
removing these radical and reactive products their negative effects (Halliwel, 1994). 
 
In this study, five novel 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-(3-methoxy-4-
cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2a-e) 
compounds were synthesized from the reaction of 3-alkyl(aryl)-4-(3-methoxy-4-
cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1a-e) 
compounds registered in the literature (Yüksek et al., 2018) with acetic anhydride 
(Figure 1). Following the study, the antioxidant properties of the 2a-e type compounds 
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were analyzed for their in vitro potential antioxidant activities in three different methods; 
reducing power, free radical scavenging and metal chelating activity. 
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Figure 1. Synthesis route of compounds 1 and 2 

2. Materials and Methods 
Chemical reagents and all solvents used in this study were purchased from Merck AG, 
Aldrich and Fluka. Melting points which were uncorrect were determined in open glass 
capillaries using an Electrothermal 9100 digital melting point apparatus. The IR spectra 
were obtained on a Perkin-Elmer Instruments Spectrum One FT-IR spectrometer.  
 
Synthesis of Compounds 2: The General Procedure 
The corresponding compounds 1a-e (0.01 mol) were refluxed with acetic anhydride 
(20 mL) for 0.5 h. After the addition of absolute ethanol (100 mL), the mixture was 
refluxed for 1 h more. Evaporation of the resulting solution at 40-45 °C in vacuo and 
several recrystallizations of the residue from ethyl alcohol gave pure compounds 2a-e 
as colorless needles. 
 
1-Acetyl-3-methyl-4-(3-methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-
1H-1,2,4-triazol-5-ones (2a): 
Yield: 3.80 g (90.47%); mp: 184 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3031 (C=CH), 1764, 1731, 1692 
(C=O), 1634 (C=N), 1241 (COO), 764 and 699 (monosubstituted benzenoid ring). 
 
1-Acetyl-3-ethyl-4-(3-methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-
1H-1,2,4-triazol-5-ones (2b): 
Yield: 3.90 g (89.86%); mp: 160 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3068 (C=CH), 1769, 1724, 1625 
(C=O), 1625 (N=CH), 1261 (COO), 735 and 680 (monosubstituted benzenoid ring). 
 
1-Acetyl-n-propyl-4-(3-methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-
1H-1,2,4-triazol-5-ones (2c): 
Yield: 4.00 g (89.28%); mp: 124 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3020 (C=CH), 1765, 1736, 1622 
(C=O), 1500 (N=CH), 1297 (COO), 739 and 674 (monosubstituted benzenoid ring). 
 
1-Acetyl-3-p-Metylbenzyl-4-(3-methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2d): 
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Yield: 4.50 g (88.23%); mp: 189 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3029 (C=CH), 1765, 1740, 1698 
(C=O), 1630 (N=CH), 1265 (COO), 752 and 678 (monosubstituted benzenoid ring). 
 
1-Acetyl-3-p-chlorobenzyl-4-(3-methoxy-4-cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-
dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2e): 
Yield: 4.50 g (88.68%); mp: 195 ºC; IR (KBr, υ, cm−1): 3028 (C=CH), 1773, 1735, 1693 
(C=O), 1614 (N=CH), 1273 (COO), 740 and 678 (monosubstituted benzenoid ring). 
 
Antioxidant Activity  
 
Chemicals 
Butylated hydroxytoluene (BHT) was acquired from E. Merck. Ferrous chloride, 1,1-
diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH.), 3-(2-pyridyl)-5,6-bis(phenylsulfonic acid)-1,2,4-
triazine (ferrozine), α-tocopherol, trichloroacetic acid (TCA), 
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and butylated hydroxyanisole (BHA) were 
acquired from Sigma-Aldrich. 
 
Reducing power 
The reducing power of the newly synthesized compounds was measured by the 
method of Oyaizu (Oyaizu, 1986) as expressed in the literature (Bahçeci, 2017; Aktaş-
Yokuş, 2017). 
Free radical scavenging activity 
Free radical scavenging activity of the newly compounds was estimated by DPPH., 
using the method of Blois (Blois, 1958) as expressed in the literature (Bahçeci, 2017; 
Aktaş-Yokuş, 2017). 
 

Metal chelating activity 
The chelation of ferrous ions by the newly synthesized compounds and standards were 
determined according to the method of Dinis et al. (Dinis et al., 1994) as expressed in 
the literature (Bahçeci, 2017; Aktaş-Yokuş, 2017). 
 

3.Results and Findings 
In this study, the structures of nine new 1-acetyl-3-alkyl(aryl)-4-(3-methoxy-4-
cinnamoyloxy)benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (2a-e) were 
identified using by IR. 
 
Antioxidant activity 
The antioxidant activities of five newly synthesized compounds 2a-e were defined. 
Several methods have been used to define antioxidant properties and the methods 
used in the study are explained below:  
 
Total reductive capability using the potassium ferricyanide reduction method 
The reductive capacities of compounds were detected by the extent of conversion of 
the Fe3+ / ferricyanide complex to the Fe2+ / ferrous form. The reducing powers of the 
newly synthesized compounds were observed at different concentrations. Then the 
results were compared with BHA, BHT and α-tocopherol. It has been examined that 
the reducing capacity of a compound may serve as a significant indicator of its potential 
antioxidant property (Meir et al., 1995). The antioxidant property of putative antioxidant 
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has been attributed to various mechanisms, among which are binding of transition 
metal ion catalyst, prevention chain initiation, decomposition of peroxides, prevention 
of continued hydrogen abstraction, reductive capacity and radical scavenging (Yıldırım 
et al.,2001). In the paper, all the amount of the newly synthesized compounds showed 
lower absorbance than standard antioxidant compounds. Therefore, no activities were 
examined to reduce metal ions complexes to their lower oxidation state or to take part 
in any electron transfer reaction. In other words, the newly synthesized compounds did 
not show the reductive properties. 
 
DPPH. radical scavenging activity 
The model of scavenging the stable DPPH radical model is a widely used method to 
investigate antioxidant properties in a relatively short time compared with the other 
methods. The effect of antioxidants on DPPH radical scavenging was thought to be 
because of their hydrogen donating ability (Baumann et al.,1979). DPPH is a stable 
free radical and accepts hydrogen radical or an electron to become a stable 
diamagnetic molecule (Soares et al., 1997). The reduction capability of DPPH radicals 
was established by decrease in its absorbance at 517 nm induced by antioxidants. The 
absorption maximum of a stable DPPH radical in ethanol was at 517 nm. The decrease 
in absorbance of DPPH radical was caused by antioxidants due to the reaction 
between antioxidant molecules and radical progress, which resulted in the scavenging 
of the radical by hydrogen donation. It is visually noticeable as a discoloration from 
purple to yellow. Therefore, DPPH. is usually used as a substrate to evaluate anti-
oxidative activity of antioxidants (Duh et al., 1999). In the paper, antiradical activities 
of the newly synthesized compounds and standard antioxidant compounds including 
BHA, BHT and α-tocopherol were determined by using DPPH. method. Finally, all of 
the amounts of the compounds showed lower absorbance then blank. Hereby, no 
activities were observed to reduce metal ions complexes to their lower oxidation state 
or to take part in any electron transfer reaction. In other words, compounds showed no 
reductive activities. 
 
Ferrous ion chelating activity 
The chelating effect towards ferrous ions by the newly synthesized compounds and 
standard compounds was detected. Ferrozine can quantitatively form complexes with 
Fe2+. In the presence of chelating agents, the complex formation is disrupted with the 
result that the red color of the complex is decreased. Measurement of color reduction 
allows estimation of the chelating activity of the coexisting chelator (Yamaguchi et al., 
2000). Transition metals have an important role in the generation oxygen free radicals 
in living organism. The ferric iron (Fe3+) is the relatively biologically inactive form of 
iron. However, it can be reduced to the active Fe2+, depending on condition, particularly 
pH (Strlic et al., 2002) and oxidized back through Fenton type reactions with the 
production of hydroxyl radical or Haber-Weiss reactions with superoxide anions. The 
production of these radicals may lead to protein modification, lipid peroxidation and 
DNA damage. Chelating agents may not activate metal ions and potentially inhibit the 
metal-dependent processes (Finefrock et al., 2003). Additionally, the production of 
highly active ROS, for example, O2

.-, H2O2 and OH. is also catalyzed by free iron though 
Haber-Weiss reactions: 

O.
2 + H2O2 → O2 + OH- + OH. 
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Among the transition metals, iron is known as the most important lipid oxidation pro-
oxidant because of its high reactivity. The ferrous state of iron accelerates lipid 
oxidation by breaking down the hydrogen and lipid peroxides to reactive free radicals 
via the Fenton reactions: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH. 

Fe3+ ion also produces radicals from peroxides, even though the rate is tenfold less 
than that of Fe2+ ion, which is the most powerful pro-oxidant among the diverse types 
of metal ions (Calis et al., 1993). Ferrous ion chelating activities of the newly 
synthesized compounds 2, EDTA and α-tocopherol are given in Figure 2.  
 
Low absorbance at 562 nm demonstrates high metal chelating activity. The data 
obtained from Figure 2 reveal that the metal chelating effects of the newly synthesized 
compounds 2 were not concentration-dependent. Nevertheless, the compounds 2 
indicate a marked capacity for iron binding at the lowest concentration, proposing that 
their action as peroxidation protectors may be related to their iron binding capacity. 
The metal chelating effect of the compounds and references decreased in order of 
EDTA > 2b > 2a > 2e > 2c > 2d > α-tocopherol, which were 82.5, 72.0, 67.6, 65.5, 
62.9, 61.5, 55.6 (%), at the lowest concentration, respectively. 

 

 

Figure 2. Metal chelating effect of different amount of the compounds 2a-e, 
EDTA and α-tocopherol on ferrous ion 
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4.Conclusions 

The synthesis and in-vitro antioxidant evaluation of new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-
5-one derivatives are described. Compound 2a-e demonstrate a marked capacity for 
antioxidant activities. These results may provide some guidance for the development 
of novel triazole-based therapeutic target. 
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Abstract: Activated carbons were obtained from coconut shells using potassium 
hydroxide (KOH) and zinc chloride (ZnCl2) as chemical activation at 500 ◦C in N2 
atmosphere. The obtained activated carbons were characterized by Fourier 
transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), 
textural properties (BET) and thermogravimetric analysis (TGA). The properties of 
these active carbons, including BET surface area, pore volume, pore size 
distribution, and pore diameter, were characterized from N2 adsorption isotherms. 
It was found that the ACs are microporous and that the BET surface area was in 
order of 935.46 m2 g−1 for AC-z, 427.62 m2 g−1 for AC-k and 3 m2 g−1 for AC-n. 

Keywords: activated carbon, coconut shell, chemical activation, potassium 
hydroxide, zinc chloride 

 

1. Introduction 

Activated carbon (AC) is material obtained mainly of carbon which exhibit well-
developed internal surface area and porosity (Almeida et al, 2014) and used 
adsorbents owing to of its high adsorptive capacity (Saka, 2012). 

Commercially available AC, however, is expensive and this leads to a vast research in 
finding for cheap and efficient materials. Agricultural by-products have been generally 
used as the raw materials for the production of AC since they are abundant, renewable 
and cheap (Joseph, 2017).  ACs may be usually produced from wood, peat, sunflower, 
coconut shell, orange peel, hazelnut husks, rice hulls, oil palm shell, seed hull, coal, 
and wastes of vegetable origin (e.g. nutshells, fruit stones) (Khalili, 2000). Among 
these wastes, coconut shell is one of the most employed biomass for industrial 
purposes not only owing to its large availability but also due to its high carbon content 
and low ash that make it an excellent precursor for AC production (Joseph, 2017). 

There have been many reports on the production of AC which can be obtained by two 
basic processes: chemical activation or physical activation. Chemical activation can be 
accomplished in a single step by carrying out thermal decomposition of raw material 
with activating agents such as potassium carbonate (K2CO3), phosphoric acid (H3PO4), 
potassium hydroxide (KOH), zinc chloride (ZnCl2) and sodium carbonate (Na2CO3) 
(Karagöz et al,2008). In physical activation, the sample is heat treated in an inert 
atmosphere and the activation of the solid residual product (char) is realized at high 
temperatures (900–1000 °C), in slightly reactive atmosphere, such as steam or carbon 
dioxide (Pereira et al, 2014). Although chemical activation is carried out at lower 
temperatures and reaction time, higher yield, physical activation requires a much 
longer time (Joseph, 2017). 
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Coconut Shell (CS) is obtained from oil industry as a significant agricultural waste and 
is potential material for the production of ACs because of its excellent natural structure, 
high carbon content, high hardness; and low ash content and provides high surface 
area (Hameed et al, 2017). CS is grown in more than 90 countries worldwide with 
production up to around 59 million tons annually. According to report of the Food and 
Agriculture Organization (FAO, 2018) of the United Nations, Mexico is the world’s 
seventh largest producer of coconuts, producing 1,158,761,48 tons annually(Hassan 
et al,2018). 

In this study, activated carbon was obtained from coconut shell using zinc chloride 
(ZnCl2) and potassium hydroxide (KOH) as activating agent. The effect of different 
chemical reagents (KOH and ZnCl2) on the pore development and the yield of the 
prepared activated carbon were investigated. The coconut shell based activated 
carbons was characterized by use of BET, FT-IR, SEM and TGA measurements. 

2. Materials and methods 

2.1. Materials 

Coconut shells were bought locally market (Diyarbakır, Turkey). After drying at room 
temperature coconut shells were crushed using electric grinder. 

2.2. Preparation of the activated carbons 

Preparation of activated carbon samples from coconut shells materials, using KOH and 
ZnCl2 chemical activation, followed a general procedure similar to literature (Karagöz 
et al, 2008; Karagöz et al, 2009; Song et al, 2014; Joseph et al, 2017). Coconut shells 
were smashed and sieved to a desired particle sizes between 1 and 2 mm prior to its 
chemical activation. The coconut shells were cleaned with deionized water and dried 
at 120 °C for 72 h to reduce the moisture content. The chars were impregnated with 
KOH and ZnCl2 solution. The impregnation ratio 1:2 according to the KOH and ZnCl2: 
chars ratio (w/w). The activating agent and the coconut shells were homogeneously 
mixed at room temperature for 24 h under continuous agitation (1000 rpm). This 
mixture was dried at 120 oC for 24 h to prepare the impregnated sample. The 
impregnated sample was set in a horizontal stainless-steel tubular reactor with 7 cm 
diameter and 100 cm length. These processes were performed by heating in a 
horizontal stainless-steel tubular reactor (7.0 cm diameter x100 cm length). At every 
turn, the impregnated sample was carbonized at 500 °C for 1 h under nitrogen (N2) 
flow of 100 mL min-1 at the heated at a rate of 10°C min-1. The carbonized samples 
were boiled with HCl (0.1 M) solution under reflux to remove impurities and reduce the 
amount of ash content of the activated carbon. Then, the activated carbon was washed 
several times with hot distilled water, and finally with cold distilled water until chloride 
ions were not detected. After washing by distilled water, the activated carbon was dried 
at 120 oC for 24 h. 

2.3. Characterization  

The raw coconut shell and activated carbons were characterized by use of Fourier 
transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), 
thermogravimetric analysis-differential thermal analysis (TGA) and Brunauer–
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Emmett–Teller (BET). Analyzes were performed via universal ATR sampling 
accessory between 4000–450 cm−1. The surface properties of activated carbons 
were identified via a scanning electron microscopy SEM-EDX (Zeiss Evo 40, Ametek 
EDX). The measurements of specific surface areas of activated carbons produced 
from coconut shell have been made by the BET surface area (SBET) was 
determined based on the standard Brunauer–Emmett–Teller multipoint method in the 
region of relative pressures (0.05–0.35) near completed monolayers. The pore size 
distribution of the samples was obtained according to the Barrett-Joyner-Halenda 
(BJH) method. The total pore volume (VT) was calculated from the amount of 
nitrogen adsorbed at P/P0 = 0.99. The mesoporous volume (Vmeso) was calculated by 
subtracting Vmicro from Vtotal (Vmeso = Vtotal - Vmicro).  

3. Results and discussion 

Fig. 1 shows the FT-IR spectrum for raw coconut shells (CS, natural coconut shell) and 
Fig. 2 shows the FT-IR spectra of the prepared ACs which they are shortened AC-n 
(activated carbon without ZnCl2 and KOH), AC-z (obtained activated carbon by ZnCl2) 
and AC-k (obtained activated carbon by KOH). 

As seen in Fig. 1, the FT-IR spectrum of the raw coconut shell shows various surface 
functional groups. According to Fig 1, the broad band at 3334 cm-1 is assigned to the 
hydroxyl groups (-OH). The band at around 2924 cm-1 is referred to the C-H stretching 
while the band appearing at 1739 cm-1 is related to the carbonyl groups (C=O). The 
bands are related to 1373 cm-1 and 1604 cm-1 showed the presence of aromatic rings 
owing to C=C stretch. The band at 1233 cm-1 and a relatively intense band at 1030 cm-

1 can be related to the C-O stretching in phenols, alcohols or ethers. The existence of 
hydroxyl groups, ethers, carbonyl groups, phenols and aromatic compounds confirms 
the lignocellulosic structure of coconut shell (Joseph et al, 2017). The FT-IR spectrum 
of activated samples indicated in Fig. 2 shows a decrease of bands when compares 
with the raw material spectrum. This shows a decrease of functional groups in the raw 
material. It may be observed that bands at around 3300 cm-1, 1739 cm-1 and 1233 cm-

1, which refers to the presence of –OH, C=O, and aromatic C=C stretch have 
disappeared in the activated carbons spectrum. These changes indicated that there 
was a break of chemical bonds during the carbonization and activation process 
(Joseph et al, 2017). 

 

Figure 1. FT-IR spectrum of CS 
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Figure 2. FT-IR spectra of AC-n, AC-z and AC-k 

The acquired TGA curves were given in Figure 3. The specific temperatures of the CS 
and ACs were summarized in Table 1.The coconut shells, usually consists of 
hemicellulose, cellulose and lignin. The pyrolysis of coconut shells could be attributed 
to the pyrolysis of these polymers. Based on literature (Li et al, 2008) reported that the 
decomposition of hemicellulose, cellulose and lignin occurred at ranges of 180–240, 
230–310, and 300–400 ◦C, respectively. Beyond 400 ◦C, the most important reaction 
leads to the aromatization process, at low mass loss rate.  Researchers have already 
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confirmed that lignin starts decomposing at low temperatures (160–170 ◦C) and 
continues to decompose at low rate until approximately 900 ◦C. Hemicellulose is the 
second component to start decomposing, followed by cellulose, in a narrow 
temperature interval from about 200 to 400 ◦C. This is the interval in which the main 
decomposition takes place and accounts for the greatest decomposition in the biomass 
pyrolysis process consisting of degradation reactions. Beyond 400 ◦C, the most 
important reaction leads to the aromatization process, at low mass loss rate (Li et al, 
2008). According to TGA, it was observed that the first mass loss started with an initial 
temperature of 130 °C. The weight loss percentage recorded 5.3 (CS), 3.4 (AC-n), 6.6 
(AC-k) and 2.1(AC-z) wt.%, which was expected to be owing to moisture loss and lower 
molecular weight volatile matter (Danish et al,2018). According to Table 1, it can be 
observed that the AC-z had higher thermal stability other than AC-n and AC-k. 

 

Table 1 The results of thermal analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. TGA curves of CS and ACs 

Compound
s 

Ton  (oC) T20 (oC) T50 (oC) % Char at  

1000 oC 

CS 233 278 339 17.8 

AC-n 387 590 - 68.2 

AC-z 442 - - 84.5 

AC-k 408 943 - 74.4 
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Analysis of the surface physical properties of the carbon includes determination of the 
total surface area, extent of micro porosity, and characterization of the pore size 
distribution. Nitrogen adsorption isotherms are widely used for these types of surface 
analyses. The measured relative pressure and adsorbed volume of nitrogen gas are 
commonly used in various mathematical models (i.e. BET model, BET (Branur Emet 
Teller)) to calculate the monolayer coverage of nitrogen adsorbed on the adsorbent 
surface, while the characteristics of the pore structure and pore distribution can be 
identified from comparative plots such as ‘t’ and ‘as ’-plots (Khalili et al,2000). 

Surface area, pore volume, and pore diameter of activated carbons prepared were 
given in Table 2. The data show that the SBET of the AC-n increased from 3.39 m2 g−1 
to 427.62 and 935.46 m2 g−1 when the KOH: char ratio 1:2 and ZnCl2: char ratio 1:2. 
An increase in pore volume was observed for the ACs. Additionally, the most of the 
pores had sizes smaller than 2.5 nm (25A˚), indicating a development of micro porosity 
of the material. VT is directly related to the development of porosity of the material. The 
activation process rearranges the carbon structure producing a more ordered structural 
skeleton. The pore development occurs from four stages: (a) opening of previously 
inaccessibly pores, (b) creation of new pores, (c) widening of the existing pores and 
(d) merger of the existing pores due to pore wall breakage. The micro pores were the 
responsible for the increase of VT. In additionally, the increase of development of 
mesoporous promoted and a decrease in the microspore percentages (Vmicro/Vt 

(%))(Cazettaa et al, 2011). The values of Vmicro/Vt (%)) were 75.4, 75.9 and 62.2 for the 
AC-n, AC-k and AC-z, respectively. Based on the table, it was observed that AC-z has 
the highest surface area and pore volume. 

 

Table 2 Textural characteristics of the prepared activated carbons. 

 

 

Active 
carbons  

 
SBET 
(m2g−1) 

Micro 
volume 
(Vmicro) 
(cm3 g−1) 

Meso 
volume 
(Vmeso) 
(cm3g−1) 

Total 
volume 
(Vt) 
(cm3g−1) 

percentage of 
micro pores 
Vmicro/ Vt (%) 
 

Average pore 
diameter (nm) 

AC-n 3,39 0,001216 0.00039 0,001613 75.4 1,90 

AC-k 427,62 0,141966 0.045037 0,187003 75.9 1,75 

AC-z 935,46 0,25593 0.155302 0,411232 62.2 1.76 

 

Fig. 4 shows the SEM images for the ACs. The activation method with KOH provided 
the development of many pores with varying sizes and materials of high surface 
area. It can be seen from the SEM of AC-k that the external surface of the activated 
carbons has cracks and some grains in various sizes in large holes. As can be seen 
in Fig. 4, SEM image of AC-k and AC-z show a slightly damaged and uneven 
surface, which may be due to the release of volatile materials during carbonization 
process. After activation process, the image of AC-z shows uneven surface, caused 
by the dehydrating action of activating agent, which leads to the porosity 
development (Pezoti et al,2014). 
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Figure 4. SEM images of the AC-n, AC-k and AC-z. 

4.Conclusion 

The results of this study showed that the AC-z obtained from coconut shell high BET 

surface area other than AC-n and AC-k. The textural characterization showed that 

the ACs are essentially microporous and that BET surface area of 935 m2 g−1 was 
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obtained for AC-z. The porous structure was confirmed by SEM analysis especially 

for AC-k. Because of their textural and chemical properties, the coconut shell 

activated carbon obtained in this study is potential material in the wastewater 

treatment for the removal of some organic pollutants. 
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Abstract: The present work presents a study on the grafting of polyurethane onto 
chitosan. Polyurethanes were obtained by condensation reactions between 
poly(ethylene glycol) (PEG) and toluene-2,4-diisocyanate (TDI). Characterization 
of graft copolymers was performed by infrared spectroscopy (FTIR-ATR), SEM-
EDX and TGA-DSC. Ton values of PU, CT and CT/PU were found 233, 270 and 
274 °C, respectively. Based on char % at 1000 °C, the thermal stability of the PU, 
CT and CT/PU were in the order CT/PU>CT>PU. The results indicated that CT/PU 
exhibits a better thermal stability as compared to PU. Based on results indicated 
that chitosan enhanced thermal stability. 

Keyword: Polyurethane, chitosan, poly(ethylene glycol),TGA 

 

1. Introduction 

Polyurethanes (PUs) are the most versatile class of polymeric materials owing to their 
diverse applications such as packaging, elastomers, foams, insulation, adhesive-
based products, construction, mechanical properties, thermal insulation etc.(Naza et 
al, 2018; Javaid et al, 2018).  

Various polyols, di-isocyanates and chain extenders have been used in the synthesis 
of PUs (Zia et al, 2014). Thermoplastic polyurethane (TPU) is a segmented block 
copolymer composed of alternating hard and soft parts, and belongs to the 
thermoplastic elastomers (Liu et al, 2017). Presence of hard and soft parts in their 
chemical structure gives the polymer the required elasticity and mechanical 
strength(hard or soft segments were showed at Scheme 3. Due to their elastomeric 
property and high blood compatibility they are preferable in the production of heart 
valves, blood vessels, vascular grafts and catheters (Kara et al, 2015). The hard parts 
are produced by the reaction among the di-isocyanate and the chain extender, 
whereas polyether or polyester diol comprises the soft parts (Lıpka et al, 2013).  

Chitosan possesses special biological features, such as low price, nontoxicity, heat 
stability, biocompatibility, resistance to corrosion, etc. Moreover, blending polymers is 
the easiest and most effective method of changing the properties of polymers. Mixing 
polymers of different features may greatly enhance the features of polymers. To 
improve properties of synthetic polymers, biopolymers were used to prepare bio 
composites. Between the biopolymers, chitosan is one of the candidates for this goal. 
Chitosan is a linear polysaccharide acquired out from the N-deacetylation of chitin with 
a strong alkali (Nikje et al, 2007) which consists of a high molecular weight of Ɓ-(1-4)-
2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose units. It is well known that the solubility problem of 
chitin results mainly from the highly extended hydrogen bonded semi crystalline 
structure of chitin (Usman et al, 2016). Chitosan(CT), chitin and cellulose are 
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structurally similar, cellulose contain hydroxyl (-OH) group at C-2 position and chitin 
contain acetamide groups (-NHCOCH3) while chitosan contain amino group (-NH2) at 
that position. Scheme 1 shows structure of chitin and chitosan. CT is soluble in water 
in acidic media because in this media protonation of amine functions take place. So, 
the solubility is subjected to division of free amino groups and N-acetyl groups (Zia et 
al, 2014). The deacetylation of chitin produce primary amino-groups positively charged 
at physiological pH, thus leading to a polysaccharide structure which can interact with 
the majority of natural polymers, mainly negatively charged (Zuber et al, 2016). 

PUs shows inherent biocompatible behavior which can be enhanced by incorporation 
of polysaccharides such as chitosan and chitin. If these polysaccharides are introduced 
as chain extender in the backbone of PUs as a part of hard segment also favors to 
produce new biomaterials with excellent biocompatibility. Recently, there is a great 
interest in modification of biomedical PU with natural polymers making them more 
attractive and environmentally friendly. Natural polymers improve PUs biocompatibility 
and affects biodegradable properties (Lıpka et al, 2013). Chitosan was used to improve 
the properties of polyurethane, such as enhanced thermal stability and mechanical 
properties (Nikje et al, 2007). 

This study, Polyurethane prepolymer were obtained from condensation reactions 
between PEG and toluene-2, 4-diisocyanate (TDI) and have also been synthesized 
novel chitosan based PU and their characterization by FT-IR, TGA and DSC, SEM –
EDX. 

 

2. Experimental 

2.1. Materials 

Low molecular weight chitosan was purchased from Sigma-Aldrich. Toluene-2,4-
diisocyanate (TDI) supplied from Aldrich Chemical. Poly(ethylene glycol (PEG, 
number average molecular weight Mn = 1500 g mol-1) is purchased from Aldrich 
Chemical and dried at 90 °C in a vacuum oven for 3 hours prior to using. Chemical 
structure of chitin (A) and chitosan (B) are given in Scheme 1. 

 

Scheme 1. Chemical structure of chitin (A) and chitosan (B) 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  352 
 

2.2. Synthesis of Polyurethane (PU) 

The synthesis of PU was performed at based on literature (Chen, 2000). The synthesis 
of polyurethanes (PU) was performed using two step polymerization processes. The 
prepolymers were prepared in the first step using PEG and TDI in a three neck round 
bottom flask maintaining nitrogen atmosphere and 70 oC temperature in an oil bath. 
PU was synthesized from TDI and PEG and by N-phenyl-diethanolamine (NFD) as the 
chain extender and DMF as solvent (Scheme 3). Mole ratio of 1:2:1 of PEG:TDI:NFD 
was used. PU had been dried at 60 oC for 24 h prior to using (Scheme 2). 
Representation of hard and soft segments is given in Scheme 3. 

 

 

 

Scheme 2. The synthesis procedure of PU 
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Scheme 3. Representation of hard and soft segments at PU 

2.3. Preparation of low molecular weight chitosan based polyurethane 

The composite was synthesized according to a recommended procedure (Kara et al, 
2014; Mahanta et al, 2015; Centenaro et al, 2017). The chitosan content was controlled 
to be 20% in PU/CS. Chitosan was dispersed into DMF/glacial acetic acid mixtures in 
the ratio of 50/50 (w/w). The solutions containing polyurethane polymer were cooled 
down to room temperature and the swollen chitosan was added to mixture. The 
reactions were carried out at 105 oC, under constant stirring. The products were dried 
at 80 oC and washed successively with DMF, methanol and acetone. The final products 
were dried under vacuum oven at 60 °C. 

 

2.4. Instruments 

The composite was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), 
scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDX) and 
thermogravimetric analysis-differential thermal analysis (TGA-DTA) and differential 
scanning calorimetry (DSC). Infrared spectra of the compounds were obtained from a 
Perkin Elmer FT-IR spectrometer equipped with ATR sampling in the range of 4000 to 
400 cm-1. Thermal data of compounds were obtained by using PerkinElmer Diamond 
Thermal Analysis. The TGA-DTA measurements were performed between 20 and 
1000 oC (in N2, 10 oC min-1). DSC analyses were carried out between 25 and 450 oC 
(in N2, 10 oC min-1) using a PerkinElmer Pyris Sapphire DSC. 
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3. Results and Discussion 

3.1. FTIR 

FT-IR spectra of CT, PU and CT/PU are shown in Figure 1. From the FTIR analysis, 
CT/PU was confirmed the characteristics groups of polyurethane foam. By the 
stretching band located at 3380 cm−1, associated with the axial deformation vibrations 
in the hydrogen atoms connected to carbon, oxygen, and nitrogen, associated to the 
OH and NH bonds (-NCOOH-) urethane groups were confirmed. Characteristic groups 
of C-H bonds with peak location at 2958 cm−1 and 2882 cm−1 it was observed. In 
addition, urethane group was confirmed by bands with peak location at 1596 cm−1 and 
1536 cm−1 (Centenaro et al, 2017). The band at 1068 cm-1 is attributed to the stretching 
behavior of C-O-C groups of PU soft segments. The existence of a characteristic 
absorption band at ~2270 cm−1 indicates the presence of NCO groups at both ends.  
The other bands which are visible in the spectra are 1662 cm−1 and 1596 cm−1 the 
C=O stretching, the NH deformation stretching respectively (Naza et al, 2018). The 
peaks for the neat PU and composites can be observed about at ~1596 cm−1 C= C 
benzene ring (Amarjargal et al, 2014). Although 1216 cm−1 (1227 cm-1 for CT/PU) 
resulted from the C–O stretching vibration of carbamate in hard segment, the peak at 
1058 cm−1 (1057 cm-1 for CT/PU) attributed to C–O stretching peak of ether in the soft 
segment in PU. The characteristic peaks of CT were observed around 893 cm−1 and 
1149 cm−1, corresponding to the saccharide structure. Moreover peaks were observed 
at 1647 cm−1 (C= O stretching), 1587 cm−1, and 1320 cm−1 (N-H, C-N stretching peaks) 
that corresponding to the amide bond I, II and III, one by one (Lee et al, 2014).  

This effect can be explained that when concentration of chitosan increased the inter-
chain interactions between chitosan and PU stronger and new hydrogen bonds 
formed, therefore peak of carbonyl decreased while the peak of hydrogen bonded 
carbonyl group increased (Zia et al, 2014). According to results, the infrared spectrum 
of CT/PU was commented. The absorption band at around 3331 cm−1 in CTS/PU has 
a broader band than pure PU band alone around 3308 cm−1. 

This indicates an interaction between the hydroxyl and amino groups of CT with the 
PU group (N-H). Furthermore, the amide bond absorption of CT at 1647 cm−1 (amide 
bond I), 1381 cm−1 (amide bond III) and PU group at 1532 cm−1 (C=C), 1227 cm−1 (C-
C) were observed in the CT/PU spectra. These peaks were observed in the CT/PU but 
not with the pure CT and PU alone (Lee et al, 2014).  

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  355 
 

 

Figure 1. FT-IR spectra of CT,PU and CT/PU. 

 

3.2. SEM-EDX 

The scanning electron microscope (SEM) is a type of electron microscope that gives 
images of the sample surface by scanning it with a high-energy beam of electrons in a 
faster scan pattern. Based on Figure 2, the dark area correspond the soft segment rich 
domains, while the light area correspond hard segment domains (Usman et al, 2016). 
According to Figure 2, a contrast appearance is observable in SEM images which are 
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developed by the amorphous part of the soft phase and the intermediate phase i.e. 
matrix, which are developed by the crystalline element of the hard parts (Zia et al, 
2014). 

 

 

Figure 2. SEM-EDX 

3.3. Thermal Analysis 

Thermal properties of CT/PU were studied by thermogravimetric analysis (TGA) and 
differential scanning calorimeter (DSC). The obtained TG and DSC curves are shown 
in Figure 3. The Ton (the initial degradation temperatures), T20 (temperature 
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corresponding to 20% weight loss) and T50 (temperature corresponding to 50% weight 
loss) were defined from the TGA curves. The glass transition temperature (Tg) was 
acquired from DSC. DSC curve of composite under nitrogen atmosphere are given in 
Figure 3. The initial mass loss, weight loss of 5%, is associated with the loss of 
adsorbed water molecules due to hydrophilic nature of CT/PU. TGA thermogram 
indicates which thermal decomposition occurred in two steps which belong to hard 
(190–250°C) and soft (250–440°C) segments, one by one [5]. The first step around 
190–250°C corresponds to the breakdown of the PU main chains, and the second step 
around 250–440°C is related to the further degradation of the C-C and C-O bonds in 
the main chain (Zhang et al, 2018). This shows CT/PU had both amorphous structure 
and crystalline part. Because İt was seen about at 320oC crystallization temperature 
based on DSC curve. A broad endothermic peak around 100°C is observed in the DSC 
curve of composite which is attributed to the loss of absorbed water and another strong 
exothermic peak centered near 320°C due to the decomposition of composite. The 
thermogravimetric analysis was used to determine the thermal stability of chitosan 
where it is expected to decrease its weight with increasing cross-linking due to 
disappearance of hydrogen bonding associated with N-acetyl and free amino groups 
in graft copolymers. Pure PU shows degradation at lower temperature (233 °C) as 
compared to CT (Mahanta et al, 2015). CT/PU is more thermostable than PU due to 
urea bond formation and strong H-bonds among polymer chains. The glass transition 
temperatures of CT, PU and CT/PU were found to be 130, 154 and 132 °C, 
respectively. Ton values of PU, CT and CT/PU were found 233, 270 and 274 °C, 
respectively. T20 and T50 of CT, PU and CT/PU have been found to be 257, 286, 273 
°C and 301, 323, 324 oC respectively. Furthermore, when % char amounts are 
compared, % char of CT/PU was higher than PU at 1000 °C. Because char at 1000 
oC %, have found to be 28 and 29 for CT and CT/PU. 
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Figure 3. TGA and DSC curves 

 
4. Conclusions 
 
The present work, chitosan-based polyurethane was synthesized by using  two steps 
process. The pre-polymerization step was acquired by using toluene-2,4-
diisocyanate and polyethylene glycol. The FT-IR PU and CT/PU confirmed the 
proposed structure of chitosan based polyurethane. According to TG studies, we 
found that the CT/PU was more stable than the PU because of T50 and Ton.  
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Abstract: In existing study, electrochemical impedance spectroscopy was used to 
examine the inhibitor effect of a new imine compound synthesized to the corrosion 
of mild steel. With this technique, mild steel electrodes were immersed at different 
immersion times in 1.0 M HCl solutions containing various concentrations of imine 
compound and spectra were recorded. According to this measurement result, the 
newly synthesized imine compound has been shown to have a high protective 
effect against the mild steel electrodes, even if the immersion time increases. it has 
been seen that the resistance of the solution boosted, as the inhibitor concentration 
increased. In order to determine the type of interaction between inhibitor and mild 
steel, physicochemical parameter values such as adsorption equilibrium constant 
and free energy were calculated. In light of these values, it was defined that the 
inhibitor strongly interacted on the metal surface. In addition, at the longest 
exposure period, surface analyses of the mild steels which were immersion in 1.0 
M HCl solutions with and without the optimum inhibitor were investigated by field 
emission scanning electron microscopy (FESEM). The electrode surface in the 
solution containing the imine compound is further supported by FESEM, which has 
a smoother structure.  

Keywords: Imine, adsorption, EIS, FESEM. 

 
 
1. Introduction 

The mild steel electrode is of a class of metals with a wide range of applications, which 
we will frequently encounter in our daily life (Keleş, 2019). Since it is not resistant to 
corrosion in the acidic solution, the inhibitor applications and the studies of new 
inhibitor development are of great importance. Inhibitor utilizations are the most 
common and affordable way for preventing the metals corrosion against aggressive 
acidic solutions. Corrosion inhibitors are generally classified as inorganic and organic 
forms. It has been substantiated that multiple bonds, aromatic rings and organic 
molecules formed of heteroatoms such as nitrogen, oxygen, and sulphur can act as 
influential corrosion inhibitors for preservation of metals corrosion in acidic solution. 
(Dehghani, 2019b; Verma, 2018a; Verma, 2018b).  

When choosing inhibitors of corrosion protection, it is necessary to take care to select 
substances that are anti-toxic and which do not show any hazardous effects on the 
environment (Bedair, 2017). Organic compounds have recently played a role as 
promising agents for the protection of metals from corrosion. An important 
consideration when choosing an organic inhibitor is that compounds readily 
synthesized using low cost substrates are preferred. In addition, the aromatic ring or 
compounds containing a high amount of electron cloud are of particular interest 
(Elemike, 2019; Seifzadeh, 2013; Abd El-Lateef, 2018). Imine compounds (Schiff 
bases) are among the inhibitors of this group. 
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Thus, in this existing study, the inhibitory ability of a newly synthesized imine 
compound was evaluated against the mild steel electrode in 1.0 M HCl solution by 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) technique. In the continuation of the 
study, the inhibitory effect was supported by calculating some physicochemical 
parameters and finally the study was completed with FESEM analysis. 

2. Material and Method 

The chemical composition (wt%) of mild steel employed in EIS experiments is as 
follows: 0.06030 Cr, 0.08400 C, 0.10200 Si, 0.21700 Cu, 0.00222 Nb, 0.01100 P, 
0.01100 V, 0.01040 Mo, 0.01900 S, 0.00198 Co, 0.40900 Mn, 0.01620 Sn, 0.07890 Ni 
and the rest is Fe. Electrochemical measurements were carried out with these 
electrodes. The experiments were conducted using the conventional three electrode 
technique with CHI 660B model electrochemical analyser at 298 K. The surface area 
of the electrodes is 0.5024 cm2. Mild steel was used as working electrode, platinum 
was used as counter electrode and Ag/AgCl was used as reference electrode. The 
surfaces of the working electrodes were sanded with 150, 600 and 1000 grid emery 
paper before they were immersed into the acidic solution.  

The electrochemical tests were performed with containing 1.0x10-5 M, 1.0x10-4 M and 
1.0x10-3 M imine compound in 1.0 M HCl solution. Working electrodes were immersed 
in test solutions one hour before impedance measurements. In this way, the system 
balance between metal and solution is provided. EIS measurements were realized 
around the corrosion potential (Ecorr) at a frequency range of 105 Hz to 5x10-3 Hz with 
5 mV amplitude. The experimental results of the EIS plots acquired from the 
electrochemical analyser were enrolled as “txt” files extension and the equivalent 
circuit of the corrosion process consisted of these results by implementing Zview2 
software. All EIS plots given in this study were created by fitting with this software.  

Surface morphologies of working electrodes were examined after 120 h immersion 
time in 1.0 M HCl and containing imine compound by high-resolution FESEM analyse. 
FESEM measurement was conducted using a ZEISS GEMINISEM 500 model with 
computer controlled. 

3. Results and Discussion 

3.1. Electrochemical experiments 

Reliable and rapid measurements can be made without disturbing the metal surface 
with EIS technique (Erbil, 1988; Özkır, 2012). In order to survey impedance 
measurements, three concentrations of imine compound in 1.0 M HCl were applied as 
inhibitor solution. As shown in Figure 1a and 1b, two different electrical equivalent 
circuits were used for uninhibited and inhibited solutions, respectively. 

       

Figure 1. Electrical equivalent circuits for uninhibited and inhibited media 
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The circuit elements for inhibited and uninhibited solutions in Figure 1 are as follows: 
“Rs: Solution resistance, Rp: Polarization resistance, RL: Inductive resistance, L: 
Inductance, CPE1: Film capacitance, Rf: Film resistance, CPE2: Double layer 
capacitance and Rpor: Pore resistance”.  

İmpedance and Bode diagrams of the working electrodes in 1.0 M HCl and three 
concentrations of imine compound (inserted in 1h) have been revealed for 1 h and 120 
h exposure times in Figure 2. 

 
Figure 2. The impedance and Bode diagrams for different immersion times for 

uninhibited and inhibited solutions 

Referring to Figure 2, it is observed that the diameter of the impedance curves at the 
end of the immersion time of 1 h is quite smooth and there is no frequency dispersion. 
However, since the impedance curves at the end of the immersion period of 120 h 
have the longest duration of exposure to the acidic solution, especially in dilute 
solutions, the distortions from the semicircle are very prominent and the semi-circles 
gradually become depressed semi-circle. At the end of this period, the frequency 
dispersions are now clearly observed. Impedance curves indicate that as the 
concentration increases, the inhibitor better covers the metal surface and provides 
better protection by covering the surface. 

In the impedance curves in uninhibited solutions, the shape of the depressed 
semicircle is due to the presence of two time constants, as is evident in the Bode 
curves. The first of this time constant is in the high frequency region and is associated 
with the capacitive loop. The second, on the contrary, is in the lower frequency region 
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and originates from the inductive loop. The capacitive loop in the high frequency region 
defines the polarization resistance (Rp) consisting of charge transfer resistance (Rct) 
and diffuse layer resistance (Rd). In the low frequency region, the inductive loop 
explains the relaxation processes of the intermediates formed on the metal surface 
(Özkır, 2019). Impedance curves in inhibited solutions act as a depressed capacitive 
loop in both high and low frequency regions. Here, the charge transfer (Rct) and the 
diffuse layer resistance (Rd) are attributed to the high frequency region, while the film 
resistance (Rf) and all the species accumulated on the surface are attributed to the low 
frequency region. Therefore, two different types of equivalent circuits, which are 
indicated in Figure 1, have been proposed in this study. It is clearly seen in Figure 2 
that the inhibitor film on the metal/solution interface begins to decompose with the 
increase of duration time. 

Table 1. The impedance parameters for 1 h and 120 h in the uninhibited and 
inhibited media 

Time (h) Rs 

(Ω cm2) 

Rp 

(Ω cm2) 

CPE RL 

(Ω cm2) 

L 

(H) 

Ƞ 

(%) Concentration (M) (µF cm-2) n 

1 h        

Blank 

1.0x10-5 

1.0x10-4 

1.0x10-3 

1.2 

1.3 

1.3 

1.2 

72 

211 

290 

444 

110 

104 

88 

51 

0.94 

0.89 

0.88 

0.86 

8 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

65.9 

75.2 

83.8 

120 h        

Blank 

1.0x10-5 

1.0x10-4 

1.0x10-3 

1.4 

4.1 

1.1 

1.0 

4 

22 

31 

53 

36520 

7569 

1563 

1005 

0.89 

0.60 

0.59 

0.59 

0.4 

- 

- 

- 

0.3 

- 

- 

- 

- 

81.8 

87.1 

92.5 

 
Figure 2 also shows that the diameters of the curves increase with the rise of 
concentration at the end of each immersion time. In other words, as inhibitor 
concentration increases, Rp values enhance and CPE values decrease (Dehghani, 
2019a). Accordingly, the inhibition efficiency values also increase (Table 1). The “n” 
value in Table 1 is the surface roughness coefficient. Therefore, as the concentration 
increases, it is expected that the “n” value in inhibited media will decrease compared 
to the uninhibited medium. Even after a long immersion time of 120 h, the inhibitor still 
protects the mild steel surface at 1.0x10-3 M, which is the highest concentration, with 
an inhibition of 92.5%. 

3.2. Adsorption with physicochemical parameters 

It is possible to find adsorption of an organic compound to the metal surface by 
calculating some physicochemical parameters. For this reason, some adsorption 
isotherms were tried in this study and the regression constant was found only in 
Langmuir isotherm between 0.999 and 1. For this purpose, the inhibition efficiency 
values obtained with EIS at 1 h and 120 h of immersions were used. The values of ƞ% 
were divided into 100 and the θ values, surface coverage fraction, were obtained and 
the values were calculated by plotting a graph according to the following Langmuir 
adsorption isotherm equation. 
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                          (1) 

Where C(inh) is the inhibitor concentration, θ is the surface coverage fraction and K(ads) 
is the adsorption equilibrium constant of the adsorption process. In Fig. 3, the C values 
versus C/θ plot grants a linear line with a slope near unit for each immersion times. 
K(ads) was found from the following isotherm graph. 

 

Figure 3. Langmuir adsorption isotherms for 1 h and 120 h immersion times 

The adsorption of the organic molecules on the metal surface can be portrayed by two 
types as physical and chemical adsorption. In this study, the adsorption free energy 

(Gº
ads) were calculated by the following equation: 








 




RT

G
K

ads

ads exp
5.55

1
                          (2) 

Where R is the universal gase constant, T is temperature in Kelvin and 55.5 is the 
molar concentration of water. The Kads values from the graph in Figure 3 were 111111 
M-1 and 250000 M-1 for 1 h and 120 h, respectively. Then, the Kads values were replaced 

in Eq. (2) and Gº
ads values were calculated for each immersion time. Finally, these 

values were determined to be as -38.74 kJ mol-1 for 1 h immersion time and as -40.75 
kJ mol-1 after 120 h. The fact that Kads has high values indicates that the adsorption is 
strong and effective, thus revealing a good inhibition effect of inhibitor (Keleş, 2019). 

The Gº
ads values determined for 1 h and 120 h exposure times are around -40 kJ/mol 

which includes both chemical and physical adsorption but more dominant chemically 
charge sharing between the imine compound and the mild steel surface (Menaka, 
2018). 

3.3. Surface evaluation by FESEM analysis 

Surface analysis of mild steel electrodes have been evaluated using FESEM 
technique. FESEM is frequently preferred for corrosion studies due to its high 
resolution and prominent results about the surface. In Fig. 4, images of both the 
inhibited and the uninhibited surfaces are presented. 
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Figure 4. FESEM images of the mild steels after 120 h of immersion 

Figure 4 shows that both FESEM images are quite different from each other. It is clear 
that the image in the acidic medium is highly corroded. Quite large black spots and 
cavities are another proof that this image is literally corrosion. However, with the 
addition of inhibitor to the medium, even at the end of 120 h, the pits on the surface 
are almost reduced and have a smoother appearance (Messali, 2018). 

4. Conclusions 

In this study, the inhibitor effect of imine compound, which has found heteroatom in its 
structure, was inspected by 1 h and 120 h of immersion experiments on the corrosion 
behaviour of mild steel in acidic solution. When the immersion time was 120 h, the 
inhibition efficiency was 92.5% as the highest value. Adsorption isotherm is determined 

as the Langmuir isotherm. The G°ads and high Kads values also proved that the charge 
sharing (chemical adsorption) between the mild steel surface and the inhibitor. The 
surface images of mild steel are emerged from the formation of protective film layer in 
inhibited solution. As a result, it can be costly to buy chemicals directly in corrosion 
prevention processes. With this study, it is possible to synthesize an imine compound 
which is easy to synthesize and obtain application area in industrial processes. 
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Abstract: Schiff bases and their complexes have a variety of applications including 
biological, clinical and analytical. A new Schiff base ligand was synthesized by 4-
Methoxysalicylaldehyde and aniline. The complex was synthesized by adding Zn(II) 

acetate salt dissolved in alcohol to the Schiff base ligand. The compounds obtained 
have been characterized by their elemental analyses, FT-IR, 1H-NMR, TG/DTG, 
conductometric measurements and magnetic sussceptibility. The NMR and IR 
spectra showed that the ligand coordinated with metal ion through two phenolic 
oxygen atoms and two azomethine nitrogen atoms.  The Zn(II) complex is soluble 
in DMF and DMSO and is insoluble in ethanol, methanol, acetone and chloroform. 
The molar conductance data reveal that the complex is non-electrolytes. The Zn(II) 
complex is diamagnetic as expected for d10 metal ions in a tetrahedral geometry. 

Keywords: Schiff bases, Metal complexes, Molar conductance, 
Thermogravimetric analysis 

 

 

1. Introduction 

Compounds with azomethine functional group (C=N), known as Schiff bases are 
synthesized by the condensation of primary amines with aldehyde or ketone (Schiff, 
1869). The metal complexes of Salen ligands have contributed significantly to the 
development of coordination chemistry. These complexes are an important field of 
study for research pharmacy and medicine because of their perfect properties such as 
anticancer (Al-Humaidi, 2019), antimicrobial (Reddy, 2016) and antioxidant activity 
(Gönül, 2016). Zinc is an essential trace element in biological systems and has been 
found to play an important role in the survival and functioning of all living organisms. It 
is only second to iron among the trace elements found in humans (Roohani, 2013). 
Zinc has an important role in many biological activities and Zn(II) complexes are 
extensively investigated because of their thermal stability and structural variety 
(Mokhles, 2001). Zn(II) complexes are known for applications in luminescent materials, 
biosensors and as drugs (Kumar, 2017). 

In this work describes the synthesis and spectroscopic characterization of zinc(II) 
complex obtained from 4-Methoxysalicylaldehyde and aniline. The synthesized metal 
complex was characterized, utilizing several techniques. Among them were elemental 
analysis, molar conductivity, melting point, IR, NMR, UV-Vis, magnetic susceptibility 
and thermal analysis (Scheme 1).  

 

mailto:selma.y.ucan@gmail.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roohani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23914218
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Scheme 1. Synthesis of Schiff base ligand. 

 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materials and Physical measurements 

The chemicals and solvents were purchased from Sigma-Aldrich and Merck. All the 
chemicals and solvents were of analytical grade. The ligand and zinc(II) complex were 
synthesized by the condensation reaction method. Elemental analysis (H, N and H) 
was performed on a Carlo Erba 1106 type elemental analysis. Magnetic moment of 
metal complex was determined using a Sheerwood Scientific MX Gouy magnetic 
moment apparatus and magnetic measurement was carried out using the Gouy 
method with Hg[Co(SCN)4] as calibrant. The IR spectra of the compounds were 
recorded by FTIR (ATR sampling accessory) Perkin Elmer Spectrum BX-II 
spectrophotometer in the 4000-400 cm-1. The 1H NMR spectra in CDCl3 or d6-DMSO 
solution were recorded at room temperature with a Bruker 200 MHz spectrometer. UV-
Visible spectra were conducted on a Shimadzu 160 UV-Visible spectrophotometer in 
the wavelength 200-800 nm. Molar conductivity was measured with a WTW LF model 
330 conductivity meters, using prepared solution of the complex in DMF. Thermal 
gravimetric analysis was carried out on a TGA SHIMADZU model 50 thermal 
gravimetric analyzer. 

2.2. Synthesis of Schiff Base Ligand (C14H13NO2) 

The ligand was prepared according to the literature (Uçan, 2008). Aniline (0.931 g, 10 
mmol) was dissolved in methanol (10 mL) and added to a solution of 4-methoxy-
salicylaldehyde (3.042 g, 20 mmol) in methanol (10 mL). The reaction mixture was 
stirred for 3 h and left overnight at 25 oC. The resulting orange colour precipitate was 
filtered and washed with methanol. The ligand was recrystallized from 
dichloromethane, dried in a vacuum desiccator and the purity was checked by TLC 
(yield; 3.854 g, 84%, m.p. 68 oC). 

2.3. Synthesis of Zinc(II) complex (C28H24N2O4Zn)  

The zinc(II) complex was prepared according to the literature (Uçan, 2014). A solution 
of ligand (2 mmol) in methanol (30 mL) was added to a solution of zinc(II) acetate 1 
mmol (0,2194 g) in methanol (10 mL). The reaction was stirred and refluxed for 5 h at 
60 oC. The yellow colour precipitate was filtered, washed several times with ethanol, 
ether and recrystallized of dichloromethane/methanol dried in vacuum (yield; 0.3620g, 
70%, m.p. 221 oC). (Fig. 1). 
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Fig. 1. Suggested structure of Zinc(II) complex. 

 

3. Results and Discussion 

The analytical and physical data of the ligand and zinc(II) complex are given in Table 
1. The solubility of these two new compounds was checked in various solvents. The 
Schiff base is soluble in EtOH, MeOH, dichloromethane and diethyl ether. The Zinc(II) 
complex is found to be soluble in DMF and in DMSO, but insoluble in ethanol, acetone 
and chloroform. The elemental analyses data of the Schiff base and Zinc(II) complex 
are consistent with those calculated from the empirical formulas for each compound. 
The Zinc(II) complex was obtained as yellow crystalline solid in high yield of about 70% 
and high purity. 

Tablo 4. Physical and elemental properties of the ligand and Zinc(II) complex 

Compounds Colour M Calculated (Found) % Yield
% 

M.p. 
°C 

C H N 
  

Ligand Orange 227.26 73.99 
73.88 

5.77 
5.62 

6.16 
6.09 

72 89 

Complex Yellow 517.90 64.94 
64.78 

4.67 
4.51 

5.41 
5.25 

70 221 

 

3.1. Infrared spectra 

The IR spectral data of the ligand and complex are given in Table 2. The IR spectrum 
of the ligand exhibited a band at 1620 cm−1. This peak was assigned to the stretching 
frequency of the azomethine (CH=N) group. This peak is shifted to lower frequencies 
in the complex, indicating that the nitrogen atom of the azomethine group is 
coordinated to the metal ion (Mokhles, 2001).  The OH peak of the ligand was seen as 
a broad band at 3400 cm-1. This peak, which is not seen in the complex, indicates that 
the metal ion is coordinated over oxygen. The IR spectrum of the metal complex 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142506002885#tbl2#tbl2
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indicated new peaks in the 487 and 475 cm-1 regions because of the constitution of the 
M-O and M-N peaks, respectively (Kakanejadifard, 2013). 

 

Tablo 2. The IR spectral data of the ligand and complex. 

Compounds O-H C=N C-O M-N M-O 

Ligand 3400 1620 1155   

Complex  1602 1143 487 475 

 

3.2. Magnetic moment and electronic spectra measurements 

The electronic spectra of the ligand and zinc(II) complex were recorded for their 
solutions of concentration 10-3 M done in DMF solution in the wavelength range from 
200 to 800 nm. The spectra showed a sharp and intense band at 270 nm which is 
attributed to π–π* transition within the benzene ring of the ligand molecule. The two 
bands observed at 291 and 346 nm in the free ligand are reasonably accounted for π–
π* and n–π* transitions for the phenolic-OH and azomethine moieties. The zinc(II) 
complex do not indicate any d-d electronic transition due to its fully filled d10 electronic 
configuration, but often show charge transfer spectra. The observed magnetic moment 
value of Zn (II) complex is diamagnetic indicating the absence of unpaired electron. It 
appears from the magnetic moment data that complex is a low spin tetrahedral 
complex. (Khorshidifard, 2015). 

3.3. NMR spectra 

The NMR spectra of the ligand and Zn(II) complex were recorded in DMSO-d6. The 
NMR data of the Compounds are given in Table 3. The NMR spectra of the ligand and 
the complex are shown in Fig 2. A peak due to the phenolic-OH group is observed as 
a singlet at 12.44 ppm (Mohammadikish, 2015). The azomethine proton (CH=N) in the 
ligand appears as a singlet at 8.92 ppm, while the azomethine proton of the complex 
appears as a singlet at 8.77 ppm. The aromatic ring protons are observed in the 7.48-
6.89 ppm range as expected.In the spectrum of the ligand, the singlet at 3.74 ppm can 
be attributed to the         -OCH3 protons (Pessoa, 2019). 

 

Table 3. 1H NMR chemical shifts of ligand and complex in DMSO-d6. 

Compounds OH C-Harom. N=CH O-CH3 

Ligand 12.44 (s,1H) 7.48-6.89 (m,8H) 8.92 (s,1H) 3.74 (s,3H) 

Complex  7.36-6.68 (m,16H) 8.77 (s,1H) 3.70 (s,3H) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538715001990#!
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Fig. 2. 1H NMR spectrum of Schiff Base ligand and Zn(II) complex. 

 

3.4. Conductance Measurement 

The complex was dissolved in DMF and the molar conductivity of 10-3 M of its solution 
at 25 oC was measured. It is concluded from the result that the complex is found to 

have molar conductance value of 1.4 -1cm2 mol-1 indicating that this complex is non-
electrolytes (Rahmouni, 2019). 

3.5. Thermal analysis  

Thermal data of the complex is given in Table 4. The weight losses for the complex 
was calculated within the corresponding temperature ranges (Fig. 3). Thermal behavior 
of the complex was studied utilizing thermogravimetric analysis from 50 °C to 900 °C 
in a nitrogen atmosphere. Zinc (II) complex decomposed in two steps. The first step 
was observed in the range 50-550 °C with a weight loss of 55.40 %, which was 
assigned to partial elimination of a C20H17NO fragment. The second step corresponded 
to removal of C8H7NO2 molecule with a weight loss of 29.10 %. The final weight of the 
residue corresponds to zinc oxide (Hamide, 2018). 
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Table 4. Thermal analysis of Zinc(II) complex 

Compound Mr T (oC) Mas loss % 
Found 

(Calcd.) 

Assignment Metallic residue 
% 

Found (Calcd.) 

C28H24N2O4Zn 517.90 50-550 
550-
650 

55.40 (55.48) 
29.10 (28.80) 

C20H17NO 
C8H7NO2 

ZnO 
15.50(15.71) 

 

  

Fig. 3. TG/DTA curves of Zinc(II) complex. 

 

4. Conclusion 

As a conclusion, a new ligand and its Zinc(II) complex were synthesized and 
characterized utilizing various spectral techniques. The NMR and IR spectrum 
displayed that the ligand coordinated with metal ion through two phenolic oxygen 
atoms and two azomethine nitrogen atoms. The physical properties, elemental 
analysis and magnetic susceptibility of this complex was investigated. The magnetic 
data for complex indicated that Zinc(II) complex was diamagnetic. Thermal stability of 
complex was investigated and evaluated individually by utilizing TG/DTA.  
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Mikrodalga Yardımı ile Yeni Asimetrik Bisbenzimidazol Sentezi ve Metal 
Komplekslerinin İncelenmesi 

Ziya Erdem KOÇ 

Selcuk Universitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Konya 42031, Türkiye  
zerdemkoc@gmail.com 

 
Özet: Bu çalışmada çıkış maddesi olarak okzalik asit ve diaminler kullanıldı. 
Literatürde verilen metotlardan faydalanılarak asit katalizörlüğünde 1H-
Benzimidazol-2-karboksilik asit ve 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol elde 
edildi. Etanollü ortamda çözülmüş, 1H-Benzimidazol-2-karboksilik asit ve 6-
hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol ligandlarına yine etanolde çözülmüş 
[Fe(salen)Cl], ligand kompleksleri ilave edilerek tek oksijenle koordine olmuş 
kompleksler elde edildi. Sonuç olarak, iki farklı ligand ve bu6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-
bibenzoimidazol  ligandın Fe(III) salpy kompleksleri izole edildi, ayrıca elde edilen 
bileşiklerin elementel analizleri, FT-IR, 1H-NMR ve manyetik süsseptibilite ölçümleri 
alınarak yapıları aydınlatıldı.   

Anahtar Kelimeler: asimetrik benzimidazol, heterosiklik, metal kompleks. 

 
 
1. Giriş 

Benzimidazoller Heterosiklik bileşikler grubuna dahildir, doğal bileşikler ve biyolojik 
sistemlerdeki fonksiyonları nedeniyle önemli bir bileşik sınıfını oluşturur (Secci, D.ve 
ark. 2012). Bunun için kimya alanında yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü 
heterosiklik bileşikler ile ilgilidir. Heterosiklik bileşikler oksijen, azot ve kükürt gibi hetero 
atomlardan biri veya birkaçı halkadaki karbon ile yer değiştirmesi ile oluşur. 
Benzimidazoller endüstride, tıp ve farmasötik kimyada birçok maddenin yapısında 
bulunduğu için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yapısındaki azot atomlarının 
kontrollü şartlarda kolay sübstitüye olması, özellikle son yıllarda araştırmacıları 
benzimidazol bileşikleri konusunda çalışma yapmaya yöneltmişti (Ozil, M. ve ark 
2016). Bundan dolayı koordinasyon kimyası alanında yapılan bilimsel çalışmalarda 
ligand özelliklerinin öne çıkmasından dolayı heterosiklik kompleks bileşikler önem 
kazanmıştır (Koc, 2011). Benzimidazol sentezinde en çok kullanılan philips metodudur 
(Philips 1928,1942). o-Fenilendiaminin 4N HCl veya PPA çözeltisi ile karboksilik asit 
ya da asit anhidritinin reaksiyonudur. Bu tür bileşikler farklı alanda geniş uygulamaları 
olan ve koordinasyon kimyasında önemli sınıf ligandlardandır. Benzimidazol metal 
komplekslerin biyolojik aktivitesinin rolünü keşfetmek amacı antikanser ajanlarda 
kullanılmıştır (Shieh, W. C. ve ark 2001). 

2. Materyal ve Metot 

Çalışmada kullanılan maddeler Merck ve Aldrich’ten temin edildi. Kullanılan bazı 
reaktifler de laboratuvar şartlarında sentezlendi. Kullanılan cihazlar: Perkin Elmer 1600 
Spectrum 100 with Universal ATR Polarization Accessory, Varian 400 MHz 
spektrometre, Elementel Analiz, LECO CHNS-932 model analyzer, pH metre, Orion 
Expandable Ion Analyzer EA 940. Erime Noktası Tayin Cihazı, Büchi Melting Point, 
Manyetik süsseptibilite, 
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2.1. 1H-Benzimidazol-2-karboksilik asit ve 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-
bibenzoimidazol sentezi 

Okzalik asit üzerine (3 g, 2 mmol) 10  mL 6 M HCl eklendi. Daha sonra o-
Fenilendiaminin (0.2 g, 2 mmol) 14 mL 4 M HCl’deki çözeltisi damlalar halinde ilave 
edildi ve geri soğutucu altında 3 saat kaynatıldı. Çökelti bir gece oda sıcaklığında 
bekletildi süzüldü ve kurutuldu. Elde edilen 1H-Benzimidazole-2-karboksilik asit 4 M 
HCl çözeltisi ilave edilerek çözüldü ve üzerine 3,4-diaminotoluen (0.25 g, 2 mmol)  ilave 
edildi ve geri soğutucu altında 3 saat kaynatıldı. Elde edilen ham ürün sıcak olarak 
beher içinde ki saf su içerisine boşaltıldı.  Çökelek süzüldü ve %10’luk Na2CO3 ile pH 
nötralleştirildi. Tekrar süzüldü ve etanolde çözülerek aktif kömür ile saflaştırıldıktan 
sonra tekrar kristallendirildi. C8H6N2O2 FT-IR(cm-1): 3740 (NH), 3336 (COOH), 2869 
(CH), 1671 (C=C),1468 (C=N). 1H-NMR (DMSO-d6)(ppm): 4.16 (br, s, 1H, NH-
benzimidazole), 7.16 (m, 2H, Ar-H), 7.59 (s, 2H, Ar-H); C14H10N4O FT-IR(cm-1): 3326 
(NH), 3810 (CH), 1667 (C=C), 1445 (C=N). 1H-NMR (DMSO-d6)(ppm): 4.37 (br, s, 2H, 
NH-benzimidazole), 7.20-7.55 (m, 4H, Ar-H), 6.77-7.75 (m, 2H, Ar-H); 7.20 (s, H, Ar-
H). 
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6-hydroxy-1H ,1'H -2,2'-bibenzoimidazole  

Şekil 1. Asimetrik benzimidazol sentezi 

2.2. [Fe((III)(salpy)Cl] komplekslerinin sentezi  

Salpy (5 mmol, 1.58 g) 20 mL metanolde geri soğutucu altında çözülür. Susuz FeCl3 
25 mL metanolde çözülerek (5 mmol, 1.62 g) hazırlanan çözelti üzerine damla damla 
ilave edildi. Daha sonra elde edilen çözelti 50 oC’de, 10 dk. kaynatıldı. Karışım üzerine 
(10 mmol, 1.5 ml) trietilamin ilave edildi ve 1 saat geri soğutucu altında karıştırıldı ve 
soğutularak siyah çökelek elde edilir. Çökelek süzüldükten sonra metanol ve 
dietileterde yıkandı ve vakumlu desikatörde kurutuldu. [Fe(III)(salpy)Cl] kompleksi 
kahverengi E.n. : >300 oC (Gembicky ve ark., 2000) (Kopel ve ark 1998). 

N NN

O OFe

 

Şekil 2. Salpy metal kompleksinin sentezi 
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2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(3-hidroksibenzilidine), [Fe((III)(salpy)Cl] 
komplekslerinin sentezi 

 

6-Hydroxy-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazole (1 mmol 0,32 g) 20 mL etanolde 
süspansiyonu 100 mL’lik balonda hazırlandı, üzerine sırasıyla (1 mmol 0.37/0.42 g) 
[Fe(III)(salpy)Cl] ve 20 mL etanolde ki çözeltisi ilave edildi. 80 oC civarında 8 saat geri 
soğutucu altında kaynatıldı. Çözücüsü yarıya kadar buharlaştırılarak, soğumaya 
bırakıldı (oda şartlarında). Daha sonra yarısı kadar su ilave edildi, bir gün bekletilip 
vakumda süzüldü ve 105 oC’de etüvde kurutuldu. Verim: (67%); E.N.:300> °C; molekül 
formülü C33H22FeN7O3, FT-IR(cm-1): 2978 (NH), 2869 (CH), 1671, 11624 (CH=N), 
1518 (C=N), 1175 (C-OPhenolic).  
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Şekil 3. 6-Hydroxy-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazole [Fe((III)salpyCl] kompleksi 

 

3. Bulgular 

Bu çalışmada çıkış maddesi olarak okzalik asit,1,2-fenilendiamin ve 3,4-diaminofenol  
kullanıldı. Elde edilen 1H-Benzimidazol-2-karboksilik asit ‘un erime noktası literatürde 
belirtildiği gibi 247 oC olarak bulundu. 1H-Benzimidazol-2-karboksilik asit literatürde 
verilen metotlardan faydalanılarak asit katalizörlüğünde 3,4-diaminofenol gruplu 
bileşiğin kondensasyonu sonucunda 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol asimetrik 
benzimidazol sentezlendi. Asimetrik Benzimidazol Ligandına yine etanolde çözülmüş 
[Fe(salpyCl], ligand kompleksleri ilave edilerek tek oksijenle koordine olmuş 
kompleksler elde edildi. Sonuç olarak, iki farklı ligand ve bu 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-
bibenzoimidazol ligandın Fe(III), salpy kompleksleri izole edildi ve sentezlenen 
başlangıç maddesinin ve ligandların yapıları, 1H NMR, FT-IR, Elementel Analizden 
faydalanarak aydınlatıldı. Elde edilen bileşiklerin elementel analizleri, FT-IR, 1H-NMR, 
manyetik süsseptibilite ile yapıları aydınlatıldı. [Fe(salen)Cl] ve ligandları ilave edilerek 
tek oksijenle koordine olmuş kompleksler elde edildi. (Gembicky ve ark., 2000) 
Ligandların 1H NMR çalışmalarına bakıldığında, 1H-Benzimidazol-2-karboksilik asit ve 
6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol spektrumunda benzimidazol halkasında 
bulunan NH ve salisidin halkasında bulunan OH protonları incelendiğinde sırasıyla 
12.91/ 12.47 ppm arasında NH/OH protonlarına karşılık gelen bir singlet kimyasal 
kayma değerinin meydana geldiği gözlendi. OH protonları ile molekül içi hidrojen 
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bağları yapabileceğinden dolayı ve elektronegatiflik etkisi ile geniş bir singlet vererek 
aşağı alana kaydığı gözlenmiştir. Ligandların 1H NMR değerleri yapılan diğer analizler 
ile uyumlu ve birbirini desteklemektedir( Uysal ve ark., 2012) 1H-Benzimidazol-2-
karboksilik asit ve 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol ligandlarının başlangıç 
maddesinde bulunan aldehit C=O 1719 cm-1 olarak izlenmiştir. Bunun yanında amin 
bileşiklerinden gelen 3330 cm-1’de NH2 ve 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol 
C=O titreşimleri kaybolmuştur. 6-Hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol ligandlarının 
[Fe(salen)Cl] tek oksijenle koordine olmuş komplekslerinde ölçülen manyetik 
susseptibilite değerlerinde yüksek alan olduğu gözlenmiştir. Asimetrik Benzimidazol 
ligandının d5 (t2g

3eg
2) metal iyonu düzeninde ki [Fe(salen)Cl] kompleksleri 

paramanyetik ve yüksek spinli sırasıyla 5.45 BM arasında değerlere sahiptir.. Bu 
sonuçlara göre tek oksijenle koordine olmuş komplekslerinin sırasıyla Fe(III) sp3d2 

hibritleşmesine sahip oktahedral yapıda dış d kompleksi özelliğinde kararsız yapıda 
(Uysal ve ark., 2012) (Boca ve ark., 2000). 

 

 
Şekil 4. 1H-Benzimidazol-2-karboksilik asit ligandı FT-IR spektrumu 
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Şekil 5. 6-hidroksi-1H,1'H-2,2'-bibenzoimidazol ligandı FT-IR spektrumu 

 

Tablo 1 Ligandların ve Bunların Metal Komplekslerinin Bazı Fiziksel Özellikleri. 

Bileşikler 
[MA] 

Renk 

Verim 

(%) 

E.N. 

(°C) 

μeff 

(B.M.

) 

296 K 

Bulunan (Hesaplanan) (%) 

C H N 

C8H6N2O2 
162,15 

mor 
70 247 - 

59.33 

(59.26) 

3.63 

(3.73) 

17.38 

(17.28) 

C14H10N4O 
250,26 

koyukahve 
75 285 - 

67.16 

(67.19) 

4.08 

(4.03) 

22.36  

(22.39) 

C33H22FeN7O3 
620,42 

sarı 
88 300* 5.45 - 

34.60 

(34.56) 

1.66 

(1.54) 

11.53  

(11.48) 

 
4. Sonuçlar 

Çalışmada asimetrik benzimidazol ligand ve asimetrik benzimidazol kompleks 
ligandları  sentezlenmiştir. Buradan elde ettiğimiz ligandlar ve ligand kompleks 
aracılığı ile geçiş metal kompleksleri oluşturulmuştur. Elde ettiğimiz ligandların 
manyetik özellikleri incelenmiştir. 
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Özet: Bu çalışmada çıkış maddesi olarak siyanurik klorid, 4-hidroksi benzaldehit ve 
4-aminobenzoik asit kullanıldı. Literatürde verilen metotlardan faydalanılarak 2-(p-
formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin elde edildi. Benzende süspansiyonu 

hazırlanmış olan 2-(p-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin’in 0 C’de ki tek yönlü 
reaksiyonundan 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin 
ligandı el edildi. Daha sonra  yine etanolde çözülmüş [{Fe(salen)}2O] ligand 
kompleksleri ilave edilerek çift oksijenle koordine olmuş kompleksler elde edildi. 
Sonuç olarak monopodal ligand ve bu ligandın 2-(4-karboksifenilimino-4’-
formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin  Fe(III) salen kompleksleri izole edildi, ayrıca 
elde edilen bileşiklerin elementel analizleri, FT-IR, 1H-NMR ve manyetik 
süsseptibilite ölçümleri alınarak yapıları aydınlatıldı.   

Anahtar Kelimeler: s-Triazin, Schiff baz, Metal kompleks. 

 
 
1. Giriş 

s-Triazin türevlerinden, siyanür klorür kullanarak aldehitler sentezlenmiştir. Bu 
aldehitler ve amin gruplu moleküllerin kondensasyonu ile farklı donör gruba sahip tek 
yönlü Oksi-Schiff baz bileşikleri sentezlenmiştir. Bu tür tek yönlü yapılar MONOPODAL 
moleküller olarak adlandırılmıştır (Sasaki ve Tahmassebi 1994). monopodal Oksi-
Schiff bazlar, geçiş metalleri ile kompleks yapıları sentezlenerek yapı tayinleri 
yapılmıştır. s-Triazin türevleri koordinasyon kimyası, biyokimya, boyar maddeler, 
plastik sanayiinde, ilaç kimyası, elektronik sanayinde ve ziraat alanında pestisit olarak 
pek çok sahada önem kazanmaktadır. s-Triazinler bir çok kullanım alanlarının 
olmasından dolayı bu konuda araştırmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. (Koc, Z. 
E., Uysal, S. 2011). Bu yapıların geçiş metalleri ile kompleks vermesi koordinasyon 
kimyasının yanı sıra biyoinorganik kimya açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Son 
yıllarda s-triazin türevlerinin antitümör, antiviral etkilerinin ortaya çıkması ile 
farmokolojik alanda önemli bir yere sahip oldukları belirlenmiştir (Yu, Q. Ve ark 2008).. 
Pek çok organik reaksiyonda, metal iyonlarının yönlendirme etkisi dolayısıyla elde 
edilmesi mümkün olmayan veya çok düşük verimle elde edilebilen birçok heterosiklik 
bileşiğin elde edilmesini mümkün kılmıştır. (Uysal ve ark 2012).  Ayrıca, bazılarının da 
sıvı kristal özelliğe sahip olması, bu konular üzerinde çalışmaların artmasına neden 
olmuştur (Tan ve Bekaroğlu 1983). 

2. Materyal ve Metot 

Çalışmada kullanılan maddeler Merck ve Aldrich’ten temin edildi. Kullanılan bazı 
reaktifler de laboratuvar şartlarında sentezlendi. Kullanılan cihazlar: Perkin Elmer 1600 
Spectrum 100 with Universal ATR Polarization Accessory, Varian 400 MHz 
spektrometre, Elementel Analiz, LECO CHNS-932 model analyzer, pH metre, Orion 
Expandable Ion Analyzer EA 940. Erime Noktası Tayin Cihazı, Büchi Melting Point, 
Manyetik süsseptibilite, 

mailto:zerdemkoc@gmail.com
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2.1. 2-(p-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin sentezi 

p-Hidroksibenzaldehit (1.6 g., 1.31x10-2 mol, %30 fazlasıyla) ve siyanürik klorür (0.2 
g., 1.31x10-3 mol), 50 mL benzen içerisinde bulunan 3 g. Na2CO3 süspansiyonu 

üzerine ilave edilir. Karışım 3 saat 0 C‘de karıştırılır. Karışım katı süzülerek ayrılır, 
sıcak etil asetat ile iki kere yıkanır. Süzüntü, %10’luk Na2CO3 ile iki defa ve su ile bir 
defa ekstrakte edilir. Organik faz, susuz Na2SO4 ile kurutulur, elde edilen susuz organik 
faz ısıtılarak koyulaştırılır. Oluşan beyaz çökelek 20 mL etil asetat ile kristallendirilir 
(Sasaki ve Tahmassebi 1994).  
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Şekil 1. 2-(p-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin sentezi 

2.2.  2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin sentezi 

50 mL etilasetat içerisinde (1 mmol 0,20 g., %25 fazlası alınarak) 4-aminobenzoik asit 
süspansiyonu hazırlanarak elde edilen çözelti içerisine (2 mmol, 3 g. %25 fazlasıyla) 
K2CO3 ilave edildi. Bu karışımın üzerine etil asetat içerisinde çözülen (1 mmol, 0.44 g.) 
2,4,6-tris(p-formilfenoksi)-1,3,5-triazin damla damla ilave edildi. Daha sonra geri 
soğutucu altında 20 saat kaynatıldı. Elde edilen tuz çökeltisi suda çözülerek, 1 M’lık 
HCl asit ile çökelek meydana gelene kadar (pH = 5) asit ilavesine devam edildi. Koyu 
sarı çökelek vakumda süzüldü su, etanol ve sıcak etilasetat ile yıkandı. Daha sonra 
reaksiyona girmemiş aldehiti uzaklaştırmak için  sodyum bisülfit çözeltisi ile yıkandı ve 
elde edilen ürün sıcak metanolde kristallendirildi. Vakumda kurutuldu. C18H14Cl2N4O3 
E.n. : 280 oC ; %75, FT-IR(cm-1) 3388 (OH), 1692 (C=O),1631 (CH=N), 1567 (C=N 
triazin), 2853(asim.)/1501(sim.) (CH), 1366 (COC). 1H NMR (CDCl3) δ 12.49 (OH), 
10.02 (CH alif.), 8.64, 8.00 (m, 4H.), 7.72, 5.79 (m, 4H).  
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Şekil 2. 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin sentezi 

 

2.3. N,N’-bis(o-hidroksibenziliden)-etilendiamin (Salen) 

Buna göre 2,44 g (20 mmol) o-hidroksibenzaldehit 20 mL metanol içerisinde çözüldü 
ve üzerine 0,66 mL (10 mmol) etilendiaminin (veya 10 mmol 1,2-diaminobenzen) 20 
mL metanoldeki çözeltisi karıştırılarak damla damla ilave edildi. Çözelti oda 
sıcaklığında kristaller oluşuncaya kadar karıştırıldı. Oluşan çökelti vakum altında 
süzüldü, metanol ile yıkandı ve sıcak etanolden tekrar kristallendirildi. Kristaller vakum 
altında süzüldü ve 60 °C' de vakumlu etüvde kurutuldu. (Koç 2007, Obalı 2012). 

 

N N

OH HO

 

Şekil 3. N,N’-bis(o-hidroksibenziliden)-etilendiamin (Salen) 

 

2.4. N,N’-bis(o-hidroksibenziliden)etilendiamin (Salen) [{Fe(Salen)}2O] Sentezi 

Yukarıdaki köprülü kompleksler literatür bilgilerine göre sentezlenmiştir (Koç 2007, 
Obalı 2012). 2,66 g (10 mmol) Salen veya 10 mmol Saloph) üzerine 75 mL metanol 
ilave edildi. Hazırlanan bu süspansiyonun üzerine 1,62 g (10 mmol) susuz FeCl3 (veya 
2,66 g (10 mmol) CrCl3.6H2O) ’ün 25 mL deki çözeltisi ilave edildi ve 80°C' de 10 dakika 
karıştırıldı. Üzerine 2,8 mL (20 mmol) trietilamin damlatılarak ilave edildi. Karışım 80 
°C' de 1 saat süreyle karıştırıldı. Oluşan çökelti vakum altında süzüldü, metanol ve 
dietileter ile yıkanarak açık havada kurutuldu. Kurutulan madde sıcak etanolde çözüldü 
ve üzerine derişik amonyak çözeltisi çökelti oluşuncaya kadar damlatılarak ilave edildi. 
Oluşan çökelti vakum altında süzüldü Metanol, etanol ve dietileterle yıkandı ve 60 °C' 
de vakumlu etüvde kurutuldu (Kopel ve ark. 1998). 
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Şekil 4. N,N’-bis(o-hidroksibenziliden)etilendiamin (Salen) [{Fe(Salen)}2O] Sentezi 

 

2.5. 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin ile 
[{Fe(Salen)}2O] kompleksinin sentezi  

2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin’in (1 mmol 0,80 g.) 20 
mL etanolde süspansiyonu hazırlandı. 100 mL’lik balonda üzerine [{Fe(salen)}2O] (0.5 
mmol 0.33 g) 20 mL etanolde ki çözeltisi karıştırılırken ilave edildi. 80 oC civarında 3 
saat geri soğutucu altında kaynatıldı. Çözücüsü yarıya kadar buharlaştırılarak 
soğumaya bırakıldı (oda şartlarında). Daha sonra yarısı kadar su ilave edildi, bir gün 
bekletilip vakumda süzüldü, su ve etanol ile yıkanarak 80 oC’de etüvde kurutuldu. 
C33H24N6O5Cl2Fe E.n. : 300 oC ; %70, FT-IR (cm-1): 3417 (OH), 1623 (CH=N), 1599 
(C=N triazin), 1544 (COC), 2921(asim.)/1507(sim.) (CH), 1381 (COO-). 
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Şekil 5. 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin ile 
[{Fe(Salen)}2O] komplekslerinin sentezi 

 

3. Bulgular 

Bu çalışmada çıkış maddesi olarak siyanürik klorid, 4-hidroksibenzaldehit ve 4-
aminobenzoik asit kullanıldı. 2-(p-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin literatürde 
verilen metotlardan faydalanılarak sentezlendi. 2-(p-Formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-
triazin ile 4-aminobenzoik asit bileşiğinin kondensasyonu sonucunda 2-(4-
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karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin Schiff bazı sentezlendi. 
Elde edilen monopodal oksi-Schiff bazı  Ligandına yine etanolde çözülmüş 
[{Fe(Salen)}2O] ligand kompleksleri ilave edilerek çift oksijenle koordine olmuş 
kompleksler elde edildi (Boca, R. Ve ark. 2000). Sonuç olarak monopodal oksi-Schiff 
bazı   ligandı ve bu ligandın Fe(III), salen kompleksleri izole edildi ve sentezlenen 
başlangıç maddesinin ve ligandların yapıları, 1H NMR, FT-IR, Elementel Analizden 
faydalanarak aydınlatıldı. Elde edilen bileşiklerin elementel analizleri, FT-IR, 1H-NMR, 
manyetik süsseptibilite ile yapıları aydınlatıldı. (Gembicky ve ark., 2000) Ligandların 1H 
NMR çalışmalarına bakıldığında 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-
1,3,5-triazin ligand larında bulunan karboksilik asit grupları, OH protonları ile molekül 
içi hidrojen bağları yapabileceğinden dolayı geniş bir singlet vererek 12.49 düşük alana 
kaydığı gözlenmiştir. CH alifatik protonlarında 10.08 ppm düşük alana kayma meydana 
gelmiştir. Ligandların 1H NMR değerleri yapılan diğer analizler ile uyumlu ve birbirini 
desteklemektedir( Uysal ve ark., 2012) 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-
dikloro-1,3,5-triazin ligandının C=O 1567 cm-1 ve Schiff baz C=N bandları 1692 cm-

1’de gözlenmiştir. (Karatas ve Ucan, 1998; Kopel ve ark., 1998; Celik ve ark., 2002). 2-
(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin ligandının 
[{Fe(Salen)}2O] çift oksijenle koordine olmuş komplekslerinde ölçülen manyetik 
susseptibilite değerlerinde düşük alan olduğu gözlenmiştir. monopodal oksi-Schiff bazı   
d5 (t2g

5eg
0) metal iyonu düzeninde ki [{Fe(Salen)}2O] kompleksleri paramanyetik ve 

düşük spinli sırasıyla 1.85 BM arasında değerlere sahiptir.. Bu sonuçlara göre çift 
oksijenle koordine olmuş komplekslerinin sırasıyla Fe(III) d2sp3 hibritleşmesine sahip 
oktahedral yapıda iç d kompleksi özelliğinde kararlı yapıda olduğu tahmin edilmiştir. 
(Uysal ve ark., 2012) (Boca ve ark., 2000). 
 

 
Şekil 6. 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin ligandı FT-IR 

spektrumu 
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Şekil 7. 2-(4-karboksifenilimino-4’-formilfenoksi)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin ile 
[{Fe(Salen)}2O] kompleksinin FT-IR spektrumu 

Tablo 1 Ligandların ve Bunların Metal Komplekslerinin Bazı Fiziksel Özellikleri. 

Bileşikler 
[MA] 

Renk 

Verim 

(%) 

E.N. 

(°C) 

μeff 

(B.M.

) 

296 K 

Bulunan (Hesaplanan) (%) 

C H N 

C18H14Cl2N4O3 
405,23 

beyaz 
75 185 - 

53.33 

(53.35) 

3.53 

(3.48) 

13.38 

(13.83) 

C33H24N6O5Cl2
Fe 

711,33 

kahverengi 
67 300* 1.85 - 

55.60 

(55.72) 

3.66 

(3.40) 

11.73  

(11.81) 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, kullanılan giriş maddeleri yeni çalışılan ve literatürde karşılaşılmayan 
ligand ve komplekslerdir. Elde edilen ligand ve komplekslerin özellikle çevre kimyası 
açısından önem kazanacağı düşüncesindeyiz. Bunu yanında manyetik özellikleri 
nedeniyle moleküler manyetik materyaller olarak ilerleyen çalışmalarımızda bu konuya 
daha çok eğilerek yeni ve daha kullanılabilir özellikleri incelenecektir. 
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Özet: Bu çalışmamızda 4,4-diamino-2,2’-stilbendisülfonik asidin, 1,4,5,8 
naftalentetrakarboksilik dianhidrit, 3,3',4,4'-bifeniltetracarboksilik dianhidritin 
kondenzasyon reaksiyonundan sülfonik asit grubu ihtiva eden poliimidler 
sentezlenmiştir.  Polimer elektrolit yakıt hücresinde membran olarak kullanılma 
özelliğini veren sülfon grupları ile fonksiyonel hale getirilen bu polimerler NMR, UV-
VIS ve FT-IR spektroskopik analizler ile karakterize edilmiştir. Elde edilen veriler 
sülfonlanmış poliimidlerin oluşumunu iyi bir şekilde desteklemektedir.  

Geometrik yapıların temel seti B3LYP / 6-311G+ (d, p) olan elektronik özelliklerine 
dayalı detaylı bir DFT ve TD-DFT çalışması sunuyoruz. Polimer molekülleri 
oligomer yapılarına sahip olduğundan teorik çalışmalara uygun olması açısından 
monomer ve dimer olarak ele alınmıştır. Ek olarak, Doğal Bağ Orbitalleri (NBOs), 
nonlineer orbitaller (NLO), HOMO – LUMO enerji boşluğu ve Haritalı moleküler 
Elektrostatik Potansiyel (MEP) yüzeyleri gibi moleküler orbital hesaplamaları da 
yapıldı. Hesaplamada HOMO-LUMO analizine dayalı enerji boşluğu (Δ), 
iyonizasyon potansiyeli (I), Elektron ilgisi (A), Küresel Sertlik (η), Kimyasal 
Potansiyel (μ), Elektrofillik (ω), Elektronegativite(χ) ve Polarize edilebilirlik (α) gibi 
parametreler elde edildi.  Titreşim analizlerine dayanarak bileşiğinin termodinamik 
özellikleri de hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: Sülfonlanmış Poliimid, Yakıt Hücresi,  DFT, HOMO-LUMO 
aralığı, MEP 

 

1. Giriş 

Polimer elektrolit membran (PEM) yakıt hücreleri üzerine yapılan çalışmalar iki noktada 
toplanmıştır. İlki yakıt hücre modülasyonlarının hazırlanmasında maliyet düşürme 
çalışmaları ve ikinci önemli husus ise yüksek verim elde etme çalışmalarıdır(Ge et al. 
2019; Lin et al. 2019). PEM yakıt pillerinin performansı membran tabakasının 
etkinliğine bağlıdır. Yakıt pillerinde kullanılan membran tabakasının yüksek sıcaklıkta 
iyi performans ve dayanıklılık göstermesi gerekir(Abouzari-Lotf et al. 2019; Tanii et al. 
2019). Yüksek sıcaklık dayanımları iyi olan ve hücre ekipmanında performansı yüksek 
olan membranlardan bir tanesi fosforik asitle fonksiyonel hale getirilmiş 
polibenzimidazol polimerleridir. Bu tabakanın mümkün olduğu kadar üst düzeyde 
proton iletkenliği ve tabaka kalınlığının en ince düzeye getirilmesidir. Geliştirilen ve 
özellikleri karakterize edilen elektrot ve membran tabakaları seri olarak birbirine 
bağlanır. Ticari boyutta ki çalışmalarda yakıt hücrelerinin paket haline gelmesiyle elde 
edilen yığın yakıt hücrelerinin kullanımını gerektiren çalışmalara bağlıdır(Neburchilov 
et al. 2007; Tanii et al. 2019; Howe, Thompson, and Kendall 2011).   
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Kullanılan teorik hesaplama yöntemleri, şimdiye kadar elde edilmemiş veya gerçek 
koşullarda oluşamayacak bileşikler için kolayca uygulanabilmektedir ve istenen 
sonuçlar alınabilmektedir(Zhu and Chen 2018; Zhang et al. 2014). Tek bir deneyle 
moleküler yapı, elektron yükleri, bağ uzunlukları, bağ açıları, enerjileri, dipol moment 
vb. birçok bilgiyi verebilecek bir yöntem yoktur. Bazı teorik çalışmalarda deneysel 
yöntemlerden daha hassas sonuçlar elde edilebilmektedir(Zhang et al. 2014; Pokluda 
et al. 2015).  

Hartree-Fock teorisi, ab initio yöntemlerinin ve yarı deneysel kuantum mekaniksel 
yöntemlerinin çoğunun başlangıç noktasıdır(Shimazaki and Nakajima 2016; Van Tat 
and Deiters 2019). Hartree-Fock teorisinin en önemli problemi, moleküler bir sistem 
içindeki özellikle karşıt spinli elektronlar arasındaki korelasyonları tanımlamada 
yetersiz oluşudur(Albrecht et al. 1998). Yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) son yıllarda 
çok popüler oldu. Bu, benzer doğruluğa sahip ve diğer yöntemlerden daha az 
hesaplama hassasiyete sahiptir(Issa et al. 2019; Zordok and Sadeek 2018). Bu teori 
diğer ab initio yöntemlerinden daha yakın zamanda geliştirilmiştir(Kansız and Dege 
2018; Tsipis 2014).  

Bu güncel çalışmada, Poliimid (BPDA - DASDA) monomerinin yapısal, titreşimsel, sınır 
moleküler orbital ve NBO analizi detaylı bir şekilde incelendi. Önce Poliimid (BPDA - 
DASDA) monomerinin teorik bilgilerini ve deneyselini rapor ederek karşılaştırılmasını 
yapıldı. Bileşiğinin elektronik yapısını oluşturmak için B3LYP / 6-31G (d) temel alınarak 
DFT-TD DFT yöntemi kullanılmıştır. Poliimid bileşiğinin sınır orbital enerjileri 
kullanılarak kimyasal sertlik, elektronegatiflik ve yumuşaklık gibi değerleri de 
hesaplanmıştır. 

2. Materyal ve Metot  

250 mL'lik tamamen kurutulmuş bir balona 0.44 g (1.2 mmol) 4,4’-diamino-2,2’-
stilbendisülfonik  asit, 6 mL m - krezol ve 0.4 mL trietilamin sırayla azot akışı altında 
ilave edildi. 4,4’-diamino-2,2’-stilbendisülfonik  asit tamamen çözündükten sonra, 
0.294 g (1.0 mmol) 3,3',4,4'-bifeniltetrakarboksilik dianhidrit, ve 0.173 g benzoik asit 
ilave edildi. Karışım oda sıcaklığında birkaç dakika karıştırıldı ve daha sonra 80 ° C'de 
4 saat ve 180 ° C'de 16 saat ısıtıldı. Soğutmadan önce, ilave bir 10 mL yüksek 
derecede yapışkan çözeltiyi seyreltmek için m -kresol ilave edildi ve daha sonra çözelti, 
etil asetata döküldü. Çöktürülmüş poliimid süzme yoluyla toplandı, aseton ile yıkandı 
ve 15 saat boyunca 60 ° C'de vakum içinde kurutuldu. 
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Şekil 1. 3,3',4,4'-bifeniltetrakarboksilik dianhidrit ile Poilimid Sentezi 

2.1. Teorik Analiz 

Tüm hesaplamalar, B3LYP / 6-311G (d, p) teorisi düzeyinde, 6-311G (d, p) esasına 
göre HF ve DFT hesaplamaları Gaussian 09 programı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Lee'nin-Yang-Parr korelasyon işlevselliği (B3LYP) ile 6-311G (d, p) temelli program 
paketi esas alınmıştır(Miehlich et al. 1989). Ağır atomlar üzerinde 'd' polarizasyon 
fonksiyonlarının ve hidrojen atomları üzerinde 'p' polarizasyon fonksiyonlarının 
incelendiği 6-311G (d, p) temel seti kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Geometri Optimizasyonu 

Poliimid (BPDA - DASDA) monomerine ait optimize edilmiş temel durum yapısı ve total 
enerji dönüşümü Şekil 2' de verilmiştir. 
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Şekil 2. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer in total enerji grafiği 

DFT/ TD-DFT metodunun B3LPY / 6-31G (d, p) temel seti ile hesaplanan monomer 
molekülünün optimize edilmiş bağ uzunluğu parametreleri Tablo 1 de listelenmiştir. 
Poliimid (BPDA - DASDA) monomer bileşiğinin optimize edilmiş geometriden 
hesaplanan tüm değerler verilerek karşılaştırma yapılmıştır. Bu yapının minimum 
potansiyel enerjiye sahip olduğu anlamına gelir. Fenil halkalarındaki bütün bağ 
uzunlukları ve bağ açıları normal aralıktadır. DFT ve TD-DFT için sırasıyla C- C bağ 
mesafeleri 1,3663-1,5434 Å ve 1,3555-1,4207 Å aralığında, C-N için ise bu değerler 
C23-N17 1.46933, N17-C18 1.48365 Å anhidrit ve sülfonik asit arasındaki azot 
atomuna aittir. Bu bağ polimer iskeletini oluşturmaktadır. Molekülün genel yapısı DFT 
VE TD-DFT için sırasıyla şekil 42 ve şekil 43 de verilmiştir.  

Anhidrit gruplarındaki C=O grupları DFT ve TD-DFT için sırasıyla C16-O21 
1.26026,1.25835 Å, C18-O22 1.25780,1.25880 Å aralığında bulunmuştur, çift bağ 
karakteristiği olarak literatür ile uyumlu olarak çıkmıştır. Kükürt atomlarının oksijen (S-
O)  ile oluşturduğu bağ mesafeleri optimizasyon sonucu DFT ve TD-DFT için sırasıyla 
S37-O38 1.67011-1.66999, S37-O39 1.67041-1.66994 S37-O40 1.67059-1.67020 Å 
olarak bulunmuştur. Şekil 3 molekülün bağ uzunlukları parametreleri gösterimidir. 

 

Şekil 3. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer molekülünün bağ uzunlukları 

Kükürt atomlarının karbon (S-C)  ile oluşturduğu bağ mesafeleri optimizasyon sonucu 
DFT ve TD-DFT için sırasıyla C36-S37 1.77944-1.78083 Å, C27-S41 1.78087-1.78037 
Å olarak bulunmuştur. Sülfon gruplarındaki O-H bağ uzunlukları DFT ve TD-DFT için 
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sırasıyla O40-H60 0.96021-0.96031 Å ve O44-H61 0.95932-0.96035 Å aralığında 
uzanır. Diğer parametreler tablo 1 de listelenmiştir. 

Tablo 1. Poliimid (BPDA - DASDA) monomerine ait teorik olarak elde edilen bağ 
uzunlukları (Å)  

Atom 
Grupları 

Bağ 
Uzunlukları 
DFT 

TD-DFT Atom Grupları Bağ 
Uzunlukları 
DFT 

TD-DFT 

1 H59-C35 1.06976 1.07005 35 C23-N17 1.46933 1.33692 

2 C35-C34 1.40160 1.40358 36 N17-C18 1.48365 1.46631 

3 C34-H58 1.07061 1.07054 37 C18-O22 1.25780 1.25880 

4 C34-C33 1.40357 1.40076 38 C18-C3 1.53389 1.40237 

5 C33-H57 1.07145 1.07015 39 C3-C2 1.36663 1.38678 

6 C33-C32 1.40544 1.39930 40 C2-C16 1.53262 1.40297 

7 C32-H56 1.07050 1.07107 41 C16-O21 1.26026 1.25835 

8 C32-C31 1.40191 1.40112 42 C16-N17 1.48369 1.46564 

9 C31-C36 1.40067 1.40145 43 C3-C4 1.34519 1.39261 

10 C36-C35 1.40096 1.35727 44 C4-H46 1.06914 1.07042 

11 C36-S37 1.77944 1.78083 45 C4-C5 1.41021 1.36727 

12 S37-O38 1.67011 1.66999 46 C5-H47 1.06867 1.06967 

13 S37-O39 1.67041 1.66994 47 C5-C6 1.41711 1.42079 

14 S37-O40 1.67059 1.67020 48 C6-C1 1.40942 1.40988 

15 O40-H60 0.96021 0.96031 49 C1-H45 1.07058 1.06959 

16 C31-C30 1.54340 1.39953 50 C1-C2 1.34569 1.38863 

17 C30-H55 1.07156 1.06842 51 C6-C7 1.54284 1.54082 

18 C30-C29 1.35713 1.35552 52 C7-C8 1.41812 1.41738 

19 C29-H54 1.07032 1.06981 53 C8-H48 1.06904 1.06908 

20 C29-C26 1.54204 1.40056 54 C8-C9 1.40966 1.40949 

 

Aromatik halkadaki C-H uzunlukları DFT ve TD-DFT için sırasıyla C25-H52 1.07138-
1.06966 Â, C4-H46 1.06914-1.07042 Â aralığındadır. Poliimid (BPDA - DASDA) DFT 
ve TD-DFT bağ uzunlukları korelasyon grafiği şekil 4 de verilmiştir. Regrasyon değeri 
R=0,96822 bulunmuştur. Bu değer iki metod için uyumlu bir sonucu ifade etmektedir. 
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Şekil 4. Poliimid (BPDA - DASDA) DFT ve TD-DFT bağ uzunlukları korelasyon grafiği 

 

Tüm C-C-C açıları 108° - 129° arasındadır. DFT ve TD-DFT için sırasıyla C16-C2-C3 
108.00299-110.11055 ve C18-C3-C4 129.50313-128.41463 arasındadır. Bileşikteki N-
C-C açısı 113°-120°'de arasındadır. Diğer parametreler tablo 2 da listelenmiştir. 

Tablo 2.  Poliimid (BPDA - DASDA) monomer molekülün teorik olarak elde edilen bazı 
bağ açıları (o) 

Atom Grupları 
 

Bağ 
Açıları 
DFT 

TD-DFT Atom Grupları Bağ 
Açıları 
DFT 

TD-DFT 

1 H59-C35-
C34 

120.0769
7 

119.84377 21 C28-C23-N17 120.13375 120.24484 

2 C35-C34-
H58 

119.9872
9 

119.98763 22 C23-N17-C16 113.78884 126.94675 

3 H58-C34-
C33 

120.0334
0 

120.01796 23 C23-N17-C18 113.39572 126.67388 

4 C35-C34-
C33 

119.9792
0 

119.99439 24 N17-C16-O21 125.31552 126.65583 

5 C34-C33-
H57 

120.0054
4 

120.15070 25 N17-C18-O22 125.31006 126.63316 

6 H57-C33-
C32 

119.9831
9 

120.29167 26 C18-N17-C16 102.59240 106.37906 

7 C34-C33-
C32 

120.0113
5 

119.55763 27 O22-C18-C3 125.56007 126.52892 

8 C33-C32-
H56 

120.0468
2 

120.25138 28 O21-C16-C2 125.58562 126.61823 

9 C33-C32-
C31 

119.8816
2 

119.43756 29 N17-C16-C2 109.09885 106.72585 

10 H56-C32-
C31 

120.0714
9 

120.31099 30 N17-C18-C3 109.12972 106.83778 

11 C32-C31-
C36 

119.9465
5 

120.09743 31 C18-C3-C2 108.04747 109.93751 

12 C31-C35-
C36 

120.2796
8 

120.46853 32 C16-C2-C3 108.00299 110.11055 

13 H59-C35-
C36 

120.0219
9 

119.72065 33 C3-C2-C1 122.84538 121.18998 

14 C35-C36-
S37 

120.2637
5 

119.88174 34 C18-C3-C4 129.50313 128.41463 
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15 C31-C36-
S37 

119.4563
8 

119.64973 35 C16-C2-C1 129.14853 128.69940 

16 O38-S37-
O39 

107.6712
1 

110.27379 36 C2-C1-H45 121.13245 121.20109 

17 O38-S37-
O40 

110.6341
5 

110.37879 37 C2-C1-C6 117.49644 117.49479 

18 O39-S37-
O40 

110.2655
5 

107.72165 38 H45-C1-C6 121.36967 121.30399 

19 C36-S37-
O39 

109.5266
6 

109.55194 39 C1-C6-C5 119.67811 120.39937 

20 C36-S37-
O40 

109.1568
6 

109.65968 40 C6-C5-H47 120.04002 119.51935 

 

DFT ve TD-DFT için sırasıyla C28-C23-N17 120.13375-120.24484 ve C23-N17-C18 
113.39572-126.67388 hesaplanmıştır. DFT ve TD-DFT değerleri arasında çok küçük 
farklar vardır. Poliimid (BPDA - DASDA)  DFT ve TD-DFT bağ açıları korelasyon grafiği 
şekil 5 da verilmiştir Regrasyon değeri R=0,88242 bulunmuştur. Regrasyon değeri 9 
dan küçük çıkmıştır ancak yine de bu değer iki metod için uyumlu bir sonucu ifade 
etmektedir. 

 

Şekil 5. Poliimid (BPDA - DASDA)  DFT ve TD-DFT bağ açıları korelasyon grafiği 

3.2. Mulliken Atomik Yükleri 

Mulliken atomu DFT ve TD-DFT metotlarının B3LYP / 6-311G (d,p) temel setinde 
hesaplanmıştır. Elde edilen veriler sırasıyla Şekil 6 ve Tablo 3 de sunulmaktadır. 
Mulliken yükü dağılımı, DFT/TD-DFT metodu için sırasıyla amin grubu azot atomu 
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N'nin, N17 DFT( -0.902) TD-DFT(-0.876), N14 DFT(-0.771) TD-DFT(-0.772) olduğunu 
gösterir.  

 

Şekil 6. Poliimid (BPDA - DASDA) monomerin TD-DFT metodu için mulliken atom 
yükleri 

S atomları ise S37 DFT(1.528) TD-DFT( 1.535) ve S37 DFT(1.528) TD-DFT(1.535) 
şeklindedir DFT ve TD-DFT değerleri uyumlu çıkmıştır. Poliimid (BPDA - 
DASDA)monomerinin DFT/TD-DFT mulliken korelasyon grafiği şekil 7 de verilmiştir. 
R=0,99522 bulunmuştur. Regrasyon değeri 0,9 dan büyük çıkmıştır ancak yine de bu 
değer iki metod için uyumlu bir sonucu ifade etmektedir. 

 

Şekil 7. Poliimid (BPDA - DASDA)monomer DFT/TD-DFT mulliken korelasyon grafiği 
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3.3. NMR Analizleri 

NMR spektrumları bir organik moleküllerin NMR kimyasal kaymaları (δ), ilgilenilen 
moleküllerdeki protonların nükleer manyetik koruyucu tensörlerini tetrametil 
silandakilerden çıkartarak hesaplanır(Suvitha, Periandy, and Gayathri 2015; Yi et al. 
2018).  

13C ve 1H NMR spektrumlarının analizi, başlıklı moleküllerin kimyasal kaymasına ilişkin 
DFT hesaplamaları, DFT / B3LYP / 6-311 / G (d, p) seviyelerinde bağımsız bir atomik 
orbital (GIAO) yöntemiyle ölçüldü. Dimetilsülfoksit (DMSO) açısından kimyasal 
kaymaların hesaplanmasında izotropik koruma değerleri kullanılmıştır. Poliimid (BPDA 
-DASDA) monomer 1H-NMR spektrumları için deneysel ve hesaplanan kimyasal 
kaymalar, Tablo 36'da verilmiştir. Hesaplanan 13C-NMR spektrumunda karbonil 
grubundaki karbonlar C=O 131.00-135.05 ppm, Aromatik halkadaki karbonlar ise 90-
112.76 ppm C=C yapısındaki karbonlar ise 101.98 ppm civarında hesaplanmıştır. 

1H atomları için deneysel olarak gözlemlenen ve teorik olarak hesaplanan kimyasal 
kaymalar, Poliimid (BPDA - DASDA) monomer molekülü için oldukça düşük aralıktadır. 
Sülfon grubu içerisinde oksijene bağlı hidrojenler için 4.46-4.47 ppm, aromatik halkaya 
bağlı hidrojenler 6.12-8.13 ppm ve C=C çifte bağlı hidrojenler ise 7.56-7.64 ppm 
aralığında gözlenir. 1H-NMR için DFT yöntemiyle elde edilen deneysel ve teorik 
kimyasal kaymalar arasındaki lineer korelasyon grafiği Şekil 10 'da gösterilmiştir. 
Proton kimyasal kaymaların korelasyon katsayısı 0,9382 olduğu görülmektedir. Teorik 
kimyasal kayma değerlerinin, polimerin için deneysel değerlerle iyi bir uyum içinde 
olduğu görülebilir. 

 

Şekil 8. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer in teorik olarak elde edilen 1H-NMR 
spektrumu 
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Şekil 9. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer in teorik olarak elde edilen 13C-NMR 
spektrumu 

 

Tablo 4. Poliimid (BPDA - DASDA) monomerin 13C-NMR DFT/TD-DFT (referans= 
TMS B3LYP/6-311+G(2d,p) GIAO) kayma değerleri 

Atoms    Shift (ppm) Atoms Shift(ppm) 

18       135.05 33        98.38 
16       134.57 11        97.67 
13       131.10 25        97.42 
15       131.00 2        96.73 
27       112.97 10        96.61 
6       112.76 3        95.35 
7,36       110.56 35        92.82 
30       104.07 34        92.31 
31       103.50 4        90.89 
23       103.36 1        90.72 
26       102.18 9        90.58 
29       101.98 12        89.94 
32        99.63 24        89.14 
5        99.36 28        84.88 
8        98.45   
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Tablo 5. Poliimid (BPDA - DASDA) monomerin 1H-NMR DFT/TD-DFT (referans= TMS 
B3LYP/6-311+G(2d,p) GIAO) kayma değerleri 

Atoms    Shift (ppm) Deneysel 

53         8.91 8,8 

51         8.13 8,4 

54         7.64 7,9 

55         7.56 7,8 

59         6.98 7,4 

56,45         6.84 7,1 

46,50         6.69 7 

49         6.57 6,7 

47         6.49 6,5 

48         6.42 6,4 

52,57         6.27 5,6 

58         6.11 5,4 

61,60         4.46 3,3(yayvan) 

62         4.32 3 

 

 

Şekil 10. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer in teorik ve deneysel H-NMR korelasyon 
grafiği 
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3.4. HOMO ve LUMO analizi 

HOMO, bir elektron donörü olarak işlev görebilecek en dıştaki (en yüksek enerji) 
orbitaldaki elektronlardır. LUMO, elektronları kabul etmek için yeterli alana sahip olan 
ve elektron akseptör olarak hareket edebilen en içteki (en düşük enerji) 
orbitaldir(Suvitha, Periandy, and Gayathri 2015). Şekil 11 DFT ve TD-DFT metodu ile 
Poliimid (BPDA - DASDA) monomer için HOMO ve LUMO’nun yoğunluk orbital 
gösterimidir.  

Ayrıca bileşiğin ELUMO+1 ve EHOMO-1 grafikleride alınmıştır. Şekilden moleküle ait DFT 
metodu için EHOMO = -6.3493 eV-ELUMO = -3.0308 eV değeri, TD-DFT metodu için 
EHOMO = -5.5860 eV-ELUMO = -3.6589 eV değeri hesaplanmıştır. Diğer orbitallerin DFT 
metodu için EHOMO-1 = -7.2106 eV-ELUMO+1 = -2.5315 eV değeri, TD-DFT metodu için 
EHOMO-1 = -7.0340 eV-ELUMO+1 = -2.7516 eV değeri hesaplanmıştır.  HOMO ve LUMO 
orbitalleri, molekülün diğer türlerle etkileşime girme şeklini belirler.  

 

 

Şekil 11. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer Molekülün TD-DFT için HOMO, LUMO 
haritaları 

Aynı zamanda band boşluğu, kimyasal reaktivitesini ve kinetik stabilitesini karakterize 
etmeye yardımcı olur.(Priya et al. 2019) Küçük bir sınır orbital boşluğu olan bir 
molekülün polarizasyon, sertlik, elektronegatiflik ve diğer reaktive endekslerinide 
gösterir. Tablo 6. kimyasal reaktivite endekslerini gösterir. 
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Tablo 6.  Poliimid (BPDA - DASDA) monomer molekülün HOMO, LUMO, enerji 
boşlukları (HOMO – LUMO) ve ilgili moleküler özelliklerinin karşılaştırılması 

Moleküler parametreler DFT (B3LYP / 6-31G 
(d, s)) 

TD DFT 

E HOMO (eV) -6.3493 -5.5860 

E LUMO (eV) -3.0308 -3.6589 

∆ E HOMO – LUMO (eV) -3.3185 -1.9271 

İyonlaşma potansiyeli, IP (eV) 6.3493 5.5860 

Elektron ilgisi, EA (eV) 3.0308 3.6589 

Elektronegatiflik, χ (eV) 4.6901 4.6224 

Kimyasal potansiyel, μ (eV) -4.6901 -4.6224 

Kimyasal sertlik, η (eV) 1.6592 0.9635 

Kimyasal 
yumuşaklık, s (eV −1 ) 

0.3013 0.5189 

Global elektrofiliklik 
indeksi, ω (eV) 

6.6288 11.0880 

 

3.5. Moleküler elektrostatik potansiyel yüzey (MESP) 

Moleküler elektrostatik potansiyel yüzeyi MESP, molekülerin şekil, boyut ve 
elektrostatik potansiyel değerlerini gösterir ve Poliimid (BPDA - DASDA) monomer 
molekülü için çizilmiştir. Moleküler elektrostatik potansiyel (MESP) haritalaması, 
moleküler yapının fizikokimyasal özelliklerini araştırmada çok faydalıdır.(Binoy, 
Marchewka, and Jayakumar 2013; Arivazhagan et al. 2014) Molekülün negatif 
elektrostatik potansiyele sahip bir kısmı elektrofilik atağa hassastır. Bu çalışmada, 
moleküler elektrostatik potansiyel (MESP) haritaları, Şekil 12 de gösterildiği gibi 
Poliimid (BPDA - DASDA) monomer için haritalandırılmıştır. Poliimid (BPDA - DASDA) 
monomer durumunda MESP haritası, azot atomlarının etrafında kırmızı renkle 
karakterize edilen negatif potansiyel bölgelerinin bulunduğunu göstermektedir. 
Poliimid (BPDA - DASDA) monomer molekülünün azot atomları etrafında nispeten 
daha büyük bir bölge en negatif potansiyel bölgeyi (koyu kırmızı) temsil eder ve 
elektrofilik etkileşim için müsaittir. Hidrojen atomu pozitif yükün maksimum kuvvetini 
taşır (koyu mavi). Aromatik halka bölgesinin çoğunun yeşil renkle temsil edildiği gibi 
neredeyse nötr bir potansiyel göstermektedir. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/band-gap
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/band-gap
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Şekil 12. Poliimid (BPDA - DASDA) monomer in DFT metodu ile moleküler 
elektrostatik potansiyeli 

 

Şekil 13. Poliimid (BPDA - DASDA) monomerin TD-DFT UV spektrumu 

4.Sonuçlar 

Yapılan çalışmada poli kondenzasyon kullanılarak sentezlenen poliimidlerin teorik 
analizi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen poliimitler oligomerik yapıdadır. Teorik 
çalışmalar monomer-dimer-trimer üzerinde çalışılarak polimer zinciri hakkında bilgi 
alınmıştır. Polimer zincirlerinde tekrarlanan monomer sayısı çok fazla olduğundan 
gerek bilgisayar kapasitesi gerek bilgisayar kullanım zamanı bakımından uygun 
değildir. Monomer birimleri 58 ve 62 atomdan oluşmaktadır. Dimer olarak bakıldığında 
ise 120 civarında her iki molekülü kapsar trimer de ise sayı 200 atomlara çıkmaktadır. 
Daha önce polimer üzerinde yapılan DFT çalışmaları tekrarlanan birimlerin çok az bir 
miktarda HOMO ve LUMO enerjilerine etki etmektedir. 0.10-0.20 eV civarındaki bu 
değişiklik göz önüne alınarak polimer zinciri için oluşumu ve geçerli sonuçlar 
öngörülebilir. Kondenzasyon tipi bir polimerizasyonla elde edilen poliimitlere ait 
geometrik optimizasyonların monomerik ve oligomerik ortibal enerji seviyeleri, HOMO, 
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LUMO, naturel bağ analizleri (NBO) harmonik hareket sonucu oluşan titreşim frekans 
değerleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.  
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Özet: Bu çalışmada, ilk olarak, 4,4'-Diaminotriphenylamine (DATPA) bileşiğinin 
sentezi ve FT-IR ve NMR karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Geometrik yapıların 
temel seti B3LYP - CAMB3LYP / 6-311 ++ G (d,p) olan elektronik özelliklerine 
dayalı detaylı bir DFT çalışması sunuyoruz. Ek olarak,  Doğal Bağ Orbitalleri 
(NBOs) molekül içi yük aktarımı ve hidrojen bağı etkileşiminin varlığını, HOMO – 
LUMO enerji boşluğu, hesaplanan en yüksek işgal edilmiş moleküler orbital 
(HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) enerjileri de yük transferinin 
molekül içinde gerçekleştiğini ve Haritalı moleküler Elektrostatik Potansiyel (MEP) 
yüzeyleri gibi moleküler orbital hesaplamaları da yapıldı. Hesaplamada HOMO-
LUMO analizine dayalı enerji boşluğu (Δ), iyonizasyon potansiyeli (I)Elektron ilgisi 
(A), Küresel Sertlik (η), Kimyasal Potansiyel (μ), Elektrofillik (ω), 
Elektronegativite(χ) ve Polarize edilebilirlik (α) gibi parametreler elde edildi.  
Titreşim analizlerine dayanarak bileşiğinin termodinamik özellikleri de hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: B3LYP – CAMB3LYP / 6-311 ++ G (d, p), HOMO-LUMO 
aralığı,  Termodinamik özellikler. 

 

1. Giriş 

Diamin bileşikleri sentez kimyasında yararlı ara maddelerdir(Amouzadeh Tabrizi and 
Ebrahimi 2014). Yapısında bulunan diamin fonksiyonel grupları ile kondenzasyon 
polimerizasyonu sonucu polimitlerin ve poliamitlerin vazgeçilmez monomeridir 
(Sanaeepur et al. 2019; Ji et al. 2015; Yang et al. 2018). Monomer olarak birçok blok 
kopolimer, graft türü poliimit ve poliamitlerin sentezinde kullanılmıştır (Ji et al. 2019; 
Xie et al. 2012). Moleküler mimarinin tasarlanmasında ara komponent olarak çok 
önemlidir. Sentezlenecek makro molekülün her bir monomerinin iyi belirlenmesi 
gerekir. Hesaplamalı kimya, nadiren organik ve biyokimyasal yapıların ve 
reaksiyonların araştırılmasında bir deneyle tam bir partner olma yolunda ilerlemiştir.  
Hesaplamalar yapıları, moleküllerin özelliklerini, mekanizmalarını ve reaksiyonların 
seçiciliğini aydınlatmak için zorunlu hale gelmişti (Bella et al. 2019). Yoğunluk 
fonksiyonel teorisi (DFT) (Kulinich et al. 2019), moleküler yapılar, titreşimsel frekanslar 
, kimyasal kaymalar , doğrusal olmayan optik (NLO) etkiler, doğal bağ orbital (NBO) 
gibi çok çeşitli moleküler özelliklerin hesaplanmasında kullanılan en popüler teorik 
yöntemlerden biridir (Alam and Park 2018).  
 
Literatür taraması C’nın, ne FT-IR spektrumları ne de UV-Vis çalışmasının ve bu 
molekül için kuantum kimyasal hesaplamalarının şu ana kadar yapıldığını ortaya 
koyulmuştur. Kuantum kimyasal hesaplamaları, NLO moleküllerinin tasarımında 
mükemmel yöntemlerdir ve moleküler dipol momentleri, polarize-hiperpolarize 
edilebilirlik gibi yeni malzemelerin bazı özelliklerini tahmin etmeye yardımcı olurlar 
(Lokhande, Patil, and Sekar 2019; Mallah et al. 2018; Warde and Sekar 2017). 

mailto:yildiko1@gmail.com
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Bu çalışmanın amacı, incelenen molekülün molekül geometrisi, konformasyonel 
stabilitesi ve titreşim spektrumunun tam bir tanımını sağlamaktır. Dolayısıyla, 
moleküler yapıyı, NLO ve doğal bağ orbital (NBO) analizini, titreşim frekanslarını 
(Doust Mohammadi and Hamzehloo 2018; Hakiri et al. 2018), moleküler elektrostatik 
potansiyel (MEP) haritalarını ve ana molekülün zemin halindeki molekül yüzeylerini 
karakterize etmiş ve aynı zamanda DFT / B3LYP - CAMB3LYP / 6-311 ++ G (d,p) 
esasına göre ayarlanmıştır (Guidara, Feki, and Abid 2015; Hakiri et al. 2018; Priya et 
al. 2019; Gelfand, Freidzon, and Vovna 2019; Komjáti et al. 2016; Srivastava et al. 
2017). Çalışılan molekülün titreşim spektrumları, hesaplanmış potansiyel enerji 
temelinde analiz edilmiştir. DFT / B3LYP - CAMB3LYP / 6-311 ++ G (d, p) (DATPA) 
dimerin hesaplanması, moleküler yapıyı ve dalgalanma atamalarını desteklemek için 
yapıldı. Toplam enerji, HOMO ve LUMO enerjileri, ΔEHOMO-LUMO enerji aralığı genel 
sertliği (benzerleri ve küresel reaktivite tanımlayıcıları), genel yumuşaklığı(σ), kimyasal 
potansiyel (π) ve elektriksel özelliklerini indeksi (ω) çözücüler içinde hesaplamalar ve 
gaz fazı, DFT / B3LYP - CAMB3LYP / 6-311 ++ G (d, p) metodu kullanılarak hesaplandı 
(Chen and Wang 2019; Kulinich et al. 2019; Prabhaharan et al. 2015; Priya et al. 2019). 

2. Materyal ve Metot 
 

2.1. Kimyasallar 

Anilin  (∼95,5% Sigma-Aldrich), 1-Fluro-4-Nitrobenzen (FC6H4NO2) (∼99% Sigma-
Aldrich), Sezyum Florür (CsF) (∼99% Sigma-Aldrich), Dimetil Sülfoksit  (DMSO) 

(∼99% Sigma-Aldrich), Asetik Asit (Sigma-Aldrich), Paladyum (Pd/C) (Sigma-
Aldrich),Etil Alkol (∼96% Sigma-Aldrich), Hidrazinmonohidrat (N2H6O)(∼64-65% 
Sigma-Aldrich), Dietil eter (∼99,5% Riedel-de Haen), Petrol eteri (∼99 % Riedel-de 
Haen). 

2.2. Cihazlar  

FT-IR spektrumları, bir Bruker Alpha-P spektrometresi kullanılarak CHCI3 
çözeltilerinden dökülmüş polimer filmlerden kaydedilmiştir. NMR spektroskopileri 
İnönü Üniversitesi'nde yapıldı. Cihazlar 1H-NMR BrukerAvance III HD 600.134 Mhz 
modeli olup, 13C-NMR BrukerAvance III HD 150.918 Mhz modelidir. 

2.3. Deneyin Yapılışı 

2.3.1. 4-Nitro-N-(4-nitrofenil)-N-Fenilanilin Sentezi 

Üç boyunlu 250 mL’lik cam bir balona; anilin (5,3 g 30 mmol ), 1-fluro-4-nitrobenzen 
(8,46 g 60 mmol ) ve sezyum florür ( 8,7 g 60 mmol ) 50 mL DMSO de çözülerek argon 
atmosferinde 110 oC’ de 12 saat boyunca karıştırıldı. Balon ve muhteviyatı oda 
sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 400 mL etil alkol içinde çöktürüldü. Sarı renkteki 
çökelek Gouch hunisi yardımıyla süzülerek vakumda kurutuldu ve asetik asit ile 
kristallendirildi. Verim 15,1 g (%76). 

 

 

2.3.2. N1-(4-aminofenil)-N1-fenilbenzen-1,4-diamin sentezi 
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İki boyunlu 250 mL’lik cam bir balona 10 mmol (3,35 g) 4-Nitro-N-(4-nitrofenil)-N-
fenilanilin sentezi ve 0,1 g Pd/C (%10) konularak üzerine 80 mL EtOH ilave edildi. 
Balon ve muhteviyatı kaynama sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra 30 mmol (1,14 g) 
hidrazinmonohidratın 20 mL etil alkol içindeki çözeltisi damla damla ilave edildi ve 18 
saat süre ile geri soğutucu altında kaynatıldı. Reaksiyon karışımı oda sıcaklığına kadar 
soğutuldu. Pd/C(%10) süzgeç kâğıdı yardımı ile süzülerek alındı. Çözücü döner-
buharlaştırıcıda vakum altında uçuruldu. Dietil eter/Petrol eteri (1:1) çöktürüldü ve 
karışım 3 nolu gözenek büyüklüğüne sahip krozede süzüldü ve vakum etüvünde 40 
oC.’ de kurutuldu. Verim 2,42 g (% 54). 

 

Şekil 1. 4-Nitro-N-(4-nitrofenil)-N-fenilanilin ve N1-(4-aminofenil)-N1-fenilbenzen-1,4-
diamin sentezi. 

 

 

3. Bulgular 

Tüm hesaplamalar GaussianView 06 ve ChemDraw Professionel 16.0 paket 
programları kullanılarak yapıldı ve elde edilen sonuçlar GaussView 06 yazılımı ile 
görselleştirildi. (DATPA)  monomerinin zemin durumundaki moleküler yapısı, Yoğunluk 
Fonksiyonel Teorisi (DFT) kullanılarak Becke-3 – Lee-Yang-Parr (B3LYP-CAMB3LYP) 
6-311 ++ G (d, p) temel seti için fonksiyonel seviyeleri ile optimize edildi. Ayrıca,  
DATPA'nın moleküler yapısı DFT yönteminin B3LYP ve CAMB3LYP ‘nin 6-311 ++ G 
(d, p) temel seti kullanılarak çalışılmıştır.  
 
3.1. Geometrik Optimizasyonu 
 
4,4'-Diaminotriphenylamine (DATPA) optimize edilmiş temel durum yapısı ve total 
enerji dönüşümü Şekil 1' de verilmiştir. B3LYP-CAMB3LYP / 6-311G (d, p) ile 
hesaplanan başlık moleküllerinin optimize edilmiş bağ uzunluğu parametreleri Tablo 1 
de listelenmiştir. DATPA bileşiğinin optimize edilmiş geometriden hesaplanan ve 
deneysel elde edilen tüm değerler verilerek karşılaştırma yapılmıştır. Bu yapının 
minimum potansiyel enerjiye sahip olduğu anlamına gelmektedir. Fenil halkalarındaki 
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bütün bağ uzunlukları ve bağ açıları normal aralıktadır. C-C bağ mesafelerinin DFT/ 
B3LYP-CAMB3LYP için 1.4016-14057 Å ve 1.3949-1.3999 Å aralığında, C-N için ise 
bu değerler için 1.4008–1.4110 Å ve 1.3961–1.4051 Å iki fenil halkası arasındaki azot 
atomuna aittir. NH2 grupları için N-H uzunluğu 1.0096 -1.0097 Å ve 1.0080–1.0081 Å 
olarak bulunmuştur.  Aromatik halkadaki C-H uzunlukları 1.4051-1.4123 ve  1.3990-
1.4032 Â aralığında uzanır. Tüm C-C-C açıları 118° - 120° arasındadır. Bileşikteki N-
C-C açısı 119°-121°'de arasındadır.  

 

Tablo 1. Molekülün teorik olarak elde edilmiş bağ uzunlukları(Å) ve bağ açıları(o). 

Bağ Uzunlukları DFT CAM B3LYP Bağ Açıları DFT CAM B3LYP 

C1-H7 1.08560 1.08479 C1-C2-C3 118,08516 118.18978 
C2-C3 1.40162 1.39492 C2-C1-H7 119,61454 119.59078 
C2-N36 1.40082 1.39612 C2-N36-H38 115,26577 115.54650 
C3-H8 1.08561 1.08478 C4-C5-N11 120,75420 120.67476 
C5-N11 1.42621 1.42222 C5-N11-C12 118,56382 118.36968 
C12-N11 1,42622 1.42217 C12-N11-C22 120,71385 120.82400 
C14-H18 1,08374 1.08328 C24-C22-C23 118,30171 118.35319 
C17-H21 1,08561 1.08478 H16-C13-C15 119,61891 119.72807 
C19-N33 1,40079 1.39616 H30-C25-C23 119,12870 119.12504 
C22-N11 1,41100 1.40510 H31-C27-C24 119,12846 119.12308 
C22-C24 1,40578 1.39906 H32-C29-C27 120,59539 120.60768 
C24-H28 1,08275 1.08211 H37-N36-H38 111,72595 112.21015 
C27-H31 1,08484 1.08402 N11-C6-C5 119,39456 121.06041 
C29-H32 1,08363 1.08284 N11-C12-C13 121,09319 121.08611 
N33-H34 1,00962 1.00805 N33-C19-C17 120,92404 120.88931 
N33-H35 1,00973 1.00814    

 

Tablo 2. Molekülün teorik olarak elde edilmiş dihedral bağ açıları(o). 

Dihedral Açıları DFT CAM B3LYP 

C1-C2-C3-C4 1,08835 -0.82198 
H7-C1-C2-N36 -2,13841 -1.82692 
C3-C2-N36-H38 -25,08620 -24.25107 
C4-C5-N11-C12 -48,41555 -49.34802 
N11-C12-C14-H18 -0,58146 -0.62592 
C14-C12-C13-C15 -0,83895 -0.86057 
H16-C13-C15-H20 -0,68275 -0.63775 
H34-N33-C19-C17 -157,64166 -158.19425 
N11-C22-C24-C27 179,69299 179.69671 
C22-C23-C25-H30 179,84960 179.88392 

 

DFT/B3LYP ve DFT/CAMB3LYP değerleri arasında çok küçük farklar vardır. Bazı 
trifenilamin bileşikleri için deneysel değerler bilindiği için, teorik olarak hesaplanan 
değerler, molekül değişimlerinin geometrisi hakkında fikir verebilir. 

 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  409 
 

3.3. Moleküler Elektrostatik Potansiyel (MEP) ve Elektrostatik Potansiyel (ESP) 
Analizleri 

 
Yüzeydeki elektrostatik potansiyelin farklı değerleri (maviden kırmızıya) farklı renkler 
ile gösterilmiştir. En güçlü çekim pozitif (mavi renk) bölge ile temsil edilirken, en güçlü 
itme negatif (kırmızı renk) bölge ile temsil edilir. MEP'nin negatif (kırmızı, turuncu ve 
sarı) bölgeleri elektrofilik reaktivite ile ilgilidir ve pozitif (mavi renk) olanlar nükleofilik 
reaktiviteye aittir(Guidara, Feki, and Abid 2015; Priya et al. 2019). Başlık molekülüne 
yönelik reaktif elektrofilik ve nükleofilik atak bölgelerinin öngörülmesi için, DFT/ B3LYP 
-CAMB3LYP / 6–311 ++ G (d, p) yönteminin kullanıldığı MEP grafikleri Şekil 2' de 
gösterilmiştir.  

 

Şekil 2.  DATPA'ın DFT/CAMB3LYP (ESP) moleküler elektrostatik potansiyeli. 
 
3.4. 13C-NMR ve 1H-NMR Spektral Analizi 
 
NMR spektroskopisi, bir numunenin içeriğini ve saflığını belirlemek için kullanılır. 
Ayrıca moleküler yapıyı, konformasyonu, çözünürlüğü, vb. parametreleri de tahmin 
etmek için de kullanılabilir. 13C-NMR ve 1H-NMR kimyasal kaymaları başlıktaki bileşiğin 
en dengeli konformerlerin hem gaz hem de kloroform aşamalarında yer 6-311 ++ G 
(d,s) esasına göre DFT/B3LYP ve DFT/CAMB3LYP yöntemlerle hesaplanmıştır. 
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Şekil 4. 4,4'-Diaminotriphenylamine (DATPA) DFT-CAMB3LYP 13C-NMR spektrum. 

 
 

Şekil 5. 4,4'-Diaminotriphenylamine (DATPA) DFT-CAMB3LYP 1H-NMR spektrum. 
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Tablo 3. Diamin B3LPY / 6-311G (d,p) ve CAMB3LPY / 6-311G (d,p)  13C-NMR  

teorik sonuçlar verilmiştir. 

 

 B3LYP CAM/B3LYP 

Atoms Shift(ppm) Shift(ppm) 

22 157.01 155.48 
2,19 148.54 147.56 
12,5 145.87 143.64 
4,14 133.70 133.20 
27,25 133.18 132.22 
6,13 132.39 131.98 
23,24 125.03 122.40 
29 122.95 121.10 
17,3 118.73 116.43 
1,15 116.95 115.23 

 
 

 
 

Şekil 5. 4,4'-Diamintrifenilamin (DATPA) DFT-B3LYP 1H-NMR spektrum. 
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Şekil 6. 4,4'-Diaminotrifenilamin (DATPA) DFT-B3LYP 13C-NMR spektrum. 

 
Tablo 4. Diamin B3LPY / 6-311G (d,p) ve CAMB3LPY / 6-311G (d,p)  1H-NMR  

teorik sonuçlar verilmiştir. 

 B3LYP CAM/B3LYP 

Atoms Shift(ppm) Shift(ppm) 

16,10 7.21 7.33 
31,30 7.13 7.24 
26,28,18,9 7.00 7.00 
32 6.81 6.86 
7,20,8,21 6.60 6.68 
37,34,38,35 2.95 2.97 

 

Table 5. B3LYP /CAMB3LYP 6-31G (d, s), elektrik hesaplanan dipol momentleri 
(Debye), (au) polarisability, β bileşenleri ve β tot DATPA değeri. 

Parametre DFT CAM B3LYP Parametre DFT CAM B3LYP 

μ x 0.0019 -0.0027 β XXX 0.0293 0.0000 
μ y -1.0869 -1.0218 β XXY -60.4099 -58.4105   
μ z -0.0019   -0.0036 β XYY 0.0334 0.0987 
μ (D) 1.0869 1.0218 β YYY 11.3868 14.5325 
α xx -91.8177 -92.0947  β XXZ -0.0598 -0.0754 
α  yy -124.8161 -125.0893 β XYZ -30.7673 -30.6346 
α  zz -123.0907 -122.8684 β YYZ -0.0177 -0.0272 
α XY -0.0109 0.0144 β XZZ 0.0162 -0.0272 
α XZ 5.7499 5.4323 β YZZ -15.7870  -17.2933 
α YZ 0.0023 -0.0065 β ZZZ -0.0007   -0.0097 
α (au) -113,2415 -113,3508 β (esu) 4,2x10-6 3,7x10-6 
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3.5. Mulliken Atomik Yükleri 

Atomik yükler, moleküler sistemin kuantum kimyasal hesaplamalarının 
uygulanmasında, atomik yüklerin dipol momentini, polarizasyon kabiliyetini, elektronik 
yapıyı, titreşim spektrumlarını ve bir moleküler sistem için daha fazla özelliği 
etkilemesinden dolayı önemli bir rol oynar. Gaz fazında ayarlanan 6-311 ++ G (d, p) 
bazında DFT / B3LYP-CAMB3LYP seviyeleri kullanılarak Mulliken popülasyon analizi 
ile DATPA'nın atomik yükleri hesaplandı ve elde edilen sonuçlar, Şekil 7 ve Tablo 6'da 
sunuldu. Şekil 7. Mulliken atomik yükünün DFT / B3LYP (B)  -CAMB3LYP (C) 6-311 
++ G (d, p) seviyelerinde 4,4'-Diaminotrifenilamin için histogramı. 

 

Şekil 7. DATPA’nın Mulliken atomik yüklerini karşılaştırılması. 
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Tablo 6. Mulliken atomik yükleri B3LYP /CAMB3LYP 6-31G (d, s) ile 

hesaplanmıştır. 

        DFT CAM B3LYP       DFT CAM B3LYP 

C1  -0.064822 0.100379 H20 0.104371 0.113815 
C2    -0.146653 -0.133496 H21 0.104370 0.114093 
C3  -0.041468 -0.063833 C22 -0.379249 -0.259553 
C4 0.105155  0.113746 C23 0.268246 0.200948 
C5 -0.758550 -0.728848 C24 0.268130 0.202585 
C6 -0.058903 -0.060575 C25 -0.401775 -0.395410 
H7 0.104373 0.113847 H26 0.139420 0.150865 
H8 0.104364 0.114086 C27 -0.401596 -0.396576 
H9 0.130307 0.140375 H28 0.139451 0.151068 
H10 0.132570 0.143532 C29 -0.024056 -0.035553 
N11 0.855335 0.774154 H30 0.120677 0.128638 
C12 -0.757933 -0.725802 H31 0.120677 0.128637 
C13 -0.059285 -0.059951 H32 0.118299 0.126148 
C14 0.104291 0.109991 N33 -0.371122 -0.381517 
C15 -0.064199 -0.098467 H34 0.226566 0.227260 
H16 0.132581 0.143679 H35 0.226566 0.227207 
C17 -0.041661 -0.063870 N36 -0.371124 -0.381581 
H18 0.130267 0.140305 H37 0.226556 0.227298 
C19 -0.146782 -0.134111 H38 0.226583 0.227244 

 

 

3.6. FMO ve ultraviyole görünür (UV – Vis) spektral analiz 

En yüksek işgal edilen moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital 
(LUMO) olarak adlandırılan sınır moleküler orbitaller (FMO), kuantum kimyasında ve 
UV-Vis spektrumunda olduğu gibi elektronik, elektrik ve optik özelliklerde de önemli bir 
rol oynar. LUMO, elektronları kabul etme kapasitesine sahip en düşük enerji 
yörüngesidir ve dolayısıyla bir elektron alıcısı olarak hareket eder ve molekülün 
nükleofillerin saldırılarına karşı duyarlılığını karakterize eder. HOMO, en yüksek enerjili 
orbital içeren elektronlardır ve bu nedenle bir elektron donörü görevi görür. Molekülün 
elektrofillerin saldırılarına karşı duyarlılığını karakterize eder. Enerji boşluğu olarak 
adlandırılan LUMO ve HOMO enerjileri arasındaki enerji farkı, molekülün kimyasal 
reaktivitesini ve kinetik stabilitesini karakterize etmeye yardımcı olur. Yumuşak bir 
molekül küçük ΔEHOMO–LUMO enerji boşluğuna sahiptir ve büyük ΔEHOMO–LUMO enerji 
boşluğu ile sert olandan daha reaktif ve daha az kararlıdır. Gaz fazı için DFT / B3LYP-
CAMB3LYP 6-311 ++ G (d,p) hesaplamasını kullanan DATPA'nın HOMO ve 
LUMO'larının resimsel gösterimleri Şekil 8'de gösterilmiştir.  
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Şekil 8. DATPA molekülünün DFTHOMO – LUMO (a) ve DFTCAMHOMO – LUMO (b) 
molekülünün atomik orbital bileşimi. 
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Table 7. HOMO, LUMO, enerji boşlukları (HOMO – LUMO) ve ilgili DATPA (au) 

moleküler özelliklerinin karşılaştırılması. 

Molecules Energy DFT CAM B3LYP 

ELUMO 0,8988 0,4484 

EHOMO -6,3325 -5,9817 

Energy Gap (Δ) EHOMO- ELUMO  7,2313  6,4301 

Ionization Potential (I = −EHOMO) 6,3325 5,9817 

Electron Affinity (A = −ELUMO) -0,8988 -0,4484 

Chemical hardness (η = (I − A)/2) 3,6156 3,2150 

Chemical softness (s = 1/2 η) 1,8078 1,6075 

Chemical Potential (μ = (I + A)/2) 2,7168 2,7666 

Electronegativity (χ = (1+ A)/2) 0,0506 0,2758 

Electrophilicity index (ω= μ2/2 η) 1,0207 1,1903 

 

3.7. Doğal Bağ Orbital (NBO) Analizi 

Doğal bağ orbital (NBO) analizi, bağlar arası moleküller arası bağlanma ve etkileşimi 
incelemek için etkili bir yöntem sağlar ve ayrıca moleküler sistemlerde yük transferi 
veya eşlenik etkileşimi araştırmak için uygun bir temel sağlar. Molekülde, π-
elektronların C22 C24→ C23 C25'den DFT / CAMB3LYP seviyesi için 18.13 kcal / 
mol), C27 C29'dan (22.85) daha fazla enerji katkısı ile π-elektronların güçlü bir 
intramoleküler hiperkonjugatif etkileşimi C23 C25 (DFT / CAMB3LYP seviyesi için 
20.77 kcal / mol); C27 C29 → C23 C25 (DFT / CAMB3LYP seviyesi için 22.16 kcal / 
mol). 

 

Table 8. Seçilmiş NBO sonuçları, CAMB3LYP 6-311 G ++ (d, p) teori seviyesini 

kullanarak, DATPA için Lewis ve Lewis olmayan orbitallerin oluşumunu gösterir. 

NBO(i) Tür  ED/e NBO(j)  Tür ED//e 
E(2)a 
(Kcal/mol) 

E (j)-E(i)b 
(a.u.) 

F (i, j)c (a.u) 

C22-C23 σ 1.97048 C5-N11 σ* 0.03846 3.08 1.10 0.052 
   C22-C24 σ* 0.02451 3.68 1.25 0.061 
   C23-C25 σ* 0.01430 3.09 1.28 0.056 
   C23-H26 σ* 0.01349 1.05 1.14 0.031 
      C24-H28 σ* 0.01350 2.34 1.14 0.046 
   C25-H30 σ* 0.01387 2.16 1.13 0.044 
C22-C24      σ 1.97082 N11-C12  σ* 0.01284  3.12 1.10 1.10 
   N11-C22  σ* 0.03845 1.31     1.12 1.12 
   C22-C23  σ* 0.02453  3.70     1.25  1.25  
   C27-H31 σ* 0.01387 2.16     1.13 1.13 
 π 1.63714 C23-C25 π * 0.33734 18.13        0.28     0.065 
   C27-C29 π* 0.36170 22.85 0.28     0.072 
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C23-C25         σ 1.97685 N11-C22 σ* 0.03874 4.10     1.13     0.061 
   C22-C23 σ* 0.02453 3.34     1.26     0.058 
       π 0.33734 C22-C24 π * 0.40198 20.77     0.28     0.070 
           C27-C29 π* 0.36170 17.62     0.28     0.064 
C23-H26       σ 1.97628 N11-C22 σ* 0.03874 0.86     0.94     0.026 
   C25-C29 σ* 0.01635 3.74     1.10     0.057 
   C25-H30 σ* 0.01387 0.55     0.95     0.020 
C24-C27         σ 1.97684 N11-C22 σ* 0.03874 4.10     1.13     0.061 
   C22-C24 σ* 0.02451 3.34     1.26     0.058 
   C24-H28 σ* 0.01350 1.16     1.14     0.032 
   C27-C29 σ* 0.01635 2.84     1.28     0.054 
   C27-H31 σ* 0.01387 0.87     1.13     0.028 
   C29-H32 σ* 0.01391 2.44     1.14     0.047 
C25-H30      σ 1.97928 C22-C23 σ* 0.02453 4.13     1.08     0.060 
   C23-C25 σ* 0.01430 0.60     1.10     0.023 
   C27-C29 σ* 0.01635 3.55     1.10     0.056 
C27-C29     σ 1.97899 C24-C27 σ* 0.01429 2.82     1.28     0.054 
   C24-H28 σ* 0.01350 2.50     1.13     0.048 
   C25-C29 σ* 0.01635 2.71     1.28     0.053 
   C29-H32 σ* 0.01391 0.99     1.13     0.030 
 π 1.67317 C22-C24 π* 0.01429 18.59     0.28     0.065 
   C23-C25 π* 0.01350 22.16     0.28     0.071 
C27-H31         σ 1.97929     C22-C24 σ* 0.02451 4.13     1.08     0.060 
   C25-C29 σ* 0.01635 3.55     1.10     0.056 
   C27-C29 σ* 0.01635 0.53     1.10     0.022 
C29-H32         σ 1.98011 C23-C25 σ* 0.01430  3.70     1.10     0.057 
   C24-C27 σ* 0.01429  3.70     1.10     0.057 
N33-H34          σ 1.98802 C17-C19 σ* 0.02330 3.90     1.21     0.062 

 
 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, 4,4'-Diaminotriphenylamine (DATPA) bileşiğinin sentezi ve FT_IR, UV-
VIS, 1H-NMR, 13C-NMR spektroskopileri karakterizasyonunu gerçekleştirildi. Ayrıca 
DATPA bileşiğinin kuantum kimyasal hesaplamaları yapılmıştır. Başlık bileşiğinin 
yapısal, elektronik, kimyasal kayma ve titreşim frekansları DFT metodunun B3LYP - 
CAMB3LYP / 6-311 ++ G (d, p) temel seti ile hesaplanmıştır. DATPA bileşiğinin 
optimize edilmiş geometrik parametreleri (bağ uzunlukları, bağ açıları ve dihedral 
açıları) teorik olarak belirlenmiştir. Bileşiğin FT-IR, NMR spektrumlarının hesaplanan 
ve gözlenen sonuçları arasındaki karşılaştırma yapılmıştır. Deneysel ve hesaplanan 
sonuçlar iyi bir uyum göstermiştir. Doğrusal olmayan optik özellik Optimize yapının 
sınır orbital analizleri, dipol momenti, elektrostatik haritaları çıkartılmıştır. Bileşiğin bir 
NLO materyali olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, nötral band orbital 
(NBO) analizleri ve nötral elektron dağılımları hesaplanmıştır.  
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Sürdürülebilir Hammaddelerden Poliglikolik Asit Kopolimerlerinin 
Sentezi 
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ersengokturk@gmail.com 

 
Özet: Biyobozunur poliglikolik asit (PGA, ticari adı Kuredux), ticari olarak glikolit’in 
halka açılma polimerleşmesiyle (çoğunlukla kalay (II) oktanoat katalizörüyle) elde 
edilmektedir. Önceki çalışmalarımızda poliglikolik asit’in (PGA) formaldehit 
(triokzan kullanılarak) ve karbon monoksit’in (CO) Brønsted asidik koşullarda 
alternatif olarak polimerleşmesi neticesinde de sentezlenebileceğini göstermiştik. 
PGA’nın zayıf fiziksel özellikleri (çoğu çözücü içerisinde çözünemeyişi, kahverengi 
renkte oluşu vb.), PGA’nın endüstrideki kullanım olasılığını oldukça kısıtlamaktadır. 
PGA’nın fiziksel özelliklerini iyileştirmek için bu çalışmada; tıpkı PGA eldesinde 
olduğu gibi triokzan ve CO kullanılarak reaksiyon ortamına düşük oranlarda 
hekzametil siklotrisiloksan (HMSTS) komonomeri ilavesiyle PGA senteziyle aynı 
koşullarda kopolimerleşme reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
düşük oranlarda HMSTS komonomeri eklenmesiyle PGA kopolimerlerinin fiziksel 
özelliklerinde önemli değişimler olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Poliglikolik asit (PGA), formaldehit, triokzan, karbon monoksit 
(CO). 

 

1. Giriş 
Biyobozunur polimerler, biyobozunurluk ve biyouyumluluk özelliklerinden dolayı 
biyomedikal uygulamalarda büyük potansiyele sahip olup, yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Biyobozunur polimerler yapılarında hidrolitik olarak kararsız 
fonksiyonel gruplar (örneğin, esterler, anhidritler ve benzeri) içerirler. Bu hidrolitik 
olarak kararsız gruplar kolayca hidroliz olabilmekte veya mikroorganizmalar tarafından 
yenilebilmektedir. Bu sayede polimerlerin bozunması gerçekleşir (Averous, 2012). Bir 
polimerin bozunma hızı, o polimerin kimyasal yapısına (fonksiyonel grubuna) ve 
fiziksel özelliklerine (morfoloji, termal ve mekanik özellikler ve diğerleri) bağlıdır (Singh, 
2010). Biyobozunur polimerler birçok biyomedikal alanda (örneğin, ilaç salınımı, 
dişçilik, ortopedi ve doku mühendisliği) etkili bir biçimde kullanılabilmektedir 
(Dobrzynski, 2004; Li, 1999). Tüm biyobozunur polimerler biyomedikal uygulamalarda 
kullanılamazlar. Bunun için bazı önemli kriterler vardır. İdeal biyobozunur materyaller 
tıp uygulamalarında kullanılmak için aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır (Ulery, 2011; 
Lloyd, 2002). 

1. Biyobozunur materyaller toksik olmayan bozunma ürünleri üretmeli ve bunlar 
kalıntı bırakmadan vücutta metabolize olmalıdır. 

2. Bu materyaller uygun mekanik özelliklere sahip olmalıdır ve bu sayede istenilen 
yapıya dönüştürülüp kolayca sterilize edilebilmelidir. 

3. Bozunma zamanları görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli olmalıdır. 
4. Enfeksiyon/toksik etkiye sebep olmamalıdır. 
5. Uygun geçirgenliğe ve işlenebilirliğe sahip olmalıdır. 

Son zamanlarda; Poliglikolik asit (PGA), biyobozunur ve çevreye zararsız bir polimer 
olmasından dolayı oldukça yoğun ilgi görmektedir. PGA oldukça iyi bozunma 

mailto:ersengokturk@gmail.com


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  421 
 

davranışından dolayı tıp alanında yaygın şekilde kullanılan bir materyaldir (Singh, 
2010). Günümüzde İlaç salınım sistemleri, diş ve ortopedik uygulamalarda kullanılan 
implantlar (örneğin tırnak ve vida)  çoğunlukla biyobozunabilir ve biyouyumluluk 
özelliklerinden dolayı PGA ve PGA’nın kopolimerlerinden üretilmektedir (Singh, 2010). 

1.1. Poliglikolik Asit (PGA) 

Poliglikolik asit (PGA, ticari ismi Kuredux) en basit yapılı bir poliesterdir (Şekil 1) 
(Kureha, 2019). PGA oldukça yüksek derecede kristal yapıya sahip (% 45-55 
kristallinite) bir polimerdir. PGA’nın camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 35-40 oC, ve erime 
noktası (Tm) 225-230 oC’ dir (Middleton, 1998; Gautier, 2009). Yüksek kristal yapıya 
sahip olmasından dolayı birçok organik çözücü içerisinde çözünememektedir. PGA,  
yapısında bolca flor atomu içeren çözücüler içerisinde (mesela hekzafloroizopropanol) 
45,000 g/mol molekül ağırlığına kadar çözünebilmektedir (Gautier, 2003). 

 

Şekil 1. Poliglikolik asit’in (PGA) yapısı. 

Genel olarak, PGA üretimi için dört temel yöntem vardır (Şekil 2): glikolik asitin 
polikondenzasyonu, halojenoasetatların katı-hal polikondenzasyonu, glikolit’in halka 
açılma polimerleşmesi ve karbon monoksit ve formaldehitin Brønsted asit katalizörlü 
polimerleşmesi (Gokturk, 2015). Polikondenzasyon metotları genellikle düşük molekül 
ağırlıklı polimer verdiği için; glikolit’ in (glikolik asitin halkalı dimer formu) halka açılma 
polimerleşmesi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu metot ile yüksek verimde 
ve molekül ağırlığında PGA elde edilebilmektedir. Ancak, glikolit monomerinin pahalı 
olması sebebiyle PGA’ nın endüstriyel ölçekteki üretimi kısıtlanmaktadır (Maciej, 
1999). 

Endüstri’de PGA üretimi için glikolit’ in halka açılma polimerleşmesi metodu yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Şekil 2) (Maciej, 1999). Bu metot yüksek verimde ve yüksek 
molekül ağırlığında PGA üretebilmek için en iyi yol olmasına rağmen, glikolit 
monomerinin oldukça pahalı olması sebebiyle (Sigma Aldrich fiyatı: 25 g 141 Euro) 
(Sigma-Aldrich, 2019) PGA’ nın geniş ölçekte üretimini kısıtlamaktadır. Diğer bir 
problem ise; halka açılma polimerleşmesi için çoğunlukla kalay (II) oktanoat/benzil 
alkol katalizör sisteminin polimerleşmeyi başlatmak için kullanılmasıdır (Dechy-
Cabaret, 2004). Kalay bileşikleri oldukça toksik maddelerdir ve reaksiyon sonrasında 
bu katalizörün tamamının üründen uzaklaştırılması kolay değildir. Glikolit’in yüksek 
maliyeti ve katalizörün toksik olması sebebiyle PGA’ nın sentezi için alternatif bir 
yöntem bulmak oldukça önemlidir (Garlotta, 2001). 
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Şekil 2. PGA’nın dört temel sentez metodu. 

PGA üretimi için alternatif bir sentez yolu bulma amacıyla formaldehit ve karbon 
monoksitin katyonik olarak kopolimerleşmesi fikri ilk olarak 1960’ larda ortaya çıkmıştır. 
Modena ve arkadaşlarının üç farklı zamanda yayınladıkları raporlarda, formaldehit ve 
karbon monoksitin (CO) katyonik olarak polimerleştirilmelerinin PGA mikro yapısına 
sahip düşük molekül ağırlıklı oligomerik ürün verdiği (Mn= 500-1.000 g/mol) 
gösterilmiştir (Modena, 1963; Cevidalli, 1972). Bu çalışmalarda oligomerlerin erime 
sıcaklıkları ve yapı aydınlatması gibi önemli karakterizasyon data’ları 
gösterilememiştir. Özellikle bu grubun 1972’de yayınladıkları patentte (Cevidalli, 
1972); formaldehit ve karbon monoksitin Lewis asidik koşullardaki katyonik 
kopolimerleşmesi; BF3.OEt2 katalizörüyle DCM çözücüsü içinde 2500 psi CO basıncı 
altında 200 oC de (oldukça yüksek sıcaklık ve basınçta) gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 
Ürünün (yüksek derecede viskoz kahverengi sıvı) oligoglikolik asit mikro yapısına 
sahip olduğu düşünülmüştür. Ürünün yapı aydınlatmasında FT-IR harici diğer 
karakterizasyon yöntemleri kullanılmamış ve yapı tam anlamıyla karakterize 
edilememiştir. 

 

Şekil 3. Triokzan ve karbon monoksitin BF3.OEt2 katalizörüyle polimerleşmesi. 

İlerleyen yıllarda Masuda ve arkadaşları da benzer çalışmayı yapmışlar ancak aynı 
problemle karşılaşıp (PGA’nın çözünürlük probleminden dolayı) elde edilen polimerin 
yapı aydınlatmasında ve diğer önemli karakterizasyon data’ larını elde etmede başarılı 
olamamışlardır (Masuda, 1993). Elde edilen polimerler yüksek derecede viskoz 
kahverengi sıvı materyal halindedir. Masuda ve arkadaşları formaldehit kaynağı olarak 
triokzan kullanmışlar ve CO ile triokzan’ın asidik ortamdaki kopolimerleşmesini 
denemişlerdir. Asit katalizörü olarak klorosulfonik asit kullanarak 800 psi CO 
basıncında 180 oC de gerçekleşen reaksiyon neticesinde PGA esaslı ürün elde 
etmişlerdir (Şekil 4). Ürün esas olarak iki farklı kısımdan oluşmuştur; asetonda 
çözünebilen ve aseton da çözünemeyen kısım. Aseton da çözünebilen kısım 1000 
g/mol un altında bir molekül ağırlığına sahipken, asetonda çözünemeyen kısmın 1200 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  423 
 

g/mol veya daha yüksek bir molekül ağırlığına sahip olduğu rapor edilmiştir (Masuda, 
1993). Elde edilen polimerin yapı karakterizasyonu tam olarak aydınlatılamamıştır. 

 
Şekil 4. Triokzan ve karbon monoksitin klorosülfonik asit ile katyonik 

kopolimerleşmesi. 

Göktürk ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda (Gokturk, 2015; Gokturk, 2016); 
PGA’ nın triokzan (formaldehit kaynağı olarak) ve karbon monoksit’in Brønsted asidik 
koşullarda alternatif polimerleşmeleri sayesinde sentezlenebileceği gösterilmiştir. 
Formaldehit ve karbon monoksit gibi ucuz C1 monomerleri potansiyel olarak 
metanolden üretilebilir. Metanol yaklaşık 100 yıldır yeşil ve sürdürülebilir bir hammadde 
olarak bilinmektedir ve odunun distilasyonuyla elde edilebilmektedir (English, 2005). 
Karbon monoksit gazı da aynı şekilde tarımsal atıklardan, doğalgaz veya kömürden 
üretilebilmektedir. Metanol ve karbon monoksit biyokütleden elde edilebildiği için bu 
hammaddeler yardımıyla üretilen poliglikolik asit potansiyel olarak sürdürülebilir ve 
ucuz olmaktadır. Göktürk ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda (Gokturk, 2015; 
Gokturk, 2016); triokzan (formaldehit kaynağı olarak) ve karbon monoksitin (800 psi 
CO basıncında) triflik asit katalizörü yardımıyla katyonik olarak polimerleştirilmesi 
neticesinde sadece tek sentetik adımda % 92 verimde PGA sentezlenmiştir (Şekil 5). 
Elde edilen polimerin, ticari olarak satılan PGA ile aynı yapıya ve benzer fiziksel 
özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. 

 
Şekil 5. Triokzan ve karbon monoksit’ in katyonik polimerleşmesiyle PGA sentezi. 

PGA’nın yüksek kristallinitesinden dolayı yüksek Tm ve Tg’ ye sahip olması ticari bir 
plastik olarak kullanılmasını sınırlandırmaktadır. Kahverengi renge sahip olması da 
yine PGA’ nın paketleme polimeri olarak kullanılmasına engel teşkil etmektedir. PGA’ 
nın bu özelliklerini geliştirme amacıyla uygun komonomerler kullanılarak 
kopolimerleşme stratejisi uygulanabilir ve bu sayede PGA’ nın fiziksel özellikleri 
istenilen düzeye ayarlanabilir. PGA polimer zinciri arasına eklenen bir komonomer, 
PGA’ nın kristallinitesini bozar ve sonuç olarak çözünürlük artarken erime noktasının 
azalması beklenir. PGA’nın çözünürlüğüde yine bu komonomerin polimer zincirine 
eklenme oranı ile doğru orantılı olarak artış gösterecektir. 

Göktürk ve arkadaşları PGA’nın formaldehit ve karbon monoksitin katyonik 
polimerleşmesiyle elde edilebildiğini gösterdikten sonra, bu çalışmanın devamı olarak 
aynı polimerleşmeyi reaksiyon ortamına (karbon monoksit,  triokzan ve triflik asit) 
epoksit komonomeri de ekleyerek devam ettirmişlerdir (Reyhanoglu, 2019; 
Reyhanoglu, 2019; Reyhanoglu, 2019). Uzun yan zincire sahip epoksi komonomerleri 
kullanılarak yapılan kopolimerleşme işlemi sonucunda, PGA’ nın çözünürlüğünde 
önemli ölçüde artma gözlenmiş ve elde edilen poli(ester-eter)’ ler DMF, DMSO gibi 
organik çözücüler içerisinde çözünmeye başlamıştır. Yine aynı şekilde PGA’nın rengi 
de önemli ölçüde değişmiş ve beyaza yakın renklerde ürünler elde edilmiştir. Uzun yan 
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zincire sahip epoksit komonomerleri PGA’nın kristallinitesini bozarak, fiziksel 
özelliklerin değişmesine neden olmuştur.  

 

Şekil 6. PGA zincirine bazı epoksit katılması ile poli(ester-eter) eldesi. 

Bu çalışmada, PGA’nın fiziksel özelliklerini iyileştirme amacıyla epoksitler haricinde 
farklı bir komonomer olarak HMSTS’nin PGA zincirine katılma reaksiyonları 
gerçekleştirilmiştir. HMSTS’nin PGA zincirine katılması sonucunda, PGA’nın fiziksel 
özelliklerinde önemli ölçüde iyileştirmeler gözlenmiştir. Optimum polimerleşme 
koşulunu bulmak için polimerleşmeler farklı reaksiyon sıcaklıklarında ve değişik 
oranlardaki HMSTS konsantrasyonlarında gerçekleştirilmiştir. Optimum polimerleşme 
120 oC reaksiyon sıcaklığında ve % 5 mol HMSTS komonomerinin katılmasıyla 
gerçekleştirilen reaksiyonlar neticesinde elde edilmiştir. Elde edilen polimer FT-IR, 
TGA, DSC ve GPC analizleriyle karakterize edilmiştir. 

2. Materyal ve Metot 
2.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasallar 
Sodyum hidroksit (Merck, katalog# 1064981000), Diklorometan (Sigma-Aldrich, 
katalog# 24233), 1,1,1,3,3,3-Hekzafloroizopropanol (HFIP, Acros organics, katalog# 
147540250), Triflik asit (TfOH, Sigma-Aldrich, katalog# 158534), Triokzan (Acros 
organics, katalog# 140295000) ve Hekzametil siklotrisiloksan (HMSTS, Sigma-Aldrich, 
katalog# 235687) satın alınmış ve gerekli saflaştırma işlemleri yapıldıktan sonra 
kullanılmıştır. 
 
2.2. Çalışmada Kullanılan Alet ve Cihazlar 
Sentezlenen kopolimerlerin NMR (1H ve 13C NMR) karakterizasyonu için Bruker-
Instruments-NMR Spectrometer (DPX-400) kullanılmıştır. Deneylerde yüksek basınç 
reaktörü olarak PARR/USA marka 4766HT model, 300 mL karıştırmasız reaktör 
(titanyum, max çalışma sıcaklığı 2000 psi, 316 oC) kullanılmıştır. Kopolimerlerin FT-IR 
karakterizasyonları için Shimadzu IRAffinity-1S model FT-IR spektrometresi 
kullanılmıştır. Elde edilen kopolimerlerin TGA analizleri Mettler-Toledo TGA/DSC 1 
Star system termal analiz cihazı kullanılarak azot atmosferinde gerçekleştirilmiştir. 
Analizler için yaklaşık 5-10 mg numune alınmış ve oda sıcaklığından 500 oC sıcaklık 
aralığında dakikada 10 oC sıcaklık artış hızı ile bozunma sıcaklıkları tespit edilmiştir. 
DSC analizleri Mettler-Toledo DSC 1 Star system termal analiz cihazı kullanılarak azot 
atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Analizler için yaklaşık 5-10 mg numune alınmış ve -
50 oC’den 250 oC sıcaklık aralığında dakikada 10 oC sıcaklık artış hızı ile termal 
değişimler tespit edilmiştir. GPC analizleri Shimadzu LC-20AD ile gerçekleştirilmiştir. 
Cihazda Agilent PLgel mixed-B kolon mevcuttur. Analizler N,N`-Dimetilformamit (DMF) 
çözücüsü hareketli fazı ile 1 mL/dakika akış hızında 40 oC’de gerçekleştirilmiştir 
(polistiren standardı kullanılmıştır). 
 
2.3. Kopolimerlerin Sentezi  

Temsili kopolimerleşme prosedürü: ilk aşama olarak, azot atmosferi altında yüksek 
basınç reaktörü içerisine triokzan, hekzametil siklotrisiloksan, TfOH katalizörü ve bir 
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miktar DCM konulur. Reaktör daha sonra CO tankına bağlanır ve 800 psi basınçta CO 
gazı reaktöre eklenir. Reaksiyon ısısı istenilen sıcaklığa getirilerek polimerleşme 
başlatılır. Bu sıcaklıkta 72 saat karıştırılan reaksiyon daha sonra oda sıcaklığına 
soğutulup, polimerleşme soğuk bazik metanol ile sonlandırılır. Elde edilen ürün 
süzülür, metanol ve DCM ile birkaç defa yıkanır ve ürün yüksek vakum altında kurutulur 
(Gokturk, 2015; Gokturk, 2016). 

3. Bulgular 

Hekzametil siklotrisiloksan (HMSTS), polidimetil siloksan (PDMS) eldesi için 
kullanılabilen monomerlerden bir tanesidir. HMSTS triflik asit katalizörü eşliğinde 
katyonik olarak polimerleşerek PDMS’i verebilmektedir (Nicol, 1994). Tıpkı PGA 
sentezinde olduğu gibi, PDMS eldesinde kullanılabilen monomerlerden biri olan 
HMSTS’in triflik asit katalizörü eşliğinde karbon monoksit ile katyonik olarak 
polimerleşebilmesinin mümkün olup olmadığını incelemek öncelikli olarak yaptığımız 
araştırma olmuştur (Şekil 7). Uyguladığımız değişik asit katalizörleri (Triflik asit ve p-
TSA) ve farklı sıcaklıklarda yapılan denemeler neticesinde hekzametil 
siklotrisiloksan’ın karbon monoksit ile uygulanan reaksiyon koşullarında katyonik 
polimerleşme vermediği sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 7).  

 

Şekil 7. Hekzametil siklotrisiloksan (HMSTS) ve karbon monoksitin katyonik olarak 
polimerleştirilmesi. 

Bilindiği üzere PDMS endüstride oldukça fazla kullanım alanına sahip bir polimerdir 
(örneğin kaplama, yapıştırma, biyomedikal aletler vb.). PDMS oldukça esnek yapılı bir 
polimerdir. Bu polimerin esnek yapıda olması, PGA zinciri içerisine dimetilsiloksan 
birimlerinin katılmasıyla, PGA’nın fiziksel ve mekanik özelliklerinin önemli ölçüde 
değişebileceği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Düşük camsı geçiş sıcaklığı, 
biyouyumluluğu ve yüksek konformasyonel esneklik gibi özelliklere sahip olmasından 
dolayı, PDMS’in daha özelde de silikon asetal fonksiyonel gruba sahip birimlerin, PGA 
zincirine eklenmesinin PGA’ nın mekanik ve termal özelliklerinin iyileştirilmesi 
açısından yarar sağlayacağı düşünülmüştür. Triokzan, hekzametil siklotrisiloksan ve 
CO ile yapılan kopolimerleşme denemelerinde, HMSTS’ın PGA zincirine katılma 
yapabildiği gözlenmiştir (Şekil 8).  

 

Şekil 8. Hekzametil siklotrisiloksan’ın (HMSTS) PGA zincirine katılması. 

HMSTS’nin PGA zincirine katılması için gerekli optimum kopolimerleşme koşulunu 
belirlemek amacıyla, farklı reaksiyon sıcaklığı ve HMSTS’nin farklı 
konsantrasyonlarında, triokzan ve karbon monoksit ile gerçekleştirdiği kopolimerleşme 
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davranışındaki değişim gözlenmiş ve optimum kopolimerleşme koşulu bulunmuştur 
(Tablo 1). Elde edilen bulgulara göre HMSTS ile gerçekleştirilen kopolimerleşme 
reaksiyonunun, sıcaklık değişimine karşı oldukça duyarlı olduğu gözlenmiş ve 120 
oC’de en yüksek verimde kopolimer elde edilmiştir (Tablo 1, deney no 4). 110 oC (Tablo 
1, deney no 5) ve 130-170 oC sıcaklık aralıklarında (Tablo 1, deney no 1, 2 ve 3) 
gerçekleştirilen reaksiyonlarda ise polimerleşme verimi daha düşük çıkmıştır. 
Polimerleşme veriminin sıcaklık artışıyla azalmasının, HMSTS bileşiğinin daha yüksek 
sıcaklıklarda polimerleşmeye katılamaması ve reaksiyonu sonlandırması nedeniyle 
olduğu düşünülmektedir. Düşük sıcaklıklarda verimin azalmasını ise, triokzan (yani 
formaldehit) ve karbon monoksitin düşük sıcaklıklarda düşük verimlerde polimerleşme 
reaksiyonu vermesinden dolayı kaynaklandığı şeklinde yorumlamaktayız. Optimum 
reaksiyon sıcaklığı belirlendikten sonra HMSTS’nin konsantrasyonunun optimizasyonu 
denemelerine başlanmış ve 120 oC’de gerçekleştirilen reaksiyonlar neticesinde 
HMSTS’nin % 5 mol olarak reaksiyona eklendiği koşulların en yüksek verimde ürün 
verdiği gözlenmiştir. Reaksiyona eklenen HMSTS miktarı arttıkça polimerleşme 
veriminin önemli ölçüde düştüğü ve/veya verim elde edilemediği görülmektedir (Tablo 
1, deney no 6 ve 7). 

Diğer bir optimizasyon parametresi olan karbon monoksit basıncının polimerleşmeye 
etkisi ise önceki çalışmalarımızda (Gokturk, 2015; Gokturk, 2016) gösterildiği için 
incelenmemiş ve polimerleşme reaksiyonları optimum basınç olarak 800 psi CO 
basıncı altında gerçekleştirilmiştir. Oldukça düşük CO basınca altında gerçekleştirilen 
polimerleşme reaksiyonlarında (250 ve 480 psi) polimer zinciri içerisine CO katılması 
gerçekleşmemiş, basınç biraz daha arttırıldığında ise (700 psi) zincir içerisine CO 
katılması gerçekleşmiş ancak verim 800 psi CO ile kıyaslandığında daha düşük 
çıkmıştır. 800 psi’dan daha yüksek CO basıncında ise (1000 psi CO basıncı) 
polimerleşme veriminde değişiklik olmadığı için daha yüksek basınçlara çıkılmasının 
polimerleşme verimini arttıramayacağı sonucuna varılmıştır (Gokturk, 2015; Gokturk, 
2016). 

CO basıncına ilaveten bir diğer optimizasyon parametresi olan reaksiyon süresi de 
daha önceki çalışmalarımızda gösterildiği için incelenmemiş (Gokturk, 2015; Gokturk, 
2016) ve polimerleşme reaksiyonları optimum reaksiyon süresi olarak 72 saat’de (3 
gün) gerçekleştirilmiştir. Karbon monoksitin zayıf nükleofilik karakterinden dolayı 
reaksiyon süresi kısa tutulduğu zaman polimerleşme verimi oldukça düşmektedir. 
Reaksiyon süresi 72 saatten fazla tutulduğunda ise polimerleşme verimi 
değişmemektedir (Gokturk, 2015; Gokturk, 2016). Bu sebeple tüm polimerleşme 
reaksiyonları 72 saat (3 gün) reaksiyon süresiyle gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 9. Polimer 4 (Tablo 1, No 4) için FT-IR spektrumu. 
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Polimer 4’ ün (Tablo 1) FT-IR spektrumuna bakıldığında 1740 cm-1’de ester karbonil 
piki net bir şekilde görülmektedir (Şekil 9). Bu bant bize karbon monoksitin başarılı bir 
şekilde polimerleşmeye katılıp polimer zincirindeki ester oluşumunun gerçekleştiğini 
kanıtlamaktadır. Buna ilaveten 2900 cm-1 civarında C–H esneme, 1450 cm-1 civarı –
CH2 bükülme bandı, 1100 cm-1 civarında Si–O esneme bandı ve 800 cm-1 civarında 
Si–CH3 sallanma bandı tahmin edilen yapıyı destekler niteliktedir. 

 

 

Tablo 1. PGA zincirine hekzametil siklotrisiloksan (HMSTS) katılma sonuçları. 

Tp = reaksiyon sıcaklığı, T90 = numunenin %10’unun sıcaklıkla bozulup, %90 kalıntının kaldığı sıcaklık, T50 = %50 
kalıntının kaldığı sıcaklık, Tg = camsı geçiş sıcaklığı, Tm = erime sıcaklığı, Mw = ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı, 
PDI = Polidispersite indeksi. aReaksiyonlar 95 mmol (8.55 g) triokzan ve 5 mmol (1.112 g, 1.09 mL) HMSTS 
komonomeriyle, 1 mol% TfOH (1 mmol TfOH) başlatıcısı kullanılarak, diklorometan çözücüsü içerisinde, 800 psi 
CO basıncı altında ve 72 saat reaksiyon süresi ile gerçekleştirilmiştir. bReaksiyon 90 mmol (8.1 g) triokzan ve 10 
mmol (2.225 g, 2.18 mL) HMSTS komonomeriyle, diğer koşullar aynı kalacak şekilde gerçekleştirilmiştir. cReaksiyon 
80 mmol (7.2 g) triokzan ve 20 mmol (4.45 g, 4.36 mL) HMSTS komonomeriyle, diğer koşullar aynı kalacak şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

 

HMSTS komonomeri ile gerçekleştirilen polimerleşme deneylerinden elde edilen 
ürünlerin termal analiz (Termogravimetrik analiz, TGA) sonuçlarına göre (Tablo 1); 
yüksek reaksiyon sıcaklıklarında elde edilen kopolimerler (örneğin Tablo 1 deney no 
1, 2 ve 3), daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen kopolimerleşmelerden elde edilen 
ürünlere göre (örneğin Tablo 1 deney no 4 ve 5) daha yüksek termal kararlılığa sahip 
olmuşlardır. Yüksek sıcaklıklarda elde edilen kopolimerlerin yapısında HMSTS’nin 
katılma oranı az olduğundan kopolimer aslında PGA homopolimerine benzemekte ve 
dolayısıyla termal kararlılığı da o ölçüde artmaktadır. Optimum polimerleşme koşulu 
olarak belirlenen Tablo 1 deney no 4 koşulundan elde edilen polimer ise ortalama 
termal kararlılığa sahip olmuştur. Tablo 1 deney no 4 koşulundan elde edilen polimer 
TGA termogramı Şekil 10’da verilmiştir. 

No 

Triokzan / 
HMSTS % 

mol 

Tp 
(oC) 

Verim 
(g) 

Verim 
(%) 

HMSTS’ın polimer 
zincirine katılma 

oranı (%) 

T90 

(oC) 

T50  

(oC) 

Tg 

(oC) 

Tm 
(oC) 

Mw 
(g/mol) 

PDI 

1a 95/5 170 6.6 38 0.7 276 313 56 207 5800 2.49 

2a 95/5 150 11.0 62 1.6 258 293 18 191 6000 2.11 

3a 95/5 130 11.5 65 2.4 248 294 19 185 6400 2.60 

4a 95/5 120 13.6 77 3.1 245 283 7 181 7100 2.21 

5a 95/5 110 10.9 62 3.5 238 277 11 175 5000 2.11 

6b 90/10 120 4.7 27 8.4 211 261 25 172 2050 1.61 

7c 80/20 120 0 0 0 _ _ _ _ _ _ 
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Şekil 10. Polimer 4 (Tablo 1, No 4) için TGA termogramı. 

Elde ettiğimiz polimerlerin fiziksel özelliklerini kıyaslamak için kullandığımız en önemli 
parametrelerden biri olan polimerlerin erime sıcaklıkları da Tablo 1’ den elde ettiğimiz 
bulgulara göre bize önemli bilgiler sunmaktadır. Tablo 1 detaylı olarak incelendiğinde; 
polimerlerin erime sıcaklıklarının reaksiyon sıcaklığıyla doğru orantılı olarak arttığı, 
ancak HMSTS konsantrasyonu arttırıldığında ise ters orantılı olarak azaldığı sonucu 
gözlenmektedir. Polimerleşme sıcaklığı arttırıldığında HMSTS polimer zincirine 
katılımı kısıtlanmaktadır, bu sebeple daha az HMSTS’nin polimer zincirine katılması 
neticesinde PGA homopolimerine yakın özellikte kopolimer elde edileceğinden elde 
edilen kopolimerlerin erime sıcaklıkları yüksek çıkmaktadır. Tam tersini 
düşündüğümüzde ise, polimer zincirine eklenen HMSTS komonomeri PGA’nın kristal 
yapısını bozacağından ve dolayısıyla polimerler arası etkileşimi azaltacağından erime 
noktası da polimer içerisindeki HMSTS oranı arttırıldığında azalmaktadır. Erime 
noktası için yapılan tüm bu yorumlar malesef camsı geçiş sıcaklıkları için 
yapılamamaktadır. Elde edilen kopolimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları ile reaksiyon 
sıcaklığı ve HMSTS’nin reaksiyona katılma oranı arasında herhangi bir ilişki 
kurulamamaktadır. Tablo 1 deney no 4 koşulundan elde edilen polimerin DSC 
termogramı Şekil 11’de verilmiştir. 

 

Şekil 11. Polimer 4 (Tablo 1, No 4) için diferansiyel taramalı kalorimetri analizi (DSC) 
sonucu. 

Elde edilen polimerlerin molekül ağırlıkları GPC analiz cihazıyla ölçülmüştür. En 
yüksek ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı (Mw) 7100 g/mol olarak bulunmuştur (Tablo 
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1 deney no 4). Heterojenlik indeksi 2.21 olarak bulunmuştur, bu da bize elde edilen 
polimerlerin makul derecede molekül ağırlığı dağılımına sahip olduğunu 
göstermektedir (Şekil 12). 

 

 

 

Şekil 12. Polimer 4 (Tablo 1, No 4) için GPC kromatogramı. 

4. Sonuçlar 

Sonuç olarak; Triokzan (formaldehit kaynağı olarak kullanıldı), karbon monoksit ve 
HMSTS kullanılarak poliglikolik asit (PGA) kopolimerleri elde edilmiştir. 
Kopolimerleşme reaksiyonları için bulunan optimum reaksiyon sıcaklığı PGA 
homopolimerinin eldesinde gereken sıcaklığa (170 oC) göre oldukça düşüktür. Yapılan 
denemelerde HMSTS ile gerçekleştirilen polimerleşme reaksiyonlarının 120 oC’de en 
yüksek verim ve molekül ağırlığında polimer verdiği sonucuna varılmıştır. 
Kopolimerleşme stratejisi sayesinde PGA’nın fiziksel özellikleri önemli ölçüde 
iyileştirilmiş ve beyaza yakın renklerde ve çoğu organik solvent içerisinde yüksek 
çözünürlüğe sahip PGA kopolimeri elde edilmiştir. Bu sayede elde edilen kopolimerin 
yapı karakterizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Termal analiz sonuçları 
(DSC termogramları) sentezlenen kopolimerlerin erime sıcaklıklarının PGA 
homopolimerine kıyasla önemli ölçüde düşük olduğunu göstermiştir. HMSTS’nin 
konsantrasyonu arttırıldığı zaman (ör: % 20 mol’e çıkarıldığı zaman) polimerleşme 
ürünü elde edilememiştir. Elde edilen kopolimerin hem fiziksel özellikleri ve hem de 
verim ve molekül ağırlığı bakımından en uygun reaksiyon koşulunun % 5 mol 
HMSTS’nin reaksiyona eklenmesiyle elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet: Son zamanlarda, enzimlerle katalizlenen polimerleşme reaksiyonları yeni bir 
yöntem olarak oldukça fazla çalışılan konulardan biri olmuştur.  Poliaromatik 
bileşiklerin enzimatik olarak sentezlenmesi, fenol ve anilin türevlerinin 
oksidoredüktaz enzim katalizörleriyle oksidatif polimerleşmeleri sayesinde 
başarıyla gerçekleştirilmektedir. Horseradish peroksidaz enzimi kullanılarak 
gerçekleştirilen değişik türdeki fenolik bileşiğin polimerleştirilmesiyle yeni türlerde 
fenolik rezinler elde edilmektedir. Bu rezinlerin çoğunun geleneksel olarak bilinen 
oksidasyon veya elektroliz yöntemleriyle sentezlenmesi oldukça zordur. Enzimlerin 
organik çözücülerde ve yüksek sıcaklıklarda denatürasyona uğramaları, sulu 
çözeltilerde kararsız oluşları ve oldukça pahalı olmaları sebebiyle endüstriyel 
ölçekteki kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle, enzimleri katalitik aktivitelerini ve 
kararlılıklarını arttırıcı immobilizasyon yöntemlerini bulmak oldukça önemlidir. 

Literatürde, HRP enziminin Cu²⁺ iyonları içine katılmasıyla elde edilen nano 
biyokatalizörler serbest enzime kıyasla oldukça yüksek katalitik aktivite ve kararlılık 
göstermektedir. Bu çalışmada 3-florofenol bileşiğinin, Cu²⁺ iyonlarının HRP 
enzimiyle oluşturdukları hibrit nano biyokatalizörler yardımıyla polimerleşmesi 
gerçekleştirilmiştir. Oldukça güçlü elektron çekici flor atomunun polimerleşmeye 
etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Horseradish peroksidaz, 3-Florofenol, Enzimatik 
polimerleşme. 

 

1. Giriş 

Enzimler yüksek reaksiyon seçiciliği, yüksek katalitik aktivite ve düşük toksisite gibi 
sahip olduğu kendilerine özgün özelliklerden dolayı oldukça kullanışlı 
biyokatalizörlerdir. Kimya, eczacılık, tıp ve endüstri gibi birçok bilimsel ve teknolojik 
alanda kullanılmaktadırlar (Kim, 2008; Ge, 2009). Ancak serbest enzimlerin sulu çözelti 
içerisindeki kararlılıklarının az oluşu birçok uygulamada kullanımına engel teşkil 
etmektedir (Cao, 2005). Buna ilaveten, reaksiyon esnasında çözeltideki katalitik 
aktivitesini kaybetmesi, yüksek maliyeti ve tekrar kullanımının kısıtlı oluşu, serbest 
enzimlerin en önemli dezavantajları olarak bilinmektedir (Yu, 2005). Bu problemlerin 
çözümü için, enzim immobilizasyonu tekniği geliştirilmiştir. Son zamanlarda, metal ve 
manyetik nanomateryaller, polimer esaslı nanofiberler, silikon ve karbon esaslı 
nanomateryaller gibi değişik nanomateryaller enzim immobilizasyonunda destek 
olarak kullanılmaktadır (Zhu, 2013; Lee, 2009).  

Geleneksel olarak enzimler nanomateryallerin üzerine dört temel etkileşim sayesinde 
immobilize olabilirler; fiziksel adsorpsiyon, kovalent, tuzaklama ve çapraz bağlanma. 
Genel olarak, immobilizasyon ile enzimin aktivitesinin ve kararlılığının artması beklenir. 
İmmobilize enzimler, hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması sebebiyle çoğu serbest 
enzime kıyasla yüksek kararlılık gösterirler. Buna karşılık aktiviteleri ise 
immobilizasyondan sonra azalış gösterir. Bunun dört temel sebebi vardır: 1) 
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immobilizasyon işlemlerinde genellikle organik solvent kullanımı gerekir ve organik 
solventler enzimlerin bazı aktif kısımlarını deaktive eder, 2) immobilizasyon prosesi 
esnasında enzimin aktif kısımlarının kısmen kapanması ve enzimin daha az ulaşılabilir 
olması, 3) destek üzerinde enzimin uygun olmayan konformasyona sahip olması, 4) 
enzim ve substrat arasındaki kütle-transfer sınırlamaları (Frenkel-Mullerad, 2005; 
Temoc, 2013). Tüm bu sebeplerden ötürü immobilize enzimlerin birçok alandaki 
kullanımı sınırlanmaktadır.  

Son zamanlarda, Zare ve arkadaşları tarafından, enzimlerin kararlılık ve aktivitelerini 
arttıran yeni bir immobilizasyon yöntemi geliştirilmiştir (Zare, 2012). Geleneksel 
immobilizasyon yöntemlerinin aksine, Zare ve arkadaşları protein ve metal 
iyonlarından oluşan çiçek şekilli organik-inorganik hibrit nano yapıların, serbest ve 
immobilize enzimlere kıyasla oldukça yüksek enzim aktivitesi ve kararlılığı gösterdiğini 
rapor etmişlerdir. Bu çalışmanın devamında Zeng ve arkadaşları aynı sentetik 
yaklaşımla CaHPO4-amilaz nano çiçekleri rapor etmişler (Zeng, 2013) ve Yang ve 
arkadaşları da enzim-inorganik nano çiçekler üreterek hidrojen peroksit ve fenol 
tespitini göstermişlerdir (Yang, 2014).  

Önceki çalışmalarımızda, horseradish peroksidaz (HRP) enzimi ve bakır iyonlarından 
(Cu2+) oluşan HRP-Cu2+ hibrit nano biyokatalizörün sentezini ve oldukça yüksek 
katalitik aktivite ve kararlılık gösterdiğini rapor etmiştik (Ocsoy, 2015). Bu çalışmada; 
fenol türevi bir bileşik olan 3-florofenol’ün HRP-Cu2+ hibrit nano biyokatalizörü eşliğinde 
polimerleşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu katalizörün 3-florofenol’ün polimerleşmesi 
üzerine gösterdiği katalitik etkiyi incelemek bu çalışmamızın ana hedefi olmuştur. Bu 
polimerleşme ile meta- konumunda oldukça elektron çekici bir atom olan flor’un fenol 
halkasının polimerleşmesi üzerine etkisi incelenmiştir. Optimum polimerleşme koşulu 
için reaksiyon sıcaklığı, pH ve katalizör konsantrasyonu gibi parametrelerin 
optimizasyonu gerçekleştirilmiş ve pH 7.4 PBS (phosphate buffered saline) tamponu 
içerisinde 30 oC reaksiyon sıcaklığında ve % 10 katalizör katılmasıyla gerçekleştirilen 
reaksiyonlar neticesinde en yüksek verimde ve molekül ağırlığında polifenol elde 
edilmiştir. Sentezlenen polimerin yapısı FT-IR, TGA, DSC ve GPC analizleriyle 
aydınlatılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasallar 

3-Florofenol (Merck, katalog # 818515), tampon çözeltiler (pH = 7.0, 7.4 ve 8.0), 
hidrojen peroksit (H2O2, Sigma-Aldrich, katalog #18304), N,N`-dimetilformamit (N,N’-
DMF, Merck, Katalog #110983) ve bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O, Katalog 
# 1027871000) ilgili firmalardan satın alındı ve alındıkları şekliyle kullanıldı. 
Horseradish peroksidaz (HRP) enzimi AppliChem, practical grade II, (Katalog #A3800) 
firmasından satın alındı ve o şekilde kullanıldı. 
 

2.2. Çalışmada Kullanılan Alet ve Cihazlar 

FT-IR spektrumu Shimadzu IRAffinity-1S spectrometer cihazı ile analiz edilmiştir. 
Analizler 4000–400 cm−1 aralığında ve numune başına 64 tarama yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ölçümleri Mettler-Toledo 
DSC 1 Star system cihazı ile azot atmosferinde –50 ile 250 oC aralığında dakikada 10 
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oC sıcaklık artış hızıyla gerçekleştirilmiştir. Termogravimetrik analiz (TGA) ölçümleri 
Mettler-Toledo TGA/DSC 1 Star system cihazı ile azot atmosferinde 25-1000 oC 
aralığında dakikada 10 oC sıcaklık artış hızıyla gerçekleştirilmiştir. Jel geçirgenlik 
kromatoğrafisi (GPC) analizi Shimadzu LC-20AD Instrument cihazı ile refraktif index 
dedektörü ve Agilent PLgel mixed-B kolonu kullanılarak HPLC grade N,N`-
dimetilformamit (DMF) çözücüsü ile 40 oC’de ve 1 mL/dakika akış hızında 
gerçekleştirilmiştir. GPC kalibrasyonu polistiren (PS) standardı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

2.3. HRP-Cu2+ Hibrit Nano Biyokatalizörün Sentezi 

120 mM CuSO4 çözeltisi hazırlanır ve bu çözelti üzerine pH 7.4 PBS tamponu 
içerisindeki HRP enzimi (0,2 mg/mL konsantrasyonda) eklenir. Elde edilen çözelti 
homojenliği sağlamak amacıyla bir süre karıştırılıp, +4 oC de 3 gün inkübasyona 
bırakılır. İnkübasyondan sonra mavi renkte çökelti elde edilir. Karışım daha sonra 
santrifüj edilir ve çökelek suyla yıkanarak tekrar santrifüj edilir. Bu işlem birkaç defa 
tekrarlanarak reaksiyona girmeyen kısımlar uzaklaştırılmış olur. Daha sonra toplanan 
nano biyokatalizörler oda sıcaklığında vakum altında kurutulur ve polimerleşme için 
kullanılır (Somturk, 2015). 

2.4. 3-Florofenol’ün HRP-Cu2+ Hibrit Nano Biyokatalizörü ile Polimerleştirilmesi 

 
Şekil 1. 3-florofenol’ün HRP-Cu2+ nano biyokatalizörü ile polimerleştirilmesi. 

 
100 mg 3-florofenol ve 10 mg HRP-Cu2+ nano biyokatalizörü 5 mL tampon çözelti 
içerisine konulur ve reaksiyon istenilen sıcaklığa ayarlanır. Elde edilen karışım üzerine 
belirli aralıklarla H2O2 eklenir. Reaksiyon 24 saat aynı sıcaklıkta karıştırılır. Reaksiyon 
sonunda, çökmüş durumdaki polimer santrifüj edilerek ayrılır. Elde edilen ürün su ve 
metanol ile yıkanarak 60 oC’ de kurutulur (Şekil 1) (Kocak, 2016). 

3. Bulgular 

Bu çalışmada; meta- yani 3- konumunda flor atomu bulunan fenolik bileşiğin hibrit 
HRP-Cu2+ nano biyokatalizörü ile polimerleşmesi incelenmiş ve elde edilen polimerin 
karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Optimum polimerleşme koşulunu 
bulmak amacıyla üç farklı tampon çözelti (pH 7.0, 7.4 ve 8.0) içerisinde, farklı reaksiyon 
sıcaklıklarında ve farklı katalizör konsantrasyonlarında gerçekleştirilen polimerleşme 
reaksiyonları incelenmiştir. Tüm polimerleşmeler hava atmosferinde ve hidrojen 
peroksit oksidant’ı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 1. 3-florofenol’ün HRP-Cu2+ nano katalizörü ile polimerleştirilmesi 

Deney 
No 

Katalizör / 
monomer miktarı 

(mg) 

pH Tp 
(oC) 

Verim 
(mg) 

Verim 
(%) 

1 10/100 7.4 20 45 45 

2 10/100 7.4 30 65 65 

3 10/100 7.4 40 56 56 

4 10/100 7.0 30 47 47 

5 10/100 8.0 30 59 59 

6 5/100 7.4 30 34 34 

7 15/100 7.4 30 68 68 

8 20/100 7.4 30 71 71 

Tp : polimerleşme sıcaklığı. 

Öncelikli olarak optimum reaksiyon pH’sı belirlenmiştir. Hibrit HRP-Cu2+ nano 
biyokatalizörü ile gerçekleştirilen polimerleşmelerde, çözelti pH’sı reaksiyon verimini 
ve elde edilen polimerin molekül ağırlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Çözelti 
pH’sının polimerleşme üzerine etkisini incelemek amacıyla üç farklı pH tamponunda 
(pH 7.0, 7.4 ve 8.0) reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. HRP enzimi pH < 5.0 (Wang, 
2009) ve pH> 9.0 (Sheldon, 2007) koşullarında oldukça düşük katalitik aktivite 
göstermektedir. Bu nedenle bu aralıklardaki pH tamponları reaksiyonlarda 
denenmemiştir. Çözelti pH’sının reaksiyon verimi ve elde edilen polimerin molekül 
ağırlığı üzerine etkisi Tablo 1’de verilmiştir. Optimum polimerleşme pH 7.4 PBS 
tamponu içerisinde gerçekleşmiştir. Reaksiyon verimi ve polimerin molekül ağırlığı pH 
7.4’den küçük ve büyük olduğu koşullarda daha düşük çıkmıştır. Elde edilen düşük 
verimler muhtemelen reaksiyonlarda oluşan oligomerik yapıların metanol ve su ile 
yıkama esnasında üründen uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır.  
Reaksiyon sıcaklığının polimerleşme üzerine etkisi de Tablo 1’de görülmektedir. 3-
florofenol bileşiğinin polimerleşmesinde, 30 oC reaksiyon sıcaklığı en yüksek reaksiyon 
verimi (% 65) ve en yüksek sayıca ortalama molekül ağırlığında (Mn= 9700 g/mol) 
polimer eldesi için optimum koşul olduğu görülmektedir. 30 oC’den düşük ve yüksek 
sıcaklıklarda ise reaksiyon verimi ve elde edilen polimerin molekül ağırlığı düşmektedir. 
HRP enzimi 60 oC ve üzerindeki sıcaklıklarda termal olarak deaktive olmaktadır. Bu 
nedenle reaksiyonlar yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilmemiştir (Fernandez-Lafuente, 
2009). 
 
Katalizör miktarının reaksiyon verimi üzerine etkisi de yine Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre, katalizörün ağırlıkça %10 miktarında eklendiği koşulun 
(Tablo 1, deney no 2) optimum reaksiyon koşulu olduğu sonucu çıkmaktadır. Katalizör 
konsantrasyonu ağırlıkça % 5 oranına düşürüldüğünde reaksiyon verimi önemli ölçüde 
düşmektedir. Katalizör oranı arttırıldığında ise verimdeki artış oldukça önemsiz bir 
değerde olmaktadır. Bu sebeple optimum katalizör konsantrasyonu ağırlıkça % 10 
olarak belirlenmiştir.   
 

Şekil 2’de HRP-Cu2+ hibrit katalizörü ile 3-florofenol’ün polimerleştirilmesi sonucu 
oluşan ürünün FT-IR spektrumu görülmektedir. Fenol halkasına ait –OH grubu esneme 
titreşimi 3300 cm-1 civarında geniş band olarak görülmektedir. 1500 ve 1450 cm-1 
civarında gözlenen absorpsiyon bandları polimer zincirindeki aromatik –C=C– 
bağlarından kaynaklanmaktadır. 1650, 1700 ve 1100 cm-1 civarında gözlemlenen 
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bantlar –C–O– bağına ait titreşimleri göstermektedir (Kumbul, 2015). 1200 cm-1’de 
gözlemlenen pik ise C-F esneme titreşimini göstermektedir.  
 

 
Şekil 2. Tablo 1 deney no 2’den elde edilen polimer için FT-IR spektrumu. 

Elde edilen polimerin termal kararlılığı termogravimetrik analiz ile belirlenmiştir. Azot 
atmosferinde ve 25-1000 oC aralığında gerçekleştirilen termal bozunma deneyleri 
sonucunda (Şekil 3); ürünün kütle kaybı yaklaşık olarak 100 oC civarında 
başlamaktadır. Ürünün % 10’luk kütle kaybı 235 oC’de ve % 50’lik kütle kaybı ise 643 
oC’de gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar polimerin termal olarak oldukça kararlı 
olduğunu göstermektedir. Polimer zincirindeki uzun konjugasyondan dolayı termal 
kararlılığın arttığı tahmin edilmektedir (Yildirim, 2016; Isci, 2016). Elde edilen polimerin 
1000 oC’deki kalıntı yüzdesi ise % 30 olarak bulunmuştur. 
 

 
Şekil 3. Polimer (Tablo 1, deney no 2) için Termogravimetrik analiz sonucu. 

Tablo 1 deney no 2’den elde edilen ürünün diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) 
analizi Şekil 4’te gösterilmiştir. DSC analizinden elde edilen sonuca göre ürün 2 adet 
endotermik pik göstermektedir. 66 oC’de gözlemlenen pikin polimerin camsı geçiş 
sıcaklığını (Tg) gösterdiği düşünülmektedir. 411 oC’de gözlenen diğer endotermik pikin 
ise polimerin erime sıcaklığını gösterdiği düşünülmektedir (Kumbul, 2016). 
 

 
Şekil 4. Polimer (Tablo 1, deney no 2) için diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) 

analizi sonucu. 
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Elde edilen ürünün molekül ağırlığı GPC analiz cihazıyla DMF hareketli fazı 
kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 5). En yüksek sayıca ortalama molekül ağırlığı (Mn) 
9700 g/mol olarak bulunmuştur, buradan polimerleşme derecesinin (DP) yaklaşık 
olarak 87 olduğu sonucu çıkmaktadır (Tablo 1, deney no 2). Heterojenlik indeksi (PDI) 
1.11 olarak bulunmuştur, bu da bize elde edilen polimerlerin nispeten dar molekül 
ağırlığı dağılımına sahip olduğunu göstermektedir. Elektron çekici flor atomunun varlığı 
fenol halkasının aktivitesini oldukça azaltmaktadır. Dolayısıyla elde edilen polimerlerin 
bu sebeple düşük verimlerde ve düşük molekül ağırlıklarında oldukları sonucuna 
varılmıştır. 

 
Şekil 5. Tablo 1 deney no 2’den elde edilen ürünün GPC analiz sonucu. 

4. Sonuçlar 

Sonuç olarak meta-flor grubu içeren polifenol HRP-Cu2+ hibrit nano biyokatalizörü 
eşliğinde 3-florofenolün pH 7.4 koşulunda 30 oC reaksiyon sıcaklığında polimerleşmesi 
ile % 65 verimle başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Elde edilen polimer fenilen ve 
oksifenilen tekrarlanan birimlerine sahiptir. Termal analiz sonuçlarına göre elde edilen 
polimer termal olarak % 10’ luk kütle kaybına 235 oC’de, % 50’ lik kütle kaybına ise 643 
oC’de göstermektedir. Bu sonuçlar elde edilen polimerin uzun konjuge polimer zincirine 
sahip olduğundan termal olarak oldukça kararlı olduğunu göstermektedir. 
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Abstract: In this paper, the Generalized Regularized Long Wave (GRLW) Equation 
is solved by using moving least squares collocation method. Single solitary wave 
motion, interaction of two solitary waves and the Maxwellian initial condition test 
problems are studied to show the accuracy of the method. Numerical values of the 
conservation of mass, momentum and energy are found for each test problems. 
For the single solitary wave motion whose analytical solution was known 𝐿2 and 𝐿∞ 
error norms were calculated. Obtained numerical results are compared with some 
results in the literature. 

Keywords: Moving least squares approximation, GRLW equation. 

 

1. Giriş 

The Generalized Regularized Long wave (GRLW) equation is given by (Peregrine, 
1966), (Peregrine, 1967) as a model for small amplitude long waves on the surface of 
water and as follows  

 𝑢𝑡 + 𝑢𝑥 + 𝑝(𝑝 + 1)𝑢
𝑝𝑢𝑥 − 𝜇𝑢𝑥𝑥𝑡 = 0                                                               (1) 

where 𝜇, 𝑝 are positive integers and subscripts 𝑥 and 𝑡 denote space and time 
derivatives, respectively. 

The GRLW equation has the following analytical solution given by (Gardner, 1997), 
(Anjan, 2010) 

𝑢(𝑥, 𝑡) = √
𝑐(𝑝+2)

2𝑝
sech2 (

𝑝

2
√

𝑐

𝜇(𝑐+1)
[𝑥 − (𝑐 + 1)𝑡 − 𝑥0])

𝑝

                                        (2)  

where 𝑥0 arbitrary constant. 

The GRLW equation has been studied with various numerical methods by some 
authors. A literature survey of these studies are given shortly as follows. The GRLW 
equation was solved numerically by using a Petrov-Galerkin method (Roshan, 2012), 
finite difference method (Zhang, 2005), Adomian decomposition method (Kaya, 2004), 
(Kaya, 2003) ,variational iteration method (Soliman, 2005), a meshless method (Wang, 
2011) respectively. 

Recently, applications of Moving Least Squares Collocation (MLSC) method has 
gained very important to find the numerical solutions of nonlinear partial differential 
equations. The aim of this study is to solve the GRLW equation numerically by using 
MLSC method. The accuracy of mentioned method is tested with different test 
problems. 
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2. The moving least squares approximation 

The moving least squares collocation (MLSC) approximation will be applied to Eq. (1). 
(Lancaster, 1981) defined a local approximation for MLS approximation as follow  

 

                                   𝑢ℎ(𝐱) = ∑𝑚𝑖=1 𝑝𝑖(𝐱)𝑎𝑖(𝐱) = 𝐩
𝑇(𝐱)𝐚(𝐱)                                  (3) 

                
where 𝑝𝑖(𝐱) is the given monomial basis function of order 𝑚, 𝑎𝑖(𝐱) are the unknown 
coefficients of basis functions at spatial coordinates 𝐱. The unknown coefficients 𝑎𝑖(𝐱) 
will be determined by minimizing a weighted discrete 𝐿2 norm. Therefore, the quadratic 
form is written as  
 

 𝐽(𝐱) = ∑
𝑁

𝑖=1
𝜔(𝐱 − 𝐱𝑖)[𝑢

ℎ(𝐱) − 𝑢(𝐱𝑖)]
2 

 = ∑
𝑁

𝑖=1
𝜔(𝐱 − 𝐱𝑖)[∑

𝑚
𝑗=1 𝑝𝑗(𝐱)𝑎𝑗(𝐱) − 𝑢(𝐱𝑖)]

2
 

 
where 𝜔(𝐱 − 𝐱𝑖) are weight functions, 𝐱𝑖 are nodes of spatial coordinates 𝐱. To find the 
value of vector 𝐚(𝐱) by minimizing the 𝐽 we obtain  
 

 
𝜕𝐽

𝜕𝐚
= 𝐀(𝐱)𝐚(𝐱) − 𝐁(𝐱)𝐮 = 0 

 
so this can be written in the equation system  
 

 𝐀(𝐱)𝐚(𝐱) = 𝐁(𝐱)𝐮, 
 

from this resulting equation 𝐚(𝐱) is found as 
 

 𝐚(𝐱) = 𝐀−1(𝐱)𝐁(𝐱)𝐮 
 

where the matrices 𝐀(𝐱), 𝐁(𝐱), 𝐮, 𝐖(𝐱) and 𝐩(𝐱) are defined as follow: 
 

 𝐀(𝐱) = 𝐩𝑇(𝐱)𝐖(𝐱)𝐩(𝐱), 
 
 𝐁(𝐱) = 𝐩𝑇(𝐱)𝐖(𝐱), 
 

 𝐮𝑇 = (𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑁), 
 

 𝐖(𝐱) = [

𝜔(𝐱 − 𝐱1) 0 ⋯ 0
0 𝜔(𝐱 − 𝐱2) ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜔(𝐱 − 𝐱𝑁)

], 

  

 𝐩(𝐱) = [

𝑝1(𝐱1) 𝑝2(𝐱1) ⋯ 𝑝𝑚(𝐱1)
𝑝1(𝐱2) 𝑝2(𝐱2) ⋯ 𝑝𝑚(𝐱2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝1(𝐱𝑁) 𝑝2(𝐱𝑁) ⋯ 𝑝𝑚(𝐱𝑁)

]. 
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Therefore, substituting 𝐚(𝐱) into Eq. (3) approximation function of 𝑢(𝐱) is obtained as 
 

𝑢(𝐱) ≈ 𝑢ℎ(𝐱) = 𝐩𝑇(𝐱)𝐀−1(𝐱)𝐁(𝐱)𝐮 

or  
 

𝑢(𝐱) ≈ 𝑢ℎ(𝐱) = ∑𝑁𝑖=1 𝜙𝑖(𝐱)𝑢𝑖 = 𝚽
𝑇(𝐱)𝐮.                                                 (4) 

 
 

𝚽𝑇(𝐱) is a matrix of shape function and has the following form 
  
𝚽(𝐱) = (𝜙1(𝐱), 𝜙2(𝐱), . . . , 𝜙𝑁(𝐱))                                                                 (5) 

 = 𝐩𝑇(𝐱)𝐀−1(𝐱)𝐁(𝐱) 
 

where 𝜙𝑖(𝐱) has the following form  
 

 𝜙𝑖(𝐱) = ∑
𝑚
𝑗=1 𝑝𝑗(𝐱)[(𝐀

−𝟏(𝐱)𝐁(𝐱))]𝑗𝑖.                                                          (6) 

 
Choosing of the shape parameter is very important issue. In the literature there are 
some weight functions, in our algorithms Gaussian weight function with compact 
supported is chosen. Gaussian weight function is defined as follows (Atluri, 1998) 

 

 𝜔(𝐱 − 𝐱𝑖) = {
𝑒−(𝑑𝑖/𝑐𝑖)

2
−𝑒−(𝑟𝑖/𝑐𝑖)

2

1−𝑒−(𝑟𝑖/𝑐𝑖)
2 , 0 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 𝑟𝑖

0, di > ri

                                              (7) 

  
where 𝑐𝑖 is the shape parameter and 𝑑𝑖 = |𝐱 − 𝐱𝑖| is the distance between nodes 𝐱 and 
𝐱𝑖. The support size 𝑟𝑖 for weight functions 𝜔(𝐱 − 𝐱𝑖) determines the support of node 

𝐱𝑖. Derivatives of the approximate solution 𝑢ℎ(𝐱) can be obtained as  
 

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑘
𝑢ℎ(𝐱) = ∑𝑛𝑖=1

𝜕𝑘𝜙𝑖(𝐱)

𝜕𝑥𝑘
𝑢𝑖 .                                                                      (8) 

3. Discretization of the GRLW Equation 

In this section, the GRLW equation is discretized by using a forward difference rule for 
𝑢𝑡 and a Crank-Nicolson scheme for 𝑢 between successive time levels as following:  

 

𝑢𝑛+1−𝑢𝑛

Δ𝑡
+
𝑢𝑥
𝑛+1+𝑢𝑥

𝑛

2
+ 𝑝(𝑝 + 1)

((𝑢𝑝𝑢𝑥)
𝑛+1+(𝑢𝑝𝑢𝑥)

𝑛)

2
− 𝜇

𝑢𝑥𝑥
𝑛+1−𝑢𝑥𝑥

𝑛

Δ𝑡
= 0.             (9) 

 

Eq. (9) can be rewritten as  

 

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛 +
Δ𝑡

2
(𝑢𝑥
𝑛+1 + 𝑢𝑥

𝑛) + 𝑝(𝑝 + 1)
Δ𝑡

2
((𝑢𝑝𝑢𝑥)

𝑛+1 + (𝑢𝑝𝑢𝑥)
𝑛) 

               −𝜇(𝑢𝑥𝑥
𝑛+1 − 𝑢𝑥𝑥

𝑛 ) = 0.                                                                                  (10) 
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The nonlinear term (𝑢𝑝𝑢𝑥)
𝑛+1 in Eq. (10) may be linearized by using Taylor series 

expansion as follows 

 

(𝑢𝑝𝑢𝑥)
𝑛+1 = (𝑢𝑝)𝑛𝑢𝑥

𝑛+1 + 𝑝(𝑢𝑝−1)𝑛𝑢𝑥
𝑛𝑢𝑛+1 − 𝑝(𝑢𝑝)𝑛𝑢𝑥

𝑛.                       (11) 

 

Substituting Eq. (11) in to the Eq. (10) time-discretized the GRLW equation can be 
written as 

 

𝑢𝑛+1 +
Δ𝑡

2
𝑢𝑥
𝑛+1 + 𝑝(𝑝 + 1)

Δ𝑡

2
((𝑢𝑝)𝑛𝑢𝑥

𝑛+1 + 𝑝(𝑢𝑝−1)𝑛𝑢𝑥
𝑛𝑢𝑛+1) − 𝜇𝑢𝑥𝑥

𝑛+1

= 𝑢𝑛 −
Δ𝑡

2
𝑢𝑥
𝑛 − (1 − 𝑝)𝑝(𝑝 + 1)

Δ𝑡

2
(𝑢𝑝)𝑛𝑢𝑥

𝑛 − 𝜇𝑢𝑥𝑥
𝑛 .

   (12) 

 

4. Implementation of the MLSC method 

In this section, the MLSC method will be applied to the discretized form of the GRLW 
equation. We put our trial functions Eqs. (4) and (8) into the Eq. (12) at the collocation 
points 𝐱𝑖, gives the following system of algebraic equations: 

 

∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1 +
Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1

+𝑝(𝑝 + 1)
Δ𝑡

2
(∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
𝑝(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛 ⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1 + 𝑝 ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
𝑝−1(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛 ⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
 ′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛 ⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1)

−𝜇 ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
 ′′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1 = ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛 −
Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛

−(1 − 𝑝)𝑝(𝑝 + 1)
Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
𝑝(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛 ⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛 − 𝜇 ∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖
 ′′(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛,    𝑘 = 2,… ,𝑁 − 1

∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1 = 𝛼,    𝑘 = 1

∑
𝑁

𝑖=1
𝜙𝑖(𝐱𝑘)𝑢𝑖

𝑛+1 = 𝛽,    𝑘 = 𝑁

  (13) 

where 𝜙𝑖 are elements of vector base function 𝚽 and 𝑢𝑖 are the unknown values. 

Substituting Eq. (6) into Eq. (13) and simplifying we have obtain following linear 
equations system  

 

𝑀1𝑢
𝑛+1 = 𝛼,    𝑘 = 1

∑
5

𝑖=1
𝑀𝑖𝑢

𝑛+1 = ∑
4

𝑖=1
𝑁𝑖𝑢

𝑛, 𝑘 = 2,… ,𝑁 − 1

𝑀1𝑢
𝑛+1 = 𝛽,    𝑘 = 𝑁

 (14) 

where coefficients 𝑀𝑖 and 𝑁𝑖 are defined as follows: 
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𝑀1 = ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖

𝑀2 =
Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′

𝑀3 = 𝑝(𝑝 + 1)
Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
𝑝 𝑢𝑖

𝑛

⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′

𝑀4 = 𝑝
2(𝑝 + 1)

Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
𝑝−1𝑢𝑖

𝑛

⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′ 𝑢𝑖

𝑛

⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖

𝑀5 = −𝜇 ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′′

𝑁1 = ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖

𝑁2 = −
Δ𝑡

2
∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′

𝑁3 = −
Δ𝑡

2
(1 − 𝑝)𝑝(𝑝 + 1) ∑

𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
𝑝 𝑢𝑖

𝑛

⋅ ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′

𝑁4 = −𝜇 ∑
𝑁

𝑖=1
∑
𝑚

𝑗=1
𝑝𝑗(𝐱𝑘)[𝐀

−1(𝐱𝑘)𝐁(𝐱𝑘)]𝑗𝑖
′′ .

 

 

By solving the equations system (14) numerical values of 𝑢𝑛+1 are obtained at each 
nodal points. Substituting these values into the Eq. (4) numerical values of the GRLW 
equation at the each nodal points on solution interval is obtained. In the linearized 
equations system (14), by choosing different values of 𝑝 linearized equations system 
for RLW and MRLW equations are obtained.  
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5. Numerical Examples and Comparisons 

In this section, GRLW equation is solved for values 𝑝 = 3 and 𝑝 = 4. To show accuracy 
and efficiency of the method, numerical solutions are obtained using three test 
problems. Also, invariant constants and error norms will be calculated to check the 
conservation properties of the proposed method. 

The GRLW equation has three invariant constants of the motion given by (Gardner, 
1997), (Anjan, 2010) 

 𝐶1 = ∫
𝑏

𝑎
𝑢𝑑𝑥,    𝐶2 = ∫

𝑏

𝑎
(𝑢2 + 𝜇(𝑢𝑥)

2)𝑑𝑥,    𝐶3 = ∫
𝑏

𝑎
(𝑢4 − 𝜇(𝑢𝑥

2))𝑑𝑥 

 and corresponding to conservation of mass, momentum and energy respectively. In 
our computations numerical values of invariants are computed by using rectangular 
rule. 

The root mean square error 𝐿2 and maximum error 𝐿∞ will be used to measure the 
error between the analytical and numerical solutions:  

 𝐿2 = √ℎ∑
𝑁
𝑗=1 |𝑢𝑗

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 − 𝑢𝑗
𝑛𝑢𝑚.|

2
, 𝐿∞ = max

1≤𝑗≤𝑁
|𝑢𝑗
𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 − 𝑢𝑗

𝑛𝑢𝑚.|. 

We will observe these properties for our numerical solutions. 

 

5.1.  Test 1: Single Solitary Wave Motion 

In this section, numerical experiments for the GRLW equation will be presented. In the 
solitary wave solution Eq. (2) of the GRLW equation, to make a comparison with 
(Roshan, 2012) we take 𝑝 = 3 and 𝑝 = 4 over the solution domain 0 ≤ 𝑥 ≤ 100 in the 
time period 0 ≤ 𝑡 ≤ 10 with parameters 𝜇 = 1, 𝑥0 = 40, ℎ = 0.1 and Δ𝑡 = 0.01 . Also, 

we used 𝑐 = 6/5, 𝑐 = 4/3 parameters for 𝑝 = 3, 𝑝 = 4 respectively. 

At time 𝑡 = 10,  computed values of invariants and error norms for 𝑝 = 3 and 𝑝 = 4 are 
given in Tables 1 and 2. It is seen that all calculated numerical values are in good 
agreement with the values of (Roshan, 2012). The simulations of single solitary waves 
are graphed in Figures 1 and 2.  

Table 1: Comparison of invariants and error norms for p=3 

Method        𝑪𝟏                      𝑪𝟐                   𝑪𝟑                  𝑳𝟐 × 𝟏𝟎
𝟑        𝑳∞ × 𝟏𝟎

𝟑            

MLSC 3.79712 2.88120 0.97247 1.38290 0.95391 
(Roshan,2012) 3.79713 2.88123 0.972243 7.76745 4.70875 

 

 
Table 2: Comparison of invariants and error norms for p=4 

Method        𝑪𝟏                      𝑪𝟐                   𝑪𝟑                  𝑳𝟐 × 𝟏𝟎
𝟑        𝑳∞ × 𝟏𝟎

𝟑            

MLSC 3.46862 2.67142 0.72757 4.93011 3.53499 
(Roshan,2012) 3.46866 2.67168 0.728881 2.46065 1.56620 
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Figure 1: Motion of single solitary wave for p = 3. 

 

 
Figure 2: Motion of single solitary wave for p = 4. 

 

  

 

 

5.2.  Test 2: Interaction of Two Solitary Waves 

Interaction of two solitary waves with different amplitudes and travelling in the same 
direction is studied by using the initial condition  

𝑢(𝑥, 𝑡) = ∑2𝑖=1 √
𝑐𝑖(𝑝+2)

2𝑝
sech2 [

𝑝

2
√

𝑐𝑖

𝜇(𝑐𝑖+1)
(𝑥 − 𝑥𝑖)]

𝑝

                                   (15) 
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Two solitary waves simulation is carried out with the time step Δ𝑡 = 0.01 and space 
step ℎ = 0.1 over the solution domain 0 ≤ 𝑥 ≤ 120 in the time period 0 ≤ 𝑡 ≤ 6 for 𝑝 =
3, the time step Δ𝑡 = 0.001 and space step ℎ = 0.25 over the solution domain 0 ≤ 𝑥 ≤
200 in the time period 0 ≤ 𝑡 ≤ 6 for 𝑝 = 4 . For 𝑝 = 3, parameters 𝜇 = 1, 𝑐1 = 48/5, 𝑐2 =
6/5, 𝑥1 = 20, 𝑥2 = 50 and for 𝑝 = 4, parameters 𝜇 = 1, 𝑐1 = 64/3, 𝑐2 = 4/3, 𝑥1 =
20, 𝑥2 = 50 are chosen to coincide with those used by (Roshan, 2012). 

In Tables 3 and 4, the computed values of invariants are recorded at time 𝑡 = 6  for  
𝑝 = 3,  𝑝 = 4, respectively.  

Two solitary wave propagated to right with velocities depend on their amplitudes. The 
larger wave catches up with the smaller one as time increases. After the interactions 
waves kept their original forms. Figures 3 and 4 show the interaction of two solitary 
waves. 

Table 3: Comparison of invariants for p=3 

Method                           𝑪𝟏                           𝑪𝟐                         𝑪𝟑                      
MLSC 9.69074 12.83290 16.55446 
(Roshan, 2012) 9.69074 12.9454 16.9113 

 

 

Table 4: Comparison of invariants for p=4 

Method                           𝑪𝟏                           𝑪𝟐                         𝑪𝟑                      
MLSC 8.83426 12.16177 13.85400 
(Roshan, 2012) 8.83434 12.6103 14.6974 
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b) 

Figure 3: Interaction of two solitary waves for 𝑝 = 3. 

 

𝑎)

 

b) 

Figure 4: Interaction of two solitary waves for 𝑝 = 4. 
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5.3.  Test 3: Maxwellian initial condition 

Maxwellian initial condition for GRLW equation is defined as  

 𝑢(𝑥, 0) = exp(−(𝑥 − 20)2). 

Boundary conditions are taken as 𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(80, 𝑡) = 0 in the time period 0 ≤ 𝑡 ≤ 6  

for values 𝜇 = 0.1  and  𝜇 = 0.05. The computed values of the invariants for  ℎ = 0.2, 
Δ𝑡 = 0.01 are recorded in Tables 5 and 6 for 𝑝 = 3, 𝑝 = 4 respectively. It is seen that 
in Figures 5 and 6 as time increasing train of waves are formed. 

Table 5: Computed values of invariants for p=3 

Method                      𝛍                        𝑪𝟏                                       𝑪𝟐                            𝑪𝟑                      
MLSC 0.1           1.77245         1.38028 0.59161 
(Roshan, 2012) 0.1           1.77245         1.38433 0.69851 
MLSC 0.05         1.77236         1.30389 0.59161 
(Roshan, 2012) 0.05         1.77248         1.32394 0.62472 

 

 

 Table 6: Computed values of invariants for p=4 

Method                      𝛍                        𝑪𝟏                                       𝑪𝟐                            𝑪𝟑                      
MLSC 0.1           1.77245         1.35184 0.48906 
(Roshan, 2012) 0.1           1.77245         1.38945 0.449163 
MLSC 0.05         1.77243         1.33018 0.51695 
(Roshan, 2012) 0.05         1.77212         1.45168 0.489711 
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μ = 0.1 

 

 

μ = 0.05 

Figure 5: Simulation of train waves for 𝑝 = 3. 
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μ = 0.1 

 

 

μ = 0.05 

Figure 6: Simulation of train waves for 𝑝 = 4. 

 

6  Conclusion 

The GRLW equation are solved numerically by using moving least square collocation 
method.  Obtained results are presented for different test problems. According to 
obtained results, the method satisfied highly acceptable results for the given nonlinear 
partial differential equation. Consequently, this mentioned method has the simplicity of 
implementation and  high accuracy. Therefore the method will be  effective numerical 
technique for partial differential equations. 
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Özet: Bu çalışmada fizik bilim alanında ve mühendislik uygulamalarında kullanılan 
lineer olmayan kısmi türevli Schamel-Korteweg-de Vries (KdV) diferansiyel 
denkleminin tam çözümlerini bulmak için Homojen Denge Metodu kullanılmıştır. Bu 
denklemin plazma fiziği ve kuantum mekanikte geniş uygulamarı vardır. Homojen 
Denge Metodunun Schamel-KdV denklemine uygulanmasıyla elde edilen tam 
çözümler literatürde bulunan sonuçlarla karşılaştırılmış ve literatürde bulunan 
çözümlerle uyumlu hiperbolik tipten fonksiyonlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Schamel-KdV Denklemi, Homojen Denge Metodu 

 

1.Giriş 

Lineer olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemler günlük hayatta bir çok problemin  
matematiksel modellenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu matematiksel 
modellerin farklı fiziksel özelliklerini ortaya çıkarmak için birtakım metotlar 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada bu metotlardan bilimsel açıdan önemli bir yere sahip olan 
Homojen Denge metodu (Wang vd.,1996; Fan ve Zhang, 1998; Senthilvelan, 2001; 
Zhao vd., 2006; Jie Ji vd., 2010; Zayed ve Alurrfi, 2014; Yi Weivd.,2016; Zhao ve Tang, 
2002; Fan, 2000) incelenmiştir ve Uzay plazmasında içerisinde pozitif ve negatif yüklü 
tozların yanında, dağılmış izotermal olmayan elektronlar barındıran dalganın 
modellemesi olarak  verilen Schamel  KdV (Dönmez ve Dağhan, 2017; Wahaa M. 
Taha, vd., 2013; Kangangil, 2016) denklemine Homojen Denge metodu uygulanarak 
analitik tam çözümler elde edilmiştir. Ayrıca bu çözümlerin literatür karşılaştırılması 
yapılmıştır. 

Schamel-KdV denklemi lineer olmayan kısmi türevli bir diferansiyel denklem olup, U  

bağımlı değişken, ,x t  bağımsız değişkenler ve , ,a b p keyfi sabit katsayılar olmak 

üzere; 

1

2 0t x x xxxU aU U bUU pU   
                                                                        

(1.1) 

şeklindedir (Dönmez ve Dağhan, 2017; Wahaa M. Taha, vd., 2013; Kangangil, 2016).  
 
2. Homojen Denge Metodu 

Lineer olmayan denklemlerin çözümlerini elde etmek için  kullanılan Homojen Denge 
metodu (Wang vd.,1996; Fan vd., 1998) tarafından verilmiştir. Homojen Denge metodu 
ile lineer olmayan bir kısmi türevli diferansiyel denklemin tam çözümü, 

0

( ) ( )
M

i

i

i

U q  


                                                                                            (2.1) 
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formunda aranır. Burada iq  ler sabit ve tanh( ), coth( )k k     de 

' 2a b c      ya da    
' 2(1 )k    

denklemlerinin çözümleridir. O halde Homojen Denge metodunun algoritması için; 

İlk adım: Lineer olmayan bir kısmi türevli diferansiyel denklemi 

 , , , , , , ... 0t x tt xt xxF U U U U U U                                                                        (2.2) 

şeklinde yazılabilir. ( , )U U x t bilinmeyen fonksiyon ve P  de, ( , )U U x t ’ nin bir 

polinomu olmak üzere   (2.2) denkleminde  

( ) ( , t),U U x kx lt d                                                                          (2.3) 

dönüşümü uygulanırsa kapalı formda bir adi diferansiyel denklem,   

' '' '''( , , , ,...) 0P U U U U 
                                                                                     (2.4) 

şekline dönüşür. 

İkinci adım: (2.2) nolu denklemin çözümünü, (2.1) formunda bulabilmek için M  
dengeleme terimine ihtiyaç vardır çünkü bu metodun işleyişi “dengeleme terimi” olarak 
adlandırılan ve en yüksek mertebeli lineer terim ile en yüksek dereceli lineer olmayan 

terim karşılaştırılmasına dayanır. Bu M  dengeleme terimi lineer olmayan herhangi bir 

adi diferansiyel denklemde en yüksek mertebeden lineer olan terim 
q

q

d u

d
 ve en yüksek 

dereceden lineer olmayan terim 

s
r

p

r

d u
u

d

 
 
 

ve M dengeleme terimi olmak üzere 

( )M q Mq s M r     eşitliği şeklinde elde edilir (Başkonuş, 2010). 

Üçüncü adım: Dengeleme terimi M değeri bulunduktan sonra (2.1) de yerine 
yazılarak (2.2) nolu denklemin çözümü: 

     1 0

1
... 0M M

M M
U     


     

formunda aranır. Burada  , 

' 2a b c    
 ya da    ' 2(1 )k    

ile verilen Ricatti denklemlerinin çözümüdür ve , ,ca b ve k  sabitler olmak üzere U  ve 

türevleri alınarak sembolik hesap programları yardımıyla elde edilen sabitler (2.4) nolu 
denklemde yerlerine yazılır. 

Dördüncü adım: (2.4) nolu denklemde U ve türevleri yerine yazılırsa katsayılar 
ia

’lerden oluşan  ’li cebirsel denklemler elde edilir. Bu cebirsel denklemler 

düzenlenerek elde edilen   ‘nin katsayıları,   
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1 0( , ,...,q , ,...) 0, ( 0,1,2,3,..., )n m mP q q k w n m    

şeklindedir. Burada elde edilen cebirsel denklem sistemleri birtakım hesap programları 
yardımıyla sıfıra eşitlenerek çözümlenir. 

Beşinci adım: Bulunan bu çözümler (2.1) çözüm önerisinde yerine yazılarak (2.4) nolu 
denklemin tam çözümüne ulaşılır. (2.4) nolu denklem (2.2)  nolu denklemin dönüşümü 
olduğu için (2.2) nolu denklemin çözümü elde edilmiş olur (Senthilvelan, 2001; Zhao 
vd., 2006; JieJi vd., 2010; Zayed ve Alurrfi, 2014; YiWei vd.,2016; Zhao ve Tang, 2002; 
Fan, 2000). 

3. Schamel-KdV Denklemi 

Schamel-KdV Denklemi 

1

2 0t x x xxxU aU U bUU pU                                                                            (3.1) 

şeklindedir (WafaaM. Taha, vd.,2013; Dönmez ve Dağhan, 2016). 

(3.1)  ile verilen Schamel-KdV denklemine 

( ), pU U x V t                                                                                         (3.2) 

dönüşümü uygulanarak, 

1

2' ' ' ''' 0pV U aU U bUU pU                                                                          (3.3) 

denklemi elde edilir. Burada '
dU

U
d

 ’ dır.  (3.3) denklemi bir kez integrallenerek, 

3

22
2

'' 0
3 2

p

a b
V U U U pU c

   
        

   
                                                            (3.4) 

denklemine ulaşılır. Burada c   integral sabitidir. Denklem (3.4) de 
1

2 ,U  2U  alınır 

ve düzenlenirse, 

2 2 3 4'' ( ') 0
2 3 4 2

pV a b c

p p p p
    

     
          

    
                                      (3.5) 

denklemi elde edilir (Dönmez ve Dağhan,2016). 

 

4. Schamel-KdV Denkleminin  Homojen Denge Metodu ile Tam Çözümleri 

(3.5) denkleminde  
2

'  ile 4

4

b

p


 
 
 

 terimleri arasında dengeleme hesabı yapılırsa  

dengeleme terimi  1 2 4 ,m m  1m   elde edilir. Bu yüzden çözüm önerisi 

0 1a a                                                                                                     (4.1) 
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şeklindedir. Burada tanh( ),k  coth( )k  , Riccatti dekleminin  ' 2(1 )k  

çözümleridir.   ve türevleri (3.5) denkleminde yerlerine yazılarak, aynı şekilde   ve 

kuvvetlerinin katsayıları sıfıra eşitlenirse, 

 4 2 2 2

1 1:3 12 0,a a b k p    

 3 2 2 2

1 1 0 1 0: 4 3 6 0,a a a b a a a k p     

 2 2 2 2

1 0 0: 6 3 2 8 0,pa a b a a V k p      

 1 2 2

1 0 0 0:12 2 0,pa a a b a a V k p      

0 2 2 4 3 2

1 0 0 0:12 3 4 6 6 0.pa k p a b a a a V c       

cebirsel denklem sistemleri elde edilir. Bu denklemler bir takım hesap programları 
yardımıyla çözümlenirse, 

 2 2 4 222
11

02 2 2

1

2 30012
, , ,

30 75
p

a a k pa ak p
b a V

a k p k p


    

2 2

1,1 1,2

30 30
0, , .  

k p k p
c a a

a a


                                                                     (4.2) 

elde edilir. (4.2) denklemleri, (4.1) denkleminin içine yazılırsa  

 230 1k p

a





  

çözümü elde edilir. Bu çözüm ve (4.2) denklemleri ve 

1

2 ,U 
2U   denklemleri 

(4.1) denkleminin yerine yazılır ve  ' 2(1 )k  
 
Riccatti denkleminin çözümü olan 

tanh( )k    yerleştirilir ve düzenlenirse, 

 4 2 2

1,1 2

900 tanh( ) 2 tanh( ) 1
,

k p k k
U

a

  
  

 4 2 2

1,2 2

900 tanh( ) 2 tanh( ) 1k p k k
U

a

  
                                                      (4.3) 

çözümleri elde edilir. Benzer şekilde  coth( )k   alınır ve aynı işlemler yapılırsa, 

 4 2 2

1,3 2

900 coth( ) 2coth( ) 1
,

k p k k
U

a

  
  

 4 2 2

1,4 2

900 coth( ) 2coth( ) 1k p k k
U

a

  
                                                      (4.4) 

çözümleri elde edilir. (4.3) ve (4.4) çözümleri (Wafaa M. Taha, vd. 2013)’daki 35 
numaralı çözümle uyumlu hiperbolik tip fonksiyonlardır.  
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5.Sonuçlar 

Bu çalışmada Schamel- KdV denklemine Homojen Denge metodu ilk kez bu çalışmada 
uygulanmıştır. Bu denklemin (4.3) ve (4.4) çözümleri, hiperbolik fonksiyonlar cinsinden 
birbirleri ile ve (Wafaa M. Taha, vd. 2013)’deki 35 numaralı çözümle uyumlu 
çözümlerdir. 
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Özet: Yarı düzgün limit yakınsak uzayların (ve düzgün sürekli fonksiyonlar) 
kategorisi olan SULim, kuvvetli evrensel topolojik kategoridir yani kartezyen kapalı 
ve kalıtsaldır. Ayrıca bu kategoride bölüm morfizmlerin çarpımı da bölüm 
morfizmidir. Bu çalışmanın amacı p noktasında T1 yarı düzgün limit yakınsak 
uzayları karakterize etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Topolojik kategori, T1 objeler, Düzgün uzaylar, Yarı düzgün 
limit yakınsak uzaylar.   

 

1. Giriş 

Düzgün uzay kavramı 1937’da Weil (Weil, 1937) tarafından bir metrik uzayın 
genellemesi olarak, düzgün kavramları tanımlayabilmek için ortaya atıldı. Fakat bu 
uzay kartezyen kapalı değildir.1965’te Cook ve Fischer (Cook ve Fischer, 1965) 
düzgün uzayların bir genelleştirilmesi olarak düzgün yakınsak limit uzayları 
tanımladılar objeleri yarı düzgün limit yakınsak uzaylar, morfizmleri yarı düzgün 
yakınsak uzaylar arasındaki düzgün sürekli fonksiyonlar olan sınıf bir kategoridir ve 
SULim ile gösterilir. SULim kartezyen kapalı, bölüm dönüşümlerinin kalıtsal ve bölüm 
dönüşümlerinin keyfi çarpımlarının da bölüm dönüşümü olduğu bir topolojik kategoridir. 
SULim kategorisinde topolojik ve düzgün kavramlar mevcut olduğundan süreklilik, 
Cauchy sürekliliği, düzgün süreklilik, düzgün yakınsaklık, tamlık, kompaktlık, 
bağlantılılık yapıları için uygun bir kategoridir.  

Baran başlangıç ve bitiş kaldırmaları, diskre ve indiskre objeler kullanarak, topolojik 
kategorilerde “kapalılık” ve “kuvvetli kapalılık” kavramlarını direkt olarak tanımladı ve 
bu kavramların bazı iyi bilinen bazı topolojik kategorilerde kapanış operatörü 
oluşturduğunu gösterdi (Baran,1992; Baran, 1996). 2013 yılında Baran vd., yarı 
düzgün yakınsak uzayların kategorisinde hem noktada hem de genel olarak T0 ve T1 
ayırma aksiyomlarını karakterize ettiler ( Baran v.d., 2013; Baran v.d., 2016). 

Bu çalışmanın amacı p noktasında T1 yarı düzgün limit yakınsak uzayları karakterize 
etmektir.   

2. Temel Kavramlar 

ℂ ve 𝔻 herhangi iki kategori, 𝑈: ℂ ⟶ 𝔻 bir fanktor olsun. U belirli (faithfull ve amnestik), 

U küçük demetlere sahiptir (Yani her 𝐴 ∈ 𝑂𝑏(𝔻) için 𝑈−1(𝐴)={ 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(ℂ)|𝑈(𝑋) = 𝐴 }  

bir cümledir) ve her 𝑈 kaynağı bir başlangıç kaldırmasına sahip ( veya her 𝑈 kavşağı 
bir bitiş kaldırmasına sahip) ise bu takdirde 𝑈 ya topolojik fanktor veya ℂ ye 𝔻 kategorisi 
üzerinde topolojik kategori denir. Sabit objeler tek bir yapıya sahip ise bu takdirde 

mailto:ayhanerciyes@aksaray.edu.tr
mailto:baran@erciyes.edu.tr


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  461 
 

𝑈: ℂ ⟶ 𝔻 ya normalleştirilmiş topolojik fanktor denir (Adamek, 1990; Baran,1994; 
Preuss, 1988). 

Tanım 2.1 X bir küme ve p∈ 𝑋 olsun. X in p de wedge çarpımı demek X in farklı iki 

kopyası olan 𝑋∐𝑋 nin 𝑝 noktasında çakışması demektir. Diğer bir ifadeyle, {𝑥} tek 

nokta cümlesi SET kategorisinin bitiş objesi ve 𝑝 ∶ {𝑥} ⟶ 𝑋 𝑖1 , 𝑖2: 𝑋 ⟶ 𝑋𝑉𝑝𝑋 

önüşümleri sırasıyla X deki birinci ve ikinci içerme dönüşümleri olarak ifade edilirse, 

pushout diyagramından dolayı 𝑖1𝑝 = 𝑖2𝑝 eşitliği sağlanır. Daha açık bir şekilde, eğer 
𝑋𝑉𝑝𝑋 de bir x noktası eğer  𝑋𝑉𝑝𝑋 nin ilk bileşeninde ise 𝑥1 ikinci bileşeninde ise 𝑥2 ile 

gösterilir.  Burada  𝑝1 = 𝑝2 dir. Şimdi bu bölümde kullanacağımız eksen dönüşümleri 
adı verilen  𝑆𝑝, 𝛻𝑝 dönüşümlerini tanımlayalım (Baran, 1992; Baran 1994). 

𝑋2= 𝑋∐𝑋, X in kartezyen çarpımı olsun. 

(1) p de Skewed eksen dönüşümü, 𝑆𝑝: 𝑋𝑉𝑝𝑋 ⟶ 𝑋2 olmak üzere 𝑆𝑝(𝑥1) =

(𝑥, 𝑥) ve 𝐴𝑝(𝑥2) = (𝑝, 𝑥) şeklinde tanımlanır. 

(2) p de katlama dönüşümü ise 𝛻𝑝: 𝑋𝑉𝑝𝑋 ⟶ 𝑋 olmak üzere 𝛻𝑝(𝑥𝑖) = 𝑥, 𝑖 =

1,2 şeklindedir. 

Tanım 2.2 𝑋 ≠ ∅ bir cümle olmak üzere 𝛼 ve 𝛽, X üzerindeki iki süzgeç, 𝑓: 𝑋 ⟶ 𝑌 

fonksiyon olsun. Bu taktirde aşağıdaki eşitlikleri yazabiliriz ( ) 

𝛼 ∩ 𝛽 = { 𝑈 ⊂ 𝑋 |𝑈 ∈ 𝛼 ve 𝑈 ∈ 𝛽  } 

𝛼 ∪ 𝛽 = { 𝑈 ⊂ 𝑋 | ∃𝑉 ∈ 𝛼 ve ∃𝑊 ∈ 𝛽 öyle ki 𝑈 ⊃ 𝑉 ∩𝑊  } 

𝑓(𝛼) = { 𝑉 ⊂ 𝑌 | ∃𝑈 ∈ 𝛼 öyle ki 𝑉 ⊃ 𝑓(𝑈)} 

𝛼 × 𝛽 = { 𝑈 ⊂ 𝑋 × 𝑋 | ∃𝑉 ∈ 𝛼 ve ∃𝑊 ∈ 𝛽 öyle ki 𝑈 ⊃ 𝑉 ×𝑊  } 

Lemma 2.3 (Kent, 1964; Nel, 1975) 𝑋 ≠ ∅ bir küme, 𝛼 ve 𝛽, 𝑋 × 𝑋 üzerindeki iki süzgeç 

ve 𝑓: 𝑋 ⟶ 𝑌, 𝑔: 𝑌 ⟶ 𝑍 fonksiyonlar olsun. 𝑓 × 𝑓: 𝑋2 ⟶ 𝑌2 olmak üzere, 

(1) (𝑓 × 𝑓)(α ∩ β) = (𝑓 × 𝑓)(α) ∩ (𝑓 × 𝑓)(β) dır.  

(2) Eğer α ⊂ β ise (𝑓 × 𝑓)(α) ⊂ (𝑓 × 𝑓)(β) dır.  

(3)  ((𝑔 × 𝑔) ∘ (𝑓 × 𝑓))(𝛼 × 𝛽) = (𝑔 ∘ 𝑓)(𝛼) × (𝑔 ∘ 𝑓)(𝛽) dır. 

(4) (𝑓 × 𝑓)(α) ∪ (𝑓 × 𝑓)(𝛽) ⊂ (𝑓 × 𝑓)(α ∪ 𝛽) dır. 

Tanım 2.4 (1) 𝑋 ≠ ∅ bir cümle ve F(X×X), X×X üzerindeki tüm süzgeçlerin sınıfı olsun. 
ℑ⊂F(X ×X) olmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan ℑ ailesine yarı düzgün limit 
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yakınsak yapı ve (𝐵, ℑ) ikilisine ise yarı düzgün limit yakınsak uzay adı verilir (Kent, 
1964; Nel, 1975). 

(i) Her x ∈X için [𝑥] × [𝑥] ∈ ℑ dır, 

(ii) α ∈ ℑ and α ⊂ β için β∈ℑ dır, 

(iii) α ∈ ℑ ve β ∈ ℑ ise 𝛼−1∈ ℑ dır, 

(iv) α, β∈ ℑ için ve α∩β ∈ ℑ dır. 

(2) (𝑋, ℑ1) ve (𝑌, ℑ2) düzgün limit yakınsak uzaylar 𝑓: 𝑋 → 𝑌 fonsiyon olsun. 
𝑓: (𝑋, ℑ1) → (𝑌, ℑ2)  düzgün süreklidir ancak ve ancak her α∈ℑ1 için (𝑓 × 𝑓)(α)∈ℑ2 dır 
(Kent, 1964; Nel, 1975). 

(3) SULim kategorisinde {𝑓: (𝑋, ℑ) → (𝑋𝑖, ℑ𝑖), 𝑖 ∈ 𝐼 } kaynağı bir başlangıç 
kaldırmasıdır ancak ve ancak her i∈I için (𝑓𝑖 × 𝑓𝑖)(𝛼)∈ℑ𝑖dır (Behling, 1992; Preuss, 
1993; Preuss, 1995; Preuss, 2002).  

(4) X üzerindeki ℑ𝑑, diskre yarı düzgün limit yakınsak yapı,  

ℑ𝑑 = { [∅], [𝑥] × [𝑥], ⋂ [𝑥] × [𝑥]𝑥∈𝐴 | A, X in sonlu alt cümlesidir } 

şeklindedir. 

(5) X üzerindeki ℑ𝑖 indiskre yarı düzgün limit yakınsak yapı, 

ℑ𝑖= F (X ×X ) 

şeklindedir. 

3. Lokal T1 Yarı Düzgün Yakınsak Uzaylar 

Tanım 3.1 (𝑋, 𝜏) bir topolojik uzay ve p∈ 𝑋 olsun. p den farklı her bir x noktası için p  
nin x noktasını içermeyen bir komşuluğu ve x in p noktasını içermeyen bir komşuluğu 
varsa (𝑋, 𝜏) uzayına p de T1 dir denir.   

Teorem 3.2 (Baran, 1992) (𝑋, 𝜏) bir topolojik uzay ve p∈ 𝑋 olsun. (𝑋, 𝜏) uzayının 𝑝 

noktasında T1 olması için gerek ve yeter şart 𝑋 𝑉𝑝 𝑋  üzerinde  𝑆𝑝: 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 ⟶ (𝑋2, 𝜏∗)  ve 

𝛻𝑝 : 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 ⟶ (𝑋, 𝑃(𝑋))  fonksiyonları tarafından doğrulan(induced) topolojinin diskre 

olmasıdır. Burada 𝜏∗, 𝑋2 üzerindeki çarpım topolojisi ve 𝑃(𝑋) ise X üzerindeki diskre 
topolojidir. 

Tanım 3.3 (Baran, 1992) ℂ ve 𝔻 herhangi iki kategori, 𝑈: ℂ → 𝔻 bir fanktor 𝑈(𝑋) = 𝐵 
olmak üzere  𝐵,  𝔻 de bir nesne ve p de herhangi bir nokta olsun. 𝑋 objesi p de T1 dir 

ancak ve ancak { 𝑆𝑝: 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 ⟶ 𝑈(𝐵2) = 𝑋2 ve  𝛻𝑝 : 𝑋 𝑉𝑝𝑋 ⟶ 𝑈𝐷(𝑋) = 𝑋 } 𝑈-kaynağının 

başlangıç kaldırması diskredir. Burada D, U nun sol adjointi olan diskre fanktordur. 
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Teorem 3.4 (𝑋, ℑ) yarı düzgün limit yakınsak uzay ve 𝑝 ∈ 𝑋 olsun. (𝑋, ℑ) p de T1 dir 
ancak ve ancak X deki her bir x≠p noktası için  [𝑥] × [𝑝] ∉ ℑ dir. 

İspat: (𝑋, ℑ) yarı düzgün limit yakınsak uzayının her bir x∈X, x≠p için p de T1 olduğunu 

kabul edelim. Lemma 2.3, Teorem 3.2 ve Tanım 3.3 den, i=1,2 için 𝜋𝑖: 𝑋
2 ⟶ 𝑋 izdüşüm 

fonksiyonları olmak üzere 𝑆𝑝 ve 𝛻𝑝  dönüşümleri tarafından 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 üzerinde üretilen yarı 

düzgün limit yakınsak yapı  ℑW olsun. Tanım 2.4 den eğer x≠p için [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ𝑊 ise  
α = [𝑥1] × [𝑥2] için,  

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)(𝛼) = [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ 

(𝜋2𝑆𝑝 × 𝜋2𝑆𝑝)(𝛼)  = [𝑥] × [𝑥] ∈ ℑ 

ve (∇p × ∇p )(𝛼) = [𝑥] × [𝑥]  ∈ ℑd 

olur. Burada [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑW olur. Bu ise (𝑋, ℑ) nin 𝑝 de T1 olmasıyla çelişir. Dolayısıyla 
𝑋 de ki her bir x≠p için [𝑥] × [𝑝] ∉ ℑ   olmalıdır.   

Tersine olarak her bir x≠p için, [𝑥] × [𝑝] ∉ ℑ olduğunu kabul edelim. (𝑋, ℑ) nın p de T1 

olduğunu göstermeliyiz.   ℑ𝑊 , 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 üzerinde 𝑆𝑝: 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 →  𝑈((𝑋2, ℑ2)) =  𝑋2 ve 

𝛻𝑝 : 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 →  𝑈((𝑋, ℑ𝑑) ) =  𝑋 ile oluşturulan yarı düzgün limit yakınsak yapı olsun. 

Burada ℑ2, 𝑋2 üzerinde yarı düzgün limit yakınsak yapıların çarpımı ve ℑ𝑑 ise 
𝑋 üzerindeki diskre yarı düzgün limit yakınsak yapıdır. Şimdi ℑ𝑊  nin diskre olduğunu 
göstermeliyiz. Yani ℑ𝑊, 𝑋 𝑉𝑝 𝑋 nin sonlu alt cümlesi üzerindeki tek elemanlı süzgeçlerin 

kendisi ile kesişimleri üzerindeki yapı, yani 𝛼 = [∅], 𝛼 = [𝑝] × [𝑝], 𝛼 = ([𝑥1] × [𝑥1]) ∩
([𝑥2] × [𝑥2]) veya 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑖], i=1,2 için, eşitliklerinden birisi olduğunu göstermek 
yeterlidir.    

𝛼, ℑ𝑊 de herhangi bir süzgeç olsun, Tanım 2.4 den (𝜋𝑖𝑆𝑝 × 𝜋𝑖𝑆𝑝)(𝛼) ∈ ℑ 

ve (𝛻𝑝  ×  𝛻𝑝 )(𝛼) ∈ ℑ𝑑  dır. 

i. Eğer (𝛻𝑝 × 𝛻𝑝 )(𝛼) = [∅]  ise  𝛼 = [∅] dir.   

ii. Eğer (𝛻𝑝 × 𝛻𝑝 )(𝛼) = [𝑝] × [𝑝] ise (𝛻𝑝)
−1{𝑝} = {𝑝𝑖 = (𝑝, 𝑝)} olduğundan 𝛼 = [𝑝𝑖] ×

[𝑝𝑖] dir, i=1, 2 için.  

iii. Eğer  𝛼 = ([𝑥1] × [𝑥1]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥2])  ise  

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)(𝛼) = (𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)(([𝑥1] × [𝑥1]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥2])) = ([𝑥] × [𝑥]) ∩ ([𝑝] ×

[𝑝]) ∈ ℑ  olur ve sonuç olarak ℑ𝑊 diskre yapı olduğundan  

𝛼 = ([𝑥1] × [𝑥1]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥2]) dir. 

iv. Eğer p den farklı bazı x∈X için (𝛻𝑝 × 𝛻𝑝 )(𝛼) = [𝑥] × [𝑥] ise bu takdirde kolaylıkla şu 

sonuçları yazabiliriz. 

a) i, j=1, 2 için 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗], b) ve 𝑖 ≠ 𝑗 ve i, j=1, 2 için 𝛼 ⊃ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}],  c) 𝛼 ⊃

[{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}] × [𝑥𝑖], i,j=1,2 ve 𝑖 ≠ 𝑗 için d) 𝛼 ⊃ [{𝑥1, 𝑥2}] × [{𝑥1, 𝑥2}]                              Şimdi 

belirttiğimiz tüm alternatifleri inceleyelim. 
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a) Eğer 𝑖 ≠ 𝑗 için, i=1,  j=2 veya i=2 ve j=1 için,  𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] olması durumunu 

inceleyelim: 

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)(𝛼) = [𝑥] × [𝑝] veya [𝑝] × [𝑥] dir. Her ikiside ℑ de olduğundan bu durum 

ℑ𝑊 nin seçimine bir çelişki oluşturur. O halde 𝑖 ≠ 𝑗 için 𝛼 ≠  [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] olmak 

zorundadır. 

b) 𝛼 ⊃ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗}],  i, j=1, 2 ve i ≠j için, olması durumunu inceleyelim: 

Eğer 𝛼 = [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}], i ≠j ve i=1,  j=2 için,                                       

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)([𝑥1] × [{𝑥1, 𝑥2}]) = [𝑥] × [{𝑥, 𝑝}] ⊂ [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ  

  ve 𝛼 = [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}], i ≠j ve 𝑖 = 2, 𝑗 = 1 için,  

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)([𝑥2] × [{𝑥2, 𝑥1}]) = [𝑝] × [{𝑝, 𝑥}] ⊂ [𝑝] × [𝑥] ∈ ℑ  

olur. Sonuç olarak [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ ve [𝑝] × [𝑥] ∈ ℑ  olur. Bu ise ℑ𝑊 nin seçimine bir çelişki 

oluşturur çelişkidir. O halde 𝑖 ≠ 𝑗 için 𝛼 ≠ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗}] olmak zorundadır. 

Diğer taraftan eğer 𝑖 ≠ 𝑗 için 

[∅] ≠ 𝛼 ≠ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}] ise 𝛼 ⊃ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗  }] dir ancak ve ancak 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] 

veya [𝑥𝑖] × [𝑥𝑖] olduğunu göstereceğiz.  

Eğer 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] veya [𝑥𝑖] × [𝑥𝑖] ise 𝛼 ⊃ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  }] dir.  

Eğer 𝛼 ⊃ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}] ve [∅] ≠ 𝛼 ≠  [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}] ise 𝑈 ∈ 𝛼 vardır öyle ki 𝑈 ≠ ∅, 

𝑈 ≠ {𝑥𝑖} × {𝑥𝑖, 𝑥𝑗} olacak şekilde 𝑈 ∈ 𝛼 vardır. 𝑈 ∈ 𝛼, {𝑥𝑖} × {𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  } ∈ 𝛼 ve 𝛼 süzgeç 

olduğundan 𝑈 ∩ ({𝑥𝑖} × {𝑥𝑖 , 𝑥𝑗})  = {𝑥𝑖} × {𝑥𝑖} veya {𝑥𝑖} × {𝑥𝑗} olur, yani  𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑖] 

veya [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] olmak zorundadır. 

𝑖 ≠ 𝑗 için 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] olduğu yukarıda a) kısmında gösterildi. Dolayısıyla i=1,2 için 

𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑖] olmak zorundadır. 

c) 𝛼 ⊃ [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗  }] × [𝑥𝑖] 𝑖 ≠ 𝑗 ve i, j =1, 2 için olması durumunu inceleyelim:  

Eğer 𝛼 = [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}] 𝑖 ≠ 𝑗 ve i=1,  j=2 için, 
(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)([{𝑥1, 𝑥2}] × [𝑥1]) = [{𝑥, 𝑝}] × [𝑥] ⊂ [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ  

 ve 𝛼 = [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗}], 𝑖 ≠ 𝑗 ve 𝑖 = 2, 𝑗 = 1 için, 

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝)([{𝑥2, 𝑥1}] × [𝑥1]) = [𝑝] × [{𝑝, 𝑥}] ⊂ [𝑝] × [𝑥] ∈ ℑ  

olur. Sonuç olarak [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ ve [𝑝] × [𝑥] ∈ ℑ  olur. Bu ise ℑ𝑊 nin seçimine bir çelişki 
oluşturur çelişkidir. O halde 𝑖 ≠ 𝑗 için 𝛼 ≠ [𝑥𝑖] × [{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗}] olmak zorundadır. 
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Eğer 𝛼 ⊃ [{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  }] × [𝑥𝑖], 𝑖 ≠ 𝑗 ve i, j =1, 2 için ise [∅] ≠ 𝛼 ≠ [{𝑥𝑖, 𝑥𝑗}] × [𝑥𝑖] olacak 

şekilde 𝑈 ∈ 𝛼 vardır öyle ki 𝑈 ≠ ∅, 𝑈 ≠ {𝑥𝑖, 𝑥𝑗  } × {𝑥𝑖} dir.  

𝑈 ∈ 𝛼, {𝑥𝑖 , 𝑥𝑗} × {𝑥𝑖} ∈ 𝛼 ve 𝛼 bir süzgeç olduğundan 𝑈 ∩ ({𝑥𝑖, 𝑥𝑗} × {𝑥𝑖})  = {𝑥𝑖} × {𝑥𝑖} 

veya {𝑥𝑖} × {𝑥𝑗} dir, yani 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑖] veya [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] olmak zorundadır. 

𝑖 ≠ 𝑗 için 𝛼 = [𝑥𝑖] × [𝑥𝑗] olduğu yukarıda a) kısmında gösterildi. Yani i=1,2 için    𝛼 =

[𝑥𝑖] × [𝑥𝑖] olmalıdır. 

d) Eğer  𝛼 = [{𝑥1, 𝑥2}] × [{𝑥1, 𝑥2 }] olması durumunu inceleyelim: 

(𝜋1𝐴𝑝 × 𝜋1𝐴𝑝) (𝛼) = [{𝑥, 𝑝}] × [{𝑥, 𝑝}] ⊂ [𝑥] × [𝑝]  ∈ ℑ 

olur ve bu durum [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ olması ile çelişir. Dolayısıyla, 𝛼 ≠ [{𝑥1, 𝑥2}] × [{𝑥1, 𝑥2}] 
olmak zorundadır.  

Eğer 𝛼 ⊃ [{𝑥1, 𝑥2 }] × [{𝑥1, 𝑥2 }] ise bu durumda [∅] ≠ 𝛼 ≠ [{𝑥1, 𝑥2}] × [{𝑥1, 𝑥2 }] ise 𝑈 ∈
𝛼 vardır öyle ki 𝑈 ≠ ∅ ve 𝑈 ≠ {𝑥1, 𝑥2} × { 𝑥1, 𝑥2 } dir. 𝑈 ∈ 𝛼, {𝑥1, 𝑥2 } × {𝑥1, 𝑥2} ∈ 𝛼 dır 
ve 𝛼 süzgeç olduğundan 𝑈 ∩ ({𝑥1, 𝑥2} × {𝑥1 , 𝑥2 }) ∈ 𝛼 olur.  

Dikkat edelim ki burada 𝑈 ∩ ({𝑥1, 𝑥2} × {𝑥1, 𝑥2})  = {(𝑥𝑖, 𝑥𝑗  )}, {𝑥𝑖} × {(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)}, 

{( 𝑥𝑖, 𝑥𝑗)} × {𝑥𝑖}, {(𝑥1, 𝑥2), (𝑥2, 𝑥1)}, {(𝑥1, 𝑥1), (𝑥2, 𝑥2)}, ({𝑥1} × {𝑥1 , 𝑥2 }) ∪

({(𝑥2 , 𝑥1)}),({𝑥1} × {𝑥1, 𝑥2}) ∪ ({(𝑥2 , 𝑥2)}), ({𝑥1, 𝑥2} × {𝑥1}) ∪ ({𝑥2 , 𝑥2)},({𝑥1, 𝑥2} ×
{𝑥2}) ∪ ({(𝑥2 , 𝑥1)}) 

ifadelerinden biri olabilir. 

Eğer  𝛼 = ([𝑥1] × [𝑥2]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥1]) ise  

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝) (𝛼) = [{ [{𝑥, 𝑝}] ∩ [{𝑥, 𝑝}] ⊂ [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ 

olur ve sonuç olarak [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ olup çelişkidir. Dolayısıyla 

𝛼 ≠ ([𝑥1] × [𝑥2]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥1]) 

olmalıdır. 

Eğer  𝛼 = ([{𝑥1} × {𝑥1, 𝑥2}]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥1]) ise  

(𝜋1𝑆𝑝 × 𝜋1𝑆𝑝) (𝛼) = ([𝑥] × [{𝑥, 𝑝}]) ∩ ([𝑝] × [𝑥]) ⊂ [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ  

 ve sonuç olarak, [𝑥] × [𝑝] ∈ ℑ olur bu bir çelişkidir. Dolayısıyla 

𝛼 ≠ ([{𝑥1} × {𝑥1, 𝑥2}]) ∩ ([𝑥2] × [𝑥1]) 

olmalıdır. 
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𝛼 nın diğer durumları da benzer düşünce verilen iadeler olamayacağı gösterilebilir. O 
halde ℑ𝑊, (𝑋 𝑉𝑝 𝑋)2 üzerinde diskre yarı düzgün limit yakınsak yapıdır. Bu ise (𝑋, ℑ) 

nun p de T1 olduğunu gösterir. 

Örnek 3.5 X={x, y} olsun. Bu takdirde X üzerindeki yapılardan diskre olan ℑ𝒅 hem x 
hem de y noktasında T1 yarı düzgün limit yakınsak yapıdır. İndiskre olan ℑ𝒊 ise hiçbir 
noktada T1 yarı düzgün limit yakınsak yapı değildir. 

ℑ𝒅={[∅], [𝑥] × [𝑥], [𝑦] × [𝑦], ([𝑥] × [𝑥]) ∩ ([𝑦] × [𝑦])} diskre yapı. 

ℑ𝒊={[∅], [𝑥] × [𝑥], [𝑦] × [𝑦], [𝑥] × [𝑋], [𝑋] × [𝑥], [𝑋] × [𝑦], [𝑦] × [𝑋], [𝑥] × [𝑦], [𝑦] ×
[𝑥], ([𝑥] × [𝑥]) ∩ ([𝑦] × [𝑦]), ([𝑦] × [𝑦]) ∩ ([𝑥] × [𝑋]), ([𝑦] × [𝑦]) ∩ ([𝑋] × [𝑥]), ([𝑥] ×
[𝑋]) ∩ ([𝑋] × [𝑥]), ([𝑥] × [𝑋]) ∩ ([𝑦] × [𝑥]), ([𝑥] × [𝑦]) ∩ ([𝑦] × [𝑥]), [𝑋] × [𝑋] }=𝐹(𝑋 ×
𝑋). 

4. Sonuçlar 

(1) Objeleri T1 yarı düzgün limit yakınsak uzaylar morfizimleri düzgün sürekli 
fonksiyonlar olan T1SULim kategorisi SULim nin dolu alt kategorisidir. 

(2) T1SULim kategorisi çarpımsaldır ve kalıtsaldır. 

(3) R, reel sayılar kümesi ve ℑ= F(R2) olsun. (R,ℑ) hiçbir noktada T1 değildir. 

(4) X herhangi bir küme ve ℑ = { 𝛼|α süzgeci X2 nin sonlu alt kümesini içerir } olsun. 
(X,ℑ) her noktada T1 dir. 

Teşekkür 

Bu çalışma Aksaray Üniversitesi-BAP biriminin 2018/004 nolu projesi tarafından 
desteklendiğinden dolayı, bu birime teşekkür ederim.  
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Yeni Bir Gri Modelleme Yöntemi ve Türkiye’deki Sağlık Harcamalarının 
Tahmini Üzerine Uygulaması 
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Özet: Gri modelleme, sınırlı verilere ait sayı dizilerinin kullanılarak, dizinin sonraki 
terimlerin tahmininde kullanılan ve en küçük kareler yöntemine dayalı bir yöntemdir. 
Bu çalışmada yeni bir gri tahmin modellemesi verilerek, bir uygulama olarak 
Türkiye’deki sağlık harcamalarına ait veriler kullanıldı. Elde edilen sonuçlar, 
önerilen modelin güçlü, kolay ve kullanışlı olduğunu ortaya koydu.  

Anahtar Kelimeler: Gri modelleme, Gri sistem, Veri tahmini, En küçük kareler 
yöntemi 

 

1. Giriş 

Gri tahmin modelleri, gri sistemler teorisinde (Deng, 1982) önemli bir yere sahiptir. Bu 
model genelikle Gri Model (GM) olarak isimlendirilir. Gri modelleme yöntemi verilerin 
az olduğu durumda sonraki sonuçlar için güçlü bir tahmin metodudur. Endüstri (Ou, 
2012), ekonomi (Zhou ve He, 2013), enerji tüketimi (Wu vd., 2014), fen ve mühendislik 
teknojileri (Ene ve Öztürk, 2018 gibi bir çok alanda yaygın olarak kullanılır. 

Son yıllarda bazı gri modeller önerilmiş ve bu modeller kullanırak başarılı tahminler 
elde edilmiştir (Wang vd. 2018; Ma ve Lui, 2019). 

Literatürdeki bir çok model dataların monoton artan bir dizi şeklinde  olması durumunda 
çalışmakta olup bu çalışmada önerilen yeni model dataların artan ya da bazı zaman 
dilimlerinde azalan olması durumlarında da etkili sonuçlar verecektir. Bu çalışmada; 
yeni gri tahmin modeli bölüm 2 de verildi. Bölüm 3 de, bu modelin bir uygulaması 
olarak, Türkiye’deki sağlık harcamalarının tahmini üzerine çalışıldı. Elde edilen 
bulgular ise son bölüm olan bölüm 4 de verildi. 

2. Önerilen Gri Model 

Zamana göre değişen verilerin oluşturduğu dizi göz önüne alınır. Bu dizi, 

                                              𝑋(0) = {𝑥(0)(1),  𝑥(0)(2), … , 𝑥(0)(𝑛)}                              (1) 

olup birikimli toplamlar serisi; 

                                               𝑋(1) = {𝑥(1)(1),  𝑥(1)(2), … , 𝑥(1)(𝑛)}                             (2) 

şeklinde tanımlanır. Burada 𝑥(1)(1) = 𝑥(0)(1) ve, 

𝑥(1)(𝑘) =∑𝑥(0)(𝑘),   𝑘 = 2,3, … , 𝑛

𝑘

𝑖=1

 

şeklinde tanımlanır. 𝑋(1) dizisinin ardışık terimlerinin ortalamalarından oluşan dizi, 

mailto:halis@aksaray.edu.tr


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  469 
 

𝑍(1) = {𝑧(1)(1),  𝑧(1)(2), … , 𝑧(1)(𝑛)} 

şeklinde tanımlanır. Burada, 

𝑧(1)(𝑘) =
𝑥(1)(𝑘) + 𝑥(1)(𝑘 − 1)

2
, 𝑘 = 2, 3, … , 𝑛 

dir. 

                                                           𝑥(0)(𝑘) + 𝑎𝑧(1)(𝑘) = 𝑏 +c 𝑒−0.5𝑡           (3) 

fark denklemi , gri model teorisinin temel denklemi olup bu denklemin beyazlatma 
denklemi, 

𝑑𝑥(1)(𝑘)

𝑑𝑘
+ 𝑎𝑥(1)(𝑘) = 𝑏+c 𝑒−0.5𝑡 

olarak tanımlandı. Bu denklmin çözümü  

�̂�(1)(𝑘) = (𝑥(0)(1) −
𝑏

𝑎
+
𝑐 𝑒−0.5

𝑎 − 0.5
) 𝑒−𝑎(𝑘−1) +

𝑐

𝑎 − 0.5
𝑒−0.5𝑡 +

𝑏

𝑎
 

olarak kolayca elde edilir. (3) denklem sisteminden, 

                   𝑋(0)(2) + 𝑎𝑧(1)(2) = 𝑏 +c 𝑒−1 

                  𝑋(0)(3) + 𝑎𝑧(1)(3) = 𝑏 +c 𝑒−1.5        

⋮ 

                      𝑋(0)(𝑛) + 𝑎𝑧(1)(𝑛) = 𝑏 +c 𝑒−0.5𝑛 

 

olup, 

𝐵 =

(

 

−𝑧(1)(2) 1

−𝑧(1)(3) 1
⋮

−𝑧(1)(𝑛) 1)

  

 

𝑌 =

(

 

𝑋(0)(2)

𝑋(0)(3)
⋮

𝑋(0)(𝑛))

         �̂� = (
𝑎
𝑏
) 

olmak üzere bu sistem,  

𝑌 = 𝐵�̂� 

şeklinde yazılabilir. . Amacımız a ve b katsayılarını belirlemektir. En küçük kareler 

yöntemine göre  𝑌 = 𝐵�̂�   eşitliğinin her iki tarafını 𝐵𝑇 ile çarpılarak, 

𝐵𝑇 𝑌 = 𝐵𝑇 𝐵�̂� 

�̂� = (𝐵𝑇 𝐵)−1𝐵𝑇 𝑌 

olarak elde edilir. 

�̂�(0)(𝑘) = �̂�(1)(𝑘) − �̂�(1)(𝑘 − 1),    𝑘 = 2, 3, . . . , 𝑛 
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olduğundan eldeki verilere göre yeni tahöinler üretilebilir. 

3. Modelin Uygulaması: Türkiye’deki Sağlık Harcamalarının Tahmini 

Nüfusun armasıyla birlikte Türkiye’deki hasta sayısı artmakta ve yönetimlerin insan 
sağlığı için yaptıkları harcamalar da buna bağlı olarak artmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumundan (TUIK) alınan ve 2011 - 2017 yıllarına ait verilere göre bu artış lineer 
olmayıp üstel fonksiyon özelliklerine sahip bir artıştır. TUIK’den alınan verilere 
dayanarak, önerilen gri tahmin yönteminin ürettiği tahminler Tablo 1 de verildi. 

 

Bu çalışmada hata oranı, 

휀 = |
Gerçek Değer − Tahmin Değeri

Gerçek Değer
| ∗ 100 

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑡𝑎 =
𝜺

𝑛
 

şeklinde hesaplandı. Burada 𝑛 eldeki veri sayısıdır. 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Türkiye’deki sağlık harcamaları ve tahminleri 
 

Yıl Gerçek 
Değer 

(Milyon TL) 

Tahmin 
Değeri 

(Milyon TL) 

Hata 
Oranı 
(𝜺) 

2011 68607,4094 68607,4094 0 

2012 74188,7119 75801,653 2,174106 

2013 84390,0912 84875,5466 0,575252 

2014 94749,5074 94865,5464 0,122469 

2015 104567,5392 107486,2058 2,791178 

2016 119755,7799 122694,7491 2,454136 

2017 140647,3488 140615,3022 0,022785 

Ortalama 
Hata     

1.1628 

Sonraki Tahminler 

2018   161495,9173   

2019   185685,9403   

2020   213626,2339   

2021   245847,7975   

2022   282976,1666   

2023   325740,1105   
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4. Sonuçlar 

Elde edilen sonuçlara göre, bilinen değerlerle karşılaştırıldığında ortalama hatanın 
yaklaşık  % 1.1628 olduğu görülmekte olup bu hata oldukça küçük olup önerilen  
modelin geçerliliğini gösterir.  

 

Şekil 1 Türkiye’deki sağlık harcamaları ve 2023 yılına kadar tahminleri 

Şekil 1 de görüldüğü üzere, Türkiye’deki sağlık harcamaları üstel fonksiyon olarak 
artmakta 2023 yılında yaklaşık olarak  325740 Milyon TL olarak öngörülmektedir. Elde 
edilen bu bulguların, ülkelerin ekonomik politikalarının hazırlanmasında faydalı olacağı 
beklenmekte olup önerilen bu modelleme yöntemi ile bir çok uygulama ele alınabilir. 

Kaynaklar  

 Daniels, K., Patterson, G. and Dunston, Y. (2014). The ultimate student 
teaching guide. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, pp.145-151. 

 S.-L. Ou, (2012). Forecasting agricultural output with an improved grey 
forecasting model based on the genetic algorithml, Comput. Electron. Agric. 85 
(85) pp.  33-39. 

 J.L.Deng, (1982). Control problem of grey system, Syst. Control Lett. 5  pp. 288-
294. 

 W. Zhou, J.-M. He, (2013). Generalized gm (1,1) model and its application in 
forecasting of fuel production, Applied Mathematical Modelling 37 (9) pp. 6234-
6243. 

 L. Wu, S. Liu, D. Chen, L. Y. , W. Cui, (2014). Using gray model with fractional 
order accumulation to predict gas emission, Nat. Hazards 71 (3) pp. 2231-2236. 

 S. Ene, N. Ozturk, (2018). Grey modelling based forecasting system for return 
flow of end-of-life vehicles, Technological Forecasting and Social Change 117 
155-166. 

0,0000

50000,0000

100000,0000

150000,0000

200000,0000

250000,0000

300000,0000

350000,0000

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  472 
 

 Z. X. Wang, Q. Li, L.L. Pei, (2018). A seasonal gm(1,1) model for forecasting 
the electricity consumption of the primary economic sectors, Energy 154 pp. 
522-534. 

 X. Ma, Z. Liu, Y. Wang, (2019). Application of a novel nonlinear multivariate 
grey bernoulli model to predict the tourist income of china, J. Comput. Appl. 
Math. 347 pp. 84-94. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  473 
 

PHYSICS 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  474 
 

Gd(1-Х)CaCr0.5Fe0.5O3 құрамды гадолиний хромит-ферритінің синтезі 
және рентгенографиялық зерттеуі, Gd(1-Х)BaCr0.5Fe0.5O3 (х=0,5-0,7). 

Матаев М.М, М.Р. Абдраймова, Н. Абишева, Г.С.Оналбек 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 
Қазақстан Республикасы,  Алматы қ, Әйтеке би ,99 

 

Аннотация. Гадолиний хромит-ферритінің үлгілері золь-гель әдісімен 
синтезделді. Рентгенофазалы талдау әдісі арқылы күрделі ферриттердің 
фазалық құрамы мен кристалдық сипаттамалары зерттеліп, сингонияның типі, 
элементарлық ұяшықтың параметрлері, рентгенографиялық және пикнометрлік 
тығыздықтары анықталды.  

Ферриттердің индицирлеу нәтижесінің дәлдігі тәжірибелік және есептелген 
жазықтықтар арақашықтығының квадратының кері (104/d2) мәндерінің сәйкес 
келуімен дәлелденді. Бұл ғылыми жұмыста жаңа күрделі оксидті гадолиний – 
хромит ферриттерінің синтезі мен РФА зерттеу нәтижелері ұсынылды. 

Синтезделген хромит – гадолиний  ферриттерінің рентгенограммаларын 
индицирлеу мәліметтері бойынша алынған ферриттер орторомбты құрылысқа 
ие. 

Түйінді сөздер: ферриттер, синтез, құрылыс, рентгендік зерттеулер. 
Бір уақытта бірнеше қасиетке ие болатын жүйелерге (мультиферроиктерге) 

деген қызығушылық, олардың практикада қоданылуына да, конденсирленген 
күйдің іргелі физикасының бірқатар міндеттерін шешуге де негізделген. 
Қосылыстардың осы класындағы алғаш зерттелген кристалл BiFeO3 болып 
келеді, бұл кристалл электрлік (TC≈1100K) және магниттік (TN=643K) реттелудің 
жоғары температураларына ие. Белгілі болғандай магниттік қасиеттер 
қосылыстың құрамында ауыспалы металл иондарының (3d- немесе 4f-иондары) 
болуымен анықталады, ал модельді оксидті қосылыстардың сегнетоэлектрлік 
қасиеттері ереже бойынша бос d-орбиталі бар «ауыр» металдардың болуымен 
анықталады, мысалы, Bi3+ немесе Pb2+ иондарының булары. Жаңа 
мультиферроиктарды алу жаңа кристалдарды іздеу бағытында да, синтетикалық 
құрылыстарды (соның ішінде көп қабатты пленкалы құрылыстар) алу бағытында 
да жүргізіледі[1]. 

Соңғы уақытта висмут негізіндегі оксидтердің магниттік, сегнетоэлектрлік 
және пьезоэлектрлік қасиеттеріне деген қызығушылық артып келеді. Сондықтан 
біз магниттік реттелуге әсер ететін химиялық және құрылыстық факторларды 
түсіну мақсатында Bi негізіндегі мультиферроикті қасиетке ие наноөлшемді 
қосылысты химиялық жолмен синтездеп көрдік. 

 
Тәжірибелік бөлім 
Глицеринді тұндырғыш ретінде пайдаланып золь-гель әдісін қолдану 

арқылы жаңа күрделі гадолиний хромит-ферритіні синтезделініп алынды [2]. 
Gd(1-Х)МеCr0.5Fe0.5O3 (мұндағы х=0,5-0,7) жүйесінде түзілетін (MеII = Mg, Ca) 

қосылыстарын синтездеу үшін золь – гель  әдісі қолданылады[3]. 
Бастапқы заттар ретінде Gd2O3 , Fe2О3, Cr2O3 (ІІІ) («х.т.») маркасы және 

сілтілік, сирек - жер металдарының карбонаттарының («е.х.т.») маркасын 
қолдандық. Стехиометриялық есептелінген үлгілерді ең жоғарғы дәлдікпен 

https://yandex.kz/maps/?ll=76.930300%2C43.257730&oid=1001414321&ol=biz&source=entity_search
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аналитикалық таразыда өлшеп, араластырып, агат келісінде ұнтақтап, алунд 
тигеліне салынды. 

Gd(1-х)CaCr0.5Fe0.5O3 және Gd(1-х)MgCr0.5Fe0.5O3 (мұндағы х=0,5-0,7) синтездеу 
үшін органикалық матрица ретінде глицерин қоспасы қолданылды. Гадолинийдің 
хромит – феррит үлгілерін синтездеу кезінде екі беттік активті заттар қолданылды 
(Ca,Mg).  

Алынған қоспаға 2 мл дистилденген су, 2 мл глицерин және 3 г лимон 
қышқылын қостық[4]. Гель тәріздес массаға айналғанша қоспаны электр пешіне 
қойдық (3 сағ).   

Алынған қоспаларды муфель пешінде 600-1000°C  температура 
аралығында күйдірдік. Gd(1-Х)МеCr0.5Fe0.5O3 (мұндағы х=0,5-0,7) жүйесінде пайда 
болған күрделі ферриттер үшін күйдіру әдісі 5 сатыда жүргізілді.  

1 саты: 600ºС –та  6 сағат,  
2 саты: 700ºС-та 3 сағат,  
3 саты: 800ºС-та 7 сағат, 
4 саты: 900ºС –та  6сағат, 
5   саты: 1000ºС –та 1сағат [5]. 
Күйдіру процесінен кейін, үлгілер муфель пешінде суытылды. Қатты фазалы 

реакциядан кейін алынған заттарды планетарлы диірменде (планетарный 
мельница) 10 минут араластырылды. Диірменде көлемі 5 мм болатын болат 
шарлары қолданылды. Диірменнің сыйымдылығы - 200см3. 

Синтезделініп алынған барлық жаңа күрделі ферриттерді 
рентгенографиялық әдіспен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде 
Кешенді химия-биологиялық ғылыми – зерттеу орталығында «Rigaku» 
(MiniFlex/600) Рентендік аппаратында  анықталынды[6]. 

 

 
Сурет 1 -Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3 құрамды гадолиний хромит-ферриттің 

РФА-үлгісі 
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Сурет 2 -Gd(1-х)ВaCr0.5Fe0.5O3 құрамды гадолиний хромит-ферриттің 
РФА-үлгісі 

 
   Нәтижелер және оларды талқылау 

Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3 ,Gd(1-х)BaCr0.5Fe0.5O3 жүйесінде пайда болатын  күрделі 
ферриттің  рентгенограммасының индицирлеу нәтижелері 1 кестеде келтірілген. 

 
Кесте-1. Синтезделген фазалардың рентгенограммаларын индицирлеу 
 

№ [°2Th.] d[Å] Int. [%] 10
4

/d
2

эксп. hkl 10
4

/d
2

теор. 
 

Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3 

1 23.40 3.799 15.0 1.89 (0,0,2) 1.93 

2 26.17 3.402 12.0 2.216 (1,1,1) 2.19 

3 32.53 2.750 20.0 3.38 (0,2,0) 3.35 

4 33.34 2.685 100.0 3.58 (1,1,2) 3.6 

5 33.89 2.643 25.0 3.73 (2,0,0) 3.70 

6 34.66 2.586 12.0 3.96 (0,2,1) 3.98 

7 39.60 2.274 6.0 5.93 (2,1,1) 5.95 

8 40.49 2.226 6.0 6.41 (0,2,2) 6.43 

9 41.62 2.168 10.0 7.09 (2,0,2) 7.07 

10 42.95 2.104 8.0 8.00 (1,1,3) 8.02 

11 44.10 2.052 2.0 8.91 (1,2,2) 8.93 

12 44.90 2.017 1.0 9.62 (2,1,2) 9.60 

13 47.65 1.907 25.0 12.58 (2,2,0) 12.60 

14 48.05 1.892 18.0 13.10 (0,0,4) 13.8 

15 48.93 1.860 10.0 14.32 (0,2,3) 14.34 

16 49.21 1.850 15.0 14.74 (2,2,1) 14.76 

17 52.78 1.733 2.0 21.47 (2,1,3) 21.45 

18 54.16 1.692 25.0 24.95 (1,3,1) 24.93 

19 56.07 1.639 3.0 30.83 (3,1,1) 30.85 

20 58.48 1.577 10.0 40.58 (1,3,2) 40.60 
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21 59.18 1.560 12.0 44.02 (0,2,4) 44.04 

21 60.15 1.537 30.0 49.34 (2,0,4) 49.30 

23 60.85 1.521 6.0 53.58 (2,2,3) 53.55 

24 65.19 1.430 10.0 90.38 (1,3,3) 90.36 

25 69.35 1.354 5.0 151.9 (0,4,1) 151.7 

26 69.94 1.344 12.0 163.8 (2,2,4) 163.10 

27 71.15 1.324 5.0 191.3 (4,0,0) 191.0 

28 75.66 1.256 6.0 343.2 (3,1,4) 343.4 

29 79.39 1.206 10.0 562.6 (2,4,1) 562.5 

30 80.03 1.198 10.0 612.4 (1,1,6) 612.6 

31 81.01 1.186 3.0 697.8 (2,2,5) 697.6 

32 81.67 1.178 4.0 762.9 (1,4,3) 762.7 

33 84.47 1.146 1.0 1111.02 (4,1,3) 1111.04 

34 85.20 1.138 6.0 1226.5 (2,0,6) 1226.3 

35 86.52 1.124 3.0 1465.9 (3,1,5) 1465.7 

36 86.81 1.121 1.0 1524.3 (1,2,6) 1524.5 

37 89.00 1.099 5.0 2050.2 (2,4,3) 2050.5 

Gd(1-х)ВaCr0.5Fe0.5O3 

1 19.49 4.550 6.0 1.56 (2,0,0) 1.58 

2 20.07 4.420 16.0 1.60 (0,1,1) 1.63 

3 22.33 3.978 40.0 1.78 (1,1,1) 1.76 

4 22.97 3.869 6.0 1.85 (2,0,1) 1.82 

5 24.23 3.670 25.0 1.98 (0,0,2) 1.96 

6 25.30 3.518 90.0 2.10 (2,1,0) 2.13 

7 26.15 3.405 50.0 2.21 (1,0,2) 2.20 

8 28.11 3.172 100.0 2.49 (2,1,1) 2.47 

9 30.80 2.901 55.0 2.98 (1,1,2) 2.99 

10 31.88 2.805 10.0 3.22 (3,0,1) 3.24 

11 32.29 2.770 45.0 3.32 (0,2,0) 3.30 

12 35.32 2.539 12.0 4.17 (2,1,2) 4.19 

13 35.85 2.503 2.0 4.34 (3,1,1) 4.37 

14 35.97 2.495 6.0 4.39 (1,2,1) 4.36 

15 37.98 2.367 10.0 5.17 (2,2,0) 5.15 

16 38.07 2.362 8.0 5.21 (1,0,3) 5.24 

17 38.49 2.337 6.0 5.39 (3,0,2) 5.40 

18 39.99 2.253 16.0 6.13 (2,2,1) 6.14 

19 40.74 2.213 6.0 6.55 (0,2,2) 6.53 

20 41.50 2.174 60.0 7.01 (1,1,3) 7.04 

21 41.91 2.154 40.0 7.27 (3,1,2) 7.25 

22 42.01 2.149 50.0 7.34 (1,2,2) 7.36 

23 42.93 2.105 10.0 7.99 (4,1,0) 7.96 

24 46.01 1.971 8.0 10.7 (3,2,1) 10.5 

25 47.70 1.905 16.0 12.65 (3,0,3) 12.63 

26 49.61 1.836 6.0 15.36 (0,0,4) 15.38 

27 50.67 1.800 12.0 17.16 (1,0,4) 17.14 

28 51.97 1.758 2.0 19.69 (1,3,1) 19.66 

29 53.55 1.710 25.0 23.33 (4,2,1) 23.35 

30 53.78 1.703 8.0 23.94 (2,0,4) 23.97 

31 55.04 1.667 8.0 27.50 (4,0,3) 27.52 

32 56.59 1.625 8.0 32.71 (1,3,2) 32.74 

33 58.76 1.570 12.0 41.95 (3,2,3) 41.97 

34 60.46 1.530 6.0 51.13 (0,2,4) 51.14 

35 61.39 1.509 10.0 57.09 (1,2,4) 57.10 

36 63.59 1.462 8.0 74.36 (5,0,3) 74.34 
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37 64.13 1.451 8.0 79.41 (2,2,4) 79.43 

38 64.93 1.435 8.0 87.59 (6,1,1) 87.61 

39 65.75 1.419 6.0 96.94 (0,1,5) 96.96 

 
Золь-гель әдісімен синтездеп алынған жаңа күрделі гадолиний хромит-

ферритіні талдау жүргізіп, қосылыстардың рентгенограмаларын гомологтық 
индицирленді.  

Сонымен қатар, ренгенографиялық анализ (РФА) арқылы күрделі 
ферриттердің кристалдық шамалары мен элементар ұяшық параметрлері 
анықталды. Синтезделген гадолиний хромит-ферритінің  рентгенограммаларын 
индицирлеу мәліметтері бойынша алынған ферриттер орторомбты құрылысқа ие 
(кесте -2). 

  Кесте 2. Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3, Gd(1-х)ВaCr0.5Fe0.5O3 қосылысының сингония түрлері 
және  элементарлы ұяшықтардың параметрлері  

 

№ Формула 
Сингония 

түрі  
а, Å b, Å с, Å 

Vэ.я., 

Å3 
Z 

pрентг pпик 

1 Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3 

 
Ортаромбты  5.3149 5.513 7.592 222.4 4 7.611 

 
7.709 

2 Gd(1-х)ВaCr0.5Fe0.5O3 Ортаромбты 9.084 5.584 7.211 365.8 4 7.317 7.598 
 

Рентгендік индицирлеу нәтижесінде жүйесінде пайда болатын күрделі 
ферриттер ортаромбты құрылымда кристалданатынын көруге болады. 

Элементарлы ұяшық параметрлері:  
1. Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3- а=5.3149, в=5.513, с=7.592,  Å , Vэл.яч.= 222.4Å3,  Z=4, 

ρрент.= 7.611г/см3, ρпикн.= 7.709г/см3.  
2. Gd(1-х)ВaCr0.5Fe0.5O3-а=9.084, в=5.584, с=7.211,  Å , Vэл.яч.= 365.8Å3,  Z=4, 

ρрент.= 7.317г/см3, ρпикн.= 7.598г/см3.  
Ферриттердің индицирлеу нәтижесінің дәлдігі тәжірибелік және есептелген 

жазықтықтар арақашықтығының квадратының кері (104/d2) мәндерінің сәйкес 
келуімен дәлелденді.  

Қорытынды 
 Рентгенографиялық әдіспен Гадолиний хромит-ферриттерінің сингония 

түрлері мен  элементарлық ұяшықтың параметрлері анықталды. Нәтижесінде 
золь-гель әдісімен алынған гадолиний хромит – ферриттері орторомбты 
құрылымда кристалданатындығы және Gd(1-х)СaCr0.5Fe0.5O3 және Gd(1-

х)ВaCr0.5Fe0.5O3 қосылыстары формуларымен сәйкес келетіні дәлелденді. 
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Abstract: Gd3Ni7Al14 compound is in the hexagonal P-62m structure. We have 
studied the structural, electronic, elastic and anisotropy properties. We have been 
used strass-strain method to predict the second order elastic constants (Cij) of the 
titled compound within the density functional theory. Our results showed that the 
compound is satisfy mechanical stability for the considered structure. The 
polycrystalline aggregate behavior estimated using the elastic constants. The bulk 
modulus, shear modulus, Young’s modulus, Possion’s ratio, Debye temperature, 
and anisotropy value of polycrystalline aggregates have been derived and relevant 
mechanical properties are discussed. 

Keywords: Gd3Ni7Al14, mechanical properties, anisotropy properties. 

 
 
1. Introduction 
Gd-Ni-Al system has been investigated by Rykhal et. Al. Since that, many ternary 
intermetallic Gd-Ni-Al compounds confirmed [1]. Some of them crystalized in 
orthorhombic (GdNiAl4, GdNiAl2, Gd3Ni5Al19 and Gd2Ni2Al), in hexagonal (Gd3Ni8Al, 
GdNi2Al3, GdNi3Al9 and GdNiAl), in cubic (Gd3Ni6Al2), and in monoclinic (Gd4Ni6Al23). 

 

Figure 1. The crystal view of hexagonal Gd3Ni7Al14 compound. 

 
Gd3Ni7Al14 was synthesized and analyzed by Pukas and Gladyshevskii [2].  Its 
structure belongs to Hexagonal (P-62m, Z=3) (See Figure 1). There is not enough 
information about the physical properties of this compound. Therefore, we performed 
the systematic density functional theory (DFT) investigation of structural, mechanical, 
and anisotropic properties of the Trigadolinium Heptanickel Tetradecaaluminide 
(Gd3Ni7Al14) compound to fill this gap. The organization of this study is as follows: The 
method of calculation is given in Section 2, the results and overall conclusions are 
presented and discussed in Section 3. 
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2. Method 
The calculations were carried by using the VASP code [3-4] based on DFT. The 
electron–ion interaction was considered in the form of the projector-augmented-wave 
(PAW) method with plane wave up to an energy of 400 eV [5], an adequate value for 
studying the physical properties. Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) type functional [6] 
within the generalized gradient approximation (GGA) has been used for the exchange 
and correlation terms in the electron–electron interaction. 4x4x11 Gamma centered k-
mesh grid (with ~0.1 Å-1 grid space) has been used [7]. The second order elastic 
constants (Cij) were obtained using The stress-strain method implemented in the VASP 
code [8].  
 
3. Results and Discussion 
 
3.1. Structural properties 
 
Gd3Ni7Al14 compound belongs the hexagonal P-62m structure (Space Group No:189, 
Z=3) [2]. The structural view of the titled compound is given in Fig. 1. The x-ray 
diffraction data [2] were used as an input for energy minimization. The calculated lattice 
parameters, ground state energy E0 and volume are listed in Table 1. Our results for 
the titled compound agree well with x-ray observations. We were used the optimized 
parameters for the subsequent calculations. 
 

Table 1. The calculated lattice parameters (a, c in Å), ground state energy 
(E0 in eV/fu), and volume (V0 in Å3/uc) with available experimental values.  

 a c E0 V0 Ref. 

 18.0301 4.0497 -148.46 1140.12 Present 

 17.966 4.0448  1130.60 Exp. [2] 

Percentage deviation %0.36 %0.12  %0.84  

 
3.3. Mechanical properties 
 
3.3.1. Elastic constants 
We have used the “stress-strain” relations [8] to carry out the six second order elastic 
constants (Cij) for hexagonal systems, and the determined values are given in Table 
2. The results satisfy the Born mechanical stability criteria (C11>0, C44>0, C11- C12>0, 
(C11 + C12) C33-2 C12

2>0) [9, 10] for hexagonal crystals. It shows that the compound is 
mechanically stable.  
 

Table 2. The calculated elastic constants (Cij in GPa unit). 

Compound C11 C12 C13 C33 C44 C66 

Gd3Ni7Al14 193.6 54.8 65.8 222.2     
79.4 

69.4 

 
The polycrystalline mechanic modules, such as bulk modulus (B), Young’s modulus 
(E), shear modulus (G), Poisson’s ratio (v) and shear anisotropy factor (A) which are 
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functions of the elastic constants, are calculated by using the Voigt–Reuss–Hill 
approximation [12, 13], and are listed in Table 3. 
 
Table 3. Calculated bulk modulus (B in GPa), isotropic shear modulus (G in GPa), 
Young’s modulus (E in GPa), Vicker Hardness (Hv in GPa), Poisson’s ratio (ν), B/G 
ratio, the percentage of anisotropy in the compression and shear (AB, AG in %), and 
the universal anisotropy factor (Au). 

B G E Hv ν B/G AB AG Au 

108.7    73.6     180.1    12.7 0.22 1.48 0.4 0.3 0.032 

 
Bulk, shear, Young’s and hardness values indicates that it is hard material. According 
to criterion, a material is brittle (ductility) if the B/G ratio is less (high) than 1.75. The 
calculated value of the B/G (1.48) is less than 1.75 for the titled compound; hence, the 
compound will behave in a brittle manner. 
The typical value of Poisson’s ratio gives information about bonding. In the present 
case the value of ν is 0.22 shows that the ionic contributions to the atomic bonding are 
dominant for the titled compound. 
 
For a completely isotropic material, the factor Au takes the value of zero. When the 
value of AU is greater than that, it is a measure of the degree of elastic anisotropy. The 
results show that the compound has very little anisotropy. Also, it has little percentage 
Bulk and shear moduli (~%0.3). 

3.3.2. Anisotropic Properties 

We also calculate and visualize the spatial dependence of the Young's modulus, linear 
compressibility, Shear modulus, and Poisson ratio by using ELATE code [14, 15]. In 
the plots of these physical properties, the degree of anisotropy is indicated by the 
deviation from the spherical shape. These parameters along the crystallographic 
directions (in 2D) have been given in Figure 2 for Gd3Ni7Al14 compound. It is showed 
that all modulus in xy-planes exhibiting to be more isotropic than the others. For xz- 
and yz-plane, the material has little anisotropy. 

4. Conclusion 

In summary, we have performed the first principles total energy calculation for 
Gd3Ni7Al14 using the plane-wave pseudopotential approach to the density-functional 
theory within the generalized gradient approximation. The calculated lattice 
parameters are consistent with the literature values. The B/G ratio is 1.48 and the brittle 
character is dominant. The titled compound has a little elastic anisotropic character. 
We hope that our other predicted results will be serving as a reliable reference for the 
future experimental and theoretical studies.  
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Figure 2. The calculated spatial dependence of the polycrystalline mechanical 

modulus. 
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Amaç ve yöntem: Bu çalışmada, Bi2Sr2-x(SnO2)xCa1Cu1.75Na0.25Oy (x = 0.0, 0.05, 
0.1, 0.20)  kompozisyonunda süperiletken örnekler geleneksel katı hal tepkime 
yöntemi kullanılarak üretildi.  Bi-2212 süperiletkenlerin fiziksel ve mekaniksel 
özellikleri üzerine sodyum ve nano boyutta kalay ikili katkılamanın etkisi SEM 
(Scanning Electron Microscope), Vickers mikrosertlik ve Pürüzlülük ölçümleri 
kullanılarak analiz edildi. Bulgular ve sonuçlar: Örneklerin mikro yapı 
analizlerinde, katı hal tepkime yönteminin genel özelliği olan rastgele yönelimli 
tanelerin oluşumu tüm örneklerde gözlemlenmiştir. SEM ölçüm sonuçları 
incelendiğinde örneklerin yüzey morfolojisi Bi-2212 yüksek sıcaklık fazının varlığını 
işaret eden plaka benzeri tanelerin oluşumunu göstermektedir. Daha az boşluklu 
yapı ile daha az tane sınırlarının oluşumu x = 0.5 nano boyutta kalay katkılı örnekte 
elde edildi. Diğer bir taraftan, örneklerin mekaniksel özellikleri Vickers Mikrosertlik 
(micro hardness) ve pürüzlülük ölçümler ile analiz edildi. Elde edilen mikro sertlik 
ölçüm sonuçlarında, en yüksek sertlik değeri x = 0.1 Kalay katkılı örnekte 
gözlemlendi. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm sonucunda elde edilen bulgularda ise, 
örneklerin yüzey pürüzlülük değeri katkılama oranı ile giderek artmıştır. En yüksek 
pürüzlülük değeri ise x = 0.20 nano boyutta kalay katkılı örnekte gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bi2Sr2-x(SnO2)xCa1Cu1.75Na0.25Oy, SEM, Mikro-Sertlik, 
Pürüzlülük. 

 

1. Giriş 

Bi tabanlı süperiletkenlerin keşfinden beri, yapılan çalışmaların temel amacı bu 
malzemelerin teknoloji ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirliğini sağlamaktır. 
Polikristal BSCCO süperiletken malzemelerin anizotropik doğasından dolayı granüler 
(taneciksel) yapıdaki düzensizlik bu malzemeler için en önemli teknolojik 
sınırlamalarıdır. İyi bilindiği gibi, kritik geçiş sıcaklığı (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) 
gibi temel süperiletkenlik özellikler taneciksel yapıya son derece bağımlıdır [1,2]. Bu 
nedenle birçok çalışma süperiletkenlerin taneciksel özelliklerini geliştirme üzerine 
gerçekleştirilmiştir. Literatürde kristal yapı içerisine farklı iyonik yarıçapta metalik 
element katkılama çalışmaları yanı sıra malzeme hazırlama yöntemlerinde kullanılan 
Lazer ile iyi tane yönelimlerin sağlanması (LFZ metodu), yüksek basınçlar altında 
presleme ve sıcak  

presleme gibi metotlar ile de Bi tabanlı yüksek sıcaklık süperiletkenlerin temel 
özelliklerinde önemli ölçüde gelişim gözlenmiştir [3-8].  

Diğer bir taraftan süperiletken malzemelerin teknolojik hayatta kullanılabilirliği için 
temel süperiletkenlik özellikleri kadar mekaniksel özelliklerin de geliştirilmesi gereklidir. 
Enerji iletiminde sıfır direnç ve yüksek akım yoğunluğuna sahip süperiletken kablolar 
teknolojik uygulamalarda kullanıldığı zaman dışarıdan gelebilecek etkilere karşı 
mekaniksel olarak yüksek dayanıma sahip olmalıdır. Bu nedenle Bi tabanlı 
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süperiletkenlerin temel özelliklerini geliştirme çalışmalarının yanında mekaniksel 
özelliklerini araştırma ve geliştirme çalışmaları da devam etmektedir [9-11]. 

Bu çalışmada ise Bi2Sr2-x(SnO2)xCa1Cu1.75Na0.25Oy (x = 0.0, 0.05, 0.1, 0.20) 
stokiyometrisinde sodyum ve nano boyutta kalay katkılılı seramiklerin mekaniksel 
özellikleri araştırılmıştır. Geleneksel katı hal tepkime yöntemi kullanılarak hazırlanan 
örneklerin mekaniksel özelliklerini araştırmak için taramalı elektron mikroskobu (SEM), 
mikro sertlik ölçümleri ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri gerçekleştirildi.  

2. Materyal ve Metot 

Bi2Sr2-x(SnO2)xCa1Cu1.75Na0.25Oy (x = 0.0, 0.05, 0.1, 0.20)  kompozisyonu ile farklı 
katkılama oranları ile seramik örneklerin hazırlanabilmesi için yüksek saflıkta Bi2O3 
(Panreac, 98+ %), SrCO3 (Panreac, 98+%), CaCO3 (Panreac, 98.5+%), Na2CO3 

(Panreac, 98.5+%), CuO (Panreac, 97+ %) ve SnO2 (Abo Swiss) tozları kullanılarak 
tüm örnekler katı hal tepkime yöntemi ile üretildi.  

Katı hal tepkime yönteminde öncü tozların homojen bir şekilde karışması için agat 
havan ya da bilyeli öğütücü gibi öğütme süreçlerini içeren çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu öğütme yöntemleri kullanıldığı zaman tozların öğütme sürecinde 
potaya yapışması nedeniyle malzemede kayıplar meydana gelerek düşük yoğunlukta 
süperiletken fazların oluşumuna sebep olabilir [12]. Malzemede oluşan bu tarz 
kayıpları engellemek için bu çalışmada örnekler nitrik asit ve saf su karışımı içinde 
karıştırıldı.  

İlk olarak öncü tozlar uygun stokiyometrik oranlarda tartıldıktan sonra nitrik asit 
çözeltisi içerisine konuldu. Öncü tozların homojen bir karışımını elde edebilmek için 
manyetik karıştırıcıda 900C’de karıştırıldı. Toz halindeki malzemeler nitrik asit 
içerisinde tamamen çözüldükten sonra çözeltinin rengi açık maviye dönüştü. Tozların 
homojen bir şekilde karışımı aşamasından sonra çözelti  

içerisinden tozların ayrıştırılması işlemine geçildi. Bu amaçla çözelti içerisinde sıvı 275 
0C’de buharlaştırıldı.  

Sıvının tamamen ayrışmasından sonra siyah renkte tozlar elde edildi. Daha sonra elde 
edilen tozlar 375 MPa basınç altında 2.9 cm yarıçapında tablet halinde oda 
sıcaklığında preslendi. Tablet halindeki örneklerde kristal yapı içerisinde karbon ve 
karbondioksitlerin ayrıştırılması için 750oC’de 12 saat boyunca kalsine edildi. 
Kalsinasyon aşamasından sonra yüksek sıcaklık Bi-2212 fazının oluşumunu 
başlatmak için tablet halindeki örnekler tekrar öğütülüp yeniden preslendikten sonra 
820oC’de 24 saat boyunca kalsine edildi.  Öğütme, presleme ve kalsinasyon 
işlemlerinden oluşan bu süreç iki defa daha tekrar edildi. Son olarak örneklerde 
homojen yapıda yüksek sıcaklık Bi-2212 fazlarını elde etmek için 850oC’de 120 saat 
boyunca sinterlendi.  

Üretilen süperiletken malzemeler x=0.0, 0.05, 0.1 ve 0.2 ile katkılama oranına göre 
sırasıyla A Örneği, B Örneği, C Örneği ve D Örneği olarak isimlendirildi.  

3. Bulgular 

İyi bilindiği gibi, Bi tabanlı yüksek sıcaklık süperiletkenler taneciksel (granüler) 
morfolojik yapıya sahiptir. Genel olarak tanelerin rastgele yönelmesi, tane sınırları, 
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taneler arasında meydana gelen boşluklar ve tanelerin ebatları temel süperiletkenlik 
özellikleri önemli ölçüde etkilemektedir [13, 14]. Bu çalışmada üretilen örneklerin 
morfolojik özelliklerini analiz edebilmek için örnek yüzeylerinden SEM görüntüleri elde 
edilmiştir. Bütün örnekler için elde edilen SEM ölçüm sonuçları Şekil 1’de 
gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Şekil 1. Örneklere ait SEM görüntüleri 

Örneklerin yüzeylerinden elde edilen SEM ölçüm sonuçlarına bakıldığı zaman, katı hal 
tepkime yöntemiyle üretilen malzemelerin doğası olan boşluklu yapı ile beraber 
rastgele yönelimli plaka (plate)  benzeri tane yapılarının oluştuğu görülebilmektedir. İyi 
bilindiği gibi, süperiletken örneklerin mikro yapılarında plaka benzeri tanelerin oluşumu 
Bi-2212 yüksek sıcaklık süperiletken fazların varlığına işaret etmektedir [15]. Diğer bir 
taraftan, artan katkılama ile örneklerin tane ebatları giderek artmaktadır. Bi-2212 
fazlarını içeren plaka benzeri tane ebatlarının büyümesi süperiletkenlerin gelişimi için 
olumluyken, gelişi güzel yönelmelerinden dolayı taneler arası boşluklu yapı da önemli 
şekilde artabilir buda taneler arası iletkenliği önemli derecede azaltabilmektedir. Diğer 
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örnekler ile karşılaştırıldığında, daha az boşluklu yapı ve daha düzenli tane yönelimleri 
x = 0.05 nano boyutta kalay katkılı örnekte gözlemlenmiştir.  

BSCCO seramik malzemelerin teknolojik uygulamalarda kullanılabilmesi için temel 
süperiletkenlik özelliklerinin yanında mekaniksel özelliklerinin de geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada elde ettiğimiz süperiletken örneklerimizin mekaniksel 
özelliklerini araştırmak için mikro sertlik ölçümleri gerçekleştirildi.  

Örnekler üzerine 0.245, 0.490, 0.980, 1.960, 2.940, 4.960 ve 9.810 N değerinde 
kuvvetlerin uygulanması ile Vickers mikro sertlik değerleri aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplandı. 

Hv = 1854.4 (P/d2) (GPa)                    (1) 

Burada P Newton biriminde uygulanan yüktür ve d μm’de çentik izinin çap 
uzunluğudur. Şekil 2’de uygulanan yükün bir fonksiyonu olarak tüm süperiletken 
örneklere ait mikro sertlik grafiği gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Örneklere ait Mikro sertlik sonuçları 

Malzemede sertlik, uygulanan yüke karşı malzeme yüzeyinin gösterdiği direncin 
ölçümüdür ve literatürden iyi bilindiği gibi, örneklerin mikro yapısı ve mekaniksel 
özellikleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Özellikle tane ebatları, taneler arasında 
meydana gelen boşluklar ya da tane sınırlarının sayısı malzemede mikro sertlik 
değerlerini doğrudan etkilemektedir [16-17].  

Taneciksel yapıya sahip süperiletkenler de 2 N’ dan daha düşük değerlerde uygulanan 
yük sadece yüzeye ait bilgiler verirken, 2 N  gibi yüksek kuvvet değerlerinden sonra 
kuvvet yüzeyden daha çok iç yapıya etki ettiğinden taneler arasındaki yapılar, boşluklar 
ve tanelerin dizilimi gibi parametreleri içeren malzemenin iç yapısı hakkında bilgi 
vermektedir. Örneklere ait mikro sertlik grafiği sonuçlarında uygulanan tüm yüklerde 
en yüksek sertlik değeri C örneğinde elde edilmiştir. C örneğinin mikro yapı 
sonuçlarında taneler arasında açılar ve boşluklar oluşmasına rağmen geniş ebatta 
tanelerin oluşumları gözlemlenmiştir. Taneciksel yapıda daha geniş ebatta tanelerin 
oluşumu ile C örneğinde daha iyi sertlik değerleri elde edilmiştir.  
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İyi bilindiği gibi, malzemelerin mekaniksel özellikleri kristal yapı ve morfolojik özelliklere 
bağlı olması kadar yüzey şartlarına da bağımlıdır. Malzemeler geleneksel yöntemler 
ile üretildiği zaman, sinterleme işlemi sürecinde ısıl işlemin uzun periyotta ve yüksek 
sıcaklıkta uygulanması ile örneklerin yüzeyinde kısmi erimeler, deformasyonlar ve 
çekmeler meydana gelebilmektedir. Örnek yüzeylerinden elde edilen pürüzlülük ölçüm 
sonuçları Şekil 4’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Örneklere ait yüzey pürüzlülüğü grafiği 

Pürüzlülük ölçüm sonuçları incelendiğinde, yapı içerisine nano boyutta kalay ve 
sodyum ikili katkılanması ile pürüzlülük değerleri giderek artmıştır. En yüksek yüzey 
pürüzlülüğü değeri ise maksimum nano boyutta kalay katkılı örnekte gözlemlenmiştir. 

4. Sonuçlar 

Sunulan çalışmada, Bi2Sr2-x(SnO2)xCa1Cu1.75Na0.25Oy (x = 0.0, 0.05, 0.1, 0.20) 
başlangıç şartları ile örnekler katı hal tepkime yöntemi kullanılarak hazırlandı. SEM 
ölçümü sonuçlarında, Bi-2212 yüksek sıcaklık fazının varlığını işaret eden plaka 
benzeri tanelerin oluşumu tüm örneklerde gözlemlenmiştir. Plaka benzeri tanelerin 
daha düzgün yönelimi ve daha az boşluklu yapı x = 0.05 nano boyutta kalay katkılı 
örnekte gözlemlenmiştir. x = 0.05 nano boyutta kalay katkılı örnek en iyi süperiletkenlik 
özellikler sergilerken, daha geniş ebatta taneler içeren x = 0.1 nano boyutta kalay 
katkılı örnek daha iyi mekaniksel özellik göstermektedir.  

Teşekkür 

Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından 
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Effect of Growth Velocity on Microstructure of Directionally Solidified 
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E. Nergiz1*, E. Çadırlı2,  H. Kaya3, U. Büyük3, M. Şahin4 

1Niğde Ömer Halisdemir University, Institute of Science, Department of Physics, Niğde, 
Turkey,  *emelnergiz1@yahoo.com.tr 

2Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics, 
Niğde, Turkey 

3Erciyes University, Education Faculty,Department of Science Education, Kayseri, Turkey 
4Niğde Ömer Halisdemir University, Technical Vocational School of Sciences, Niğde, Turkey 

 
Özet: 7075 alaşımları % 99.99 saflıkta olan metaller kullanılarak vakum 
atmosferinde hazırlanmıştır. Bu alaşımlar Bridgman tipi doğrusal katılaştırma fırını 
kullanılarak değişik katılaştırma hızlarında yukarı doğru doğrusal olarak 

katılaştırılmıştır. Dendritik mesafeler (1L, 1T, 2) numunelerin hem enine hem de 

boyuna kesitlerinden ölçülmüştür. Katılaştırma hızının 8.3 m/s’den 166 m/s’ye 

artırılmasıyla sırasıyla 1L 434.3 m’den 190.1 m’ye, 1T  380.2 m’den 169.7 

m’ye ve 2 41.1 m’den 12.2 m’ye azalma göstermiştir. V’nin üstel değerleri 1L, 

1T ve2 için sırasıyla 0.26, 0.27 ve 0.41 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 7075 Alaşımı,birincil kol mesafesi,ikincil kol mesafesi 

 

1.Giriş 
Alüminyum alaşımlarının döküm yapılarının (hücresel ve dendrik mikroyapıları,  
tanecik boyutu gibi) mekaniksel özelliklerinin araştırılması üzerine son zamanlarda pek 
çok çalışma yapılmıştır (Acer, 2016;Brito, 2015;Cadırlı, 2015; Chang, 1976; Gomes, 
2017). 

Bu çalışmada, 7075 alaşımının (Al-5.5 wt.% Zn-2.5 wt.% Mg-1.5 wt.% Cu) mekaniksel 
özelliklerinin mikroyapısına ve büyütme hızına bağlılığı belirlenmiştir.  Bunun için 
numune, sabit sıcaklık gradientinde beş farklı katılaştırma hızında, Bridgman tipi 
fırında doğrusal olarak katılaştırılmıştır. 7075 alaşımının dendritik kol mesafesinin 
katılaştırma hızına bağlılığı deneysel olarak incelenmiştir ve sonuçlar daha önceki ikili 
ve üçlü alaşımların deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Dendritik kol mesafeleri ve 
büyütme hızı arasındaki ilişki regresyon analizi ile deneysel olarak elde edilmiştir. 

2. Materyal ve Metot 
Al, Zn, Mg ve Cu metalleri (%99.99 saflıkta) kullanılarak 7075 alaşımı hazırlanmıştır. 
(Bütün kompozisyonlar aksi belirtilmedikçe yüzde ağırlık olarak verilmiştir.) 
Kompozisyonları ayarlanan metaller vakumlu eritme fırınında eritilmiş ve homojenliği 
sağlanmış ve sıcak döküm fırınında ısıtlılmış grafit kalıplara dökülmüştür. Daha sonra 
numuneler, döküm fırınından çıkarılarak sırasıyla Brigman tipi fırına konulmuştur(Şekil 
1.). Fırında argon atmosferinde termal dengeye ulaşıldıktan sonra, numune sabit 
sıcaklık gradientinde, G, (8.1 K/mm), farklı katılaştırma hızlarında, V, (8.3 µm/s-166.0 
µm/s) aşağı doğru çekilerek katılaştırılmıştır. Kararlı durumda, numune yaklaşık 10 cm 
katılaştığında hızla soğuk suyun içine çekilerek quench edilmiştir. Numunenin sıcaklığı 
0.1 K hassasiyetle Eurotherm 2604 tipi kontrolcü kullanılarak control edilmiştir. 
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Şekil 1.Bridgman–tipi doğrusal katılaştırma fırını 

 

2.1 Katılaştırma hızının ve sıcaklık gradyentinin ölçülmesi 

Numunenin sıcaklığı, numune içine 5 mm aralıklarla yerleştirilmiş 0.5 mm çapında üç 
adet K-tipi termalçift ile ölçülmüştür. Bu çalışmada, termalçifti eriyikden izole etmek için 
ince alumina tüpler kullanılmıştır. Katılaştırma sürecinde veriler bir data-logger (Pico 
TC-08 model) yardımıyla bilgisayar ekranından okunarak kaydedilmiştir. Katı/sıvı ara 
yüzeyi ikinci termalçifte ulaştığında, birinci ve ikinci termalçift arasındaki sıcaklık 

farkı(T), data-loggerdan okunmuştur. Sıvı fazdaki sıcaklık gradienti (G =T/X), her 
bir numune için ∆T ve ∆X değerleri ölçülerek belirlenmiştir. 
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Katılaştırma hızı(V) iki farklı yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. İlk yöntemde 
katılaşma esnasında ilerleyen katı/sıvı ara yüzeyinin bilinen bir mesafe ile ayrılmış 
termalçiftleri geçmesi için gerekli süreyi ölçmektir. İkinci yöntemde ise toplam 
katılaşma zamanı ve toplam katılaşma mesafesininin (parlatılmış numunede 
boylamasına) ölçülmesidir. Mesafenin zamana oranı iki yöntem için de katılaştırma 
hızını verir. Her iki yöntemle ölçülen değerler birbirine yakın çıkmış ve bunların 
ortalaması alınmıştır. 

 

2.2 Metalografik analiz 

Metalografik süreç mikroyapısal analiz için numunelerin hazırlanamasında 
kullanılmıştır. Quench edilmiş numune grafit potadan çıkartılarak alttan ve üstten 1 cm 
boyunda kesilip atılmıştır. Kalan numune quench ara yüzeğini açığa çıkarmak 
amacıyla zımparalama, parlatma yapılmıştır. Daha sonra numunenin enine ve boyuna 
kesitleri epoxy-resin soğuk kalıplama malzemesiyle kalıplanmıştır. Daha sonra nihai 
zımparalama ve 6, 3, 1 and 1/4 µm tane büyüklüğündeki elmas süspansiyonlarla 

parlatma yapılmıştır. Parlatmadan sonra numune, oda sıcaklığında(300 K) Keller 
dağlama çözeltisiyle(1.5% HCl–1% HF–2.5% HNO3–95% H2O) dağlama yapılmıştır. 
Numunelerin mikroyapı görüntüleri farklı objektifler kullanılarak optikmikroskop (Nikon 
Eclipse MA 100 inverted model) ile çekilmiş ve dendritik kol mesafesileri (λ1 ve λ2) bu 
görüntüler üzerinden Adobe Photoshop program kullanılarak ölçülmüştür. 

 

2.3 Dendritik Kol Mesafelerinin Ölçülmesi (1, 2)  

Enine ve boyuna kesitlerinden dendritik kol mesafelerinin ölçülmesinde farklı metotlar 
bulunmaktadır (Bhat, 1995, Ganesan, 1992, McCartney, 1981). Dendritik kol 
mesafeleri (λ1, λ2) boyuna kesitte doğrusal kesişme metodu ile 
ölçülmektedir(McCartney, 1981). Enine kesitte ise birincil dendrit kol mesafesini (λ1T) 
ölçmek için iki metot  bulunmaktadır. Birincisi “üçgen metodu”, (Ganesan, 1992), 
ikincisi “alan sayma metodu” dur (Bhat, 1995).Bu çalışmada enine kesitten λ1T, boyuna 
kesitten λ1L ölçümü yapılmıştır. İkincil dendrite kol mesafesi (λ2) ise dendrite gövdesi 
üzerinde gövdeye dik olarak büyüyen kollar arası mesafelerin ölçümü ve ortalaması 
alınarak belirlenmiştir. 

 

3. Bulgular 

7075 numunesi doğrusal olarak sabit sıcaklık gradientinde (G=8.1 K/mm) ve farklı 
katılaştırma hızlarında (V=8.3-166.0 µm/s) katılaştırılmıştır. 7075 numunesinin 
dendritik mikroyapı özellikleri analiz edilmiş ve katılaştırma hızının dendritik kol 
mesafeleri ( λ1, λ2 ) üzerine etkisi araştırılmıştır. Şekil.2 ‘de 7075 alaşımının 
katılaştırma hızının artışı ile dendritik mikroyapılarındaki değişim görülmektedir. 
Burada katılaştırma hızının artmasıyla dendritik mesafelerin azaldığı görülmüştür. 
Yüksek katılaştırma hızında (166.0 µm/s) dendritlerin inceldiği Şekil.2 c1-c2 ‘de 
görülmektedir. λ1ve λ2 ‘nin V’ye bağlılığı liner regrasyon analizi yapılarak aşağıda 
verilen bağıntıdaki k ve a değerleri elde edilmiştir. 
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Şekil 2. Sabit sıcaklık gradyenti (8.1 K/mm) ve farklı katılaştırma hızlarında doğrusal 

katılaştırılmış 7075 alaşımının mikroyapı görüntüleri; (a1-a2) V=8.3 m/s,(b1-

b2)V=41.5 m/s,(c1-c2)V=166.0 m/s. 

 

(λ1,λ2)=kV-a 

Burada k, regrasyon sabiti a ise V’nin üstel değeridir. Şekil.3 ‘de verilen grafikte 
görüleceği gibi λ1L, λ1T ve λ2 artan katılaştırma hızıyla azalmaktadır. V’nin üstel değeri 
λ1L, λ1Tve λ2 için sırasıyla 0.26, 0.27 ve 0.41 olarak bulunmuştur. 
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Şekil.3 Katılaşma hızının (V) fonksiyonu olarak dendritik mesafelerin değişimi (a) 1-V 

değişimi (b) 2-Vdeğişimi. 

 

Bizim bu çalışmada λ1 için elde edilen a değerleri (0.26 ve 0.27), Al-Ti alaşımlarının 
benzer katılaştırma koşullarında Fan ve arkadaşlarının ve Lapin ve arkadaşlarının 
bulduğu 0.30, 0.24 ve 0.25 değerlerine oldukça yakındır (Fan, 2011; Lapin, 2002; 
Lapin, 2011). Ayrıca, bizim üstel değerlerimiz (0.26, 0.27), teorik modellerin  kestirdiği 
0.25 değerine de oldukça yakındır (Hunt,1979, Kurz, 1981). Bunun yanında Wang ve 
arkadaşları, Feng ve arkadaşları tarafından bulunan 0.37 ve 0.69 üstel değerleri bizim 
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değerlerimizden büyüktür (Wang, 2010; Feng, 1999). λ2 için V’nin üstel değeri (0.41) 
Zn-Al alaşımı için  Liu ve jones’un 0.33, Al-Ti alaşımı için Lapin ve Gabalcova ‘nın 0.34 
ve Zn-Al alaşımı için Tunca ve Smith’in 0.32-0.38 değerleri ile uyumludur (Liu,1992; 
Lapin, 2011; Tunca, 1988). 

 

4.Sonuçlar 

Bu çalışmada katılaştırma hızlarının doğrusal olarak katılaştırılmış endüstriyel öneme 
sahip 7075 Al alaşımının dendritik mesafeleri üzerine olası etkileri incelenmiş ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1-Deneysel bulgular, katılaştırma hızının (V) artması ile dendritik mesafenin azaldığını 
göstermiştir. 

2- Dendritik mesafeler (12) ile katılaştırma hızı (V) arasındaki regrasyon ilişkileri, 

sırasıyla 1L=743V -0.26,  1T=690V -0.27 ve 2=100V-0.41, olarak elde edilmiştir. 
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Metalik Nanoelipsoid Yakınındaki Bir Manyetik Dipolün Işımalı ve 
Işımasız Geçiş Hızları 
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Özet: Üç-eksenli elipsoid-şekilli metalik nanoparçacık yakınındaki bir manyetik 
dipolün ışımalı ve ışımasız geçiş hızlarının konuma bağlılığını açıklamak amacıyla 
dipolün spontane emisyon özellikleri çalışılmıştır. Nümerik sonuçlar dipol 
konumunun emisyon özelliklerini oldukça değiştirdiğini ve manyetik dipol geçiş 
hızının etkin kontrolü için elipsoid yapı kullanılabileceğini göstermektedir. Işımalı 
geçiş hızının konuma bağlılığı hemen göze çarpmaz ve ışımasız geçiş hızı ile bu 
farklı davranıştan dolayı kuantum verimi kısa mesafelerde sıfıra gider. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik dipol, nanoelipsoid, ışımalı geçiş hızı, kuantum 
verimi 

 

1. Giriş 

Nanoteknolojinin gelişmesiyle, kontrol edilebilir spontane emisyon modifikasyonu 
fotoniklerde merkezi bir konu halini almıştır. Tek atom, molekül ya da kuantum 
noktaların bir nanoparçacık varlığında optik alanlarla etkileşimi üzerine araştırmalar 
büyük önem taşımaktadır. Yüzey, çok katmanlı yapı veya küresel nanoparçacık 
yakınındaki bir elektrik dipolünün spontane geçiş hızı üzerine deneysel ve teorik 
çalışmalar geliştirilmektedir (Bharadwaj, 2007; Carminati, 2006; Feng,2011; 
Miroshnichenko, 2015). Tek molekülün spontane emisyonu nanolokalize ışık kaynağı 
olarak kullanılabilir ve bu yolun, nanometre boyutlardaki parçacıklar ile çalışmalara 
büyük katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Guzatov, 2005). Nanometre skalasında, 
optik alanlarda atom hareketinin etkileri açısından ışımalı ve ışımasız geçiş hızı 
parametreleri de oldukça önemlidir (,2003). Asıl problem, farklı şekillere sahip 
nanoparçacıklar yakınında spontane geçiş sürecini tanımlamaktır.  

Bu çalışmanın amacı, üç-eksenli elipsoid şekilli, metalik bir nanoparçacık varlığında bir 
manyetik dipolün spontane geçiş sürecini araştırmaktır. Bu çerçevede çalışma, ışımalı 
ve ışımasız geçiş hızlarının uzaklığa bağlılığını açıklamak üzere sınırlandırılmıştır. 
Parçacığın bir nano-elipsoid olması oldukça ilgi çekicidir çünkü ilgili çözümler farklı 
şekillere (nanoküre, nanotel, nano-iğne ve nano-disk gibi) genelleştirilebilir.  
 
Işık-madde etkileşmesinde yaygın olarak kullanılan foton propagatörü (Green tensörü) 
baz alınarak nanoparçacığın optik alana tepkisi genelleştirilmiş elektrik alan 
propagatörü tekniği ile türetilebilir. Çalışmada, basitlik için, nanoparçacık 
kutuplanabilirliği ile karakterize edilmiş, böylece sadece dipol-dipol etkileşmeler 
hesaba katılmıştır. Bu yaklaşım ile, manyetik alan Green tensörü kullanılarak 
hesaplanan toplam spontane geçiş hızının, ışımalı ve ışımasız geçiş hızlarının tek tek 
toplamı olmasının avantajı kullanılmıştır. Nümerik hesaplamalar, özel olarak gümüş 
nanoelipsoid için uygulanmıştır. Bununla birlikte, ışımalı ve ışımasız geçiş hızları 
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sonuçlarından yararlanarak yapının kuantum verimi hesaplanmış ve ışımasız geçiş 
kanalı nano- mertebede önem taşıdığından özlü bir biçimde tartışılmıştır. 

2.Materyal ve Metot 
 

Boşlukta metalik nanoparçacık yakınında bir manyetik dipolü gözönüne alalım. Şekil 
1’de gösterildiği gibi nanoparçacık ortogonal üç-eksenli elipsoiddir. Elipsoid 
parametreleri 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≪λ olarak seçimiştir. λ, emisyon dalgaboyudur. 𝒓0 ve 𝒓′,sırasıyla 

dipolün ve nanoparçacığın konumunu göstermektedir. Basit bir model olarak dipol, 𝜔 
geçiş frekansı olan iki seviyeli sistemdir. Süreç 𝒎 manyetik dipol momenti ile 
karakterize edilir.  

 

Şekil 1. Problemin geometrisi 

Zayıf-kuplaj rejimde, Fermi Altın Kuralı’na dayalı olarak, |𝒎| genliğine sahip manyetik 
dipol geçişi ile ilişkili spontane geçiş hızı manyetik alan duygunluğu (manyetik alan 
Green tensörü) yardımıyla hesaplanabilir: 

Γ(𝒓0) = Γ0 {1 +
3

2𝑘3
Im [𝒏. 𝑮

𝑯𝑯
(𝒓𝟎, 𝒓0). 𝒏]},                      (1) 

Burada  𝒏  geçiş  dipolünün  yönelimini  gösterir.  𝑘 = 𝜔/𝑐  ve   Γ0 = 4𝑘
3|𝑚|2 3ℏ ⁄   

boşluğun (nanoparçacık yokluğunda) geçiş hızıdır. Denklem 1’de 𝑮
𝑯𝑯

 manyetik alan 
Green tensörü, homojen ortamın elektromanyetik tepkisini tanımlar. Açık olarak, 
nanoparçacığın elektriksel tepkisi ile boşluğun manyetik tepkisi arasındaki ilişkiyi verir. 
Lineer tepki teorisine göre; nanoyapının V hacmi üzerinden integrali cinsinden 

𝑮
𝑯𝑯
(𝒓, 𝒓0) = ∫ 𝑑𝒓′ ∫ 𝑑𝒓′′𝑮0

𝐻𝐸
(𝒓, 𝒓′) ∙ �̅�(𝒓′) ∙ 𝑲(𝒓′, 𝒓′′). 𝑮0

𝐸𝐻
(𝒓′′, 𝒓0)𝑉𝑉

                  (2) 

olarak verilir (Wiecha P,2018). Burada,  �̅� lineer elektrik duygunluktur ve 
nanoparçacığın optik tepkisini temsil eder. Modellenen sistemde, lokal elektrik alan 
saçılan alana eşit olacağından 

 �̅�(𝒓, 𝒓′) = �̅�(𝒓, 𝒓′) 𝛿(𝑟 − 𝑟′)                                                                               (3)  

olarak yazılabilir. �̅�, nanoparçacığın kutuplanabilirliğidir. Manyetik alan Green tensörü, 

genelleştirilmiş alan propagatörü tekniği ile hesaplanmıştır (Wiecha P., 2108) ve 𝑲 
genelleştirilmiş elektrik alan propagatörüdür: 

𝑲(𝑟′, 𝑟′′) = 𝑰𝛿(𝑟′ − 𝑟′′) + �̅�(𝑟′, 𝑟′′). �̅�(𝑟′′).                                                          (4)  
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�̅� optik-alan duygunluğunu temsil etmek üzere, birinci Born yaklaşımı kullanılarak 

𝑲(𝑟′, 𝑟′′) = 𝑰𝛿(𝑟′ − 𝑟′′) formuna indirgenir. Green tensörü 𝐺0
𝐸𝐻
,  𝑟0’daki dipolün 𝑟’de 

oluşturduğu elektrik alanı tanımlar ve sıfırdan farklı altı bileşeni vardır: 

𝐺0
𝐸𝐻
(𝑟, 𝑟0) = 𝑖𝑘 (

0 𝜕𝑧 −𝜕𝑦
−𝜕𝑧 0 𝜕𝑥
𝜕𝑦 −𝜕𝑥 0

)
𝑒𝑖𝑘|𝑟−𝑟0|

|𝑟−𝑟0|
.                                                        (5)  

Denklem 2’de görülen iki karışık-alan duygunlukları 𝑮0
𝐻𝐸
=− 𝑮𝟎

𝐸𝐻
, manyetik dipol geçişi 

ile manyetik özellik göstermeyen bir nanoparçacığın etkileşiminde hiç manyatik-
manyetik tepki mevcut olamayacağına dikkat çeker. 

Nanoparçacık yokluğunda geçiş hızı Γ0 = Γ0
𝑅 + 𝛤0

𝑁𝑅 toplamı olarak yazılabilir. Γ0
𝑅 ve 

𝛤0
𝑁𝑅  sırasıyla, dipolün ışımalı ve ışımasız geçiş hızıdır. Bununla birlikte, nanoparçacık 

varlığında toplam geçiş hızı 

 Γ = Γ𝑅 + 𝛤𝑁𝑅                          (6) 

ve kuantum verimi  

 𝜂 = 𝛤
𝑅

𝛤𝑅 + 𝛤𝑁𝑅⁄                  (7) 

ile verilir. Burada, 𝛤𝑅 ve 𝛤𝑁𝑅 sırasıyla, nanoparçacık varlığındaki ışımalı ve ışımasız 
geçiş hızlarıdır. Işımasız geçiş hızı enerji transfer oranıdır. Yüksek kuantum verimi için 

𝛤0
𝑁𝑅 = 𝛤𝑁𝑅 alınabilir (Bharadwaj, 2007). 

Nanoparçacık varlığında, saçılma gücü hesabına dayalı olarak, normalize ışımalı geçiş 
hızı  

𝛤𝑅

𝛤0
𝑅 =

|𝑚 +𝑚𝑖𝑛𝑑ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛|
2

|𝑚|2
≡ |𝒏 + 𝑮𝟎

𝐸𝐻
(𝒓𝟎, 𝒓) ∙ �̅� ∙ 𝒏|

2

 

formunda ifade edilir(Bharadwaj, 2007). Işımasız geçiş hızı ise, molekülce yayınlanan 
ve parçacık tarafından soğurulan soğurma gücü hesabına dayalı olarak türetilir. Bu 

işlem Denklem (6)’da 𝛤𝑁𝑅 =  Γ − Γ𝑅 hesabına denktir.  

3. Bulgular 
 

Şekil 1’deki sistem orijini 𝑟′ seçilerek, Denklem 2 

𝑮
𝑯𝑯
(𝒓, 𝒓0) = 𝑒

𝑖𝑘(𝑟+𝑟0) (−
𝑘4

𝑟2𝑟0
2 − 𝑖

𝑘3

𝑟2𝑟0
3 − 𝑖

𝑘3

𝑟3𝑟0
2 +

𝑘2

𝑟3𝑟0
6) × Μ,  

olarak hesaplanır, burada 𝑟0 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0)  ve Μ matrisi  

Μ = (

𝑧𝑧0𝛼𝑦𝑦 + 𝑦𝑦0𝛼𝑧𝑧 −𝑦𝑥0𝛼𝑧𝑧 𝑧𝑥0𝛼𝑦𝑦
𝑦0𝑥𝛼𝑧𝑧 𝑧𝑧0𝛼𝑥𝑥 + 𝑥𝑥0𝛼𝑧𝑧 −𝑧𝑦0𝛼𝑥𝑥
−𝑧0𝑥𝛼𝑦𝑦 −𝑧𝑦0𝛼𝑥𝑥 𝑦𝑦0𝛼𝑥𝑥 + 𝑥𝑥0𝛼𝑦𝑦

) 

ile tanımlıdır. Burada, 𝛼𝑥𝑥, 𝛼𝑦𝑦 ve 𝛼𝑧𝑧 nanoparçacığın kutuplanabilirliğinin sıfırdan farklı 

bileşenleridir ve bu bileşenlerin detaylı analitik hesaplamaları Guzatov (2005)’te yer 
almaktadır. 

Bir örnek olarak, gümüş nanoelipsoid (휀 = −15.37 +  0.231𝑖) yakınında, oryantasyonu 
z eksenine paralel olan manyetik dipolün geçiş hızları (toplam, ışımalı ve ışımasız), 
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dipol ile nanoelipsoidin merkezi arasındaki uzaklığa göre hesaplanmış ve Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Elipsoid parametreleri 𝑎 = 50𝑛𝑚, 𝑏 = 30𝑛𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑐 = 10𝑛𝑚. Emisyon 
dalgaboyu 632.8nm alınmıştır. Kısa mesafelerde geçiş hızında bir artış 
gözlenmektedir.  Bu beklene sonuç, elipsoid yüzeye yakın yerlerde baskın ışımasız 
transferden dolayıdır. Bu durum ışımalı geçiş hızında hemen dikkat çekmemektedir, 
açık olarak, zayıf bir artışa sahiptir.  

 

 

Şekil 2. Metalik nanoelipsoid yakınında manyetik dipolün geçiş hızlarının konuma bağlılığı.  
Dipolün oryantasyonu z eksenine paraledir. Mavi eğri  toplam, yeşil eğri ışımalı, turuncu eğri 

ışımasız geçiş hızlarını temsil eder. Elipsoid parametreleri 𝑎 = 50𝑛𝑚, 𝑏 = 30𝑛𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑐 =
10𝑛𝑚. Emisyon dalgaboyu 632.8nm ve gümüş nanoelipsoidin dielektrik sabiti 휀 = −15.37 +

 0.231𝑖 alınmıştır.  

 

Son olarak, Şekil 3’de dipolün z-oryantasyonu için kuantum veriminin konuma 
bağlılığı görülmektedir.  Kuantum verimi ellipsoid yüzeyine yakın yerlerde, ışımasız 
etkileşimlerden dolayı sıfıra gider. Bu sonuç küresel nanoparçacık için yapılan 
araştırma ile ortaktır (Bharadwaj, 2007). 

 

 

Şekil 3. Kuantum veriminin dipol ile nanoelipsoidin merkezi arasındaki uzaklığa bağlılığı. 

4. Sonuçlar 
 

Netice olarak, metalik bir nanoelipsoid yakınında bir manyetik dipolün spontane geçiş 
süreci ele alınmış, dipolün ışımalı ve ışımasız geçiş hızları için analitik ifadeler 
türetilmiştir. Elde edilen analitik ve nümerik sonuçlar gösterir ki, metalik nanoelipsoid 
yakınında manyetik dipolün geçiş hızı için bazı uzaklıklarda artış bazılarında ise 
yavaşlama gözlenir. Dipolün konumu ve elipsoid geometrisi geçiş hızı artırılmasında 

uzaklık (nm) 
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veya yavaşlatılmasında önemli rol oynar. Işımalı geçişler kadar, nano-optik ve nano-
fotoniklerde, ışımasız geçişler de önemlidir. Işımasız geçiş kanalı, nanoparçacık içinde 
elektronik uyarım enerjisi yok olur. Bu sonuçlar, uzak ve yakın alan etkileşmelerinde 
üç-eksenli elipsoidin kullanılmasını etkin kılar. Böylece, daha basit nanoparçacıklardan 
oluşmuş komplike nanoyapılara bir yol açılır.   
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Abstract: We have used to ab-initio methods for determining the vibrational and 
thermodynamical properties for the ScNiAl3 and YNiAl3 compounds in orthorhombic 
Pnma structure (Space Group No: 62). The pseudopotential plane-wave approach 
is used based on density functional theory and implemented in the VASP package. 
The present phonon frequencies of ScNiAl3 and YNiAl3 compounds are calculated 
using the Phonopy code and DFPT methods. Also, the temperature dependent free 
energy, entropy and heat capacity quantities were calculated and discussed. 

Keywords: First Principles, Vibrational Properties, ScNiAl3, YNiAl3 

 

1. Introduction 

There are a large number of studies about R-Ni-Al systems, where R is a rare earth 
metal, because of their glass-forming ability [Pukas, 2010]. The systems belong many 
structures of the aluminides with different stoichiometry. Pukas et al. were synthesized 
RNiAl3 (R = Y, Sm, Gd, Tb, and Dy) compounds by arc melting method. Their x-ray 
diffraction study show that the compounds crystallize with YNiAl3-type structures (SPG 
Pnma, No: 62) [Pukas, 2010].  Scandium and Yttrium has chemically similar properties 
to the later lanthanides. The structural and mechanical properties of ScNiAl3 
compound, same group element of YNiAl3, were studied by our group [Altay, 2018]. 
However, there is no information about the vibrational properties of these materials.  
With this motivation, we have performed the first principles vibrational calculation on 
the titled compounds for the first time. 

 

2. Method 

All calculations have been carried out by using the VASP code [Kresse, 1996] based 
on the density functional theory (DFT). The electron–ion interaction was considered in 
the form of the projector-augmented-wave (PAW) method with plane wave up to an 
energy of 500 eV [Blöchl, 1994], an adequate value for studying the physical 
properties. Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) type functional [Perdew, 1996] within the 
generalized gradient approximation (GGA) has been used for the exchange and 
correlation terms in the electron–electron interaction. 6x11x4 Monkhorstand Pack 
[Monkhorst, 1976] grid of k-points has been used. The present phonon frequencies of 
ScNiAl3 and YNiAl3 compounds are calculated using the Phonopy code [Togo, 2015] 
and DFPT methods. The phonon dispersion curves have been calculated in high 
symmetry directions using 1x2x1 supercell. Also, the temperature dependent free 
energy, entropy and heat capacity quantities were calculated and discussed. 
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3. Results and Discussion 

3.1. Structural Properties 

Pukas et al. has analyzed the sturucture of YNiAl3 compound and they found that it is 
in the orthorhombic Pnma structure (Space Group No:62, Z=4) [Pukas, 2010]. This 
experimental results were used as an input structural parameters for the titled 
compounds. The data for ScNiAl3 were released in our previous study [Alta, 2018]. The 
relaxed structural parameters reveal that they are good agreement with x-ray 
crystallographic data. The present lattice constants, the ground state energy (E0) and 
volume (V0) are given in Table 1 with available experimental data. The relaxed crystal 
parameters were used to calculate vibrational properties. 

 

Table 1. The calculated lattice parameters a (Å), b (Å), c (Å), energy E0 (eV/f.u.), volume V0 (Å3/f.u.) for 
ScNiAl3 and YNiAl3 compounds in orthorhombic Pnma structure 

Comp. A b c E0 V0 Ref. 

ScNiAl3 8.019 3.929 10.393 -25.64 81.88 [Altay,2018] 

YNiAl3 8.1574 4.0493 10.6543 -26.16 87.98 Present 

8.1532  4.0426 10.6349   Exp. [Pukas,2010] 

 

3.2. Vibrational Properties 

ScNiAl3 and YNiAl3 compounds are considered in the orthorhombic Pnma structure 
(Space Group No:62, Z=4). The experimental structural parameters of YNiAl3 were 
used as an input for structural energy minimization. There are 20 atoms in primitive 
cell and 3N=60 phonon branch (3 optic and 57 acoustic) expected. 1x2x1 supercell (40 
atoms in supercell) used to calculate interatomic force constants to determine phonon 
dispersion curves and the related properties. We were calculated the phonon 
dispersions and one phonon density of states for ScNiAl3 and YNiAl3 compounds and 
given in Fig. 1 and Fig. 2. 

From Fig. 1-2, there is no imaginary frequency (negative mode) so the compounds 
vibrationally stable. Partial phonon DOS show that optical and lower acoustic phonon 
branches dominated by Sc and Y elements. Mid-region vibrations are from Ni atoms, 
but tops are from Aluminums. This behaviour is expected because of atomic weight 
difference of atoms contained. 

3.3. Thermodynamical properties 

The free energy, entropy and Heat capacity (Cv) are calculated in 0-1000 K 
temperature range and illustrated in Fig. 3. The absolute value of total-free energy 
rapidly decreases with temperature. In our case the heat capacity approach to the 
Dulong-Petit limit around 500 K, and at low temperature (<80 K) the ≈T3 behavior is 
clearly seen. The temperature is limited to 1000 K to minimize the potential influence 
of anharmonicity in all plots. The calculated room temperature Cv values are 450.8 and 
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452.1 J/K/mol for ScNiAl3 and YNiAl3 compounds, respectively. The calculated results 
are similar with little difference. 

 

Figure 1. The calculated phonon dispersions and partial density of states for ScNiAl3 

 

 

Figure 2. The calculated phonon dispersions and par tial density of states for YNiAl3 
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Figure 3. The variation of the free energy, entropy and Heat capacity (Cv) coefficient with temperature 
for (a) ScNiAl3 and (b) YNiAl3 

4. Conclusion 

In summary, we have performed the vibrational and thermodynamical calculation for 
YNiAl3 and ScNiAl3 compounds using the plane-wave pseudopotential approach to the 
density-functional theory within the generalized gradient approximation. We found that 
both compounds are vibrationally stable. The calculated phonon dispersion curves and 
the related thermodynamical properties such as internal energy, free energy, entropy, 
and heat capacity provide valuable information about the intrinsic character of solids 
are the other original aspects of the present calculations. We hope that our other 
predicted results will be serving as a reliable reference for the future experimental and 
theoretical studies. 
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Abstract: Sulfamethoxazole is an antibiotic which is derivatives of sulfonamide. It 
was used for bacterial infections such as urinary tract infections, bronchitis, and 
prostatitis and is effective against both gram negative and positive bacteria such as 
Listeria monocytogenes and E. coli.   

In this study, structure of the derivative of sulfamethoxazole ((E)-4-((3,5-dichloro-2-
hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide) were 
optimized using Density Functional Theory (DFT) method and B3LYP/6-
311++G(d,p) theory level. Minimum energy and molecular dipole moment of 
studied compound evaluated as -2440.17 a.u. and 6.36 D. Linear and Nonlinear 
optical properties(NLO), HOMO, LUMO molecular orbital energies, chemical 
reactivity descriptors (such as; molecular hardness, molecular softness, 
electrophilic index,… etc.), Mulliken atomic charges and molecular energy surfaces 
of the studied compound calculated with the same method and basis set. It found 
that, the first static hyperpolarizability of studied compound is 1868.56 times larger 
than that of urea (0.3728x 10-30 esu). Energy band gap of studied compound were 
found as 1.32 eV. 

Keywords: Sulfamethoxazole; HOMO, LUMO; DFT, NLO. 

 

1. Introduction 

Sulfa drugs are the oldest chemically synthesized antimicrobial agents and are still 
widely used today for the treatment of various bacterial, protozoal and fungal infections 
(Anand, 1996; Mastrolorenzo, 2000). The sulfonamides are being used clinically since 
1930s (Domagk, 1935) in human medicine. 

After the introduction of the penicillin and other antibiotics the popularity of 
sulfonamides decreased. However they are still used as sulfa drugs such as 
sulfadiazine, sulfathiazole, and sulfamerazine in certain therapeutic fields especially in 
the case of ophthalmic infections and for urinary and gastrointestinal infections 
(Barnhart(Ed),1989; Singh,1994).  

((E)-4-((3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 
benzenesulfonamide) molecule synthesized by Mondal et al.(Mondal,2015). To our 
knowledge, there is not enough theoretical study on this molecule. In this study, 
structure of the derivative of sulfamethoxazole ((E)-4-((3,5-dichloro-2-
hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide) were 
optimized using Density Functional Theory (DFT) method. Linear and Nonlinear optical 
properties(NLO), HOMO, LUMO molecular orbital energies, chemical reactivity 
descriptors (such as; molecular hardness, molecular softness, electrophilic index,… 
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etc.), Mulliken atomic charges and molecular energy surfaces of the studied compound 
calculated with the same method. 

2. Material and Method 

The geometry of ((E)-4-((3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-
methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide) was fully optimized without any constraint 
with the help of an analytical gradient procedure implemented within the Gaussian 09 
program (Frish et al., 2009). All the parameters were allowed to relax and all the 
calculations converged to an optimized geometry which corresponds to a true energy 
minimum as revealed by the lack of imaginary values in the wave number calculations. 
The molecular geometry optimization of studied compound performed with the 
Gaussian 09 software package by using DFT/B3LYP/6-311++G (d,p)  approaches. 
Nonlinear optical properties (NLO) and HOMO-LUMO molecular orbital energies, 
chemical reactivity descriptors (such as; molecular hardness, molecular softness, 
electrophilic index,… etc.), Mulliken atomic charges and molecular energy surfaces of 
the studied compound studied with same level of theory. 

3. Results and Discussion 

3.1. Molecular Geometry 

Optimized molecular structure and ortep diagram (Mondal, 2015) of ((E)-4-((3,5-
dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 
benzenesulfonamide) are shown in Fig.1. The global minimum energy obtained by the 
DFT/B3LYP structure optimization is found to be as -2440.17 a.u. and dipole moment 
is found as 6.36 D. The optimized values of bond length and bond angle are shown in 
Table 1. 

 

Fig.1. Molecular structure of studied compound 
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Table 1 Optimized geometrical parameters of ((E)-4-((3,5-dichloro-2-
hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide) 

obtained by DFT/B3LYP/6-311++G(d,p) calculations 

Bond 
distance(Å) 

X-ray 
(Mondal,2015) 

6-
311++G(d,p) 

Bond 
angle(°) 

X-ray 
(Mondal,2015) 

6-311++G(d,p) 

S1-O2 1.424 1.460 O2-S1-03 119.9 123.0 

S1-O3 1.436 1.457 O2-S1-N2 104.9 103.8 

S1-N2 1.634 1.742 O3-S1-N2 107.9 105.5 

S1-C11 1.759 1.792 O2-S1-C11 108.1 108.6 

Cl1-C2 1.724 1.754 N2-S1-C11 107.8 107.4 

Cl2-C4 1.738 1.760 O1-C1-C2 119.0 121.4 

O1-C1 1.331 1.343 O1-C1-C6 122.7 120.0 

N1-C8 1.414 1.399 C3-C2-Cl1 119.6 119.3 

N1-C7 1.275 1.275 C1-C2-Cl1 118.8 118.0 

N2-C14 1.405 1.381 C5-C4-C12 119.7 120.0 

N3-04 1.408 1.439 C3-C4-C12 119.6 119.5 

N3-C14 1.292 1.430 C14-N3-
O4 

104.9 105.4 

 

3.2. Nonlinear Optical Properties(NLO) 

Optical wave manipulation is one of the future technologies for optical processing. It 
has various applications in fiber-optic communications and optoelectronics which make 
it an increasingly important topic among electrical engineers. The calculations of total 
static dipole moment (μ) static polarizability (αave) and first static hyperpolarizability 
(βtot) from the Gaussian output as follows: 

μ = (μx2 + μy2 + μz2)1/2 

<α> = 1/3 (αxx + αyy + αzz ) 

βtot = [(βxxx + βxyy+ βxzz)2 + (βyyy+ βyzz+ βyxx)2 + (βzzz+ βzxx+ βzyy)2]1/2 

The dipole moment μ, static mean polarizability <α>, first static hyperpolarizability βtot 
are listed in the Table 2. First static hyperpolarizability of ((E)-4-((3,5-dichloro-2-
hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide) was 
computed to be 696.6 x10-30 esu. It found that, the first static hyperpolarizability of 
studied compound is 1868.56 times larger than that of urea (0.3728x 10-30 esu). These 
results showed that the ((E)-4-((3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-
methylisoxazol-3-yl) benzenesulfonamide) have quite large nonlinear optical activity 
and is candidate system for nonlinear optical applications. 

 
 
 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  512 
 

Table 2 The electric dipole moment μ (D), the mean polarizability <α> (x 10-24 
esu) and  the first hyperpolarizability βtot (x10-33 esu) of  studied molecule by 

DFT B3LYP/6-311++G(d,p) method 

Parameter B3LYP Parameter B3LYP 

μx 4.2798 ßxxx 627377.3 

μy 4.7120 ßxxy -153131.6 

μz -0.0529 ßxyy 40792.2 

Μ 6.3657 ßyyy -17041.9 

αxx 84.07 ßxxz 51757.2 

αxy -5.84 ßxyz -13828.1 

αyy 49.57 ßyyz 5314.0 

αxz -1.25 ßxzz 4475.2 

αyz 2.27 ßyzz -1876.5 

αzz 27.49 ßzzz -119.2 

<α> 53.71 βtot 696631.6 

          α: 1a.u = 0.1482*10-24 esu 

          β: 1a.u = 8.6393*10-33 esu 

3.3. HOMO-LUMO energies and reactivity descriptors 

The highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular 
orbital (LUMO) are the main orbitals that take part in chemical stability [40]. Molecular 
orbitals can provide insight into the nature of reactivity and some of the structural and 
physical properties of molecules.  

 

Fig. 2. The molecular orbitals and energies 

The HOMO represents the ability to donate an electron and LUMO as an electron 
acceptor, represents the ability to obtain an electron. HOMO and LUMO molecular 
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orbital energies and energy band gap were presented in Fig.2. Reactivity descriptors 
such as ionization energy (I), electron affinity(A), electro negativity(χ), chemical 
hardnesses (η) and chemical softness (S), chemical potential (μ) and global 
electrophilicity index (ω) computed from HOMO-LUMO energies presented in Table 3. 

 

Table 3 Calculated values for HOMO-LUMO energies, energy band gap(ΔE) and  
reactivity descriptors for studied compound 

Physical properties B3LYP/6-311++G(d,p) 

EHOMO (eV) -3.99388 
ELUMO (eV) -2.67447 
ΔE=EHOMO-LUMO (eV)  1.31941 
I (eV)  3.99388 
A (eV)  2.67447 
χ (eV)  3.33417 
η(eV)  0.65970 
S (eV-1)  0.75792 
μ (eV -3.33417 
ω (eV)  8.42559 

 

3.4. Molecular electrostatic potential (MEP) surface 

The MEP for the title compound was composed by DFT calculation using the optimized 
geometry at the B3LYP/6-311++G(d,p). Our aim is to investigate reactive sites for 
electrophilic and nucleophilic attack, the regions of the MEP. As shown in Fig. 5, while 
the blue colors indicate for partial positive regions to nucleophilic reactivity (where is 
the electron-poor region), red and yellow colors indicated for the negative regions of 
the MEP (where is the electron-rich region) are related to electrophilic reactivity.  

 

Fig.3. Molecular electrostatic potential surface of ((E)-4-((3,5-dichloro-2-
hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide) 

 

The MEPs of ((E)-4-((3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-
3-yl)benzenesulfonamide) molecule in 3D contour plots were presented in Fig. 3. The 
potential values decreases from blue to red color. While the blue colors represent 
strongest attraction, the red colors represent repulsion. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  514 
 

3.5. Mulliken atomic charges 

The calculation of atomic charges very important in the application of quantum 
mechanical calculations the molecular systems due to atomic charges affect some 
molecular properties including dipole moment and molecular polarizability. We 
calculated the Mulliken atomic charges of studied compound by using DFT/B3LYP/6-
311++G(d,p) level of theory. The total Mulliken atomic charges were listed in Table 4. 

Table 4 Mulliken atomic charges of studied compound  

Atoms Mulliken 
Charge 

Atoms Mulliken 
Charge 

C1 -0.287 H5 0.331 

C2 0.493 H6 0.193 

C3 -0.468 H9 0.168 

C8 -0.574 H10 0.165 

C17 0.118 H11 0.162 

C18 -0.118 H13 0.318 

C19 -0.095 H21 0.255 

C20 -0.319 H23 0.235 

C22 -0.112 H25 0,184 

C24 -0.339 H26 0.211 

C28 -0.211 H29 0.121 

C30 -0.161 H34 0.176 

C31 -0,902 H37 0.194 

C32 -1.582 H41 0.276 

C33 0.246   

C35 0.836   

C36 -0.086   

S14 0.387   

N4 -0.287   

N12 -0.289   

N27 0.191   

O7 0.125   

O15 -0.166   

O16 -0.133   

O40 -0.081   

CI38 0.441   

CI39 0.378   

 

 

According to the calculated Mulliken atomic charges, the C35 atom has a largest 
positive atomic charge and C32 atom has a largest negative atomic charge. As can be 
seen from Table 4, all of the hydrogen atoms have positive charge. The obtained 
atomic charge was showed that the H5 atom has bigger positive atomic charge (0.331) 
than the other hydrogen atoms. The N4, N12 and O15, O16, O40 atoms have negative 
atomic charges. This behavior may be result of the intermolecular hydrogen bond.  
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4. Results 

In this study, ((E)-4-((3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-methylisoxazol-
3-yl)benzenesulfonamide) molecule have been analyzed by computationally. We 
found that structural parameters are good agreement with the experimental results. In 
the study, the molecule showed very large nonlinear optical activity. It found that, the 
first static hyperpolarizability of studied compound is 1868.56 times larger than that of 
urea (0.3728x 10-30 esu). So ((E)-4-((3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5-
methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide) molecule is a good candidate system as a 
nonlinear optical material. The HOMO–LUMO energy gap value was found to be 1.32 
eV at B3LYP/6-311++G(d,p) level of theory. Also, chemical reactivity descriptors (such 
as; molecular hardness, molecular softness, electrophilic index,… etc.), Mulliken 
atomic charges and molecular energy surfaces of the studied compound calculated 
with the same method. 
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Abstract: Sulfonamides were the first drugs found to act selectively and could be 
used systematically as preventive and therapeutic agents against various diseases. 
Sulfur ligands are widespread among coordination compounds and are important 
components of biological transition metal complexes. 

In this study, structure of 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole were optimized 
using Density Functional Theory (DFT) method and B3LYP/6-311++G(d,p) theory 
level. Minimum energy and molecular dipole moment of studied compound 
evaluated as -2180.74 a.u. and 7.02148 D. Vibrational assignments, HOMO, LUMO 
molecular orbital energies, chemical reactivity descriptors (such as; molecular 
hardness, molecular softness, electrophilic index,… etc.), Nonlinear optical 
properties(NLO), Mulliken atomic charges and molecular energy surfaces of the 
studied compound calculated with the same method and basis set. Energy band 
gap of studied compound were calculated as 1.98 eV. 

Keywords: Sulfonamides; HOMO, LUMO; DFT, NLO. 

 

1. Introduction 

Sulfonamides were the first drugs found to act selectively and could be used 
systematically as preventive and therapeutic agents against various diseases (Nagpal, 
2004). The sulfonamides are being used clinically since 1930s (Domagk, 1935) in 
human medicine. 

After the introduction of the penicillin and other antibiotics the popularity of 
sulfonamides decreased. However they are still used as sulfa drugs such as 
sulfadiazine, sulfathiazole, and sulfamerazine in certain therapeutic fields especially in 
the case of ophthalmic infections and for urinary and gastrointestinal infections 
(Barnhart(Ed),1989; Singh,1994).  

2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole molecule synthesized by 
Sharaby(Mondal,2007). To our knowledge, there is not enough theoretical study on 
this molecule. In this study, vibrational band assignment of 2-thiophene 
carboxaldehyde-sulfametrole were calculated using B3LYP/6-311++G(d,p) theory 
level. Also, HOMO, LUMO molecular orbital energies, chemical reactivity descriptors 
(such as; molecular hardness, molecular softness, electrophilic index,… etc.), 
Nonlinear optical properties(NLO), Mulliken atomic charges and molecular energy 
surfaces of the studied compound calculated with the same method and basis set. 

2. Material and Method 

The geometry of 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole was fully optimized without 
any constraint with the help of an analytical gradient procedure implemented within the 
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Gaussian 09 program (Frish et al., 2009). All the parameters were allowed to relax and 
all the calculations converged to an optimized geometry which corresponds to a true 
energy minimum as revealed by the lack of imaginary values in the wave number 
calculations. The molecular geometry optimizations, vibrational frequency calculations, 
performed with the Gaussian 09 software package by using DFT/B3LYP approaches. 
Optimized molecular structure of studied compound is given in Fig. 1. 

 

Fig.1 Optimized structure of 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole 

Nonlinear optical properties (NLO) and HOMO-LUMO molecular orbital energies, 
chemical reactivity descriptors (such as; molecular hardness, molecular softness, 
electrophilic index,… etc.), Mulliken atomic charges and molecular energy surfaces of 
the studied compound studied with same level of theory. 

3. Results and Discussion 

3.1. Vibrational Band Assignment 

Vibrational frequencies and corresponding vibrational assignments of 2-
thiophene carboxaldehyde-sulfametrole have been investigated theoretically. 
DFT/B3LYP is provides acceptable vibrational wave numbers for organic 
molecules. 
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Table 1. Assignment of fundamental vibrations of 2-thiophene carboxaldehyde-
sulfametrole (Experimental values taken from Sharaby, 2007) 

Mode Exp. B3lyp Ped 

105  3521 ʋNH 

104 3412 3456 ʋNH 

103  3241 ʋCHr1 

102  3213 ʋCHr1 

101  3208 ʋCHr2 

100  3201 ʋCHr2 

99  3196 ʋCHr1 

98  3192 ʋCHr2 

97  3182 ʋCHr2 

96  3153 ʋCH3 

95  3113 ʋCH3 

94  3042 ʋCH3 

93  3013 ʋC9H 

92 1610 1673 ʋC9N 

91  1618 ʋCCr2 

90  1597 ʋCCr2 

89  1566 ʋCCr1 

88  1527 γCH3 

87  1513 ʋCCr2 + βCHr2 

86  1501 βCH3 

85  1482 βCH3 

84  1464 ʋCCr1 + βC9NH 

83  1455 βCH3 

82  1432 ʋCCr2 +βCCHr2 

81  1412 ʋC28N+ βC28NH 

80  1406 ʋCCr1 + βC9NH 

79  1397 ʋCNr3+ βC28NH 

78  1353 ʋCCr1 + βC9NH 

77 1322 1337 ʋCCr3 + ʋCNr3+ ʋSO2+ βC28NH 

76  1326 βCCHr2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  519 
 

Table 1. (Continued) 

Mod Exp. B3lyp Ped 

75  1319 ʋCCr2 + βN11CH 

74  1289 ʋas SO2+ βC28NH + βCCHr2  

73  1266 ʋC9C4 + ʋC12N 

72  1247 ʋC4S + βCHr1 

71  1246 βN29H 

70  1221 ʋC9C4 + ʋC12N 

69  1212 γCH3 

68  1193 βCCHr2 

66  1173 γCH3 

65  1130 ʋCCr2 

64 1156 1117 ʋC19S + ʋsSO2 

63  1106 βCCHr1 

62  1070 ʋC19S + ʋs SO2 

61  1069 βCCHr1 

60  1024 βCCCr2 

59  1021 ʋC34O 

58  993/989/969 γCCHr2 + γC9H 

57  921 γCCHr1 

56  883 βCCCr2 + βCCCr1 

55  882 ʋN29C+ ʋN25C +βN31CO  + βSN2 

54  863 ʋC1S +γCCHr2  

53  851/843/836 γCCHr2 + γCCHr1  

52  825 γN25H 

51  775 γN29H 

50  765 ʋC1S + βCCCr1 + βCCCr2 

49  759 ʋN31S + γN25H + γN29H 

48  735 τCCCHr2 

47  724 γCCHr1 

 775 705 ʋC1S + ʋC4S + βCCCr2  

  684 ʋC1S + ʋC4S 

  668 τNCCN + τCCNS + τNCCO 

  646 τN29H 

  643 βCCCr2 + τN29H 

  613 ʋC19S + βCSC 

  588 τCCCHr1 + τCCCSr1  

  572 τCCCHr2 + τCCCCr2 

  562 βN29SN 

  534 βCCCr2 

 

The experimental frequencies are listed together with calculated frequencies in Tables 
1. The calculated values of vibrations show good agreement with the experimental 
results as seen in Table 1. 

3.2. Nonlinear Optical Properties(NLO) 

Optical wave manipulation is one of the future technologies for optical processing. It 
has various applications in fiber-optic communications and optoelectronics which make 
it an increasingly important topic among electrical engineers. The calculations of total 
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static dipole moment (μ) static polarizability (αave) and first static hyperpolarizability 
(βtot) from the Gaussian output as follows: 

μ = (μx2 + μy2 + μz2)1/2 

<α> = 1/3 (αxx + αyy + αzz ) 

βtot = [(βxxx + βxyy+ βxzz)2 + (βyyy+ βyzz+ βyxx)2 + (βzzz+ βzxx+ βzyy)2]1/2 

The dipole moment μ, static mean polarizability <α>, first static hyperpolarizability βtot 
are listed in the Table 2.  

 
Table 2 The electric dipole moment μ (D), the mean polarizability <α> (x 10-24 

esu) and  the first hyperpolarizability βtot (x10-33 esu) of  2-thiophene 
carboxaldehyde-sulfametrole by DFT B3LYP/6-311++G(d,p) method 

 

Parameter B3LYP Parameter B3LYP 

μx -4.8740 ßxxx -22900.37 

μy 3.6566 ßxxy -12921.97 

μz -3.4524 ßxyy -6074.72 

Μ 7.0032 ßyyy -457.88 

αxx 69.68 ßxxz 457.88 

αxy -3.58 ßxyz 554.64 

αyy 34.55 ßyyz -149,37 

αxz 2.81 ßxzz -1270,84 

αyz 2.04 ßyzz 940.56 

αzz 31.25 ßzzz -472.74 

<α> 45.16 βtot 32704.42 

          α: 1a.u = 0.1482*10-24 esu 

          β: 1a.u = 8.6393*10-33 esu 

First static hyperpolarizability of 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole was 

computed to be 32.7 x10-30 esu. It found that, the first static hyperpolarizability of 

studied compound is 87.7 times larger than that of urea (0.3728x 10-30 esu). These 

results showed that the 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole have quite large 

nonlinear optical activity and is candidate system for nonlinear optical applications. 
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3.3. HOMO-LUMO energies and reactivity descriptors 

The highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular 
orbital (LUMO) are the main orbitals that take part in chemical stability. Molecular 
orbitals can provide insight into the nature of reactivity and some of the structural and 
physical properties of molecules.  

 

Fig. 2. The molecular orbitals and energies 

The HOMO represents the ability to donate an electron and LUMO as an electron 
acceptor, represents the ability to obtain an electron. HOMO and LUMO molecular 
orbital energies and energy band gap were presented in Fig.2. Reactivity descriptors 
such as ionization energy (I), electron affinity(A), electro negativity(χ), chemical 
hardnesses (η) and chemical softness (S), chemical potential (μ) and global 
electrophilicity index (ω) computed from HOMO-LUMO energies presented in Table 3. 

 

Table 3 Calculated values for HOMO-LUMO energies, energy band gap(ΔE) and  
reactivity descriptors for studied compound 

Physical properties B3LYP/6-311++G(d,p) 

EHOMO (eV) -4.43427 
ELUMO (eV) -2.54821 
ΔE=EHOMO-LUMO (eV)  1.88606  
I (eV)  4.43427 
A (eV)  2.54821 
χ (eV)  3.49124 
η(eV)  0.94303 
S (eV-1)  0.53020 
μ (eV - 3.49124 
ω (eV)  6.46255 

 

3.4. Molecular electrostatic potential (MEP) surface 

The MEP for the title compound was composed by DFT calculation using the optimized 
geometry at the B3LYP/6-311++G(d,p). Our aim is to investigate reactive sites for 
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electrophilic and nucleophilic attack, the regions of the MEP. As shown in Fig. 5, while 
the blue colors indicate for partial positive regions to nucleophilic reactivity (where is 
the electron-poor region), red and yellow colors indicated for the negative regions of 
the MEP (where is the electron-rich region) are related to electrophilic reactivity.  

 

Fig.3. Molecular electrostatic potential surface of 2-thiophene carboxaldehyde-
sulfametrole 

 

The MEPs of 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole molecule in 3D contour plots 
were presented in Fig. 3. The potential values decreases from blue to red color. While 
the blue colors represent strongest attraction, the red colors represent repulsion. 

3.5. Mulliken atomic charges 

The calculation of atomic charges very important in the application of quantum 
mechanical calculations the molecular systems due to atomic charges affect some 
molecular properties including dipole moment and molecular polarizability. We 
calculated the Mulliken atomic charges of studied compound by using DFT/B3LYP/6-
311++G(d,p) level of theory. The total Mulliken atomic charges were listed in Table 4. 
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Table 4 Mulliken atomic charges of studied compound  

Atoms Mulliken 
Charge 

Atoms Mulliken 
Charge 

C1 0.457 H6 0.273 

C2 -1.252 H7 0.148 

C3 1.493 H8 0212 

C4 -0.912 H10 0.075 

C9 -0.196 H16 0.198 

C12 -0.323 H18 0.183 

C13 -0.054 H20 0.244 

C14 -0.146 H21 0.250 

C15 -0.021 H26 0,331 

C17 -0.080 H30 0.313 

C18 0.183 H35 0.189 

C19 -0.468 H36 0.154 

C27 0.506 H37 0.181 

C28 -1.114   

C34 -0.237   

S5 -0.367   

S22 0.302   

S32 0.284   

N11 0.140   

N25 -0.074   

N29 -0.089   

N31 -0.163   

O23 -0.100   

O24 -0.192   

O33 -0.143   

 

According to the calculated Mulliken atomic charges, the C3 atom has a largest positive 
atomic charge and C2 atom has a largest negative atomic charge. As can be seen 
from Table 4, all of the hydrogen atoms have positive charge. The obtained atomic 
charge was showed that the H26 atom has bigger positive atomic charge (0.331) than 
the other hydrogen atoms. The N25, N29, N31 and O23, O24, O33 atoms have 
negative atomic charges. This behavior may be result of the intermolecular hydrogen 
bond.  

4. Results 

In this study, 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole molecule molecule has been 
analyzed by computationally. Vibrational assignment of 2-thiophene carboxaldehyde-
sulfametrole molecule performed with DFT/B3LYP method and 6-311++G(d,p) basis 
set. The calculated values of vibrations show good agreement with the experimental 
results. 

In the study, the molecule showed very large nonlinear optical activity. It found that, 
the first static hyperpolarizability of studied compound is 87.7 times larger than that of 
urea (0.3728x 10-30 esu). So 2-thiophene carboxaldehyde-sulfametrole molecule is a 
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good candidate system as a nonlinear optical material. The HOMO–LUMO energy gap 
value was found to be 1.88 eV at B3LYP/6-311++G(d,p) level of theory. Also, chemical 
reactivity descriptors (such as; molecular hardness, molecular softness, electrophilic 
index,… etc.), Mulliken atomic charges and molecular energy surfaces of the studied 
compound calculated with the same method. 
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Bir SUV Araç Modeli Etrafındaki 3 Boyutlu Akış Yapısının Numerik Olarak 
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Özet: Otomotiv endüstrisinin ana konulardan birisi araç etrafındaki akış yapısını 
sayısal ve deneysel yöntemlerle incelemek, araç tasarımını ve aerodinamiğini buna 
göre geliştirmektir.  Araçların aerodinamik yapılarının performans, yakıt tüketimi, 
ivmelenme, yol tutuş özellikleri, emisyon değerleri, soğutma sistemi, havalandırma 
sistemi, fren sistemi, araç etrafındaki hava akışından kaynaklanan gürültü miktarı 
gibi birçok parametre üzerinde etkisi vardır. Bu çalışmada,  SolidWorks® 
programında tasarlanan 1/50 ölçekli bir SUV araç modeline etki eden sürükleme 
kuvveti ve araç etrafındaki 3 boyutlu akış yapısı hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(CFD) yöntemi ile incelenmiştir. Akış analizleri Ansys Fluent® CFD yazılımında k-ε 
türbülans modeli kullanılarak 20 m/s, 25 m/s, 30 m/s ve 35 m/s serbest akış 
hızlarında gerçekleştirilmiştir. Akış analizleri dinamik benzerlik şartının 
sağlanabildiği 3.2×105-5.7×105 Reynolds sayısı aralığında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada blokaj oranı %6.22 olup bu değer literatürde kabul edilen blokaj 
oranından daha düşüktür.  Model aracın aerodinamik direnç katsayısı ortalama 
0.39 olarak tespit edilmiştir. Toplam sürükleme kuvvetinin %86.69’u basınç 
kaynaklı, %13.31’nin ise sürtünme kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Model araç 
gövdesi üzerinde akış ayrılmaları, basınç dağılımları ve basınç kaynaklı direncin 
yüksek olduğu bölgeler 3 boyutlu akış görüntülemeleri ile tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: CD katsayısı, SUV model araç, Ansys-Fluent, CFD, 
Sürükleme kuvveti. 

Numerical Investigation of 3-D Flow Structure Around an SUV Vehicle Model 

Abstract: One of the main subject of the automotive industry is to examine the flow 
structure around the vehicle by using numerical and experimental methods, and to 
develop vehicle design and aerodynamics accordingly. The aerodynamic 
structures of the vehicles have an effect on many parameters such as performance, 
fuel consumption, acceleration, road holding characteristics, emission values, 
cooling system, ventilation system, brake system, amount of noise from air flow 
around the vehicle.  In this study, the drag force effecting a 1/50 scale SUV vehicle 
model which designed in SolidWorks® program and the 3D flow structure around 
the vehicle were investigated by computational fluid dynamics (CFD) method. Flow 
analyzes were performed at the free stream velocities of 20 m / s, 25 m / s, 30 m / 
s and 35 m / s using the k-ε turbulence model in Ansys Fluent® CFD software. Flow 
analyzes were performed in the range of 3.2×105-5.7×105 Reynolds number where 
dynamic similarity was achieved.  In study, the blockage rate was 6.22% and this 
value was lower than the blockage rate which accepted in the literature. The 
aerodynamic drag coefficient of the model vehicle was determined as 0.39. It was 
determined that 86.69% of the total drag force was pressure-induced and 13.31% 
was friction-induced. Flow separations on the model car body, pressure 
distributions and areas where high pressure based drag were determined by 3D 
flow imaging. 

Keywords: CD coefficient, SUV model car, Ansys-Fluent, CFD, Drag force. 
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1. Giriş 
 
Hava içerisinde hareket eden bir cisme etki eden kuvvet ve moment sisteminin 
incelendiği aerodinamik biliminde en temel problemlerinden birisi, cismin etrafındaki 
akışa özelliklerinin belirlenmesidir. Aerodinamik etkilerin deneysel olarak rüzgar 
tünelinde incelenebildiği gibi gelişen yazılım teknolojisi ve sayısal yöntemler, 
aerodinamik çalışmalarda kullanılmaktadır. CFD çalışmalarda rüzgar tüneli deneyleri 
bilgisayar yazılımı ile simüle edilebilir, Navier-Stokes denklemleri nümerik olarak 
çözülebilmektedir. Sayısal yöntemler zaman, maliyet ve deneylerin daha rahat 
tekrarlanabilmesi açısından önemli oranda tasarruf ve kolaylık sağlarlar.   
 
Perzon, vd (1999) 3/10 ölçekli bir çekici ve römork modelinin deneysel sonuçlarını 
standart k-ε, RNG k-ε, Non-Linear Eddy Viscosity ve Reynolds Stress Transport Model 
(RSM) türbülans modellerinin kullanıldığı STARCD ve FLUENT/UNS paket 
programları yardımı ile elde edilen verilerle karşılaştırmışlar, RNG k-ε ve Non-Linear 
Eddy Viscosity modelleri ile durma noktalarındaki basıncın daha doğru tayin 
edilebildiğini belirlemişlerdir. Verilerin doğruluğunu arttırmak için çözüm ağını arttırmak 
gerektiğini tespit etmişlerdir. Bayındırlı, (2019) bir otobüs modeli üzerinde pasif akış 
kanalı ile aerodinamik iyileşme elde etmiştir. Model otobüsün ön yüzeyindeki akışı 1, 
3 ve 5 adet pasif hava kanalı ile taşıt arka bölümüne taşımış ve %4-12 arasında 
aerodinamik iyileşme sağlamıştır. Lokhande, vd (2003) pikap modelin aerodinamik 
yapısını Fluent® paket programı ile LES ve RNG k-ε türbülans modellerini kullanarak 
incelemişlerdir. Taşıta gelen akışın durma noktası olarak ön tamponun hemen üst 
kısmı olduğunu tespit edilmiştir. Fares (2006) Power FLOW 4.0 programında Lattice 
Boltzman metoduna göre Ahmed modelini referans alarak yaptığı çalışmada 40m/s 
hızda taşıtın arkasındaki yaklaşık 30° kritik açıyı temsilen 25° ve 35°‘lik eğim açıları 
için çözümleme yapmış, aracın CD ve CL katsayılarını karşılaştırmıştır. Durgun 
olmayan (unsteady) akışta farklı girdap ve ayrılma davranışları analiz sonuçlarının 
deneysel verilerle tutarlı olduğunu ifade etmiştir. Desai, vd (2008) tarafından yapılan 
sayısal çalışmada aracın çizim datasını Gambit programında oluşturup Fluent® 
programında çözümleme yapmışlardır. Aracın CD katsayısını deneysel yöntemle 0.4, 
sayısal yöntemle 0.55 olarak tespit etmişlerdir. Reynolds sayısına göre sayısal ve 
deneysel çalışma sonuçların çok farklı olduğunu bu farkın iterasyon sayısı ve çizim 
datasının geometrik benzerliğinin yetersizliğinden kaynaklanabileceğini ifade 
etmişlerdir. Cheli, vd (2011) tarafından yapılan çalışmada ağır vasıtalara değişik 
zeminlerde ve değişik rüzgar açısında etki eden kuvvet değerlerini araştırmışlardır. 
Araç uzunluğu arttıkça yanal momentinde arttığını tespit etmişlerdir. Hu Xu-xia ve 
Wong (2011) yaptıkları çalışmada yeni geliştirdikleri arka spoilerin sedan otomobilin 
CD ve CL katsayılarına etkilerini Fluent® paket programında k-ε türbülans modeli ile 
hesaplamışlardır. Geliştirdikleri spoilerin CD katsayını %1.7 CL katsayısını %4 
iyileştirdiğini tespit etmişlerdir. Gurlek vd. (2012) bir otobüs modeli etrafındaki akış 
yapısını deneysel olarak incelemişlerdir. Ortalama ve ani hızlanma vektör haritasını, 
girdap eğrilerini, akış çizgisi topolojisini ve diğer türbülans özelliklerini PIV(particle 
image velocimetry) yöntemi ile incelemişlerdir. Girdap oluşumunun asimetrik 
olduğunu, otobüsün üst tarafındaki negatif girdap hareketinin yatay, pozitif girdap 
hareketinin modelin kenarına doğru hareket ettiğini ifade etmişlerdir. Muthuvel vd 
(2013) çalışmalarında dört değişik otobüs modelinin aerodinamik yapılarını numerik ve 
deneysel olarak incelemişlerdir. Otobüs modelinin ön yüzey alanını ve ön tampon 
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yapısını konikleştirerek akış yapısını aerodinamik bakımdan iyileştirmiş ve CD 
katsayısında %20.11-35 arasında iyileşme olabileceğini ifade etmişlerdir. Wahba vd 
(2012) Bir otobüs ve SUV aracının (Sport Utility Car)  kılavuz kanatlarının ile 
aerodinamik direnç katsayısına etkisini ANSYS CFX programında SST k-ε ve k-ε 
türbülans modelleri ile sayısal olarak hesaplamıştır. SST k-ε türbülans modelinde 
deneysel çalışma sonuçlarına göre sapma oranı %8.04,  k-ε türbülans modelinde 
%8.74 olarak elde etmişlerdir. Deney alanının giriş bölümünde türbülans şiddetini %0.5 
olarak alıp aracın CD katsayını 0,593 olarak hesaplanmıştır. Kılavuz kanatları ile SUV 
aracının CD katsayısında yaklaşık %18 iyileşme olabileceğini ifade etmişlerdir. 
 
Bu çalışmanın amacı bir SUV araç modeline etki eden sürükleme kuvvetini 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile tespit etmek, araç modeli üzerinde 
aerodinamik direncin yüksek olduğu bölgeleri belirlemektir. Araç etrafındaki akış 
yapısının simülasyonunu yaparak araç gövdesi üzerinde negatif basınca neden olan 
akış ayrılma bölgelerini tespit etmek ve pasif ve aktif akış kontrol parçaları geliştirmek 
çalışmanın amaçlarındandır.  
 
2. Materyal ve Metot 
 
Numerik akış analizleri Fluent® programında gerçekleştirilmiştir. Model araç, boyutları 
580×580×1000 mm olan deney alanı içerisine konumlandırılmıştır. Akış analizinde 
kullanılan Fluent programı kullanılmıştır.  Çalışmada yakınsama kriterleri süreklilik, x-
hızı, y-hızı ve z-hızı için 1.0×103 olarak alınmıştır. Türbülans şiddeti ise %1 seçilmiştir.  
SUV aracın ön yüzey alanı 0.00995 m2 olarak hesaplanmıştır. Çözümlemeler, k-ε RNG 
türbülans modeli standart duvar fonksiyonları kullanılarak standart initialization olarak 
gerçekleştirilmiştir. Aerodinamik özellikleri belirlenen model aracın Solidworks çizimi 
Şekil 1’de verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. Model aracın Solidworks® çizimi 
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2.1. Benzerlik Şartları  
 
Taşıt aerodinamiği ile ilgili çalışmalarında prototip ve model geometrik, kinematik ve 
dinamik benzerlik şartları aranmalıdır. Bu şartların bir tanesinin bile sağlanmaması 
sonuçların geçerliliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmada geometrik benzerlik 
şartını sağlamak için lisanlı model araç ölçüleri hassas bir şekilde alınmış ve çizim 
datası üç boyutlu olarak çizilmiştir. Kinematik benzerlik şartının sağlanmasında blokaj 
oranına bağlıdır. Bu çalışmada %6.22 olup literatürde kabul gören değerden daha 
düşüktür. (Çengel ve Cimbala, 2008) Çalışmada dinamik benzerlik şartının 
sağlanmasında ise Reynolds sayısı bağımsızlığından faydalanılmıştır.  
 
2.2. Ağ (Mesh) Yapısı Oluşturma  
 
Fluent© programında model aracın deney alanı içerisinde kalıp boşluğu oluşturularak, 
çizim datası programa tanımlanmış ve deney alanı içerisinde uygun ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Şekil 2’ de görüldüğü üzere model araç gövdesi üzerinde ve 
aerodinamik yapısını önemli derecede etkileyen bölgelerinde daha yoğun ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Model aracın numerik çözümlenmesinde başlangıçta 4206357 
üçgensel (tedrahedrons) hücre yapısı oluşturulmuştur.  
 

 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  530 
 

 
 

Şekil 2. Model araç etrafındaki ağ (mesh) dağılımı  
 
 
 
2.2.1. Ağ (Mesh) Kalitesinin Sağlanmasında Uyarlanabilir Ağ Oluşturma 
(Adaptive Mesh) Tekniği  
 
Taşıt aerodinamiği ile ilgili numerik çalışmalarda, ağ kalitesi sonuçların güvenirliliği ve 
doğruluğu açısından büyük önem arz etmektedir. İstenilen ağ kalitesinin 
sağlanmasında veya ağ kalitesini iyileştirmede kullanılan yöntemlerden birisi 
uyarlanabilir ağ oluşturma tekniğidir (adaptive mesh). Bu yöntemle kaba ağ yapısına 
sahip hücreler  (parent cells) daha küçük hücrelere (child cells) bölünerek ağ kalitesi 
ve dağılımı iyileştirilmektedir. Böylece istenen yakınsama gerçekleştirilerek analiz 
sonuçlarının doğruluğu sağlanmaktadır. İlgili işlem belirlenen iterasyon sayılarında 
sürekli gerçekleştirilerek (dynamic refinement) ağ kalitesinin iyileştirilmesi ve 
yakınsamanın erken gerçeklemesi sağlanabilmektedir. Başlangıçtaki ağ sayısı 
4206357 olan akış analizinde kaba hücreler küçük hücrelere bölünerek 1. uyarlama 
sonucunda elde edilen ağ sayısı 7212402, 2. uyarlama sonucunda 9769145, 3. 
Uyarlama sonucunda 11013458 ve Tablo 1 de görüldüğü üzere 4. uyarlama 
sonucunda 18278065 olarak elde edilmiş istenilen yakınsama elde edilmiş ve analiz 
sonlandırılmıştır. 
 

Tablo.1. 4. ağ uyarlama (adaptive mesh) değerleri 
 

 Başlangıç  Değişiklik  Uyarlanmış (Adapted) 

Ağ sayısı 11013458 7264607 18278065 

Yüzey  25580868 41463226 15882358 

Düğüm 4036680 6073095 2036415 

 
2.3. Genel Denklemler  
 
Sonlu hacimlerin hesaplamalı akışanlar mekaniği (HAD) ile çözümlenmesinde 
süreklilik ve momentum denklemleri kullanılır. Uygulamada bu denklemleri analitik 
olarak çözmek zordur. Bu yüzden bu denklemler paket programlar kullanılarak numerik 
olarak çözümlenir. Bu çalışmada ilgili denklemleri çözmede kullanılan Fluent© 
programı literatürde kabul görmüş deneysel çalışma sonuçlarının doğrulanmasında 
kullanılan bir paket programdır. 
 
2.3.1. Süreklilik Denklemi 
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Süreklilik denklemi, bir akış içerisinde yer alan kontrol hacmindeki kütle dengesi olarak 
ifade edilir.  
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2.3.2. Momentum Denklemi 
 
Newton’un ikinci kanununa göre bir akışkan parçasının momentumunun değişim hızı 
bu akışkan parçasına etki eden kuvvetlerin toplamına eşittir. Bir akışkan parçasının 

birim hacminin x, y ve z yönlerindeki momentum artış hızı sırasıyla Dt
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terimleri ile ifade edilir (İnce, 2010). 
 
Momentum denkleminin x-bileşeni; 
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Momentum denkleminin y-bileşeni; 
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Momentum denkleminin z-bileşeni; 
 

zM
zzyzxz S

z

p

yxDt

Dw

















)( 


       (4) 
 
2.3.3. Navier – Stokes Denklemleri 
 
Navier – Stokes ve süreklilik denklemleri diferansiyel hareket denklemleri olarak da 
ifade edilir. Bu denklemleri çözümlenmesinde bazı kabuller alınarak basınç ve hızın üç 
bileşeni (x,y,z) hesaplanır. Navier – Stokes denklemlerinin sonlu hacimler metodunun 
geliştirilmesi için en kullanışlı hali, 
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Çözümlemeler Fluent® programında, Intel® Xeon® CPU E3-1270 V5 3.60 GHz 
işlemci ve 32 GB ram özelliklerine sahip iş istasyonu (Work Station) bilgisayarda 
gerçekleştirilmiştir. Analiz boyunca çözümlemeye ait yakınsama değerleri Şekil 3’te 
verilen yakınsama grafiklerinden takip edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Yakınsama grafiği 
 
Sayısal analizlerde tanımlanan sınır şartları ve özellikler Tablo 2-4’de verilmiştir.  
 

Tablo. 2. Numerik akış analizlerinde kullanılan özellikler 
 

Fonksiyon Özellik 

Çözücü Ayrık  

Zaman Sabit 

Hız  Mutlak 

Değişim seçeneği Düğüm-esaslı 

Akışkan Sıkıştırılamaz hava 

Basınç – Hız bağlantısı Basit 

 
Tablo 3. Havanın özellikleri 

 

Özellik Tanım Değer 

ρ Yoğunluk 1 kg/m3 

μ Dinamik viskozite 1.560×10-5 kg/m.s 
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Tablo 4. İnterpolasyon seçenekleri 
 

Özellik Tanım 

Basınç  İkinci Derece Ayrıklaştırma (Second-Order) 

Momentum İkinci Derece Ayrıklaştırma (Second-Order) 

Türbülans kinetik enerjisi İkinci Derece Ayrıklaştırma (Second-Order) 

Türbülans yayılım oranı İkinci Derece Ayrıklaştırma (Second-Order) 

 
Yapılan akış analizi sonuçlarında model araca etki eden sürükleme kuvveti ve CD 

katsayısı tespit edilmiştir. Aerodinamik direnç katsayısı CD eşitlik 1 ‘de verilmiş olup 
sürüklenme kuvveti FD, yoğunluk ρ , serbest akış hızı V ve ön bakış alanı Aön 
parametrelerinin fonksiyonudur. 

ön
2D

A V ρ
2

1
C

DF
               (8) 

 
3. Bulgular 
 
Tablo 5 ve Şekil 4’ de görüldüğü üzere 4 farklı serbest akış hızında gerçekleştirilen 
analiz sonuçlarına göre model SUV aracının CD katsayısı ortalama 0.39 olarak tespit 
edilmiştir. Model araç üzerinde basınç katsayısının ve aerodinamik direncin yüksek 
olduğu bölgeleri gösteren akış görüntüleri Şekil 6-8’de verilmiştir.  
 

Tablo 5. Model aracın aerodinamik direnç katsayısı değerleri 
 

Reynold Sayısı Hız (m/s) CD 

326923 20 0.400 

408654 25 0.394 

490385 30 0.382 

572115 35 0.383 

 Ortalama 0.390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Şekil 4. Model aracın aerodinamik direnç katsayısı grafiği 

300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000
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Şekil 5 ve Tablo 6’da toplam sürükleme kuvvetinin basınç sürtünme kaynaklı dağılımı 
verilmiştir. Model SUV aracına etki eden toplam aerodinamik direncin %86.69 ‘u basınç 
kaynaklı %13.31’i sürtünme kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. 
 

Tablo 6. Toplam aerodinamik direnç katsayısının dağılımı 
 

Hız(m/s) Toplam 
Sürükleme 

Kuvveti (N) 

Yüzde 

(%) 

20 Basınç (N) 0.6829 0.7963 85.76 

Sürtünme 
(N) 

0.1134 14.24 

25 Basınç (N) 1.0597 1.2266 86.39 

Sürtünme 
(N) 

0.1669 13.61 

30 Basınç (N) 1.4852 1.7106 86.82 

Sürtünme 
(N) 

0.2254 13.18 

35 Basınç (N) 2.0477 2.3327 87.78 

Sürtünme 
(N) 

0.2850 12.22 

 

 
 

Şekil 5. Toplam aerodinamik direnç katsayısının dağılımı 
 

Model araç etrafındaki akış yapısı, akış ayrılmaları, taşıt gövdesi üzerindeki basınç 
dağılımlarını gösteren akış görüntülemeleri Şekil 6-8’de verilmiştir. 
 

%86.69

%13.31

Toplam aerodinamik direnç 
katsayısının dağılımı

Basınç
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Şekil 6. 35 m/s serbest akış hızında model araca etki eden rüzgâr hızının vektörel 
görüntüsü 

 

 
 

Şekil 7.  35 m/s hızda model araç üzerindeki basınç dağılımı 
 

 
 

Şekil 8.  35 m/s hızda model araç etrafındaki akış hızının streamline olarak 
görüntüsü 

 
Taşıtların aerodinamik karakteristiklerinin belirlenmesi, araç tasarım aşamasındayken 
taşıt geometrisinde yapılması gereken değişikliklerin önceden belirlenmesi ve tespiti 
açısından açısından oldukça önemlidir. Aerodinamik direnç katsayısı, lift katsayısı ve 
taşıt gövdesi üzerindeki basınç dağılımına ait akış görüntüleri önemli avantajlar 
sağlamaktadır.  Bu verilerin elde edilmesinde kullanılan Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) yöntemi gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojileri sayesinde her 
geçen gün daha da iyi bir yöntem haline gelmektedir. Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği yöntemi kullanılarak taşıt etrafındaki havanın hız, basınç dağılımı ile ilgili 
ayrıntılı bilgi elde edilebilmektedir. HAD yöntemlerinin akış allananındaki algoritmaları 
çözebilmesi, kısa sürede sonuçlar vermesi ve zaman ve maliyetten tasarruf 
sağlaması deneysel yöntem veya yol testlerine göre büyük avantajlar sağlamaktadır. 
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Model SUV aracı etrafındaki akışın vektörel ve streamline olarak görüntülenmesinde 
ön tamponun yapısı ve akışa göre eğim açısına göre, akışın taşıt gövdesinden ayrıldığı 
ancak motor kaputu üzerinde tekrar taşıt yüzeyine yaklaştığı görülmektedir. Ön cam 
üzerinden tavan bölgesinde aktarılan akış, tavan sacının eğim açısına bağlı olarak 
taşıtın boşalttığı arka bölümde türbülanslı bölgenin oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
bölgeki negatif basınç bölgesinin büyüklüğü toplam sürükleme kuvvetinin büyük bir 
kısmını oluşturmaktadır. Taşıt gövdesi üzerindeki basınç dağılımları incelendiğinde ön 
tampon ve tekerlekler üzerinde basınç katsayısının yüksek olduğu görülmektedir.  
 
4. Sonuçlar 
 
Fosil kaynaklı yakıtlarının bitme noktasına geldiği günümüzde yakıt tüketimini azaltıcı 
önlemlerin alınmasında birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların başında ise 
taşıtların aerodinamik bakımdan iyileştirilmesi çalışmaları gelmektedir. Bu çalışmada 
bir SUV araç modeli etrafındaki akış yapısı ve aerodinamik direnç katsayısı 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi ile tespit edilmiştir. SolidWorks® 
programında tasarlanan 1/50 ölçekli bir SUV araç modeline etki eden sürükleme 
kuvveti ve araç etrafındaki 3 boyutlu akış Ansys Fluent® CFD yazılımında k-ε türbülans 
modeli kullanılarak 5 değişik serbest akış hızlarında gerçekleştirilmiştir. Akış analizleri 
sonucunda model aracın aerodinamik direnç katsayısı ortalama 0.39 olarak tespit 
edilmiştir. Toplam sürükleme kuvvetinin %86.69’u basınç kaynaklı, %13.31’nin ise 
sürtünme kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Model araç gövdesi üzerinde akış ayrılmaları, 
basınç dağılımları ve basınç kaynaklı direncin yüksek olduğu bölgeler 3 boyutlu akış 
görüntülemeleri ile tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda bu akış görüntülerden 
yararlanılarak bu taşıt modelinin aerodinamik direnç katsayısını azaltabilecek pasif 
akış kontrol yöntemleri öngörülmüştür.  
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Abstract: All vehicles must have the steering system for a safe driving. Drag link, 
an important component of the steering system in heavy commercial vehicles, is 
critical for the vehicle, because it allows the vehicle to travel safely by transmitting 
the rotational movement from the pitman arm linearly to the axle of the wheel. The 
drag links are mainly subjected to compressive loads, which causes buckling failure 
of drag link tubes. Furthermore, drag links are required to perform the expected 
function in narrow spaces in the vehicle package data and to be designed for 
different bends and geometries depending on the regulation requirements. These 
different bends and geometries affect to strength of the drag link. In this study, two 
different raw materials were defined for tube. Their buckling strengths were 
calculated by using Rankine’s formula. Also, drag link tubes were analyzed in 
different compressive loads. Effects of these compressive loads on tubes of the 
drag link were evaluated. Values obtained from the Finite Element Analysis (FEA) 
results were compared with each other. 

Keywords: Design, Analysis, Drag Link, Steering System, Buckling Loads.  

 
1. Introduction 
 
All vehicles must have the steering system for a safe driving, as shown in Figure 1. 
Drag links, an important component of the steering system in heavy commercial 
vehicles, are generally made up of hollow tubes with both ends connected by ball joints. 
They are critical for the vehicle to travel safely by transmitting the rotational movement 
from the pitman arm linearly to the axle of the wheel. The drag links used in a vehicle 
must be manufactured from materials that are resistant to long-term repetitive loads as 
well as the variable loads coming from the vehicle depending on the operating 
conditions. Furthermore, drag links are required to perform the expected function in 
narrow spaces in the vehicle package data and to be designed in different bends and 
geometries depending on the regulation requirements (Möller, 2015). 
 
The bending on tube may cause of buckling failure of the drag link due to compressive 
loads under working conditions. The buckling and deflection are also important 
problems for the rod that is subjected to compression and tension as a result of the 
force coming from the road (Patil et al., 2013).  
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Figure 1. Steering system linkages (Möller, 2015) 
 

The load calculation of the rods is very important as a critical part of driving. Due to the 
complex geometry of the rods in the design phase, the use of theoretical calculations 
takes a long time. Therefore, the use of the Finite Element Method (FEM) in 
determining the stresses and deformations to which the rods are exposed provides 
more accurate results in a short time. There are limited numbers of academic studies 
in the literature on rods (Uludamar et al., 2018). Ganesh, et al. (2014) studied the 
structural analysis of ford car steering rod and evaluated its performance. Winklberger 
et al. (2018) studied on fatigue strength and weight optimization of the aircraft rods by 
using FEM. As a result of the study, it was determined that the tooth position had more 
effect on fatigue strength compared to tooth length.  Doke et al. (2016) calculated 
buckling strength for a drag link and also analyzed its tubes against compressive loads. 
Also, he investigated the relations of various design parameters with buckling strength, 
which is useful for optimization of design parameters. Kim et al. (2011) optimized the 
weight of the rod using the Al6082M aluminum alloy material as a rot material. Sener 
(2016) used road data collected from rods in order to be able to extract road 
characteristics. In his study, about 50 road routes and some rough road’s fatigue 
characteristics were acquitted with a Light Commercial Vehicle (LCV) equipped with 
sensors. Neelakrishnan et al. (2017) analyzed the steering characteristics of an All-
Terrain vehicles (ATV) in order to improve the maneuverability of the vehicle by 
designed a steering gear box and steering upright. Gadher et al. (2017) studied design 
and manufacturing of steering system in order to acquire maximum Ackerman angles 
in steering system. Koca et al. (2015), designed various chassis types that have different 
geometries with 18 units of chassis. Also, they optimized rigid and lightweight chassis for 
an electric vehicle. They obtained optimum design that has aluminum 5042 H-19 space 

frame structure type and weight 28.163 kg. Yaşar and Bircan (2015) examined optimum 
design parameters of the car chassis by taking into account different chassis types, 
dimensions, and different materials in order to achieve minimum weight and deflection. 
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They designed and analyzed for various geometries and materials. Also, they 
optimized consequences of the analysis by Taguchi method with Minitab. 
In this study, different tube raw materials made of ST52-3 and P460 N grade steel were 
described calculation of buckling strength. Also drag link tubes were analyzed in 
different compressive loads. Effects of various bending parameters with buckling 
strength were evaluated. Each value obtained from FEA results was compared. 
 
2. Calculation of Buckling Strength for Drag Link Tubes 
 
Buckling Force at the steering arm is force generated at pitman arm end because of 
turning forces in dynamic condition and also it is equal to exposed buckling load of the 
drag link tube.  For design of drag link against buckling loads, buckling strength must 
be more than the force generated at pitman arm end.  
 

 
 

Figure 2. Buckling load on drag link tube 
 
Crippling or Buckling Load (FB) is found by using Rankine’s formula for drag link. It 
gives the ultimate load that column can bear before failure. If column is short (L<20D), 
calculated load will be known as crushing load. But, if L is long than 20D (L>20D), load 
will be buckling or crippling load. Buckling formula was given at below (in case of long 
column): 
 
𝐹𝐵 =

(𝜎 × 𝐴)

( 1 +
𝐿2

6500 × 𝑘2
+
(𝑋 × 𝑌)
𝑘2

  )
 

 
Where σ refers to the yield strength of the tube material, and changes depending on 
types of material.  Radius of gyration (k) is defined as the distance from the axis of 
rotation to a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated, so 
that the moment of inertia about the axis may remain the same. Simply, gyration is the 
distribution of the components of an object. k is found as 15.70 mm. Moment of inertia 
(I) is the capacity of a cross-section to resist bending (Omurtag, 2012). It was 
calculated as 204.442 * 103 Kg-mm4. Section modulus, Y is equal to 25 mm (Do/2) and 
its area, A is 829.71 mm2. Axis Height (X) is distance perpendicular from center line of 
bended tube  to the axis (L), red line drawn between the two end rods, as shown with 
yellow line in Figure 2. Also, this red line refers distance from center to center. Cross 
section for drag link tube was given in Figure 3. Inner and outer diameter of this tube 
was illustrated as Do and Di, and these diameters are 50 mm and 38 mm, respectively. 
These values are critical for calculating of moment of inertia, its area and section 
modulus. Calculated values for tube structure were shown in Table 1. 
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Figure 3. Cross section for drag link tube 
 

Table 1. Calculated values for tube structure 
 

Parameters Unit Value 

Radius of Gyration, K (mm) 15.70 

Moment of Inertia, I (Kg-mm4) 204.442 * 
103 

Section Modulus, Y (mm) 25 

Area, A (mm2) 829.71 

 
Tube materials of the drag links exhibit different properties and mechanical 
performance depending on amounts of its composition chemical composition for 
materials St52 and P 460 N were given in Table 2. 

 
Table 2. Chemical compositions for materials St52 and P 460 n 

 
Content (%) St-52 P460 N 

C 0.22 0,20 

Si 0.55 0.60 

Mn 1.60 1.70 

P 0.050 0.030 

S 0.050 0.042 

   

 
Force generated at road wheels is transferred to steering arm as both ends of drag 
links are fixed, i.e. one end is fixed in pitman arm & other end is fixed in steering arm, 
causes drag link to act in compressive loads. Failure of offset of drag link tube (X)=59 
mm. Selected diameter and other parameters of drag link are shown in Table 3. It is 
assumed that ball joint is a rigid part of drag link tube and also there will be no relative 
motion between ball joint and tube. 
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Table 3. Measurement parameters of drag link 
 

Tubes Distance 
From Center 

to Center  
(mm) 

Axis Height 
(mm) 

 

Tube 
Material 

 

Force 
(kN) 

 
Outer 

Diameter (mm) 

Inner 
Diameter 

(mm) 

50 
 

38 
 

1059 
 

59 
 

P460 N 40, 25, 20 
 St-52 

Tensile strength and yield strength of St52 is range from 520 to 620 N/mm2 and 355 
N/mm2, respectively. Also, tensile strength of P460 N changes between 670 and 720 
N/mm2 and its yield strength is 460 N/mm2 (Ditas, 2019). Buckling strength of these 
tube materials were found by using Rankine’s formula for drag link. Buckling strength 
of St52 was calculated as 38,2 kN. Similar calculations performed for P460 N material. 
Buckling strength of the P 460 N was calculated as 49.5 kN. Mechanical Properties of 
St-52 and P460 N materials were given in Table 4. 
 

Table 4. Mechanical properties for materials St52 and P 460 N 
 

Mechanical Properties St-52 P460 N 

Tensile Strength (MPa) 520-620 670-720 

Elongation at Fracture (%) 21 19 

Yield Strength (MPa) 355 460 

Buckling Strength (kN) 38,2 49,5 

 
3. Analysis of Buckling Strength for Drag Link 
 
When the solid model is to be analyzed by using the finite element method, the model 
is simplified by removing the assembly parts which will not affect the result of the 
analysis. By this way, solution time of the mathematical model is decreased. Simplified 
three dimensional model of drag link was shown in Figure 4. In the analysis, drag links 
with two different tube raw materials were compared. The materials were identified as 
St 52 and P460N. 
 

 
 

Figure 4. Simplified three dimensional model of drag link as per design dimensions 
 

Proper meshing operation on geometry is an essential parameter for reducing error in 
numerical calculations. For the geometries that evaluated in this study, tetrahedral 
elements performed better result and reduced mathematical error. Structural meshing 
of the drag link can be seen figure 5 and element quality of the drag link were shown 
in Figure 6. 
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Figure 5. Structural meshing of the drag link 
 

 
 

  

Figure 6. Element quality of the drag link 
 

After the properties were assigned and mesh operation was performed, boundary 
condition of the drag link was applied as fixing from one of the housings and 40, 25, 
20 kN compressive load from other housing as seen in Figure 7. 
 

 
 

Figure 7. Boundary conditions of the drag link tube 
 

4. Results 
 
For loading 40 kN, Von-Mises stress distributions and safety factors of St 52 tube and P460 N 
tube were illustrated in Figures 8 and 9, respectively. According to results, stress concentration 
was occurred at tube bending areas as expected. 367,55 MPa was calculated as highest von-
Mises stress on the geometry and 1,251 was found as minimum safety factor for P460 N. Also, 
363,29 MPa was calculated as highest von-Mises stress on the geometry and 0,977 was found 
as minimum safety factor for St 52. The stress at the bending point of the St 52 tube under 40 
kN load is over its yield point. Therefore, this load is critical for St 52 tube material. In addition, 
both tube materials have similar stress values for same loading conditions. This shows that 
this drag link should be made by P 4660 N, has higher buckling strength values, for 40 kN 
compressive loading. 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  544 
 

 
 

Figure 8. Stress distribution of the P460 N tube for 40 kN (Von-Mises) 
 

  
 

Figure 9. Stress distribution of the St 52 tube for 40 kN (Von-Mises) 
 

The highest stress values for 40 kN load were seen as 445.74 MPa and 446.15 MPa, 
when the stress distribution graph obtained from the analysis examined. However, 
sudden stress increases were observed in some of the mesh elements due to the 
shape complexity of the drag link and the chamfering. These stress increase are limited 
to only a few elements. Therefore, these stress values were derived from the 
mathematical equation of the analysis. 

 
For loading 25 kN, Von-Mises stress distributions and safety factors of St 52 tube and 
P460 N tube were illustrated in Figures 10 and 11, respectively. According to results, 
stress concentration was occurred at tube bending areas as expected. 220,26 MPa 
was calculated as highest von-Mises stress on the geometry and 2,0884 was found as 
minimum safety factor for P460 N. Also, 223,69 MPa was calculated as highest von-
Mises stress on the geometry and 1,5870 was found as minimum safety factor for St 
52. This stress at the bending point is not critical, and also both of these tube materials 
are safe for 25 kN compressive loading. 
 

 
 

Figure 10. Stress distribution of the P460 N tube for 25 kN (Von-Mises) 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  545 
 

 

 
 

Figure 11. Stress distribution of the St 52 tube for 25 kN (Von-Mises) 
 
For loading 20 kN, Von-Mises stress distributions and safety factors of St 52 tube and 
P460 N tube were illustrated in Figures 12 and 13, respectively. According to results, 
stress concentration was occurred at tube bending areas as expected. 177,22 MPa 
was calculated as highest von-Mises stress on the geometry and 2,5956 was found as 
minimum safety factor for P460 N. Also, 183,47 MPa was calculated as highest von-
Mises stress on the geometry and 1,9349 was found as minimum safety factor for St 
52. This stress at the bending point is not critical, and also both of these materials are 
safe for 20 kN compressive loading. 
 

 
 

Figure 12. Stress distribution of the P460 N tube for 20 kN (Von-Mises) 
 

 
 

Figure 13. Stress distribution of the St 52 tube for 20 kN (Von-Mises) 
 

Calculation of the buckling strength shows that drag link made by St 52 tube material 
resist to buckling load maximum. As a result, the stress at the bending point of the tube 
for 40 kN load is very close to yield point of the St 52. Therefore, this drag link should 
be made by P 460 N, has higher buckling strength values, for compressive loading 40 
kN and more. Because, loading 40 kN or more is risky for St 52 tube material for this 
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drag link, and loadings over than 38.2 kN exceed to elastic limits of the St 52 tube 
material. 
 
5. Conclusion 
 
In this study, the calculation of buckling strength for different tube drag link was shown. 
Also, drag link tubes were analyzed in different compressive loads. Effects of various 
bending parameters with buckling strength were shown. Each values obtained from 
the FEA results were compared. It was suggested that drag link should be made by P 
460 N, has higher buckling strength, for compressive loading 40 kN and more. 
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Abstract: This paper presents a conceptual framework for signal control where 
sustainability, human health, and aptness of control for autonomous vehicles (AV) 
are explicitly considered as objectives and guiding pimples. The key enabler of the 
dynamic speed-based control is the ability to strategically and dynamically alter 
speed both spatially and temporally. While the principle of using speed as a mean 
is not new, the notion of altering speed spatially and temporally-- made possible by 
communication, sensing, and computation technologies now ubiquitous to traffic 
control-- is novel. The core proposition here is that of using speed as a control 
variable as opposed to a constraint as traditionally is the case. Speed is to be 
optimized dynamically and used in controlling the signalized network. Such speed 
is an operating speed, not a speed limit. The paper demonstrates conceptually how 
control with dynamic operating speed can be used to realize not only typical 
traditional control objectives as improved traffic flow and safety, but also 
contemporary aims as sustainability and less driver stressful thus healthier 
conditions. The preliminary analysis shows that using dynamic speed (DS) control 
in signalized networks can increase throughput, decrease delay and number of 
stops, reduce speed noise and variation thus lowering the likelihood of crashes. 
The implications are obvious: DS control, when used synchronously with intelligent 
(dynamic) traffic signals, enables more sustainable traffic operations in signalized 
urban networks: higher traffic throughput, safer, fuel-conservative, reduced-
emissions and reduced driver stress.  

Keywords: Dynamic speed control, Intelligent signals, Sustainability, Health, Air 
pollution. 

 
INTRODUCTION  
 
Meeting sustainability goals, human health targets and catering for autonomous 
vehicles are the new aims when designing traffic signal control in the information age. 
Among the emerging information-based innovations in traffic control is dynamic speed 
(DS). For the purpose of this paper, DS is an enabler of sustainable and human health-
friendly operations. That is besides the familiar traditional goals of signal control 
design. As the paper will demonstrate, traffic signals in the information age are 
enablers of far more good than just efficient traffic operations: they can easily be 
worked to meet an ever expanded array of high level goals.  
 
Dynamic speed traditionally signifies dynamic speed limit. Not in this paper; this paper 
is about an entirely different type of dynamic speed: it is dynamic operating speed: one 
that drivers operate at. It is a speed that changes over time (cycle to cycle) and over 
space (links). A close analogy is the speeds at which airliners operate as the approach 
an airport. Here, the airliners operating speeds may be increased or decreased base 
on both safety and airport capacity constraints. In a signalized network, speeds on 
different links would be optimized synchronously with signal control parameters in real 
time based prevailing conditions to achieve not only operation and safety but also 
reduced fuel consumption/pollution and stress-inducing flow. Speed in this context 
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case is a decision variable, not a constraint, as it traditionally the case. This is the 
dynamic speed this paper is about. 
 
Research into possible application of dynamic speed in signalized networks, until 
recently, sounded more like a fringe concept but is now gaining impetus specially with 
the advent of autonomous vehicles. Its use in conjunction with sustainability and health 
consideration is certainly novel (1-8). But the advent of intelligent transportation 
systems and, more recently, Autonomous Vehicles (AV), gave rise to ideas that 
otherwise were either impossible or too difficult to implement. At the same time traffic 
congestion problems are at crises levels in many urban areas. In such areas where a 
larger portion of the roadway system is signalized thoroughfares, innovations in 
controlling such facilities assume more urgency. Using dynamic speed as a mean of 
traffic control has the potential to improve traffic operation, air quality and long term 
health outcomes. 
 
Most current research on improving operations in signalized networks, in contrast, has 
thus far emphasized developing strategies that deals only with signal timing 
parameters such as cycles, green splits, phases, and offsets. In all existing and under-
development control strategies, speed is used as a constraint only. That this does not 
need to be the case always is a key argument in this paper, and hence the objectives 
of this paper: conceptually explore the use of dynamic speed-based signal control and 
demonstrate its likely benefits. The paper presents the ideas and the supporting 
evidence using a theoretical approach and common assumptions on fundamental 
traffic properties; it does not provide a complete set of algorithms nor does it quantify 
the benefits. Some of that work is presented elsewhere (9) 
 
The remainder of this paper is organized as follows: background material on dynamic 
speed control is described next, followed by a discussion on the deficiencies of signal-
only control in signalized networks. Discussion of variants of dynamic speed control 
algorithms for different traffic flow conditions and different control objectives follow 
along with assessment of potential benefits. The paper ends with concluding remarks 
and planned future work. Once more, dynamic speed as used in this paper is the speed 
at which vehicles should operate, or run; it is not a speed limit. 
 
BACKGROUND 
 
Per the Manual on Uniform Traffic Control Devices (10), posted speed limits are set to 
assist drivers in choosing a safe travel speed. Factors that shall be taken into 
considerations when determining the appropriate speed limits are: 1) Road 
characteristics such as shoulder condition, grade, alignment, and sight distance; 2) 
The 85th percentile and pace speed (pace speed is defined as a 10mph range of 
speeds that usually takes in 70% of all drivers(11)); 3) Roadside development and 
environment; 4) Parking practices and pedestrian activity; and 5) Reported crash 
experience for at least a 12-month period. All these factors are not time-dependent.  
 
Time-dependent factors such as weather, roadway and traffic conditions and signal 
timing do impact what speed is appropriate for safe travel and stable flow. The idea of 
Dynamic Speed (DS) control is to dynamically (in real time) calculate near optimal 
speed to guide drivers in choosing speed in response to some or all of those time-
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dependent factors. This would be the speed drivers should operate at, not lower and 
not higher. It is not a speed limit that just should not be exceeded. Variable speed limit 
systems which also manage speeds have been widely used in the past for work zones 
(12, 13, 14) and freeway traffic management (15, 16, 17). But those systems deal with 
speed limits rather than optimal traveling or operating speeds.  
 
Managing traffic speed is certainly a good idea for safety and operational reason, but 
can also be used to achieve desirable (i.e., reduced) levels of pollution and driver 
stress. Researches have indicated that the potential risk of rear-end collision on 
freeways can be reduced if traffic flow speeds are properly regulated with variable 
speed limits, VSL (12, 13). Pei-wei Lin et al. (14) developed a VSL adjustment 
algorithm to fulfill the objectives of queue reduction and throughput maximization on 
highway work zones. While various studies and algorithms were developed for freeway 
applications, research on managing speed in signalized networks is very limited. Chen 
and Abu-Lebdeh (18, 19) developed a framework for integrating dynamic speed control 
and dynamic signal control. That study proved the feasibility of integrating dynamic 
speed control and dynamic signal control and provided preliminary assessment of the 
operational improvements. However not all potential benefits of using dynamic speed 
in signalized networks were explored. 
 
At the heart of dynamic signal control is information. Dynamic speed (DC) control in 
signalized networks is envisioned to be implemented with functionalities emulating 
those found in closed-loop control systems. Vehicles and infrastructure components 
are envisioned to be able to communicate and exchange information to enhance both 
traffic safety and operations. In those settings, the roadway would be divided into 
segments. Each segment has a “hub” that collects data from traffic along that particular 
segment using Dedicated Short Range Communications (DSRC). Connected vehicles 
can communicate with those hubs and within themselves. Hubs of different roadway 
segments can communicate with each other. Operationally, a vehicle would transmit 
anonymous on-board sensor data to a hub every time it passes by. A vehicle would 
store time samples of the data it collected between successive hubs and then transmit 
these data samples as it passes a hub. The anonymous data received at a hub would 
be sent to an aggregation point from which it is then forwarded to Traffic Operations 
Centers, DOTs, etc. Each aggregation point may receive data from several thousand 
hubs. All data are organized and ordered by the geographic coordinates from the 
vehicles and would be available to user.  At a higher level, each section of the road 
“knows” what all other roadway segments are experiencing which means that vehicles 
on any given segment can “know” what is happening with traffic on downstream 
segments.  
 
In signalized networks, a DS control system would require a display medium, DM, 
which could be either variable message signs (VMS) or an in vehicle display devices. 
The DM is connected to a traffic management center (TMC) where real time traffic data 
from the hot posts and traffic signals are collected, processed, and used in decision 
making. At a TMC, near-optimal speeds are determined. The DM displays a speed 
(depending on control objectives and level of information made available to motorists) 
when a vehicle enters a link. Road side DM would be installed overhead along with 
traffic signals. Such DM can be used to provide lower information level where a group 
of vehicles are instructed to follow a given speed. Although, such setup would limit the 
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flexibility of the control algorithm, it would require less detection, computation and 
communication resources. Departures, arrivals and queue status would be evaluated 
at the end of each cycle and only one speed decision is made for vehicles leaving the 
intersection during the same cycle. On the other hand, if in-vehicle DM are to be used 
to provide higher level of information whereby speed information can be customized 
for every individual vehicle (or vehicles in a given platoon; in this case speeds of 
vehicles would be additionally constrained to meet given safety thresholds). With this 
higher level of information more flexible control can be provided but in this case more 
detection, computation and communication resources will be required. The arriving and 
departing volumes, and queue status would be evaluated at smaller time steps all 
depending on the vehicle arrival rate. 
 
LIMITATIONS OF FIXED-SPEED SIGNAL COORDINATION 
 
Signal coordination is the most common mean to operate signalized networks to 
achieve specific control objectives. The most frequently used objective is to minimize 
delay and maximize capacity utilization. Central to achieving this is the progression of 
traffic movements between neighboring intersections. Currently, all signal control and 
coordination algorithms assume constant traveling speed over time for a given road 
link. This could be the speed limit or some other value determined based on local 
practices. Because traffic conditions change over time, using a constant speed value 
over time to calculate the ideal offset is problematic. In some cases, there are long 
queues waiting at downstream intersections, hence vehicles released from an 
upstream intersection would not be able to accelerate to the pre-specified fixed speed 
value before reaching the tail of downstream queue. In other cases, drivers may 
choose to drive at higher speed than the fixed speed value used in the calculation of 
ideal offset if they are not aware of the speed that they are supposed to drive at. 
Overestimation or underestimation of optimum speeds that vehicles should operate at 
can easily undermine the effectiveness of signal coordination. Hence, if we can 
determine the optimum speed and communicate it in real time to drivers that will help 
maintain the overall traffic operations at an optimum level. This is the logic behind using 
DS control. 
 
Signal Coordination for Two-way Streets and Networks 
 
For a two-way street, it is assumed that the offset of one direction is defined as offset1 
and the offset of the other is defined as offset2. According to Roess et al. (20), the 
offsets of these two directions must satisfy: 
 

nCoffsetoffset  21  ,             (1) 

 
where n is an integer and C is the cycle length. 
 
Based on equation 1, if the offset of one direction is specified, then the offset of the 
other direction is automatically set. If the offset is set to the ideal one for one direction, 
it is not always possible to have ideal offset in the other direction if speed values on 
both directions are fixed. 
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Since it is difficult to find ideal offsets for both directions of a two-way street, one may 
believe that a one-way street system is the solution. However, signal coordination for 
networks is much more complicated. Even in one-way signal network systems, there 
still exist network closure problems (20). Network closure refers to the fact that setting 
offsets for one direction on three links automatically determines all offsets between all 
four signals in any set of four signals of a roadway loop.  
 

 
 

Figure 1. Network closure illustration 
 
For example, in the grid network shown in FIGURE 1, if offsets1, offset2 and offset3 
are specified, the fourth offset offset4 is automatically determined.  
 
Offsets determined by the offsets of other directions or other links are called locked-in 
offsets. If the offsets that are not locked-in are set to ideal offsets, locked-in offsets 
may not be suitable for the traffic they are serving. For instance, if offsets1, offset2, 
and offset3 in FIGURE 1 are set to ideal offsets according to the prevailing traffic 
condition on the corresponding links, offset4 may not be ideal offset for the traffic it is 
serving. In a network with two-way streets, if the offsets for one direction are specified, 
the offsets for the other directions are also locked-in offsets, thus more of the offsets 
may not be suitable for the traffic they are serving. 
 
Inefficient Use of Green Time 
 
In order to use green time efficiently, not only offsets need to be ideal, but also traffic 
is expected to pass the signal at or near saturation flow rate. But in reality, especially 
when traffic demand is lower than capacity, vehicles enter the system at lower than 
saturation flow rate. If only fixed speeds are used to guide drivers on the speed 
selection, vehicles may not be traveling in a platoon and at the same time maintain 
saturation headway. In this case more green time will be needed to process the same 
number of vehicles traveling at longer time headway compared to the case where 
vehicles are traveling at shorter headways. Developing a vehicle-based algorithm to 
specify speed decisions for every vehicle, or group of vehicles that are traveling in a 
platoon, can regulate traffic flow into a pattern more suitable to the control strategy in 
effect at the time. For example, vehicle-based speed control algorithm can be used to 
decrease headway between vehicles by systematically setting higher speeds for 
following vehicle than lead vehicles until required headways are achieved, then the 
following vehicle would be given the same speed as the leading vehicle to maintain 
that headway. By doing this, less green time will be needed to process the same 
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number of vehicles hence system capacity can be used more efficiently and delay 
would be decreased.  
 
The two problems described above not only have negative impact on operation of 
signalized networks, but also on safety and the environment; these will be discussed 
in detail in the following sections, and solutions, based on dynamic speed control, will 
be presented and the benefits analyzed. 
 
DYNAMIC SPEED CONTROL AND ITS POTENTIAL BENEFITS 
 
The potential benefits of using dynamic speed control algorithms are discussed using 
the two intersection system shown in FIGURE 2. To start, assume the signal timings 
are optimized by existing signal timing algorithms (with fixed speed limit). As discussed 
in the previous sections, because of changes in traffic condition over time, network 
closures conditions, and unbalanced flow on different directions, etc., sub-optimal 
signal timing are inevitable especially in larger urban traffic signalized networks. This 
section discusses deficiency of signal only control under different traffic conditions and 
dynamic speed control remedies will be proposed based on different control objectives. 
The proposed dynamic speed algorithm would adjust speed optimally to guide vehicles 
to travel according to prevailing traffic conditions and the given signal timings. 
 

 
 

Figure 2. Two intersection system 
 
Better Signal Coordination 
 
When fixed speed is used in the optimization of signal timing, non-ideal offsets are 
inevitable because of the change of traffic condition over time, network closures, 
roadway designs, and unbalanced flow on different directions. Having a sub-optimal 
signal coordination plan has negative impacts on the operation of signalized networks, 
two examples of which are illustrated in FIGURE 3(a) and 4 (a).  
 
In FIGURE 3(a), since the offset between intersections i and j is smaller than the ideal 
offset, the first vehicle (vehicle #4) released from intersection i during a typical cycle 
arrives at the downstream intersection j and is stopped by the red. Under this scenario, 
the total wasted green is t1. In addition the unnecessary deceleration and acceleration 
maneuvers are both associated with lower gears thus higher fuel consumption and 
corresponding pollution, and additional number of decisions and maneuvers hence 
both higher risks of errors/accidents, and added stress on drivers. But if dynamic speed 
control is employed (in this case vehicles are guided to travel at higher speeds than 
the fixed speed limit), then such a wasted green could be avoided as all other negative 
aftereffects. The vehicle trajectories of the improved traffic flow due to use of DS control 
are shown in FIGURE 3(b). In this case, under the same signal timing plan, the system 

 i j 
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with dynamic speed control produces higher system throughput, lower delay, less 
number of stops and shorter average travel time. 
 
In the second case, shown in FIGURE 4(a), the offset between intersections i and j is 
larger than ideal offset. Vehicle #4 was the first vehicle released from intersection i 
during a typical cycle and arrived at intersection j before the traffic clears there. The 
vehicle has to slow down and stop, and then accelerate back to a desired speed. In 
this case if the vehicles leaving intersection i are guided with DS control to travel at 
lower speeds, smoother traffic flow with all the positives that come with it—as reduced 
fuel consumption and pollution, reduced potential of crashes, and lower stress on 
drivers-- could be achieved even though system throughput, delay, and travel time may 
be the same. The smoother traffic flow achieved with DS control as shown in FIGURE 
4(b) is thus more favorable from a safety, fuel consumption, environmental emissions, 
and driver stress stand points even when traffic-wise it is equally productive.  
 

 
(a) without dynamic speed control 
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(b) with dynamic speed control 

 
Figure 3. Vehicle trajectories when actual offset is smaller than ideal offset 
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(b) with dynamic speed control 

 
Figure 4. Vehicle trajectories when actual offset is bigger than ideal offset 

 
More Efficient Use of Green Time 
 
If vehicles are traveling at uniform and saturation headways, green will only be wasted 
if the offset is different from the ideal one as shown in FIGURE 3(a). But vehicle enters 
traffic networks at random and larger headways rather than uniform and tight 
headways as shown in FIGURE 5(a). This is especially true for lower demand 
situations. Under such conditions, even though the offset is set to ideal offset, green 
time can still be wasted between the vehicles if all vehicles are guided to travel at the 
same speed. But a vehicle-based dynamic speed control can potentially prevent that. 
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(b) with dynamic speed 

 
Figure 5. Vehicle trajectories when actual offset is bigger than ideal offset 

 
When vehicle travel in the system with larger headways, more greens need to be used 
to process the same number of vehicles. In order to use green time more efficiently, 
dynamic speed could be used to guide the following vehicles to travel faster than the 
leading vehicle until tight headway are achieved. FIGURE 5 (b) shows the improved 
traffic flow after a vehicle-based dynamic speed control is implemented. Green saved 
in this case can be used to serve more vehicles if traffic demand is high. If traffic 
demand is low, saved green can be used for other conflicting movement such as left 
turning movement from an opposite direction or through and left turning traffic of a 
crossroad. This is especially valuable when the network is experiencing unbalanced 
flow in different directions which is very common. 

Safety and Fuel Consumption Implications 

Vehicle speed noise and speed variation between vehicles have direct impacts on road 
safety, fuel consumption, emission and driver stress levels. Vehicle speed noise refers 
to the deviation of a vehicle speed from its desired travel speed; speed variation refers 
to the speed difference between vehicles in a vehicle platoon. Thorton and Lyles (21) 
concluded that a major factor leading to a crash is not speed itself but the variation of 
speed. Oh et.al(22) also proved that speed variation is the most different parameter 
between normal traffic conditions and traffic conditions that are right before crashed. 
Even if crashes do not materialize, avoidance maneuvers and the near-misses 
associated with speed variation are taxing to drivers’ health.  
 
On fuel consumption, results of previous studies of optimal speed profiles proved that 
fuel consumption is approximately minimized by operating at constant speeds (23) and 
the magnitude of fuel consumption increases as a result of deviations from a constant 
speed. (24). In order to design safe and fuel economic roadway system, speed noise 
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and speed variation need to be minimized. Deploying dynamic speed control in 
signalized network is one step towards this objective. 
 
FIGURE 6 shows the speed profile of vehicle #4 in FIGURE 3 before using dynamic 
speed control and after using dynamic speed control. 
 

 
 

Figure 6. Speed profile of vehicle 4 in Figure 2 
 
Under dynamic speed control, vehicles are guided to travel at lower speed compared 
to control with traditional fixed speed. The effect is that under the same signal timing 
plan, a vehicle may have the same average speed and travel time, but there is less 
speed noise. Because vehicle #4 is the leading vehicle released from intersection i 
within that cycle, less speed noise for vehicle #4 also means less speed deviation for 
the following vehicles. This can be seen from FIGURE 4 (a) and (b).  It is clear that the 
number of vehicles that are impacted by the stopping shockwave is fewer or even 
none, and the intensity of speed noise is less for the following vehicles. Also, because 
of the reduced acceleration and deceleration period and the smaller number of vehicles 
involved, smaller speed variation is achieved in traffic flow under DS control. 
 
Dynamic Speed Control Provides More Flexibility 
 
Besides the potential benefits that dynamic speed can bring about on operation, safety, 
and fuel consumption, dynamic speed control also adds flexibility to the control of 
signalized networks. In many cases, dynamic speed can supplement signal timing 
design and improve the effectiveness of signal timing control. Consider the case where 
a signal along a long corridor has been coordinated with others for normal traffic 
conditions. If for any reason there is overflow and residual queues on one or more 
links, the offsets between the signals at the end of these links need to be changed 
according to prevailing (new) traffic condition in order to maintain good coordination 
quality. Such change may necessitate changing of signal timing for few or even all 
signals along the arterial. Changing in signal timings along the arterial might also 
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impact the signal timing and signal coordination for crossroads. Such transition 
between different signal timings and coordination plans may incur considerable delays 
(25). However with and DS control in place, good coordination can be achieved by 
adjusting speeds only on the impacted link or links. No changes to signal timings would 
be needed elsewhere. One can certainly argue that using dynamic speed control may 
in some cases be easier and more cost effective to use than traditional signal-only 
control algorithms. 

CONCLUSION 

Dynamic speed control in signalized urban network is a promising application, with a 
multitude of desirable outcomes. It adds critical flexibilities to control of signalized 
networks, ones that go beyond the traditional operation and economic efficiencies. This 
paper presents a conceptual framework of how those benefits may be realized. 
Implementation of dynamic speed control can improve system throughput, decrease 
delay, number of stops, and travel time, reduce vehicular emissions and fuel 
consumption, and reduce driver stress. It is one step further towards designing more 
sustainable signalized network systems, ones that are operationally efficient, safer, 
fuel-conserving, less polluting, and explicitly cognizant of human health.  
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Resource and energy efficiency in the preparation of concrete 
aggregates 
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Abstract: One of the main trends in the change of modern production processes 
is to increase the efficiency of using energy-saving technologies, which affects the 
cost of production. Lean manufacturing should become a management concept 
based on the steady striving to eliminate all types of losses, which is associated 
with the modernization of existing production and management based on the use 
of the best world experience in energy saving as an ISO 50001 standard «Energy 
Management Systems — Requirements With Guidance for Use». The enterprises 
of Kazakhstan are carrying out a restructuring of the energy supply, aimed at 
replacing the energy carrier of the main technological operations, optimization the 
storage of aggregates to reduce transportation costs and reduce the difference 
between the temperature of the incoming aggregate and the heating temperature, 
changes in heating methods. Also the introduction of specific standards and 
regulations of energy consumption per unit of production and ensuring compliance 
with these regulations. The article presents the comparative parameters of energy 
intensity of the processes of preparation of concrete aggregates 

Keywords: Energy efficiency, concrete aggregates. 

 

1. Introduction 
 
The results of a systematic approach to energy management in developed countries 
are clearly visible from (seen in) Figure 1 [Antonov О.B.  2015]. Of course, the 
prerequisites for widespread introduction of energy management in developed 
countries due to the developed industrial level are (is) greater than in the CIS countries, 
but the introduction of the simplest elements of this system will significantly reduce the 
energy intensity of domestic products. 
       
To reduce the energy intensity of products, more than 2,000 modern enterprises have 
been built since 2014 under the State Program for Industrial Innovative Development 
(SPIID). Reducing the energy intensity of products in many other enterprises will 
depend on changes in the mindset of manufacturers (producers). It should be noted 
that the availability of all types of energy resources and their reasonable prices do not 
encourage the search for ways to change the energy balance. (Argued ways) 
Reasoned methods of calculating the energy intensity of products in individual 
technological operations for different types of energy carriers can change the views of 
many manufacturers about ways to reduce energy costs.   
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Figure 1. The energy intensity of the GDP of the countries of the world for 2006 and 
2010. [Antonov О.B.  2015] 

 

2. Results 
 
Let's review several examples of changes in the energy intensity of the preparation of 
aggregates for concrete at the enterprises in cold seasons. The criterion of a good 
energy management is the maximum possible saving of fuel and energy resources 
while achieving performance indicators or even improving them compared to 
conventional industries. 
 
The amount of heat for a warming up of concrete mix is determined by a formula 
[Bazhenov Yu.M. 2004]: 
 

  𝑸𝒃 =
𝑽𝒃𝛄𝐛 𝐜𝐛(𝐭𝐞−𝐭𝐬)

𝑬
                                                                                            (1) 

 
where Qb is amount of heat (kcal), Vb is the volume of the warmed concrete mix (m3), 
γb- the volume mass of concrete, cb - specific heat of concrete (0.25 kcal / кг0С),  te - 
pointed temperature of a warming up (0C), ts - the reference temperature, an  E-
equivalent of 1 kWh = 860 kcal 
 
For a warming up of 1 m3 of concrete mix with 00C to 400C it will be required to energy 
 

𝑸𝒃 =
𝑽𝒃𝛄𝐛 𝐜𝐛(𝐭𝐞−𝐭𝐬)

𝑬
 = (1/860) •2400•0.25•(40-0)=27.9 kWh 
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For completion of losses in a surrounding medium of isothermal warming up at with 
00C, the module of a surface of product M=10 it will be required energy and a heat 
transfer coefficient from concrete through metal form K =20kkal/sq.m • h·0C 
 

𝑸𝒃 =
𝐊𝐌(𝐭𝐞+𝐭𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭−𝟐𝐭𝐬)

𝟐𝑬
  = (1/860) •20•10•(40+40-0)/2=9.3 kWh                    (2) 

 
where tconst is temperature of isothermal warming up (0C) 
  
From calculations it is visible that the power consumption for a warming up of concrete 
mix is spent 3 times more, than for isothermal heating. It indicates importance of 
preparation of fillers before concrete preparation. The internal stock of heat in concrete 
mix is usually created heating of fillers to necessary temperature. Depending on 
temperature of fresh air usually warm up water for concrete or fillers, or water and 
fillers. 
 
When using hot water we will define outlet temperature proceeding from equality of a 
stock of heat in concrete mix and its components. In calculation we will accept thermal 
capacity coefficient for dry materials C=0.2 and consumption of materials on 1 m3 of 
concrete: cement - 350 kg, sand - 600 kg, crushed stone - 1250 kg, water - 175 l. 
 
tbs • [0.2( С + S + G) +W] =  0.2( C tc+S ts+G tg )+W tw]                                (3) 
 
where C – cement, S – sand, G – crushed stone, W – water 
 
From expression (3) we will receive 
 

 tbs =
𝟎,𝟐(𝐂 𝐭𝐜+𝐒 𝐭𝐬+𝐆 𝐭𝐠)+𝐖 𝐭𝐰)

𝟎,𝟐(𝑪+𝑺+𝑮) +𝑾
  = 

𝟎,𝟐(𝟑𝟓𝟎𝐱𝟎+𝟔𝟎𝟎𝐱𝟎+𝟏𝟐𝟓𝟎𝐱𝟎)+𝟏𝟕𝟓𝐱𝟗𝟎)

𝟎,𝟐(𝟑𝟓𝟎+𝟔𝟎𝟎+𝟏𝟐𝟓𝟎) +𝟏𝟕𝟓
  =  250С         (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
From expression (4) it is visible that use of 175 l of water with a temperature of   90 0C 
and cement with fillers with zero temperature provides temperature of concrete mix 25 
0C. In this case spent energies for heating of water will make on kw formula (1) 18.3 
kw • h that is comparable to energy of a warming up of concrete mix up to the 
temperature of 25 0C on a formula (1) which makes 17.5 kw • h. To reduce energy 
costs will lead to heating not cold water, and waste warm water recycled. 
 
Other positive property of use of hot water is the guarantee of uniformity of warming 
up of all fillers of concrete in comparison with electro heating of concrete mix in the 
special bunker, electric current. When using water the warming up lasts short time from 
3 to 5 minutes and heat loss in a surrounding medium minimum as thermal energy in 
concrete at a cycle of hashing is distributed together with water. 
 
Fast distribution of thermal energy in the warmed volume of fillers of concrete is 
provided also by generators of hot SIMUN air. At warming up of inert materials not only 
melting of ice and snow in them, but also their heating and drying happens hot air.  
After such warming up flowability of materials increases (especially sand), they don't 
stick to walls of bunkers, conveyer belts. Temperature of hot air can be regulated that 
allows to produce mixes with precisely given temperature. Air by means of the fan is 
forced under pressure up to 0.15 bars in the heating camera in which the heat 
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exchanger is installed. In a combustor of the heat exchanger the automatic torch is 
built in. Having passed the heat exchanger, air, without having contact with products 
of combustion, heats up to the given temperature (up to 200 °C) and leaves in the main 
air duct which conducts to the diffusers installed in the bottom of bunkers of inert 
materials. Via these diffusers hot air under pressure comes out in inert materials and 
heats them [Kozlov A.A. 2012, 2013]. 
 
We will consider distribution of temperature at warming up of crushed stone and sand 
in the bunker (figure 2) 2.4 meters high below. 
 
The quantity of heat transferred in process of heat emission is determined by a formula: 
 
Q = α  • (t2-t1) • F • τ                                                                           (5) 
 

 
 

Figure 2. Scheme of heating of fillers generator of hot SIMUN air 
 

From expression (5) we will define time during which the external surface of fillers will 
get warm up to the temperature of 100 ° C the generator of hot SIMUN air of model 
2000 116 kW with an air-out 1800m3/hour. 
 

                                                               (6)    
 
where, α - a heat-transfer coefficient, W / (m2K); t2, t1 – supply air temperature and the 
external environment, °C; F – area, sq.m; Q (Q/) is a heat flux (quantity of heat), Wt; τ 
– time, sek 
 
Distribution of temperature according to (5) is given in figures 3 and 4. From figures 3, 
4 it is visible that temperature and heat penetration of fillers depends as on a heat-
transfer coefficient of a type of materials, and temperature of the heat carrier and time 
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of influence. As in calculations it was accepted that filler comes to the bunker outside 
with a temperature of -20 °C and gets warm up to the temperature (from 20 °С to 30 
°C). For example, for concrete preparation area with efficiency of 20 m3/hour, 17 m3 of 
fillers are required. In 50 seconds, at a temperature of carrier of 100 ºС we receive 
0.43 m3 of filler with a temperature of 20-30 ºС, i.e. for an hour we receive 31 m3. 
Calculations are made at a thermal rating of SIMUN of 116 kW which is distributed on 
3 bunkers of crushed stone and 1 bunker of sand. Apparently from a formula (5), the 
amount of the spent thermal energy depends on temperature difference of heating and 
the entering filler. Therefore, temperature increase of the entering filler can significantly 
reduce power consumption of preparation of raw materials. Such option is possible if 
to carry out transportation of crushed stone and sand from an external warehouse of 
fillers (fig. 5) to concrete preparation area through the adit [Kozlov A.A. 2012, 2013]. 
 

 
 

Figure 3. The linear distribution of temperature in 120 (seconds) at 
to carrier 100 temperature (˚С) on bunker depth 

 

 
 

Figure 4. The linear temperature change of filler in 50 (seconds) at a temperature of 
carrier of 100 (˚С) on bunker depth 
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Figure 5. Underground conveyor warehouse of fillers 
 
The warehouse of fillers is knotted with concrete preparation area by underground 
tunnel gallery. Such decision will reduce hauling charges of delivery of fillers of 
concrete the conveyor and a metabolic cost of a warming up of fillers in winter time. It 
is caused by warming up of filler up to 20 cm thick on the conveyor and decrease of 
energy by warming up because of decrease in temperature difference between 
temperature of the entering filler and heating temperature. The filler intake on the 
conveyor is made from the bottom of a warehouse where temperature about 0 °C at 
any negative temperature in the winter. Convective warming up of filler in tunnel gallery 
allows warming efficiently fillers up to the required temperature and at the same time 
to reduce their humidity to minimum value that is a guarantee of ensuring stable water-
cement ratio at preparation of concrete mix, especially during the winter period. The 
preliminary warming up of filler is higher 250C it is possible to consider up to 20 — 30% 
as means of significant reduction of a cycle of thermal treatment.  
 
3. Conclusions 

 
Generators of hot SIMUN air provide fast distribution of thermal energy in the warmed 
volume of fillers of concrete. The location of the SIMUN bunker inside the aggregate 
warehouse will increase energy efficiency due to a significant reduction in the 
temperature difference between the temperature of the incoming aggregate and the 
heating temperature. In addition, there is no need for insulation of the bunker, and the 
energy of hot air is fully used. 

References  

 Antonov О.B.  Energosberezenie, energoeffektivnost i energomenedzment. 
Almaty, 2015g. – pp.19-20. 

 Bazhenov Yu.M. Tehnologia betona, stroitelnih izdeliy i konstrukciy. Uchebnoe 
posobie dlia vuzov. М. АСВ, 2004 – 256 p.  

 Kozlov A.A. (Tehnologii betonov N10 2012, N9 2013, https://ione.korrus.ru ). 

 

https://ione.korrus.ru/


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  569 
 

Nano Silika ile Modifiye Edilmiş Bitüm ve Bor Oksit Filler İlave Edilmiş 
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Özet: Çalışmanın amacı, Sıcak Karışım Asfaltın Bor Oksit (B2O3)filler ve Nano 
Silika (SiO2NP) modifiye edilmiş bitüm ile neme karşı performansını SuperpaveTM 

hacimsel karışım tasarım prosedürüne göre değerlendirmektir. Superpave karışım 
tasarımı direk olarak bozulmaları, kalıcı deformasyonları, malzeme seçimi 
neticesinde düşük sıcaklıklarda oluşacak termal çatlakları değerlendirmekte 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bitüm, %0.3 nano silika ile modifiye edilmiş ve filler 
%50 oranında Bor Oksit ile değiştirilerek karışımlar hazırlanmıştır. Referans bitüm 
ve nano silika katkılı modifiye bitümlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Her oran 
için optimum bağlayıcı içeriği belirlenmiştir. Bu bitüm karışımından elde edilen 
optimum bağlayıcı oranlarına göre Superpave karışım tasarımı esasları dikkate 
alınarak dayanım testleri yapılmıştır. Daha sonra modifiye bitümün dayanımı da 
indirekt çekme dayanım testine göre incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bor oksit, Bitüm, Nano Silika. 

 

1. Giriş 
 
Türkiye’de dünyada ki toplam rezervinin büyük bir kısmı bulunan bor, askeri 
alandan/savunma sistemlerinden sağlık alanına, bilgisayar sistemlerinden ilaç 
endüstrisine, otomotivden inşaat sektörüne kadar çok geniş bir alanda 
kullanılmaktadır. Türkiye, 803 milyon ton rezervi ile dünya bor rezervlerinin yaklaşık 
%63’üne sahiptir (Boncukcuoğlu vd., 2003). 
 
Ülkemizde her yıl işletilen bor cevheri ise yaklaşık 1,3 milyon ton’dur. (Kutuk-Sert ve 
Kutuk, 2013) ve yine bor madeni ülkemizde, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya 
illerine dağılmış durumdadır. Türkiye’de bor rezervi bu kadar fazla olmasına karşı 
büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. Bu çalışmada kullanılmış olan üleksit ise 
Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O formülüne sahip olup bünyesinde 16 mol su ihtiva eden 
önemli bir bor mineralidir. Üleksit, kernit, probertit ve szyabelit ticari açıdan önemlidir. 
Ticari açıdan önem arz eden bu mineraller içinde fazla miktarda bulunan yine üleksittir. 
Günümüzde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ham cevher ve 
konsantreleri (kolemanit, üleksit, tinkal) ile rafine bor ürünleri/türevleri (boraks 
dekahidrat, boraks, pentahidrat, borik asit, sodyum perborat) üretilmektedir (Bulutcu, 
1996). 
 

Yol üstyapılarında çeşitli bozulmalar meydana gelebilir. Yollarda görülen bozulma 
türleri; kalıcı deformasyonlar (tekerlek izi, çökme, kabarma, ondülasyon), çatlamalar 
(yorulma ve termal) ve ayrılmalar (sökülme, soyulma)’dır. Yol üstyapılarındaki 
çatlaklar; yük kaynaklı olan ve yük kaynaklı olmayan çatlaklar olmak üzere iki çeşittir. 
Yük kaynaklı çatlaklar genel olarak yorulma çatlakları olarak adlandırılmaktadır. 
Malzemenin maksimum çekme mukavemetinin altındaki tekrarlı gerilme uygulamaları 
sonunda kaplamada çatlaklar oluşmaktadır. Yorulma çatlaklarının oluşumuna etki 
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eden faktörler; inşa edilen üst yapının yerindeki durumu, bitüm, sıcaklık ve trafik yükleri 
olarak sıralanabilir. Yük kaynaklı olmayan çatlamalar ise genel olarak düşük sıcaklık 
çatlakları olarak isimlendirilir. Hızlı soğuma ve düşük sıcaklıklar esnasında, asfalt 
betonunun maruz kaldığı gerilmeler kaplamanın kırılma dayanımını aşabilmektedir. Bu 
durum ani çatlaklara yol açar (Aziz vd., 2006). 

Bitümün yaşlanmasına etki eden en önemli faktörler; oksidasyon, uçucu madde kaybı 
ve fiziksel sertleşmedir. 100°C sıcaklığın üzerinde her 10°C sıcaklık artışında 
bitümdeki oksidasyonun iki kat arttığı bilinmektedir (Read ve Whiteoak, 2003). 

Esnek üstyapıların kalıcı deformasyon ve çatlaklara karşı direncini artırmak, 
yaşlanmaya neden olan etkilere duyarlılığını azaltmak, dolayısıyla kaplamanın hizmet 
ömrünün uzatılmasına yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, asfalt 
betonun özelliklerini iyileştirmek üzere yapılan araştırmalar kapsamında bitüm 
modifiye edici olarak nano malzemelerin kullanımı artan ilgi görmektedir (Santagata 
vd., 2015). 

Bu çalışmada, Sıcak Karışım Asfaltın Bor Oksit filler ve nano silika modifiye edilmiş 
bitüm ile neme karşı performansını SuperpaveTM hacimsel karışım tasarım 
prosedürüne göre değerlendirmek amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu bölümde, çalışmada kullanılan agrega, bitümlü bağlayıcı ve nano malzemeler 
hakkında bilgi verilmiştir. Bitümlü bağlayıcı modifikasyonunda kullanılan malzemeler 
literatür taraması sonucunda bitümlü bağlayıcının yapısına uygun olarak seçilmiştir. 
Bu doğrultuda çalışmada, bitüm, %0.3 nano silika ile modifiye edilmiş ve ince agrega 
olarak No:40 eleğin üstünde kalan agrega gradasyonuna uygun %50 oranında Bor 
oksit ile karışımlar hazırlanmıştır. 
 
2.1. Agrega 
 
Çalışmada kullanılan kireçtaşı agrega üzerinde Birim Hacim Ağırlık (ASTM C 128-15 
ve ASTM C 127-88), Su Emme ve Los Angeles Aşınma Kaybı (ASTM C 131) deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Kireçtaşı mineral agrega özellikleri 

      
Elek Çapı 

      
Özellik 

      
Standart 

Kireçtaşı 
Agrega 

      
4.75-0.075 mm 

Özgül ağırlık(gr/cm3) 
Yüzey Kuru Özgül Ağırlık 
Su Emme (%) 

ASTM 127-88 2.660 
2.652 
0.130 

      
25-4.75 mm 

Özgül ağırlık(gr/cm3) 
Yüzey Kuru Özgül Ağırlık 
Su Emme (%) 
Aşınma Kaybı(%) 

ASTM C 128-88 
 
 
ASTM C 131 

2.750 
2.428 
2.800 
2.038 

      
0.075 mm 

      
Özgül ağırlık(gr/cm3) 
      

  
2.720 
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2.2. Silika Nano Tozu 
 
Çalışmada SiO2NP nano tozu %0.3 oranlarında bitümlü bağlayıcıya eklenmiştir. Bu 
küçük oranlara rağmen, SiO2NP nano toz %0.3 oranlarında olumlu yönde değişikliğe 
neden olmuştur. Çalışmada kullanılan SiO2NP nano toz üzerinde yapılan bitümlü 
bağlayıcı deney sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca SiO2NP nano toz fiziksel ve 
kimyasal özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 2. SiO2NP modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcı karakteristikleri 
 

Modifiye 
Bağlayıcı 

Penetrasyon 
 (25 C) 

Yumuşama 
Noktası 

Düktilite 
 (5 cm/dk) 

Özgül Ağırlık 
(gr/cm3) 

SiO2NP %0.3 54.5 47.85 >100 0.96 

 
Tablo 3. SiO2 fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Özellikler 
Kimyasal Formül 
Molar Ağırlık 
Görünürlük 
Yoğunluk 
Erime Noktası 
Kaynama 
Noktası 
Termal İletkenlik 
Kırılma İndisi(nD) 

     SiO2 
60.08 g·mol−1 
transparan katı (amorf), beyaz/beyazımsı sarı (toz/kum) 
2.648 (α-kuvars), 2.196 (amorf) g·cm−3 
1.713 °C (3,115 °F; 1,986 K) (amorf) 
2.950 °C (5,340 °F; 3,220 K) 
2.950 °C (5,340 °F; 3,220 K) 
1.544 (o), 1.553 (e) 

 
2.3. Bor Oksit Tozu 
 
Bor oksit (susuz borik asit): Ticari bor oksit, B2O3’tür ve genellikle %1 su içerir. 
Genellikle borik asitten uygun sıcaklıkta su kaybettirilerek elde edilir. Renksiz canı 
görünüşlüdür. Oda sıcaklığında higroskopiktir. Bor oksit ve susuz boraks cam 
sanayiinde çok kullanılır. Yüksek sıcaklıkta borik asitten su buharlaşırken B2O3 kaybı 
artmaktadır. Cam üretim prosesinde, borik asit yerine, bor oksit kullanılması enerji ve 
hammadde avantajı sağlamaktadır (Kocakuşak, 1986). 
 
Bor oksit porselen sırlarının hazırlanmasında, çeşitli camlarda, ergitme işlemlerinde, 
seramik kaplamalarda kullanılır. Ayrıca pek çok organik reaksiyonun katalizörüdür. Pek 
çok bor bileşiğinde başlangıç maddesidir. Bu çalışmada Bor oksit No: 40 elekten geçen 
%50 oranında filler malzeme olarak kullanılmıştır. 
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2.4. Bitümlü Bağlayıcı 
 
Çalışmada kullanılan bitümlü bağlayıcı üzerinde penetrasyon (ASTM D5), parlama 
noktası (ASTM D92), yanma noktası (ASTM D92), yumuşama noktası (ring and ball) 
(ASTM D36), düktilite (ASTM D113) ve özgül ağırlık (ASTM D70) deneyleri yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 
 

Tablo 5. Bitümlü Bağlayıcı Karakteristik Özellikleri 
 

Test Ortalama Değer Standart 

Penetrasyon (25 C) 62.2 ASTM D5 

Parlama Noktası 180C ASTM D92 

Yanma Noktası 230C ASTM D92 

Yumuşama Noktası 49.9C ASTM D36 

Düktilite (5cm/dk) >100 ASTM D113 
Özgül Ağırlık (gr/cm3) 0.995 ASTM D70 

 
2.5 Bitümlü Bağlayıcı Modifikasyon Metodu 
 
Bu bölümde, çalışmada kullanılan modifikasyon yöntemi ve performans değerlendirme 
yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bitümlü bağlayıcı modifikasyonunda kullanılan 
yüksek devirli karıştırıcı ve karışım tasarımı yöntemi detaylı olarak incelenmiştir. Bu 
kapsamda, çalışmada kullanılan SuperpaveTM karışım tasarımına uygun olarak 
bitümlü bağlayıcı testleri ve karışımın performansının değerlendirilmesinde kullanılan 
İndirekt Çekme Dayanımı Testi anlatılmıştır. Bitümlü bağlayıcı modifikasyonunda 
yüksek devirli, sıcaklık kontrollü mekanik karıştırıcı kullanılmıştır. SiO2NP %0.3 PG64-

22 bitümlü bağlayıcı ile birlikte 3000 devir/dk hızda ve 160 C sıcaklıkta 30 dk süreyle 
karıştırılarak modifiye edilmiştir. 
 
2.6. SuperpaveTM Karışım Tasarımı 
 
Bitümlü sıcak karışımların ağırlıkça %5 -7’sini, hacimce %13 -15’ini oluşturan bitümlü 
bağlayıcılar, karışımların performansı üzerinde en önemli rolü olan malzemelerdir 
(Tunç, 2001). 
 
Geleneksel şartnameler, bağlayıcının kıvamını 25 oC sabit sıcaklıkta yapılan 
penetrasyon deneyi ile belirler ve bağlayıcının orta sıcaklık davranışı ile ilgili fikir verir. 
Ancak, standart sıcaklıklarda aynı penetrasyona sahip birçok bitümlü bağlayıcı 
kaplamanın hizmet vereceği bölgedeki farklı sıcak ve soğuk iklim koşullarında farklı 
davranışlar gösterebilir. Aynı penetrasyona sahip oldukları için farklı bağlayıcılar 
aynıymış gibi sınıflandırılabilirler ve bu bağlayıcıların her şartta aynı performansı 
göstereceği hatasına düşülebilmektedir (Tunç, 2001; Asphalt Institute, 1996; 
McGennis vd., 1995; Zaniewski ve Pumphrey, 2004; Loh ve Olek, 1999; Geçkil vd., 
2011). 
 
Superpave performans esaslı bağlayıcı şartnamesi, kaplamada meydana gelen kalıcı 
deformasyon, yorulma çatlağı ve düşük sıcaklık çatlaklarına karşı bağlayıcı özelliklerini 
sınırlayarak, uygulama bölgesi çevre koşulları altındaki kaplamanın performansını en 
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üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Yöntemin en önemli özelliği, deneylerin 
standart deney sıcaklıklarında değil, kaplamanın hizmet vereceği bölgedeki düşük ve 
yüksek sıcaklıklarda yapılarak bitümlü bağlayıcının saha performansıyla doğrudan ilgili 
fiziksel ve reolojik özelliklerinin analitik deneylerle tespit edilmesi ve genel olarak saha 
performansının daha iyi ve gerçekçi olarak yansıtılmasıdır (Asphalt Institute, 1996; 
Zaniewski ve Padula, 2003; Cominsky vd., 1994; Geçkil vd., 2011). 
 
 
2.7. İndirekt Çekme Dayanımı Oranı  
 
Bitümlü sıcak karışımların nem hasarına karşı dayanımının belirlenmesinde kullanılan 
ve kabul gören standartlardan biri ASTM D 4867’dır. Bu standartta belirtilen yöntemde 
her bir BSK türü için en az 6 numune %6-8 boşluk oranına sahip olacak şekilde 
sıkıştırılmaktadır. Bu numunelerden üç tanesine boşluk oranının %50-80’i suyla 
dolacak şekilde vakum uygulanmaktadır. Bu numuneler daha sonra -18°C’de 16 saat 
bekletilmekte ardından 60°C’deki suda 24 saat bekletilmektedir. Bu koşullandırma 
işleminin ardından numuneler 25°C sıcaklıktaki suda 1 saat bekletilmekte ve eksenel 
paralel yanal yüklemeye tabi tutularak kırılmaktadır. Kuru numuneler ise koşullandırma 
işlemine tabi tutulmadan 1 saat süreyle 25°C sıcaklıktaki suda bekletildikten sonra 
kırılmaktadır. Kırım işleminden elde edilen maksimum yük değeri kullanılarak 
numunelerin indirekt çekme dayanımı (Indirect Tensile Strength - ITS) (kPa) Denklem 
1 ile belirlenmektedir (Kök vd., 2012). 
 

ITS  2F/ LD              (1) 
 
3. Bulgular 
 
Bu çalışmada, bitüm, %0,3 nano silika ile modifiye edilmiş ve filler %50 oranında Bor 
oksit ile değiştirilerek karışımlar hazırlanmıştır. Referans bitüm ve nano silika katkılı 
modifiye bitümlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Optimum bağlayıcı içeriği 
belirlenmiştir ve bu bitüm karışımından elde edilen optimum bağlayıcı oranlarına göre 
Superpave karışım tasarımı esasları dikkate alınarak dayanım testleri yapılmıştır. 
Daha sonra modifiye bitümün dayanımı da indirekt çekme dayanım testine göre 
incelenmiştir ve deneylerin sonuçları bu bölümde ele alınmıştır. 
 
3.1.Bitüm Deney Sonuçları 
 
Çalışmada penetrasyon,yumuşama noktası, diktülite ve dönel viskosite bitüm 
deneyleri yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’daki 
penetrasyon sonuçları incelendiğinde modifikasyon yapıldığında penetrasyon 
değerlerinin azaldığı görülmüştür. Sonuçlara göre nano malzemeli bağlacının kıvamı 
arttırdığı fark edilmiştir. Modifikasyonlu bağlayıcının sıcak iklimli bölgelerde 
kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 6’daki Dönel Viskozite 135 C’deki deney sonuçlarına göre işlenebilirlik 
azalmıştır. Bu sonuçlar bize daha kıvamlı hale geldiğini göstermektedir ve penetrasyon 
sonuçlarını desteklemektedir. 
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Tablo 6. Referans numune ve modifiye edilmiş nano malzemenin bitüm deney 
sonuçları 

 

Deney  Birim Referans %0,3 SiO2NP 

Penetrasyon 0,1 mm 62,2 54,5 

Yumuşama Noktası C 50 47,85 

Diktülite cm >100 >100 

Dönel Viskosite 135 

C 

Pa.s 
0.470 

0,475 

Dönel Viskosite 165 

C 

Pa.s 
0.15 

0,137 

 
3.2. SEM Görüntüleri Analizleri Sonuçları 
 
Şekil 1’de Referans numune de kükürt ve karbondan başka malzeme olmadığı 
görülmüştür. SiO2NP 0.3% numunede topaklanma olmayıp içerisinde bulunan 
malzeme 4 m altında olduğu bilinmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Kullanılan numunelerin SEM Görüntüleri (Saltan vd., 2017) 
 
3.3. Modifiye Edilmiş Bitümün Optimum Bağlayıcı İçeriği Sonuçları  
 
Şekil 2’de 125 Ndesign yoğurma sayısında %4.0 hava boşluğunu veren optimum 
bağlayıcı içeriğinin belirlenebilmesi için numuneler hazırlanmış ve sıkıştırılmıştır. 
Optimum bağlayıcı içeriğinin belirlenebilmesi için tahmin edilen bağlayıcı içeriği ile 
başlanarak %3,5-4-4,5-5 oranlarında %4 boşluk oranı için kriterlerin sağlanıp 
sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Öncelikle hava boşluğu grafiği üzerinden %4.0 hava 
boşluğuna karşılık gelen bağlayıcı içeriği tayin edilmiştir. Daha sonra bu bağlayıcı 
içeriği için VMA grafiği üzerinden minimum %14 değerinin sağlanıp sağlanmadığı 
kontrol edilmiş ve VFA grafiği üzerinden %65 -75 aralığının sağlanıp sağlanmadığı 
kontrol edilmiştir. %0,3 SiO2NP numunesi için bitümlü bağlayıcı içeriği %4,55 olarak 
bulunmuştur. 
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Şekil 2. Modifiye edilmiş bitümün optimum bağlayıcı içeriği 
 
3.4. İndirekt Çekme Mukavemeti Deney Sonuçları 
 
Şekil 3’ te numuneler için şartlandırılmamış (ITSkuru) ve şartlandırılmış (ITSıslak) 
değerleri görülmektedir. ITSkuru değerleri incelendiğinde SiO2NP 0.3%-B2O3 %50 
modifiye edilmiş bitümlü sıcak karışım için referans numuneden daha yüksek dayanım 
elde edilmiştir. ITSıslak değerleri incelendiğinde SiO2NP 0.3%-B2O3 %50 modifiye 
edilmiş bitümlü sıcak karışım için referans numuneden daha düşük dayanım elde 
edilmiştir. 
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Şekil 3. Referans ve modifiye edilmiş numunenin ITSkuru ve ITSıslak karşılaştırılması 
 
Şekil 4’te İndirekt Çekme Oranı (Tensile Strength Ratio – TSR) oranları incelendiğinde 
SiO2NP 0.3%-B2O3 %50 modifikasyonu ile bitümlü sıcak karışımın TSR oranı %80 
şartname limitini sağlamamıştır. TSR sonuçları incelendiğinde neme karşı 
hassasiyetinin fazla olduğu görülmüştür. 

 
 

Şekil 4.Karışımların İndirekt Çekme Oranı 
 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada bitümlü bağlayıcı nano silika ile modifiye edilmiştir. Modifikasyon 
sonunda bulunan bağlayıcılar ile %50 filler Bor oksit SuperpaveTM karışım tasarımı 
kullanılarak karışımın ve bağlayıcının performansı belirlenmiştir. Nano silika ile bor 
oksit karışımı üzerinde İndirekt Çekme Dayanımı testi uygulanarak performans 
belirlenmiştir. 
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 Penetrasyon deney sonuçlarında modifiye bitümün referans numuneye oranla 

%12 azaldığı görülmüş ve nano malzemenin etkisi ile penetrasyon değeri 
azaldığı görülmüştür. 

 Yumşama noktası deneyine göre, referans numune ve modifiye edilmiş bitüm 
karşılaştırıldığında, modifikasyon sonucunda yumuşama noktası %4 azaldığı 
görülmüştür. 

 ITSkuru değerleri incelendiğinde bitümlü sıcak karışım modifiye edilmiş bitüme 
göre daha düşük çıkmıştır. Modifiye edilmiş bitümün referans numuneye göre 
mukavemeti daha yüksektir. 

 ITSıslak değerleri incelendiğinde bitümlü sıcak karışım modifiye edilmiş bitüme 
göre daha yüksek çıkmıştır. 

 TSR oranları incelendiğinde modifiye edilmiş bitüm şartnamede belirtilen %80 
limitini sağlamamıştır. TSR oranıyla bitümlü sıcak karışımların neme karşı 
hassasiyeti incelenmektedir. TSR sonuçlarına incelendiğinde neme karşı 
hassasiyetinin daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Özet: Bu çalışmada, elastik yaylar üzerine oturan Timoshenko tipi konsol kirişlerde, 
mesnetteki eğilme momentini minimize eden optimum yay dağılımı incelenmiştir. 
Zaman tanım alanında yazılan hareket denklemlerine Fourier dönüşümü 
uygulanarak, frekans tanım alanında yönetici denklemler tanımlanmış ve transfer 
fonksiyonları türetilmiştir. Transfer fonksiyonlarına bağlı olarak mesnetteki eğilme 
momentinin genliği amaç fonksiyonu olarak düşünülmüş ve kirişin oturduğu 
yayların yay sabitleri tasarım değişkenleri olarak alınmıştır. Tasarım 
değişkenlerinin toplamında bir aktif kısıtlama ve her biri için de üst ve alt sınırlar 
pasif kısıtlamalar olarak alınmıştır. Optimallik kriterleri Lagrange Çarpanları 
yöntemi kullanılarak türetilmiştir. Optimizasyon problemini çözmek için gereken, 
duyarlılık analizlerinde kullanılacak olan denklemler de analitik olarak türetilmiştir. 
Optimizasyonda gradyan temelli bir yöntem kullanılmıştır. Kirişin birinci ve ikinci 
modu için optimum tasarım bulunmuş ve bulunan optimum tasarımlar harmonik 
yükler altında zaman tanım alanında hesaplar ile test edilmiştir. Önerilen yöntemin 
Timoshenko kirişine uygulanmasının sayısal sonuçlarına göre, amaçlanan 
yöntemin optimum yay katsayılarını bulmakta oldukça etkili olduğunu 
göstermektedir. Önerilen yöntem tasarımcılara konsol kirişlerin harmonik titreşimler 
altında nasıl desteklenebilecekleri hakkında bir fikir verebilir. 

Anahtar Kelimeler: Timoshenko konsol kirişi, transfer fonksiyonları, optimum yay 
tasarımı, kiriş titreşimleri. 

 

1. Giriş 

Kirişler, çok farklı mühendislik uygulamalarında kullanılan temel yapısal elemanlardır. 
Pek çok araştırmacı, statik ve dinamik yüke maruz kirişler ile ilgili problemlerle 
uğraşmıştır. Kirişlerin serbest titreşimleri üzerine bazı temel çalışmalar aşağıdaki gibi 
verilebilir. Timoshenko ve dig. (1974) elastik yaylardan oluşan winkler zeminine oturan 
kirişlerin serbest titreşim frekanslarını göstermiştir. Chung ve diğ. (1993) iki ucundan 
elastik olarak mesnetlenmiş ortasından kısıtlanmış olan kirişlerin doğal frekanslarını 
bulmak için analitik bir çözüm metodu göstermişlerdir. Aristizabal (1993) prizmatik 
olmayan kirişlerin serbest titreşimini çalışmıştır. Lee ve diğ. (1999) elastik zemine kısmi 
olarak çakılmış kazıkların serbest titreşimleri üzerine çalışmışlardır. Lee ve diğ. (2002) 
tarafından verilen çalışmada, kirişlerin genel sınır koşulları için serbest titreşimlerini 
bulmak amacı ile çözümler gösterilmiş ve ortasından elastik bir yay ile mesnetlenen 
prizmatik kolonların burkulma yükleri ve doğal frekanslarının bulunması için yeni bir 
metot geliştirilmiştir.  

Kenarlarından elastik yaylar ile mesnetlenen kirişler pek çok mühendislik 
uygulamasında kullanılmaktadır. Demiryolları, asma köprüler ve gergili kirişler elastik 
yaylara oturmuş kiriş gibi modellenebilmektedirler. Elastik yaylar, üzerine oturtulan 
kirişin serbest titreşimlerini kontrol etmek için ve eksenel basınç dayanımını artırmak 
içinde kullanılmaktadırlar. Bu durumlarda tasarım ihtiyacını karşılamak için serbest 
titreşimlerin doğru olarak bilinmesi ve anlaşılması gerekir.  

mailto:eaydin@ohu.edu.tr
mailto:henainsaat@hotmail.com
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Pratikte yapıların oturduğu mesnetlerin tasarımı da oldukça önemlidir. Bina tipi 
yapılardan makine donanımlarına, havacılıktan deniz yapıları ve araçlarına kadar pek 
çok alanda kirişler ve onların farklı mesnetlenme durumları karşımıza çıkmaktadır. 
Yapısal davranışın analizinde mesnet durumları önemli bir rol oynar. Mesnet 
pozisyonundaki ufak değişimler bile yapısal performansı etkileyebilir. Bunun için 
mesnetlerin dikkatli tasarlanması gerekir.  

 

Rozvany (1974), Mroz ve Rozvany (1975) ve Prager ve Rozvany (1975) elastik ve 
plastik davranışlar için kirişlerin optimum mesnet yerleşimini araştırmışlardır. Roznany 
ve Mroz (1977), Olhoff ve Taylor (1978) ve Olhoff ve Akesson (1991) burkulma yükünü 
maksimize eden kolon mesnetlerinin optimizasyonunu çalışmışlardır. Akesson ve 
Olhoff (1988) birinci doğal frekansı makimize eden minumum rijitlik tasarımını 
araştırmışlardır. Hou ve Chuang (1990) bir konsol kirişte optimum mesnet durumunu 
bulmak için doğal frekansın mesnet pozisyonuna göre duyarlılıklarını türetmişlerdir. 
Daha sonra Wang (1993) bir Euler-Bernolli kirişi için klasik normal modal metot 
kullanarak, frekansın mesnet pozisyonuna göre duyarlılığını kapalı formda türetmiştir. 
Wang ve Chen (1996) farklı sınır koşulları için optimum mesnet pozisyonlarını bulmak 
amacı ile genetik algoritma kullanmışlardır. Liu ve diğ. (1996) Rayleigh prensibine 
dayanan kapalı form frekans duyarlılıklarını, Lagrange Çarpanları metodu kullanarak 
türetmişlerdir. Sinha ve Friswell (2001) bir kiriş elemanda bir mesnet lokasyonunu ve 
global rijitlik matrisini formüle etmek için eleman şekil fonksiyonların göstermillerdir. 
Won ve Park (1998) mesnet rijitliğine bağlı olarak optimum mesnet yerleşimini 
göstermişlerdir. Viskoz sönümleyiciler üzerine oturan bir ankastre kirişte 
sönümleyicilerin yer ve miktarlarının optimizasyonu için Takewaki (1998) tarafından, 
transfer fonksiyonlarının kullanıldığı bir metot gösterilmiştir.  

Bu çalışmada, elastik yaylar ile alttan mesnetlenmiş bir konsol kirişin mesnetindeki 
eğilme momentinin transfer fonksiyonu genliğinin minimize edilmesi için yayların 
yerlerinin ve miktarlarının optimizasyonu araştırılmıştır. Zaman tanım alanında yazılan 
hareketin denklemine Fourier Dönüşümü uygulanmış ve davranış transfer 
fonksiyonları ile ifade edilmiştir. Takewaki tarafından optimum sönümleyici probleminin 
çözümü için kullanılan SDSA (Stepest Direction Search Algorithm) metodu optimum 
yay dağılımı için adapte edilmiştir. 

2. Problemin Formülasyonu 
 
Şekil 1’de görülen, bir mesnet hareketine maruz konsol kirişin yayların olmadığı 
durumda hareket denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir. 
 

            (1) 

 
Burada  deplasman, hız ve ivmeyi; M, C ve K kirişin kütle, sönüm ve 

rijitlik matrisini; r ise yer hareketinin yönünü gösteren elemanlarının bir olduğu etki 
vektörünü,  düşey mesnet hareketinin ivmesini ifade eder. 
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Şekil 1. Elastik yaylar üzerine oturan konsol kiriş 

Denklem (1)’e Fourier Dönüşümü uygulanırsa,  ve ;  ve ’nin Fourier 

dönüşümü olmak koşulu ile, denklem (1), 
 

            (2) 

şelinde yazılabilir. Burada  dış etkinin dairesel frekansını, i ise ’i ifade eder. Şekil 

1’de görüldüğü gibi kirişin alttan yaylar ile mesnetlenmesi durumunda denklem (2), 
 

          (3) 

 
şeklinde değişir. Burada Kad eklenen yayların rijitliğini göstermektedir.  ise 

yaylar eklendikten sonraki deplasmanların Fourier dönüşümünü ifade etmektedir. Yeni 
bir parametre, 
 

               (4) 

 

şeklinde tanımlanabilir (Takewaki, 1998). Burada  = n olarak alınırsa, yer hareketi 

frekansı n olan harmonik bir hareket olarak tanımlanmış olacaktır. Denklem (4) 
kullanılarak, denklem (3) tekrar aşağıdaki gibi yazılabilir. 
 

              (5) 

 

Burada  yapının n. doğal frekansında hesaplanan deplasmanların transfer 

fonksiyonunu ifade etmektedir. Tasarım değişkeni olan yay rijitlik katsayılarını                             
(k1, k2,…, kn, ) ihtiva eden A matrisi, 
 

              (6) 

 
şeklinde yazılabilir. Burada K, M ve C bilinmektedir. Tasarım değişkenlerini ihtiva eden 
Kad matrisi optimum olarak bulunacaktır. Denklem (5) aşağıdaki gibi tekrar yazılırsa, 
 

            (7) 

 
şeklinde n. mod için transfer fonksiyonu kuvvet vektörü bulunmuş olur.  
 
3. Optimizasyon Problemi 
 
Optimum yapı tasarımının problemin özelliğine göre pek çok farklı amaçları olabilir. 
Yapı ağırlığı, yapının frekansı, burkulma yükü, deplasmanı, enerji vb. gibi büyüklükler 
minimizasyon veya maksimizasyon problemlerinde amaç fonksiyonu olarak karşımıza 
çıkabilir. Bu söylenenlerin dışında pek çok amaç fonksiyonu da sayılabilir. 

1
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Tasarımcının amacına göre bu fonksiyon değişebilir. Ankastre bir kirişi destekleyen 
yayların optimizasyonu için kirişin mesnedindeki eğilme momentinin transfer 
fonksiyonu genliği bu çalışmada amaç fonksiyonu olarak seçilmiştir. Kullanılan amaç 
fonksiyonunun matematiksel gösterimi, 
 
Min                (8) 

 
şeklinde yazılabilir. Burada f amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır. 

  (i=1, 2,..., n)         (9) 

 
Burada , kirişin i. düğüm noktasındaki düşey kuvvetin transfer fonksiyonu 

genliğinin mutlak değerini ve Li ise i. düğüm noktasının mesnede olan uzaklığını ifade 
eder.  i.mod vektörünün s. doğrusal yerdeğiştirmeye karşı gelen serbestliğinin 

işaretini ifade eder. Ayrıca her bir yay kat sayısı için, 
 

 (i=1,2,…,n)           (10) 

 

şeklinde pasif kısıtlamalar verilebilir. Burada   yay katsayısının üst sınırını gösterir. 

Yay katsayılarının toplamında da bir aktif kısıtlama, 
 

               (11) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada   eklenecek olan yay katsayılarının toplamını ifade eder. 

 
4. Optimallik Kriterleri 
 
Lagrange Çarpanları metodu kullanılarak optimallik kriterleri türetilebilir. 
Genelleştirilmiş Lagrangian fonksiyoneli amaç fonksiyonuna, kısıtlama fonksiyonlarına 

ve Lagrange çarpanlarına (,  ve ) bağlı olarak, 
 

    (12) 

 
şeklinde yazılabilir. Denklem (12) tasarım değişkenleri ve Lagrange Çarpanlarına göre 
türevlenirse,  
 

         (13) 

 

            (14) 

 

şeklinde optimallik kriterleri türetilir. Burada  amaç fonksiyonunun i. tasarım 

değişkeni ki.’ye göre kısmi türevini ifade eder. Alt ve üst kısıtlamalar için denklem (13) 
aşağıdaki gibi değiştirilir. 
 

            (15) 
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            (16) 

 
Bu denklemler Takewaki (1998) tarafından verilen SDSA’nin modifiye edilmiş bir 
versiyonu ile çözülebilir.  
 
5. Çözüm Algoritması 
 
Denklem (5)’in ki tasarım değişkenine göre türevi alınır ise,  
 

  (j=1…,n)         (17) 

 

’nun birinci dereceden kısmi türevi (duyarlılığı) denklem (17)’den bulunarak toplam 

rijitlik matrisi ile çarpılarak elastik kuvvetlerin j. tasarım değişkenine göre kısmi türevi 
aşağıdaki gibi bulunur. 
 

             (18) 

 
Denklem (7) içinde bulunan kuvvetlerin transfer fonksiyonu değerleri,  
 

            (19) 

 
şeklinde kompleks formdadır. Denklem (18)’den hesaplanan türevli terimlerin her biri 
de aşağıdaki gibi gösterilebilir. 
 

           (20) 

 
’nin mutlak değeri, 

 

          (21) 

 
şeklinde hesaplanabilir. Denklem (21)’in j. tasarım değişkenine göre türevi alınırsa, 
 

        (22) 

 
şeklinde amaç fonksiyonun j. tasarım değişkenine göre birinci mertebeden kısmi türevi 
bulunmuş olur. 
 

Çözüm Algoritması ( ): 

 

Adım1. Başlangıçta bütün rijitlik katsayılarını kj=0  (j=1,...,n) olarak al.  olarak 

her adımdaki eklenecek toplam rijitliği farz et ve tasarım adım sayısını (m) seç. 

Adım2. Denklem (22)’yi kullanarak 
 
 değerlerini hesapla. 
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Adım3.   koşulunu sağlaya p indisini bul. 

Adım4. Amaç fonksiyonu f’yi   şeklinde yenile burada  olarak al. 

 o tasarım adımında eklenecek rijitlik miktarıdır. 

Adım5. Amaç fonksiyonunun birinci türevi ’yi  şeklinde yenile, 

denklem (23)’ü kullan. 

Adım7.  Kısıtlama  gerçekleşinceye kadar Adım3 ve Adım5 arasını tekrar 

et. 
 

Adım3 ve Adım4’de kısıtlama , altında amaç fonksiyonu düşürülür ve p 

indisine bağlı olarak o yönde yenilenir. Bu algoritma Takewaki (1998) tarafından 
optimum sönüm katsayılarını bulmak için amaçlanmış olan yöntemin sadece birinci 
dereceden türevlerin kullanıldığı bir hale indirgenmiştir. Çözüm algoritmasının 
uygulanması için A matrisinin tasarım değişkenine göre türevinin bulunması gerekir.  
 
Genel olarak, bir yapı için titreşim probleminde, özdeğer-özvektör probleminin 
formülasyonu, 
 

            (23) 

 

şeklinde ifade edilebilir.  olarak tanımlanabilir. Burada n=n
2 ve n 

sönümsüz hal için n. öz değerleri ve öz vektörleri ifade ederler.  Eğer denklem (23), 

n
T ile soldan çarpılır ise aşağıdaki denklem bulunur. 

 

          (24) 

 

Burada  ve  n. mod için modal kütle ve modal rijitlik olsun. 

Denklem (24) den  çekilirse, 

 

             (25) 

 
şeklinde bulunur. ’nin j. tasarım değişkenine göre birinci mertebeden türevi 

aşağıdaki gibi bulunur. 
 

             (26) 

 

Burada  denklemi yardımı ile hesaplanır. Denklem (26)’nın içine 

n=n
2 yazılır ve düzenlenirse, 

 

                (27) 
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şeklinde n. sönümsüz doğal frekansın j. rijitlik katsayısına göre birinci mertebeden 
türevi bulunmuş olur. Yapısal sönüm matrisi kütle ile orantılı olarak aşağıdaki gibi 
yazılabilir. 
 

              (28) 

 
Burada orantı katsayısı , 

 
             (29) 

 
şeklinde yazılabilir. Denklem (29), denklem (28) içerisine yerleştirilip j. tasarım 
değişkenine göre türevi alınırsa yapısal sönüm matrisinin tasarım değişkenine göre 
birinci mertebeden türevi aşağıdaki gibi bulunabilir.  

             (30) 

 
Denklem (6) ile verilen A matrisinin j. tasarım değişkenine göre türevi, 
 

          (31) 

 
olarak bulunmuş olur. 
 
6. Sayısal Örnek  
 
Şekil 2’de görülen 6m uzunluğundaki konsol kiriş 1m’lik sonlu eleman parçalarına 
bölünerek ve her bir düğümde bir doğrusal bir de açısal deplasman kabul edilerek bir 

Timoshenko kirişi olarak modellenmiştir. Kirişin malzemesinin yoğunluğu =7.8 103 
kg/m3, elastisite modülü E=2.06 1011 N/m2, kayma modülü G=7.94 1010 N/m2, düzeltme 

faktörü =5/6, kesit alanı A=0.05m2, atalet momenti I=2.08 10-4 m4 ve toplam rijitlik 

miktarı, birinci mod için    ikinci mod için  olarak 

seçilmiş ve  olarak alınmıştır. Ayrıca kirişin ucuna 100 kg’lık bir kütle 

eklenmiştir. 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Elastik yaylar üzerine oturan 12 serbestlik dereceli konsol kiriş 

 

Kesit  

k6 k

1 

u1  

1 
u6  6 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  586 
 

(a)  (b) 
 

Şekil 3. Birinci ve ikinci mod için amaç fonksiyonunun değişimi 
 

 
 

Şekil 4. Birinci ve ikinci mod için optimum rijitlik katsayılarının dağılımı 
 
Konu içinde anlatılan optimizasyon algoritmasının uygulanması için önce  

olarak seçilmiş ve seçilen toplam rijitlik miktarı ( ), yapının birinci 

moduna göre optimum olarak yerleştirilmiştir. Şekil 3(a)’da optimizasyon aşamasında, 
amaç fonksiyonu olarak tanımlanan mesnetteki eğilme momentinin transfer fonksiyonu 
genliğinin değişimi görülmektedir. Pozitif bir değer olan amaç fonksiyonu genliğinin 
tasarım adımlarında düşürüldüğü görülebilir. Birinci modun dikkate alınması ile 
bulunan optimum yaylar, ağırlıklı olarak 1. düğüme k1=7.94667x108 N/m eklenirken, 
bir kısmı da 6. düğüme k5=2.66667x106 eklenmiştir. Aynı algoritma  alınarak 

amaç fonksiyonu tekrar minimize edilmiş ve amaç fonksiyonunun değişimi Şekil 
3(b)’de gösterilmiştir. İkinci modun kontrolünde amaç fonksiyonu işareti negatif olup 
tasarım adımları sonuna doğru sıfıra yaklaştığı görülebilir. İkinci mod kontrolünde 

toplam rijitlik miktarı ( ) uçtaki 6 nolu düğüme eklenmiştir. Tasarım 

sonunda birinci ve ikinci mod için bulunan rijitlik katsayıları Şekil 4’te çizilmiştir. Şekil 
5(a) ve 5(b), ilk iki moda göre ayrı ayrı yapılan optimizasyonların tasarım adımlarında, 
amaç fonksiyonlarının tasarım değişkenlerine göre birinci dereceden türevlerinin 
değişimlerini göstermektedir. Optimallik kriterlerinin gerçekleştiği ve yakınsamanın 
oluştuğu bu grafiklerden görülmektedir. 
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(a) (b) 
 

Şekil 5. Birinci ve ikinci mod için amaç fonksiyonunun birinci dereceden kısmi 
türevlerinin değişimi 

 

 
Şekil 6. Birinci mod için mesnet momenti transfer fonksiyonunun frekans ile değişimi 
 
Şekil 6’da yayların olmadığı modelin ve birinci ve ikinci moda göre bulunan optimum 
tasarımların frekans davranışları görülmektedir. Yayların eklenmesi ile kirişin frekansı 
doğal olarak artmaktadır. Birinci moda göre yapılan yay tasarımının mesnet 
momentinin transfer fonksiyonu genliğini birinci rezonans bölgesinde düşürdüğü 
görülmektedir. İkinci moda göre bulunan tasarımın ise, momentin transfer 
fonksiyonunda artışa sebep olduğu görülmektedir. İkinci pik değerlerin oluştuğu bölge 
incelendiğinde, burada ikinci moda göre bulunan tasarım beklendiği gibi davranışı en 
iyi düşüren tasarım olmuştur. Her bir tasarımın kendi amacını daha iyi gerçekleştirdiği 
Şekil 6’dan açıkça görülmektedir. 
 

(a) 
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(b) 
 

Şekil 7. Mesnet momentinin zaman davranışı 
 
Bulunan optimum tasarımların zaman davranışları, frekansları kirişin birinci ve ikinci 
frekanslarına eşit olan iki sinüoidal yük altında incelenmiştir. İlk yükleme genliği 1 ve 
frekansı kirişin birinci frekansına ( ) eşit olarak seçilmiştir. İkinci 

yüklemede harmonik yükün frekansı kirişin ikinci frekansına ( ) 

eşitlenerek rezonans durumlarında zaman davranışları incelenmiştir. Şekil 7’de, yaysız 
durumda ve ilk iki moda göre olan tasarım durumlarında mesnet momentinin zaman 
davranışları hesaplanarak çizilmiştir. Optimum tasarımların ikisinin de birbirine yakın 
ve yaysız duruma göre daha iyi bir performans gösterdiği anlaşılmaktadır. 
 
7. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada konsol bir Timoshenko kirişi sonlu elemanlara ayrılarak, düğüm 
noktalarına yerleştirilen yayların optimum yer ve miktarları araştırılmıştır. Bunun için 
kurulan optimizasyon probleminde transfer fonksiyonları kullanılmış, optimallik 
kriterleri türetilmiş ve onların çözümü için gerekli duyarlılık formülasyonları analitik 
olarak türetilmiştir. Hesaplarda kirişin ilk iki modu dikkate alınmıştır. Sayısal 
analizlerden görülmüştür ki istenen mod davranışı optimum tasarım ile minimize 
edilebilmektedir. Yapının birinci doğal frekansının olduğu bölgede 1.moda göre yapılan 
optimum tasarım, mesnet momenti genliği açısından en iyi sonucu verirken, 2. moda 
göre tasarım en olumsuz performansı göstermektedir. Yapının ikinci doğal titreşim 
frekansının olduğu bölgede de 2. Moda göre tasarım diğerlerine göre en iyi performans 
göstermektedir. Amaçlanan optimizasyon metodu ile ankastre kirişlerin altına 
yerleştirilecek olan elastik yayların mesnet momentinin transfer fonksiyonu genliği 
minimize edilerek optimum yay katsayıları bulunabilmektedir. 
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TBDY-2018 ve TDY-2007 Yönetmeliklerinin Eşdeğer Deprem Yükü 
Yöntemi Yönünden Karşılaştırılması 
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Özet: Deprem hareketinin yapılara etkisini hesaplamak için kullanılan farklı 
yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en kolay uygulanabilir olanı eşdeğer 
deprem yükü yöntemidir. Eşdeğer deprem yükü yönteminde yapının deprem 
davranışını etkileyen parametrelerin her biri bir katsayı ile ifade edilir. Bu nedenle 
uygulanması kolay bir yöntemdir. Ülkemizde 2007 yılında yayınlanan deprem 
yönetmeliği kullanılan parametreler açısından çok yüzeysel bir yönetmelikti. 
Parametrelerin çok detaylandırılmaması hesaplarda elde edilen sonuçların 
gerçekten uzaklaşmasına yol açıyordu. Parametrelerin gerçek davranıştan 
uzaklaşması yapıların deprem güvenliği açısından bir risk oluşturmaktadır. Yapının 
deprem esnasında yetersiz performans göstermesine neden olmaktadır. 2018 yılı 
içerisinde yayınlanan yeni yönetmelikte ise detaylı parametreler ile yapısal 
davranışın daha gerçekçi olacağı bir yol izlenmiştir. Bu çalışma da, TDY-2007 ve 
TBDY-2018 yönetmeliklerinde yer alan eşdeğer deprem yükü yöntemleri 
incelenmiştir. Hesaplamalarda kullanılacak parametreler detaylı olarak ele 
alınmıştır. Ayrıca örnek bir yapı üzerinde taban kesme kuvveti hesaplanarak 
sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: TDY-2007, TBDY-2018, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi. 

Comparison of TSC-2018 and TSC-2007 Codes in terms of Equivalent Seismic 
Load Method 

Abstract: There are different methods used to calculate the effect of earthquake 
on structures. The most easily applied method is the equivalent seismic load 
method. In the equivalent seismic load method, each parameters affecting the 
earthquake behavior of the structure are expressed by one coefficient factor. 
Therefore, it is easy to apply. The Seismic Code published in 2007 in our country 
was a very superficial code in terms of the parameters used to calculate equivalent 
seismic load. The fact that the parameters were not elaborated led to the deviation 
of the results obtained in the calculations. The deviation of the parameters from the 
actual earthquake behavior constitutes a risk for the earthquake safety of the 
structures. It causes insufficient performance of the structure during the 
earthquake. In the new code published in 2018, a more realistic structure behavior 
was demonstrated due to detailed parameters. In this study, equivalent seismic 
load methods in TSC-2007 and TSC-2018 codes are examined. The parameters 
to be used in the calculations are discussed in detail. In addition, the base shear 
force was calculated on a sample structure and the results were compared. 

Keywords: TSC-2007, TSC-2018, Equivalent Seismic Load Method. 

 
 
1. Giriş 
 
Deprem sırasında yapı üzerindeki etkilerin hesaplanabilmesi için geliştirilmiş birçok 

mailto:mehmetuzun@kmu.edu.tr
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yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 
dünyanın birçok ülkesinde yönetmeliklerdeki yerini almıştır. Ancak bu yöntemde 
hesaplamalarda davranışı etkileyecek faktörler hesaba birer katsayı olarak 
alınmaktadır. Bu katsayıların ise doğru bir şekilde seçilip seçilmemesi durumu yapılan 
analiz sonuçlarını tamamen etkilemektedir. Yönetmeliklerde tanımlanan katsayıların 
detaylandırılarak verilmesi sayesinde daha gerçekçi sonuçlar elde edilmektedir. Bu 
kapsamda ülkemizde yayınlanan yeni deprem yönetmeliğimiz “Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği-2018 (TBDY-2018)” de detaylı bir yöntem ortaya koymuştur. 
 
TBDY-2018 yönetmeliği ile birlikte önceden ülkenin %47’si tehlikeli bölge iken bu oran 
%17 olarak alınmıştır. Nüfusun ie %43’ü tehlikeli alanlarda bulunurken yeni yönetmelik 
ile bu oran %27 olmuştur (Başaran, 2018). Ayrıca zemin sınıflarının değişmesi, 
dayanım fazlalığı katsayısı gibi birçok farklı yenilik de yönetmelikte yerini almıştır.  
 
TBDY-2018 yönetmeliği ile ilgili değerlendirmeye yönelik yapılmış çalışmalar 
literatürdeki yerini almıştır. Bu çalışmaların özeti aşağıdaki gibidir. 
 
Erdem vd. yaptığı çalışma da TDY-2007 ve TBDY-2018 yönetmeliklerini maksimum 
azaltılmış göreli kat ötelemesi açısından kıyaslamıştır (Erdem ve Bikçe, 2017).  
 
Keskin ve Bozdoğan 4 katlı bir binanın deprem analizini TBDY-2018’e göre ZC ve ZE, 
TDY-2007’ye göre ise Z3 ve Z4 yerel zemin sınıflarında yapmışlardır (Keskin ve 
Bozdoğan, 2018).  
 
Öztürk vd. TBDY-2018’de verilen betonarme kolonlardaki etkin kesit rijitliklerini TDY-
2007 ve Eurocode-8 ile karşılaştırmıştır (Öztürk ve ark., 2017).  
 
Dağdeviren zeminlerin sıvılaşma analizlerinin hatasız gerçekleştirilmesine yönelik 
sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayılarının belirlenebildiği grafikler hazırlamıştır. 
Toplamda 2912 adet sıvılaşma analizi farklı yeraltı su seviyeleri, SPT-N değerleri, farklı 
ince dane oranlarına göre yapılmıştır (Dağdeviren, 2019). 
 
Aydın vd. TBDY-2018 yönetmeliğinin çelik yapılar ile ilgili bölümün inceleyerek bazı 
önerilerde bulunmuşlardır (Aydın ve Günaydın, 2017).  
 
Bu çalışmada 4 katlı betonarme bir yapının Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine göre 
deprem analizi TDY-2007 ve TBDY-2018 için ayrı ayrı yapılmıştır. Eşdeğer Deprem 
Yükü Yöntemine göre yeni yönetmelikte ortaya çıkan yenilikler incelenmiştir. 
  
2. Materyal ve Metod 
 
2.1. TDY-2007 Yönetmeliği’nde Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 
 
TDY-2007’de tanımlanan (1) formülüne göre Eşdeğer Deprem Yükü hesabı 
yapılmaktadır. 
 

            (1) 
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Burada, 
 

 : Toplam taban kesme kuvveti 

 : Deprem hesabına esas yapı ağırlığı  

 :Spektral ivme katsayısı 

 :Etkin yer ivmesi katsayısı 

 :Bina önem katsayısı 

 
Yönetmeliğimizde 4 farklı zemin tipi tanımlanmıştır. Bu zemin türlerinin spektrum sınır 
değerleri ise zemin türlerine bağlı olarak bulunan yerel zemin sınıflarında 
tanımlanmıştır. Bu zeminler tablo 1’ de verilmiştir (TDY-2007, 2007). 
  

Tablo 1. Zemin Sınıfları 
 

Zemin 
sınıfı 

Açıklama Stand. 
Penet. 
(n/30) 

Rel. Sıkı. 
(%) 

Ser. Bas. 
Direnci (kpa) 

KAYMA 
DALGASI 
HIZI (m/s) 

A 

1. Masif volkanik kayaçlar 
ve ayrışmamış sağlam 
metamorfik kayaçlar, sert 
çimentolu tortul kayaçlar  
2. Çok sıkı kum, çakıl 
3. Sert kil, siltli kil 

 
 
 
 
--- 
>50 
>32 

 
 
 
 
--- 
85-100 
--- 

 
 
 
 
>1000 
--- 
>400 

 
 
 
 
>1000 
>700 
>700 

B 

1. Tüf ve aglomera gibi 
gevşek volkanik kayaçlar, 
süreksizlik düzlemleri 
bulunan ayrışmış 
çimentolu tortul kayaçlar 
2. Sıkı kum, çakıl 
3. Çok katı kil ve siltli kil 

 
 
 
 
 
--- 
30-50 
16-32 

 
 
 
 
 
--- 
65-85 
--- 

 
 
 
 
 
500-1000 
--- 
200-400 

 
 
 
 
 
700-1000 
400-700 
300-700 

C 

1. Yumuşak süreksizlik 
düzlemleri bulunan çok 
ayrışmış metamorfik 
kayaçlar ve çimentolu 
tortul kayaçlar  
2. Orta sıkı kum, çakıl 
3. Katı kil, siltli kil 

 
 
 
 
 
--- 
10-30 
8-16 

 
 
 
 
 
--- 
35-65 
--- 

 
 
 
 
 
<500 
--- 
100-200 

 
 
 
 
 
400-700 
200-400 
200-300 

D 

1. Yeraltı su seviyesinin 
yüksek olduğu yumuşak, 
kalın alüvyon tabakaları 
2. Gevşek kum 
3. Yumuşak kil, siltli kil 

 
 
 
 
--- 
<10 
<8 

 
 
 
 
--- 
<35 
--- 

 
 
 
 
--- 
--- 
<100 

 
 
 
 
<200 
<200 
<200 
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Yerel zemin sınıflarının zemin sınıflarına ve  tabaka kalınlığına bağlı sınıflandırması 
tablo 2’ deki gibidir (TDY-2007, 2007). 
 
 
 

Tablo 2. Yerel zemin sınıfları 
 

Yerel zemin sınıfı En üst zemin tabakası kalınlığı (h1) 

Z1 - (A) grubu zeminler 
- h1≤15 m olan (B) grubu zeminler 

Z2 - h1>15 m olan (B) grubu zeminler 
- h1≤15 m olan (C) grubu zeminler 

Z3 - 15<h1≤50 m olan (C) grubu zeminler 
- h1≤10 m olan (D) grubu zeminler 

Z4 - h1>50 m olan (C) grubu zeminler 
- h1>10 m olan (D) grubu zeminler 

 
Bu yerel zemin sınıflarına bağlı olarak da şekil 1’deki gibi spektrum eğrisinde sınır 
değerler tanımlanmıştır (TDY-2007, 2007). Bu sınır değerler yerel zemin sınıfına göre 
tablo 3’de verilmiştir (TDY-2007, 2007). 
 

 
 

Şekil 1. Spektrum eğrisi 
 
Eğride bulunan bölgelere göre spektrum katsayıları (2), (3) ve (4) formülleri yardımıyla 
hesaplanabilmektedir 
 

             (2) 

             (3) 

 
            (4) 
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Burada, 
 
S(T) :Spektrum katsayısı 

 :Doğal titreşim periyodu 

 :Zemin sınıfına bağlı karakteristik periyot değeri 

 :Zemin sınıfına bağlı karakteristik periyot değeri 
 
 

Tablo 3. Spektrum eğrisi sınır değerleri 
 

Yerel zemin sınıfları TA(s) TB(s) 

Z1 0,10 0,30 
Z2 0,15 0,40 
Z3 0,15 0,60 
Z4 0,20 0,90 

 
Yönetmeliğimizde elastik deprem yüklerinin azaltılması için deprem yüklerini azaltma 
katsayısı tanımlanmıştır. Bu katsayı taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve binanın doğal 
titreşim periyoduna bağlı olarak (5) ve (6) formülleri ile hesaplanmaktadır (TDY-2007, 
2007). 
 

                (5) 

 
                                                              (6) 

 
Burada, 
 

 :Deprem yükü azaltma katsayısı 

R:Taşıyıcı sistem davranış katsayısı 
 :Doğal titreşim periyodu 

 :Zemin sınıfına bağlı karakteristik periyot değeri 

 
R katsayısı TDY-2007’de verilen tablo 4’ten alınmaktadır (TDY-2007, 2007). 
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Tablo 4. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı 

 

Bina taşıyıcı sistemi 
Süneklik düzeyi 
normal 
sistemler 

Süneklik düzeyi 
yüksek 
sistemler 

1. Yerinde dökme betonarme binalar 
1.1. Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle 
taşındığı binalar 
1.2. Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) 
perdelerle taşındığı binalar 
1.3. Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle 
taşındığı binalar 
1.4. Deprem yüklerinin çerçeveler ile boşluksuz ve/veya 
bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte 
taşındığı binalar 

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 
8 
 
7 
 
6 
 
7 

 
Ülkemiz depremsellik açısından 5 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan bir tanesi 
depremsiz bölge olduğu için 4 farklı bölge gibi de düşünülebilir. Ülkemizin yaklaşık 
olarak %92’ si deprem aktivitesi gösterebilen bölgeler içinde kalmaktadır (Ünal, 2012). 
TDY-2007 yönetmeliğine göre deprem haritası şekil 2’de verilmiştir (TDY-2007, 2007). 
Deprem bölgelerine göre belirlenmiş olan etkin yer ivmesi katsayısı ise tablo 5’de 
verilmiştir (TDY-2007, 2007). 
 

 
 

Şekil 2. Türkiye deprem haritası 
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Tablo 5. Etkin yer ivmesi katsayısı 
 

Deprem bölgesi Etkin yer ivmesi katsayısı (Ao) 

1 0,40 
2 0,30 
3 0,20 
4 0,10 

 
TDY-2007’de tanımlanan bina önem katsayısı ise tablo 6’da verilmiştir (TDY-2007, 
2007). 
 

 
Tablo 6. Bina önem katsayısı 

 

Binanın kullanım amacı veya türü 
Bina önem 
katsayı ( ) 

1. Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde 
içeren binalar 
a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gereken binalar 
(Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, 
PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyoları ve 
terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, 
kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet 
planlama istasyonları) 
b) Toksik, patlayıcı, parlayıcı v.b. özellikleri olan maddelerin 
bulunduğu veya depolandığı binalar 

1,50 

2. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli 
eşyaların saklandığı binalar 
a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, 
askeri kışlalar, cezaevleri v.b 
b) Müzeler 

1,40 

3. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar 
a) Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları v.b. 

1,20 

4. Diğer binalar 
a) Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (Konutlar, 
işyerleri, oteller, bina tür endüstri yapıları v.b.) 

1,00 

 
 
Spektrum katsayısı doğal titreşim periyoduna bağlı olarak bulunduktan sonra spektral 
ivme katsayısı yönetmelikte tanımlanan (7) formülü ile hesaplanır. Yönetmeliğimizde 
sönüm katsayıları vermek yerine elastik spektrum eğrisi sönüm katsayısı %5 kabul 
edilerek tanımlanmıştır. Elde edilen spektral ivme katsayısı yer çekim ivmesi ile 
çarpılarak (8) formülünde olduğu gibi elastik spektral ivme elde edilir. 
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              (7) 

 
              (8) 

 
Burada, 
 

 :Spektral ivme katsayısı 

 :Etkin yer ivmesi katsayısı 

 :Bina önem katsayısı 

 :Spektrum katsayısı 

 :Elastik spektral ivme 

 :Yer çekim ivmesi 

 
 
2.2. TBDY-2018’e göre Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı 
 
Eşdeğer Deprem Yükü (9) formülü ile hesaplanmaktadır (TBDY-2018, 2018). 
 

           (9) 

 
Burada, 
 

 : Göz önüne alınan deprem doğrultusundaki toplam taban kesme kuvveti 

 : Deprem hesabına esas yapı ağırlığı  

 :Binanın hâkim doğal titreşim periyoduna göre hesaplanan azaltılmış tasarım 

spektral ivme katsayısı 
 :Tasarım spektral ivme katsayısı 

 :Bina önem katsayısı 

 : Yer çekimi ivmesi 

 
Yapının doğal titreşim periyoduna bağlı olarak elde edilen elastik tasarım spektral 
ivmesi şekil 3’de verilen spektrum eğrisinden elde edilir (TBDY-2018, 2018).  
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Şekil 3. Spektrum eğrisi 
 

 
Spektrum eğrisinde spektrum eğrisi sınır değerlerine bağlı olarak belirlenen her bir 
bölgede spektrum katsayısı farklı hesaplanmaktadır. Eğride bulunan bölgelere göre 
spektrum katsayıları aşağıdaki (10), (11), (12) ve (13) denklemlerinde verilmiştir 
(TBDY-2018, 2018). 
 

            (10) 

 
          (11) 

 

           (12) 

 

           (13) 

 
 
 
Burada,   
   

 :Elastik tasarım spektral ivmesi 

 :Doğal titreşim periyodu 

: Tasarım spektral ivmesi 

: Tasarım spektral ivmesi 

 :Yatay tasarım spektrumu sınır değerleri 

 : Yatay tasarım spektrumu sınır değerleri 

: Sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu (6 s olarak alınabilir.) 

 
Yatay tasarım spektrumu sınır değerleri olan  ve  denklem (14) ve (15) ile 

hesaplanmaktadır (TBDY-2018, 2018). 
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             (14) 

 

             (15) 

 
 ve  değerleri yönetmelikte tanımlanan (16) ve (17) formülleri ile 

hesaplanmaktadır (TBDY-2018, 2018).  
 

             (16) 

             (17) 

 
Burada, 
 

: Kısa periyod bölgesi için harita spektral ivme katsayısı 

: 1,0 saniye periyod için harita spektral ivme katsayısı 

: Yerel zemin etki katsayısı 

: Yerel zemin etki katsayısı  

: Faya yakınlık katsayısı 

 

 ve  değerleri www.deprem.gov.tr adresinde verilen Deprem Tehlike Haritalarından 

elde edilir. 
 

 ve   değerleri ise tablo 7 ve 8’den elde edilir (TBDY-2018, 2018). 

 
 
 

Tablo 7. Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayıları 
 

Yerel 
zemi
n 
sınıfı 

Kısa periyot bölgesi için Yerel Zemin Etki Katsayısı  

      

ZA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
ZB 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
ZC 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
ZD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 
ZE 2,4 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 
ZF Sahaya özel zemin davranış analizi yapılacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.deprem.gov.tr/


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  600 
 

Tablo 8. 1,0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayıları 
 

Yerel 
zemi
n 
sınıfı 

1,0 saniye periyot için Yerel Zemin Etki Katsayısı  

      

ZA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
ZB 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
ZC 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 
ZD 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 
ZE 4,2 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 
ZF Sahaya özel zemin davranış analizi yapılacaktır. 

 
Formül (9)’da verilen bina önem katsayısı ise tablo 9’da verilmiştir (TBDY-2018, 2018).  
 
 
 

Tablo 9. Bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayısı 
 

Bina 
kullanım 
sınıfı 

Binanın kullanım amacı 

Bina 
önem 
katsayısı 
(I) 

BKS=1 - Deprem sonrası hemen kullanılması gerekli binalar (Hastane, 
dispanser, sağlık ocağı, itfaiye binası, PTT ve diğer haberleşme 
tesisleri gibi) 
- Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurtlar ve 
yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri gibi) 
- Müzeler 
- Toksik patlayıcı, parlayıcı vb. özellikleri olan maddelerin 
bulunduğu veya depolandığı binalar 

1,5 

BKS=2 İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar 
(Alışveriş merkezleri, spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser 
salonları, ibadethaneler gibi) 

1,2 

BKS=3 Yukarıdaki tanımlara dâhil olmayan binalar (Konutlar, 
işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapılar gibi) 

1,0 

 
 
Kısa periyot tasarım spektral ivme değerine bağlı olarak gruplandırılan deprem tasarım 
sınıfları (DTS) ise tablo 10’da verilmiştir (TBDY-2018, 2018).  
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Tablo 10. Deprem tasarım sınıfları 

 

Kısa periyot Tasarım 
Spektral İvme Katsayısı (

) 

Bina kullanım sınıfı 

BKS=1 BKS=2,3 

 

DTS=4a DTS=4 

 

DTS=3a DTS=3 

 

DTS=2a DTS=2 

 

DTS=1a DTS=1 

 
 
Formül (9)’da verilen  değeri yani azaltılmış tasarım spektral ivme katsayısı 

aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 
 

            (18) 

 
Burada, 
 

: Deprem yükü azaltma katsayısı  

 
Deprem yükü azaltma katsayısı  ise formül (19) ve (20) ile hesaplanmaktadır 

(TBDY-2018, 2018). 
 

           (19) 

 

        (20) 

 
 
Burada, 
 
R: Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı 
D: Dayanım Fazlalığı Katsayısı 
I: Bina Önem Katsayısı 
 
R ve D değerleri tablo 11’de verilmiştir (TBDY-2018, 2018). 
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Tablo 11. Taşıyıcı sistem davranış katsayıları ve dayanım fazlalığı katsayıları 

 

Bina taşıyıcı sistemi 
Taşıyıcı sistem 
davranış 
katsayısı R 

Dayanım 
fazlalığı 
katsayısı D 

A. YERİNDE DÖKME BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ 
A1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler 
A11. Deprem etkilerinin tamamının moment 
aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme 
çerçevelerle karşılandığı binalar 

8 3 

A12. Deprem etkilerinin tamamının süneklik 
düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme 
perdelerle karşılandığı binalar 

7 2,5 

A13. Deprem etkilerinin tamamının süneklik 
düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdelerle 
karşılandığı binalar 

6 2,5 

 
 
2.3. Modelin Oluşturulması 
 
Yönetmeliklerde verilen yöntemin sonuçlarını karşılaştırmak amacı ile SAP2000 
programında bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan bina 4 katlı, 4. Deprem bölgesinde 
yer alan konut türü bir yapı olarak kabul edilmiştir. Kolon boyutları 30x60 cm ve kiriş 
boyutları da 30x60 cm olarak alınmıştır. Döşemenin 15 cm kalınlığında olduğu ve tüm 
döşemelerde kendi ağırlığına ilave 1.5x10-3 N/mm2 ölü yük ve 5x10-3 N/mm2 hareketli 
yük yüklenmiştir. Bütün kirişlerin duvar yükü taşıdığı kabul edilmiştir. Binanın üç 
boyutlu modeli şekil 4’de verilmiştir. 
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Şekil 4. Model bina 3D görünüş 
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TBDY-2018 yöntemi için www.deprem.gov.tr adresine girilen ve adresten elde edilen 
bilgiler tablo 11’de verilmiştir. 

 
 

Tablo 11. Girdiler sonucu elde edilen değerler (www.deprem.gov.tr) 
 

 
Elde edilen veriler ile çizilen yatay elastik tasarım spektrumu şekil 5’de verilmiştir 

 
 
 
 

. 
Şekil 5. Yatay elastik tasarım spektrumu 

Girdiler Çıktılar 

Deprem yer hareketi düzeyi DD-2 
 

Yerel zemin sınıfı ZB 
 

Enlem 37.829963 PGA=0.136 

Boylam 32.431776 PGV=6.808 

http://www.deprem.gov.tr/
http://www.deprem.gov.tr/


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  605 
 

 
 
 
 
3. Bulgular 
 
Yapılan analizler sonucu elde edilen katlardaki yatay yer değiştirmeler tablo 12’de 
verilmiştir. 

 
Tablo 12. Yatay yer değiştirme değerleri 

 
Kat No Kat yatay yer değiştirmeleri (mm) 

TDY-2007 TBDY-2018 

1 1.4196 0.7832 

2 2.0349 1.1227 

3 2.4518 1.3527 

4 2.7047 1.4922 

Her bir mod için elde edilen doğal titreşim periyotları ise tablo 13’de verilmiştir. 
 

Tablo 13. Doğal titreşim periyodu 
 

Mod Doğal titreşim periyodu (s) 

1 0.691978 

2 0.654264 

3 0.608565 

4 0.192806 

5 0.182068 

6 0.170348 

7 0.101651 

8 0.097574 

9 0.089679 

10 0.069776 

11 0.068275 

12 0.061886 
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Yapıya etki eden taban kesme kuvveti ve bu kuvvetin yapı ağırlığına oranları ise tablo 
14’de verilmiştir. 

 
Tablo 14. Taban kesme kuvvetleri 

 

Yöntem 
Taban kesme kuvveti 

 (kN) 
Yapı ağırlığı  (kN) 

 

TDY-2007 377.3 17115.6 0.022 

TBDY-2018 208.2 17115.6 0.012 

 
4. Sonuçlar 
 
 
Yapılan çalışmada Ülkemizde yayınlanan yeni deprem yönetmeliği ile yürürlükten 
kalkan deprem yönetmeliği Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi açısından kıyaslanmıştır. 
Yapılan analizler sonucu elde edilen taban kesme kuvvetlerine göre yeni yönetmelikte 
daha gerçekçi bir hesap yapıldığı ve daha düşük bir taban kesme kuvveti elde edildiği 
görülmüştür. Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin en önemli özelliği deprem hesabını 
etkileyen parametrelerin bir katsayı olarak hesaba alınması kolaylığıdır. Bu yönüyle 
yeni yönetmeliğimiz daha detaylı bir yaklaşım ile sonuçların daha gerçekçi olmasına 
olanak sağlamıştır. Ancak hazırlanan yönetmelikteki detaylar düşünülünce lisans 
mezunu insanların anlayabileceği bir sadelikte olmasının kullanılabilirliği artıracağı 
kanısına varılmıştır. Genel itibariyle Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi açısından 
dünyadaki bir çok gelişmiş ülkede yer alan yönetmelikler standardına ulaştırılmış hatta 
çok daha detaylı bir hale getirilmiştir. 

Kaynaklar 

 Aydın, M. R. ve Günaydın, A., 2017, Çelik Yapılar Açısından Türkiye Bina 
Deprem Yönetmeliği Taslağına Bir Bakış 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği 
ve Sismoloji Konferansı. Eskişehir, Türkiye. 

 Başaran, V., 2018, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY2019) Göre 
Afyonkarahisar İçin Deprem Yüklerinin Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2018), 1028-1035. 

 Dağdeviren, U., 2019, Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre 
Zeminlerin Sıvılaşma Analizi ve Sıvılaşmaya Karşı İyileştirilmesi, Artvin Çoruh 
Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve 
Çevre Dergisi, 5 (1), 153-165. 

 Erdem, M. M. ve Bikçe, M., 2017, Maksimum Azaltılmış Göreli Kat 
Ötelemelerinin Güncel (DBYBHY2007) ve Yeni Yönetmelik Taslağına 
(TBDY2016) Göre Mukayesesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Dergisi, 32 (2), 253-262. 

 Keskin, E. ve Bozdoğan, K. B., 2018, 2007 ve 2018 Deprem Yönetmeliklerinin 
Kırklareli İli Özelinde Değerlendirilmesi, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve 
Bilim Dergisi, 4 (1), 74-90. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  607 
 

 Öztürk, H., Demir, A., Dok, G. ve Güç, H., 2017, Betonarme Kolonların Etkin 
KEsit Rijitlikleri Üzerine Yönetmeliklerin Yaklaşımı. 4. Uluslararası Deprem 
Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Eskişehir, Türkiye. 

 TBDY-2018, 2018, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Ankara, Afet ve Acil 
Durum Başkanlığı. 

 TDY-2007, 2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik. Ankara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 

 Ünal, A., 2012, TDY-2007'ye Göre Tasarlanmamış Betonarme Çerçevelerin 
Düzlem Dışı Perde Duvarla Güçlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  608 
 

Rüzgar Yükü Hesabına Farklı Yönetmeliklerin Yaklaşımları 
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Özet: Türkiye’de ve Dünya’da son yıllardaki depremler sonucu birçok can ve mal 
kaybı yaşanmıştır. Bu durum deprem davranışı üzerine yapılan çalışmalara ağırlık 
verilmesine yol açmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda depreme dayanıklı yapı 
tasarımı konusunda çok fazla yol alınmıştır. Deprem gibi bir doğa olayı olan rüzgar 
ise ülkemizde göz ardı edilen bir doğa olayıdır. Rüzgar, yapılar üzerinde deprem 
kadar yıkıcı etkilere sebep olmadığı için bugüne kadar üzerine çok düşülmemiş bir 
konudur. Ancak, ülkemizde hasar gören bazı yapıların sadece rüzgar etkisi ile 
hasar gördüğü özellikle yapım aşamasında çok ciddi yıkıcı etkileri olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle rüzgar yükü de yapıların tasarımı sırasında dikkatle 
incelenmesi gereken bir konudur. Ülkemizde rüzgar etkisinin hesaplanmasında TS-
498 yönetmeliği kullanılmaktadır. Bu yönetmelikteki hesap esasları ise çok 
detaylandırılmadan verilmiştir. Bu çalışma da, farklı ülkelere ait yönetmeliklerdeki 
rüzgar yükü hesaplama esasları ile ülkemizdeki rüzgar yükü hesaplama esasları 
kıyaslanmıştır. Ayrıca rüzgardan dolayı yapım esnasında hasar görmüş bir bina 
örneği sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Yükü, Dinamik Analiz, Rüzgar Yükü Parametreleri. 

Approaches of Different Codes for Wind Load Calculation 

Abstract: As a result of the earthquake in Turkey and the world in recent years 
many people died and lots of property have either damaged or collapsed. This 
situation led to an increase in the tendency towards studies on earthquake 
behavior. In the way with the studies, a lot of progress has been made in the design 
of earthquake resistant structures. The wind, which is a natural phenomenon like  
an earthquake, is ignored in Turkey. The reason lies behind this is that , earthquake  
causes more destructive effect on structures than wind.  However, it is known that 
some of the damaged buildings in our country are damaged only by the effect of 
wind and it has very serious destructive effects especially during the construction 
phase. Therefore, wind load is also an issue that needs to be carefully examined 
during the design phase of structures. TS-498 code is used in the calculation of the 
wind effect in our country. The principles of calculation in this code are provided 
without much detail. In this study, wind load calculation principles of different 
country codes and wind load calculation principles in our country are compared. In 
addition, an example of a damaged building due to wind during construction phase 
is presented. 

Keywords: Wind Load, Dynamic Analysis, Wind Load Parameters. 

 
1. Giriş 
 
Rüzgarın tahmin edilmesi zor yapısı ve rastgele etkisinden dolayı tasarım sırasında 
kesinlikle düşünülmesi gereken bir doğa olayıdır. Rüzgar türbülansı ve rüzgar hızı 
gradyanının hakim olduğu atmosferik sınır tabakasının altında gerçekleşen rüzgarın 
binalara etkisi dalgalı yani düzensiz olmaktadır. Rüzgarın dalgalanan bir yapı ile bina 

mailto:mehmetuzun@kmu.edu.tr
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üzerine etkimesi sonucu yapı üzerindeki etkileri de oldukça karmaşık bir hale 
gelmektedir (Özmen ve Baydar, 2016).  
 
Sanayileşmenin etkisi ile artan düşük katlı ve çatılı yapılarda rüzgar etkisi ile ciddi 
hasarlar ortaya çıkabilmektedir (Huang ve ark., 2016). Bu tip hasarları önleyebilmek 
için rüzgarın yapı üzerindeki etkisinin çok iyi incelenerek anlaşılması gerekmektedir. 
İncelemelerde rüzgarın rastgele etkisi unutulmamalı ancak yapının rüzgara dik 
konumlandırılması gibi bazı kritik önlemlerinde etkili olabileceği düşünülmelidir (Kurç 
ve ark., 2012). 
 
Düşük katlı çatılı yapıların tayfun, fırtına gibi etkiler ile hasar gördüğü tüm dünyada 
örnekleri ile görülmektedir. Rüzgarın bu yıkıcı etkisi ise yapıların etrafında oluşan hava 
akımı ile açıklanmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar rüzgarın özellikle düşük 
katlı yapıların çatılarında oluşan hava akımı ile çatılara zarar verdiği görülmektedir 
(Kumar ve Stathopoulos, 1998).  Yapılan çalışmalar ile rüzgar yükünün hesap 
edilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Son yıllarda yapılarda rüzgar etkisini hesap etmeye 
dayalı birçok yöntem geliştiril0miştir. Bu yöntemlerden biri de Gaussian yöntemidir. 
Ancak Gaussian yöntemi de güçlü rüzgarların hesaplanmasında önemli ölçüde 
sapmalar göstermektedir (Cope ve ark., 2005). 
 
Rüzgarın düşük katlı yapılarda etkisi genellikle statik olarak alınmaktadır. Şekil 1’de 
görüldüğü gibi rüzgarın çarptığı yüzeyde bir basınç etkisi oluşurken yan yüzeylerde ve 
ayrılma yüzeyinde ise emme yani çekme etkisi ortaya çıkmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Rüzgarın yapı üzerindeki etkileri 
 
Rüzgarın etkisi yapının yüksekliği artarken belirli bir yükseklikten sonra yapı üzerindeki 
etkisi şekil 2’de görüldüğü gibi sabitlenmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Rüzgar etkisinin yükseklik ile değişimi 
 
Rüzgar ile ilgili genel olarak rüzgarın yapı üzerindeki etkisinin hesaplanması, rüzgar 
altında yapının davranışı gibi konularda çok fazla çalışma yapılmıştır.  Rüzgarın 
maksimum emiş kuvveti ve çatılarda oluşturduğu girdaplar üzerine çalışmalar 
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mevcuttur (Özmen ve Baydar, 2016). Saathoff ve Melbourne çatılarda yüksek basınç 
oluşumu ve girdap oluşumu üzerine bir çalışma yapmışlardır (Saathoff ve Melbourne, 
1989). Ayrıca standartlarda verilen yüklemeler üzerine alternatif yöntemler geliştirmek 
üzerine yapılan çalışmalarda bulunmaktadır (Rigato ve ark., 2001; Sadek ve Simiu, 
2002).  
 
Bu çalışmada, TS-498, EUROCODE ve ASCE tarafından önerilen rüzgar yükü 
hesaplama yöntemleri incelenerek TS-498 yönetmeliğinin artıları ve eksileri 
vurgulanmıştır. Ayrıca montaj aşamasında rüzgar yükü etkisi ile hasar görmüş tek katlı 
geniş açıklıklı bir sanayi yapısında hasarın oluştuğu bölgeler incelenmiştir.  
 
2. Materyal ve Metod 
 
2.1. TS-498 Yönetmeliği’nde Rüzgar Yükü Hesabı 
 
Rüzgar yükü hesabı TS-498’de tanımlanan (1) formülü ile yapılmaktadır (TS-498, 
1987).  
 
W = Cf.q.A   (kN),                                                     (1) 
 
Burada; 
 
Cf=Aerodinamik yük katsayısı 
q = Emme (hız basıncı)(kN/m2) 
A = Etkilenen yüzey alanı, (m2) 

 
Burada tanımlanan Cf katsayısı rüzgar kanalı deneyinden elde edilir (TS-498, 1987). 
Yapı üst yüzeyine etki eden rüzgar basıncı ise (2) formülü ile hesaplanmaktadır  (TS-
498, 1987). 
 
w = Cp.q   (kN/m2)                                                 (2) 
 
Burada; 
 
q = Rüzgar basıncı (kN/m2) 
Cp = Emme katsayısı 
 
Rüzgar basıncı (q) zeminden yükseklik ve rüzgar hızına bağlı olarak tablo 1’den 
alınabilir (TS-498, 1987). 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  611 
 

 
Tablo 1. Yüksekliğe bağlı olarak rüzgar hızı ve emme oranları 

 
Zeminden Yükseklik  
(m) 

Rüzgâr Hızı (v)  
m/sn 

Emme (q)  
kN/m2 

0 - 8 28 0,5 
9 - 20 36 0,8 
21 - 100 42 1,1 
> 100 46 1,3 

 
Rüzgar etkisinin yapı üzerinde dağılışı ise şekil 3’de verildiği gibi kabul edilmelidir (TS-
498, 1987). 
 

 
 

Şekil 3. Planda kare kesitli ve eğik çatılarda rüzgar dağılımı 
 
C katsayısı ise TS-498’de verilen tablodan alınmalıdır. Tablo 2’de TS-498’de 
tanımlanan değerler verilmiştir (TS-498, 1987).  
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Tablo 2. C katsayısı ve rüzgar basıncı değerleri  

Yapı Cinsi 
C 

Katsayısı 
 

Rüzgar Yükü 
W=c*q 

q=0.50 
kN/m2 

q=0.80 
kN/m2 

q=1.10 
kN/m2 

q=1.30 
kN/m2 

1.Düzlemsel Yüzeyler ile 
Sınırlandırılmış Yapı Elemanları 
1.1. Kapalı Yapı Elemanları 
1.1.1.Rüzgâr Yönüne Dikey 
Yüzeylerde 
a. Genel olarak 
b. Kule tipi yapılarda(*) 
1.1.2.Rüzgâr yönüne α açısı 
yapan eğimli yüzeylerde  
a. Genel olarak 
b. Kule tipi yapılarda 
1.2. Kapalı Olmayan Yapı 
Elemanlarında(**); 1.1.1 ve 1.1.2 
deki verilen değerler geçerlidir. 
Yalnız gayri müsait durumu 
vermesi halinde bu yükler için 
ikinci bir hesap daha 
yapılmalıdır. Bu hesapta rüzgâr 
yükü çatı iç kısım yüzeyine dik 
olarak alınır.  
1.3. Zemin üzerinde serbest 
duran duvarlar; Genel olarak 
yüksekliği, ortama genişliğin 5 
katı olan duvarlar 

 
 
 
 
 

1.2 
1.6 

 
 

1.2sin α 
1.6sin α 

 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.6 

 
 
 
 
 

0.60 
0.80 

 
 

0.6 sin α 
0.8 sin α 

 
 
 
 
 

0.60 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 

0.96 
1.28 

 
 

0.96sin α 
1.26sin α 

 
 
 
 
 

0.96 
 
 
 
 

1.28 

 
 
 
 
 

1.32 
1.76 

 
 

1.32sin α 
1.32sin α 

 
 
 
 
 

1.32 
 
 
 
 

1.76 

 
 
 
 
 

1.56 
2.08 

 
 

1.56sin α 
1.56sin α 

 
 
 
 
 

1.56 
 
 
 
 

2.00 
 

2. Taşıyıcı Sistemler ve Taşıyıcı 
Dolu Duvarlar 
2.1.Taşıyıcı bir duvar ardarda 
sürekli olan taşıyıcı duvarlardan 
en öndeki ve diğer duvarların 
etkilenecek kısmı için  
a. Rüzgar yönüne dikey 
yüzeylerde 
b. Rüzgar yönüne α açısı yapan 
eğimli yüzeylerde 
2.2.Ardarda olan taşıyıcı 
duvarlarda en öndeki duvar 
tarafından yüzeyi kapatılan ikinci 
taşıyıcı duvar ve diğerlerinin 
rüzgâr yönünde rüzgâra maruz 
kalmaları halinde  
a. taşıyıcı sistemdeki aralıkların 
sistem genişliğinden küçük 
olması ve taşıyıcı dolu duvarların 
taşıyıcı yüksekliğinden küçük 
olması halinde  
b. taşıyıcı aralıkları büyük ise 
ı. Rüzgar yönüne dikey 
yüzeylerde 
ıı. Rüzgâr yönüne α açısı yapan 
eğimli yüzeylerde 

 
 
 
 
 
 

1.6 
 

1.6sin α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

1.2 
 

1.2sin α 

 
 
 
 
 
 

0.80 
 

0.8 sin α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0.60 
 

0.60sin α 

 
 
 
 
 
 

1.28 
 

1.28sin α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0.96 
 

0.96sin α 

 
 
 
 
 
 

1.76 
 

1.76sin α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

1.32 
 

1.32sin α 

 
 
 
 
 
 

2.08 
 

2.08sin α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
1.56 

 
1.56sin α 
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(*)Bir yapının kule tipinde bir yapı olduğunun kabulü için cephelerin yüksekliği ortalama 
yapı genişliğinin en az 5 katı olmalıdır. 

(**)Kapalı olmayan yapı elemanı demek, bir cephesinden veya bütün cephelerinden 
açık olan veya açılabilir şekilde olan veyahut bir veya birçok yerinden en az 1/3 
oranında açıklıklar olan yapı demektir. 

 
2.2. Eurocode 1- EN 1991-1-42010:12 Rüzgar Yükü Hesabı 
 
Eurocode 1- EN 1991-1-42010:12 rüzgar yükü hesaplamasında detaylı bir yöntem 
sunduğu için diğer yönetmeliklere de rehber niteliği taşımaktadır. Rüzgar yükü (3) 
formülü ile hesaplanmaktadır (EN-1991-1-4, 2005). 

 
            (3) 

 
Burada, 
 

 : Rüzgâr yükü 

 : Yapısal katsayı 

: Yapısal katsayı 

: Kuvvet katsayısı 

 : Rüzgarın etki ettiği yüzey alanı 

 :Maksimum rüzgar basıncı 

 : Referans yükseklik 

 

 ve  değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

 
a- Yüksekliği 15 m’den az olan binalar için 1 alınabilir. 
b- Doğal frekansı 5 Hz’den büyük olan çatı ve cephe elemanları için 1 alınabilir. 
c- Yüksekliği 100 m’den az olan perdeli çerçeveli binalar için 1 alınabilir. 
d- Daire kesitli ve yüksekliği 60 m’den az olan bacalar için 1 alınabilir. 
e- İlk dört seçenekte verilen değerlerden daha yüksek değerlere sahip binalar için 
yönetmelikte bir formül tanımlanmıştır. 
 

 değeri yönetmelikte tablolarda tanımlanmıştır. Yapının boyutlarına şekline bağlı 
olarak tanımlanmıştır. 
 

 yönetmelikte verilen (4) formülü ile hesaplanmaktadır (EN-1991-1-4, 2005). 

 

          (4) 

 
Burada, 
 

 :Maksimum rüzgar basıncı 

 : Türbülans yoğunluğu 

 : Havanın özgül ağırlığı 
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 :Ana rüzgar hızı 

 
 yönetmelikte tanımlanan (5) formülü ile hesaplanmaktadır (EN-1991-1-4, 2005): 

 

               (5) 

 
Burada, 
 

: standart sapma 

Standart sapma değeri olan  yönetmelikte verilen (6) formülü ile hesaplanmaktadır 

(EN 1991-1-4, 2005): 
 

                                                     (6) 

 
Burada, 
 

: Arazi katsayısı 

: Temel rüzgar hızı 

: Türbülans katsayısı (1 alınabilir.) 

 
Yönetmelikte rüzgarın farklılık gösterdiği bölgelerden dolayı Avrupa tamamen rüzgar 
iklimi bölgelerine ayrılmıştır. Rüzgar iklimi değeri ise bitki örtüsünün en zayıf olduğu 
yerde zeminden 10 m yukarıda 10 dk süre ile ölçülen rüzgar hızına bağlı değerler 
yardımı ile bulunur. Temel rüzgar hızı değeri ise formül (7) yardımı ile hesaplanır (EN-
1991-1-4, 2005). 
 

             (7) 

 
Burada, 
 

 : Temel rüzgâr hızı 

: Yön katsayısı 

: Mevsimsel katsayı 

 : Temel rüzgâr hızı temel değeri 

 
 ve  katsayıları bölgelere göre her ülkenin kendi tanımladığı değerlerdir. 

Ancak istenirse bu katsayılar 1 alınabilir. Temel tablolar halinde verilmiştir. bölgelere 
göre değişkenlik gösterir ve çizelgeler halinde verilmiştir. Ancak genel olarak her iki 

değerde 1 alınabilir.  değeri ise ülkelere göre değişkenlik göstermekle birlikte 

zeminden 10 m yukarıda 10 dk süre ile hesaplanan rüzgar hızını temsil etmektedir. 
Temel rüzgar hızı için Avrupa haritası şekil 4’te verilmiştir. Temel rüzgâr basıncı ile 
temel rüzgâr hızı arasındaki bağıntı ise (8) formülünde verilmiştir (EN-1991-1-4, 2005). 

 

              (8) 

 
Burada, 
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 : Hava özgül ağırlığı (1.25  alınabilir.) 

 : Temel rüzgâr basıncı 

Arazi yüzeyinden belirli bir yükseklikteki (z) ana rüzgar hızı ise arazi pürüzlülüğüne 
bağlı olarak ve temel rüzgar hızına bağlı olarak (9)’daki gibi hesaplanır (EN-1991-1-4, 
2005). 

 
                                     (9) 

 
Burada, 
 

 : Ana rüzgâr hızı 

 : Arazi pürüzlülük katsayısı 

 : Orografi katsayısı (genel olarak 1 alınabilir.) 

 
Arazi pürüzlülük katsayısı arazideki engebelerin yüksekliğine bağlı olarak (10), (11) ve 
(12) formülleri ile hesaplanabilmektedir (EN-1991-1-4, 2005).  
 

         (10) 

 
           (11) 

 

           (12) 

 
Burada, 
 

 : ’a bağlı olarak hesaplanan arazi katsayısı 

 : Arazideki engebe uzunluğu 

: Tablo 3’te verilen minimum yükseklik 

 : 0.05 m (Tablo 3’te verilen arazi sınıfı II) 

 : 200 m olarak alınabilir 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  616 
 

 
 

Tablo 3. Arazi sınıfları 

Arazi 
Sınıfı 

Arazi karakteristiği 𝒛𝒐 (m) 𝒛𝒎𝒊𝒏 (m) 

0 Deniz veya sahil bölgesi 0.003 1.0 
I Göller veya engel olmayan ve göz ardı edilebilir bitki 

örtüsü olan düz ve yatay alanlar  
0.010 1.0 

II En az 20 engel yüksekliğine ayrılabilen izole edilmiş 
engeller (ağaçlar, binalar) ve çimen gibi zayıf bitki 
örtüsüne sahip alanlar 

0.050 2.0 

III Düzenli bitki örtüsü olan veya binalar olan veya 
maksimum 20 engel yüksekliğine ayrılabilen izole 
edilmiş engeller (kalıcı orman, köy gibi) olan alanlar 

0.300 5.0 

IV Ortalama yüksekliği en az 15 m olan binalarla en az 
%15’i dolu olan alanlar 

1.000 10.0 

 

 
 

Şekil 4. Temel rüzgâr hızı için Avrupa rüzgâr haritası 
 
2.3. ASCE 7.05 Rüzgâr Yükü Hesabı 
 
Rüzgar yükünün hesaplanması için ASCE’de üç farklı metot belirlenmiştir.  
 

- Metot 1: Yüksekliği düşük basit diyaframlı yapılar için basitleştirilmiş 
yöntem. 

- Metot 2: Düzenli bir şekli olan binalar ve yapılar için analitik yöntem. 
- Metot 3: Geometrik olarak karmaşık binalar ve yapılar için rüzgâr tüneli 

yöntemi. 
 
Metot 2 için rüzgar yükü hesabı (13) formülü ile yapılmaktadır (ASCE-7-05, 2006). 
 

                                         (13) 

 
Burada, 
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: Rüzgar yükü 

:Rüzgar basıncı  

 : Tasarımda rüzgâr yönüne dik doğrultudaki duvar alanı (m2) 

 

 değeri yönetmelikte tanımlanan (14) formülü ile hesaplanmaktadır (ASCE-7-05, 

2006). 
 

                                  (14) 

 
Burada, 
 

: Rüzgar basıncı maruz kalma katsayısı 

: Topografik katsayısı 

:Rüzgar yön katsayısı 

: Temel rüzgar hızı 

: Önem katsayısı 

 katsayısı rüzgara maruz kalma bölgelerine göre tablo 4’deki gibi 
hesaplanabilmektedir. 

 
 

Tablo 4. 𝐾𝑧 katsayısı 

Zeminden Yükseklik 
(z) 

Maruz Kalma Sınıfları 
B C D 

ft m Durum 1 Durum 2 Durum 1 ve 2 Durum 1 ve 2 

0-15 0-4.6 0.70 0.57 0.85 1.03 
20 6.1 0.70 0.62 0.90 1.08 
25 7.6 0.70 0.66 0.94 1.12 
30 9.1 0.70 0.70 0.98 1.16 
40 12.2 0.76 0.76 1.04 1.22 
50 15.2 0.81 0.81 1.09 1.27 
60 18 0.85 0.85 1.13 1.31 

 
Tablo 4’de verilen Durum 1 ve Durum 2 aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
 
Durum 1: 
a- Bütün bileşenler ve kaplamalar 
b- Düşük yükseklikteki yapılarda ana rüzgar kuvveti taşıyıcı sistemleri 
Durum 2: 
a- Binalardaki bütün ana rüzgar kuvveti taşıyıcı sistemleri 
b- Diğer yapılardaki bütün ana rüzgar kuvveti taşıyıcı sistemleri 

 katsayısı (15) formülü ile hesaplanmaktadır (ASCE-7-05, 2006). 

 
                                                     (15) 

 
Burada, 
 

: Tablo 5’den alınır. 
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: (16) formülü ile hesaplanır. 

: (17) formülü ile hesaplanır. 
 
 

Tablo 5. 𝐾1 katsayısı için gerekli parametreler 

Tepe tipleri 𝑲𝟏 (𝑯 𝑳𝒉⁄ )⁄  𝜸 𝝁 

Maruz Kalma 
Bölgeleri 

Rüzgara 
karşı tepe 

Rüzgar 
yönünde tepe 

B C D    
2 boyutlu yükseltiler 
ve negatif yükseklikli 
vadiler 

1.30 1.45 1.55 3 1.5 1.5 

2 boyutlu yokuş ve 
eğimli yüzeyler 

0.75 0.85 0.95 2.5 1.5 4 

3 boyutlu eksenel 
simetrik tepe 

0.95 1.05 1.15 4 1.5 1.5 

 

 

            (16) 

             (17) 

 

 değeri ise tablo 6’da verildiği gibi alınmalıdır (ASCE-7-05, 2006). 

 
 

Tablo 6. Rüzgâr yön katsayısı 𝐾𝑑 

Yapı Türü Rüzgâr yön katsayısı 
𝑲𝒅 

Binalar 
- Ana rüzgâr yükü taşıyıcı 

sistem 
- Bileşenler ve kaplamalar 

 
0.85 
0.85 

Kemer Çatılar 0.85 
Bacalar, tanklar ve benzer yapılar 

- Kare 
- Altıgen 
- Yuvarlak 

 
0.90 
0.95 
0.95 

İşaret Levhaları 0.85 
Uzay Kafes Sistemler 0.85 
Kafesli Kuleler 

- Üçgen, Kare, Dikdörtgen 
kesitler 

- Diğer bütün kesitler 

 
0.85 
0.95 
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V değeri ise yönetmelikte verilen haritalardan elde edilmektedir. Bu   haritalardan bir 
tanesi şekil 5’te verilmiştir {ASCE-7-05, 2006 #39}. 
 

 
 

Şekil 5. Rüzgar haritası 
 
(14) formülündeki I değeri ise bina önem sınıflarına bağlı olarak tablo 7’de verilmiştir 
{ASCE-7-05, 2006 #39}. 
 
 

Tablo 7. Rüzgar önem katsayısı, I 
 

Sınıf Kasırga olmamaya eğilimli bölgeler ve 
kasırga olmaya eğilimli bölgeler V=85-100 mph 

ve Alaska 

Kasırga olmaya eğilimli 
bölgeler V>100 mph 

I 0.87 0.77 
II 1.00 1.00 
III 1.15 1.15 
IV 1.15 1.15 

 
(13) formülünde verilen G parametresi ise (18) formülündeki gibi hesaplanmaktadır. 
 
 

          (18) 
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Burada, 
 

 ve  değerleri 3.4 alınabilir. 

: Yüksekliğe bağlı türbülans yoğunluğu  

: Arkaplan tepki katsayısı 

 
 değeri aşağıda verilen (19) formülü ile hesaplanır. 

 

            (19) 

 
Burada, 
 
: Hesap yapılan zeminden yüksekliğe bağlı olarak 0.6h alınabilir. 

: Tablo 8’de verilen türbülans yoğunluk katsayısı 

 
Tablo 8. Bölgenin maruz kalma sınıfına bağlı bazı katsayılar 

 

Sınıf 
          

B 7.0 365.76 1/7 0.84 1/4.0 0.45 0.30 97.54 1/3.0 9.14 

C 9.5 274.32 1/9.5 1.00 1/6.5 0.65 0.20 152.4 1/5.0 4.57 

D 11.5 213.36 1/11.5 1.07 1/9.0 0.80 0.15 198.12 1/8.0 2.13 

 
Formül (18)’de kullanılan  değeri ise aşağıda verilen (20) formülü ile 

hesaplanmaktadır {ASCE-7-05, 2006 #39}. 
 

            (20) 

 
Burada, 
 

: Rüzgar yönüne dik yapının yatay uzunluğu (m) 

: Ana çatı yüksekliği (m) 

:İntegral uzunluk türbülans ölçeği (m) 

 (21) formülündeki gibi hesaplanmalıdır. 

 

            (21) 

 
Burada, 
 
: Bölgesel katsayı (Tablo 8’den alınır.) 

: Bölgesel katsayı (Tablo 8’den alınır.) 
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Formül (13)’deki son değer olan  ise yönetmelikte verilen bir tablo yardımı ile 

hesaplanmaktadır. Tablonun ve hesap esaslarının olduğu resim Şekil 6’da verilmiştir 
{ASCE-7-05, 2006 #39}. 
 

 
 

Şekil 6.  katsayısı 

 
3. Bulgular ve Tartışma 
 
Konya ilinde bulunan bir prefabrike sanayi yapısı montaj aşamasında rüzgar yüküne 
maruz kalmıştır. Rüzgar yükü etkisi ile özellikle aşık kirişlerde ciddi hasarlar oluşmuş, 
uç bölgelerinde kesme hasarları ortaya çıkmıştır (Şekil 7). Aşık kirişlerde oluşan 
hasarların temel sebebi rüzgar etkisi ile uç bölgelerde burulma momentinden ortaya 
çıkan kayma gerilmeleridir.  
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Şekil 7. Aşık kirişlerde oluşan hasarlar 
 
Aşık kirişlerde oluşan hasarlar sonucu bütün aşık kirişler, makas bağlantısından 
sıyrılarak sahaya dökülmüştür (Şekil 8). Yapılan incelemelerde projeye uygun olarak 
donatı yerleşimi yapıldığı, projenin uygulama noktasında bir eksiğinin olmadığı 
gözlemlenmiştir. Oluşan hasarlarda en önemli sebebin rüzgar yükünün yapıdaki 
etkisini tam olarak projeye yansıtamamak olduğu anlaşılmıştır. Çözüm aşamalarında 
yapının tamamen kullanıma açık halde olduğu ve bu durumda rüzgar yüküne maruz 
kaldığı düşünülerek hesaplar yapılmış dolayısıyla çatı kaplamalarına homojen dağılan 
bir yük olarak kabul edilmiştir. Ancak yapının montaj aşamasında rüzgara maruz 
kalması sonucu her bir aşık kirişin ayrı ayrı çalıştığı ve ayrı ayrı yüke maruz kaldığı 
gözlemlenmiştir. 
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Şekil 8. Kirişlerde oluşan kesme hasarları ve kirişlerin bağlantıdan sıyrılmaları 
 
 

4. Sonuçlar 
 
Çalışma kapsamında ABD ve Avrupa Birliği kapsamında kullanılan yönetmeliklerdeki 
rüzgar yükü hesaplama yöntemleri ile ülkemizdeki rüzgar yükü hesaplama yöntemleri 
incelenmiştir. Çalışma sonucu olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
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- Rüzgar etkisinin arazideki davranışının nasıl ortaya çıkacağı daha iyi 
irdelenerek yönetmeliğimize arazi koşulları yansıtılmalıdır.  

- Rüzgar hızının yüksekliğe bağlı olarak tablolar halinde verilmesi yerine her şehir 
için ayrı ayrı rüzgar hızları incelenerek elde edilmelidir. 

- Rüzgar hızını hesaplarken yapının yüksekliğinin etkileri, geometrisinin etkileri, 
bölgesel faktörler gibi etkilerin ele alınması gerekir. 

- İncelenen diğer yönetmeliklerdeki kapsam ve detayların birçoğu gereklilik 
olmasına rağmen ülkemizde göz ardı edilmiştir. 

- Rüzgar etkilerinin zayıf olduğundan yola çıkarak yönetmeliğin böyle basitçe ele 
alınması son derece yanlıştır. Yapılan incelemelerde rüzgardan dolayı hasar 
gören birçok yapının bulunduğu görülmektedir. 

 
- Özellikle kesit alanı küçük ancak yüksekliği fazla olan yapıların (Minareler, 

radyo ve televizyon antenleri v.b.) hesaplamalarının özel bir kategoride 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 

Kaynaklar 

 ASCE-7-05, 2006, Minimum Design Load for Buildings and Other Structures. 
Virginia, American Society of Civil Engineers. 

 Cope, A. D., Gurley, K. R., Gioffre, M. ve Reinhold, T. A., 2005, Low-rise Gable 
Roof Wind Loads: Characterization and StochasticSimulation, Journal of Wind 
Engineering and Industrial Aerodynamics, 93 (2005), 719-738. 

 EN-1991-1-4, 2005, Eurocode 1: Actions on Structures - Part 1-4: General 
Actions - Wind Actions. Brussels, European Committee for Standardization. 

 Huang, G., Luo, Y., Gurley, K. R. ve Ding, J., 2016, Revisting Moment-Based 
Characterization for Wind Pressures, Journal of Wind Engineering and 
Industrial Aerodynamics, 151 (2016), 158-168. 

 Kumar, K. S. ve Stathopoulos, T., 1998, Power Spectra of Wind Pressures on 
Low Building Roofs, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 
74-76, 665-674. 

 Kurç, Ö., Kayışoğlu, B., Shojaee, S. M. N. ve Uzol, O., 2012, Yüksek Binalarda 
Rüzgar Etkilerinin Rüzgar Tüneli Deneyleriyle Tespiti, İMO Teknik Dergi, 389, 
6163-6186. 

 Özmen, Y. ve Baydar, E., 2016, Experimental Investigation of Wind Pressure 
Fields on Buildings with Gabled Roofs Having Different Pitch Angles, Journal of 
Thermal Science and Technology, 36 (2), 7-17. 

 Rigato, A., Chang, P. ve Simiu, E., 2001, Database-Assited Design, 
Standardization, and Wind Direction Effects, Journal of Structural Engineering-
ASCE, 127 (8), 855-860. 

 Saathoff, P. J. ve Melbourne, W. H., 1989, The Generation of Peak Pressures 
in Separated/Reattaching Flows, Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics, 32 (121-134). 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  625 
 

 Sadek, F. ve Simiu, E., 2002, Peak Non-Gaussian Wind Effects for Database-
Assisted Low-Rise Building Design, Journal of Engineering Mechanics-ASCE, 
128 (5), 530-539.  

 TS-498, 1987, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin 
Hesap Değerleri. Ankara, Türk Standardları Enstitüsü. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  626 
 

A Wise Choice for Construction; Structural Optimization 

Serdar Çarbaş 

Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Engineering, Department of Civil 
Engineering, Karaman, Turkey 

scarbas@kmu.edu.tr  

 
Abstract: Construction, with its internal and external costs, is one of the most 
important problems of developing countries. Construction for a country should be 
developed in a safe and environment friendly framework, using the resources of 
the country in the most efficient way and contributing to any socioeconomic activity. 
The most important factor in constructional design applications is to provide 
structural security. Another important factor is the demands and needs of people. 
For these reasons, construction engineering makes optimum structural design 
centered projects. In this perspective, optimization methods, so-called 
metaheuristics, developed for civil engineering applications have often been 
efficiently utilized in recent years. In this study, some recent metaheuristics used 
as solution instrument to reach the optimum structural design in construction 
engineering are argued and discussed. 

Keywords: Structural Optimization, Optimum Design, Metaheuristics. 

 

1. Introduction 
 
The rapid increase in the world population leads structural engineers to design an 
economic structure by using the materials most efficiently. For this purpose, structural 
engineers perform the minimum weighted design of the structures in order to select 
the optimum one among the applicable designs with respect to strength, economy, and 
aesthetic (Vanderplaats, 1984). Generally, structural engineers intuitively assign 
dimensions to the sections of the structural members to design the structures under 
external loads, intuitively. Yet, these structural sections are often uneconomical. If the 
selected sections are not sufficient against external loads, the dimensions are 
increased. If the selected sections are too large against the external loads, the sections 
should be reduced. The structural engineer repeats these processes until finding the 
most economically suitable sections (Kirsch, 1981). The growing desire for 
constructing structures with lower costs by remaining within acceptable limits has 
propelled the engineers to seek out some strict techniques of deciding, such as 
optimization methods, to design and produce structural systems not only economically 
and efficiently but also without compromising load carrying capacity. Thus, the problem 
of determining a structure that has certain rigidity under acting loads and having 
minimum production cost can be called the optimum structural design problem (Haftka 
and Gürdal, 1992). In other words, the main objective of structural optimization can be 
yield the most appropriate design, minimum cost, minimum weight and/or the most 
profitable investment. Achieving the best feasible solution is a very challenging and 
time-consuming task that requires iterative analysis and evaluation phase under a 
certain number of constraints. It is inevitable making errors when the solutions are 
attempted to be resolved manually. For this purpose, in order to solve a structural 
design problem the structural optimization techniques have been developed by 
observing and inspiring nature (Arora, 1989). The optimization methods in this group 
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mimic the natural phenomenon in nature and so-called metaheuristics (Oliva et al., 
2019). These techniques make evaluation and solution operations within the algorithm 
and optimizing the structural design problem in terms of strength, rigidity, profitability 
and cost. In this study, the some recent metaheuristics simulating the natural 
processes which are used as tools to reach the optimum structural design in 
construction engineering are discussed. 
 

2. Structural Optimization 
 
The optimum design in structural engineering is defined as the process of determining 
the best solution for defining physical models as mathematical problems (Majid, 1974). 
Within the area of optimization, there are the methods that can be applied for the 
optimum design are composed of the solution algorithms for various problems, 
structural examination of these methods and the combination of them in the computer 
environment. In structural engineering field, optimization can be expressed as the 
optimum shape and geometrical design of structural systems by considering structural 
behavior and element forces. Three elements must be defined for an optimum design 
problem. These are the objective function, design variables and design constraints. 
Design variables are system parameters that are modified during the optimization 
process to achieve the optimum solution. The constraints, on the other hand, ensure 
that there are appropriate solutions to the problem in order to prevent undesirable 
solutions in the design and optimization problem (Saka et al., 2016) 
 
Optimization problems are generally divided into continuous and discrete depending 
on the type of design variables. Although continuous variables can take all values in a 
given range, discrete variables can only take certain predetermined values in a given 
range. Design variables encountered in structural optimization problems are usually 
discrete variables. Discrete structural optimization problems can be expressed as the 
process of finding an optimal x design vector that makes the value of objective function, 
f(x), minimum, which is limited by the design and behavior constraints of the structure. 
Structural optimization problems can be expressed as shown below (Saka, 2007). 
 

                          i 1 2 nx, x X, X = x ,x ,…,x
 

 

1

f(x)=
n

i i i

i

L x



 

 

( ) 0          i=1, ,ns

i i ig x    
 

 

( ) 0          k=1, ,ms

k k kf x u u  
 

 

lb ubX x X   
 
Here, X is the discrete profile list, n is the number of the design variables, m is the 
number of the displacement constraints, الi is the density of ith member, Li and xi are 
the length and the cross sectional area of the ith member, σi and σi

s are the stress value 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  628 
 

under loading and absolute value of the allowable stress of the ith member, 
respectively. uk and uk

s are the displacement value under loading and absolute value 
of the allowable displcement of the ith member, respectively. Xlb and Xub are the lower 
and upper limit vectors of design variables. 
 
3. Metaheuristics for Structural Optimization  
 
Optimization problems depend on many parameters that are not constant. There are 
so many different variables as moment capacity, friction force, moment of inertia and 
as well as material parameters such as elasticity modulus, yield strength, safety stress 
can be mentioned. Due to stochastic uncertainties, these parameters should be 
modeled with random variables with a certain probability distribution. Owing to these 
uncertainties, stochastic optimization methods, so-called metaheuristics, are used 
instead of ordinary deterministic optimization methods (Kurt, 2005). Metaheuristics 
have been developed by observing and inspiring nature. Metaheuristic optimization 
methods simulate the natural phenomenon in nature. Metaheuristic optimization 
methods are used for large-scale optimization problems where the aim is not to obtain 
a definitive solution and the solution are sufficient as approximate. Metaheuristic 
methods can be examined in six groups; swarm-based, physics-based, biology-based, 
social-based, chemistry based and music based. Some of the recent nature based 
metaheuristic optimization algorithms used to find optimal structural design is as the 
followings. 
 
3.1. Artificial Bee Colony (ABC)  
 
In natural life there is sharing of duties within a bee colony that collects honey. This 
task sharing and self-organizing ability are two important features of swarm 
intelligence. ABC is a swarm-based metaheuristic optimization method developed by 
examining the behavior of honey bees in food search, learning, knowledge transfer, 
and memorization. This method is inspired on the bee's food search behavior 
(Karaboğa and Baştürk, 2008).  
 
Bees in a colony are divided into three groups as employed bee, onlooker bee and 
scout bee according to their duties. The employed bees are responsible for bringing 
the nectar in the food source to the hive and transferring information about the food 
source such as quality, distance and quantity to the onlooker bees. This information 
transfer is made thanks to the waggle dance. The onlooker bees following this dance 
decide whether or not they head for the food source in accordance with the information 
they receive. Resource quality is one of the main parameters that are effective in this 
decision. Scout bees are responsible for the investigation of nutrient sources around 
the hive. At this point, the scout bee, which starts to carry nectar from the food source, 
becomes an employed bee or an employed bee who consumes the food source can 
start to search for resources and turn into a scout bee or become an onlooker bee by 
waiting for the new information to come in the hive. 
 
ABC optimization method is developed by modeling the natural behavior of bees and 
some assumptions are made. One of the assumptions is that for each food source, 
one employed bee take out nectar. This indicates that the amount of food source and 
the number of employed bee is equal. In another assumption, the number of employed 
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bees, food source and onlooker bees are equal. Also, the better the quality of a nectar, 
the better the suitability of that resource. According to this method, whether the 
objective is maximization or minimization, the food source quality is equivalent to the 
suitability of the solution. If the source of food is exhausted, the employed bee or the 
onlooker bee of the food source becomes a scout bee. In a structural optimization 
problem, the method parameters are represented as in Table 1. 

Table 1. ABC Parameters and representings in structural optimization 
 

ABC Parameters 
Representings in Structural 
Optimization Problem 

Food source Structural design (candidate solution) 

Number of food source 
Number of alternative designs in 
algorithm memory 

Location of food source 
Profile numbers belonging to structural 
design (design variables belonging to 
solution) 

Employed and onlooker bees search 
for a new food source around the food 
source 

Changing the assigned structural 
design (changing of solution) 

Nectar limit 

The number of staying the assigned 
structural design without changing in the 
algorithm memory (the number of to be 
tested solution) 

Quality of nectar  
The penalized weight of the structural 
design - if it is low, it has better quality 
(performance value of solution) 

The best food source Optimum solution 

 
3.2. Biogeography Based Optimization (BBO) 
 
The Biogeography Based Optimization (BBO), which is a biology-based metaheuristic 
method,  has been developed by examining the behavior of living beings in nature 
during their vital activities such as existence, migration and extinction (Simon, 2008). 
The principle two parameters, which are so-called as HSI (high suitability index) and 
SIV (suitability index variable), steer these behaviors in the algorithm. HSI relates to 
the living conditions of the islands that can be modeled as the suitability value of the 
solution vector. While habitats with a high HSI contain a large number of species, the 
islands with low HSI contain a small number of species. The SIV value also defines 
the habitability of the individuals on the island. The SIV value is independent design 
variable of the solution vector. 
 
In the algorithm, the individual design variable is matched with habitat design. The 
mathematical model of the algorithm consists of two main stages: migration and 
mutation. In the migration phase, individuals move from one habitat to another. This 
means that old designs are changed and new designs are created and, also, new 
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designs replace with old designs. Designs to be changed when creating new designs 
are determined by the roulette wheel selection method. Designs with lower 
performance are more likely to change. In the mutation phase, firstly mutated 
individuals are identified. If any individual mutates, the individual's design variable 
changes randomly. 
 
3.3. Brain Storm Optimization (BSO)  
 
A group of people to produce a creative idea by applying information exchange among 
themselves is called a method of brainstorming. In the brainstorming, new ideas are 
created and encouraged by using certain rules and techniques. Thus, in a short period 
of time many ideas are produced, sharing develops, employees' sense of responsibility 
and communication enhance, so these encourage the productivity (Smith, 2002). 
Brainstorming based Brain Storm Optimization (BSO) has been developed by (Shi, 
2011) as a social-based metaheuristic technique to find the optimum solutions. 
Generally speaking, as the brainstorming algorithm works, a group of people with 
different knowledge and know-how begin to produce ideas to find the best idea to solve 
a topic. These ideas are evaluated one by one and it is determined whether there will 
be an alternative solution. The ideas that passed the evaluation are divided into sub-
clusters according to their similarities. The ideas in these sub-clusters are evaluated 
among themselves and the best idea is assigned as the center of the cluster. Clusters 
create new ideas by taking advantage of the cluster center and elements within 
themselves. By developing and updating of new ideas, group ideas are renewed. After 
the desired level of idea is formed, the procedure is completed. 
 
The idea or knowledge of the BSO method which will be used in the optimum design 
of the structural systems corresponds to the design of the structural system. The better 
the idea, the lighter the structure is designed. The emergence of similar ideas shows 
that close designs and structural weights are obtained. At the beginning of the brain 
storm optimization algorithm some search parameters need to be determined as 
shown in Table 2.  
 

Table 2. Parameters of BSO algorithm 
 

Size of the community (the number of 
individuals in the community) 

Npop 

The number of sub-clusters Nscl 

Possibility of using one or two sub-
cluster 

P12 

Possibility of using the center of a sub-
cluster 

Pcscl 

Possibility of modified the center of a 
sub-cluster 

Pmscl 

maximum number of repetition 
(iteration) 

Maxiter 
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The number of sub-clusters is constant throughout the algorithm and the K-means 
clustering method is used to create sub-clusters. New ideas are created with the help 
of ideas taken from one or both of these sub-clusters. The possibility of using one or 
two clusters (P12) is a parameter that must be determined at the beginning of the 
algorithm. After determination of how many sub-cluster will be used, whether the center 
of these sub-clusters can be used or not is determined by the possibility of using the 
center of a sub cluster (Pcscl) value. Also, to prevent local convergence, sub-cluster 
centers are created randomly by changing to a certain rate (Pmscl). According to the 
algorithm, the formation of each idea is defined as a repetition (iteration) number. Thus, 
the number of repetitions (iterations) required should be determined at the beginning 
of the algorithm. So, the design is completed when it reaches the specified number of 
repetition (Maxiter). 
 
 
4. Findings 
 
The metaheuristics evaluated and discussed within the scope of this study have been 
reported to be utilized effectively in the optimum design of real-sized steel/aluminum 
trusses and steel frames in the literature. The detail of those structural design problems 
can be found in related reference studies (Aydoğdu et al., 2017, Kılıç, 2018) and do 
not repeated here due to the limitation on number of words and/or pages. In these 
studies, the design examples have been selected as formerly optimized structures and 
thus the ABC, BBO, and BSO are compared with other methods previously studied on 
the same design examples. On these design examples, when ABC, BBO and BSO 
methods are compared, it is observed that they did not have a significant advantage 
among each other. If the obtained optimum designs are carefully examined, it can be 
concluded that the BSO algorithm performs better in truss structures, which can be 
considered relatively as small sized, than in the frame structures. Similarly, it can be 
concluded that ABC and BBO algorithms perform better in large-sized steel frame 
problems. 
 
5. Conclusions 
 
The goal of the present study is to argue and discuss the essentials and/or 
fundamentals of metaheuristic algorithms for obtaining optimum structural designs in 
construction. In these sense, a swarm-based one ABC, a biology-based one BBO, and 
a social-based one BSO are addressed. In spite of the fact that a broad studies and 
reports are accessible portraying the usage of these metaheuristics; in any case, a 
brief survey centering on their prompt suggestion for design optimization of structures 
is almost scanty. It has to be paid attention that when metaheuristics are implemented 
to solve a structural optimization problem, quite often, the natural phenomena should 
be adopted as parameters to the metaheuristics are entirely disregarded. The 
descriptions tabulated in this study may be utilized as an instrument to aid the 
designers as providing advantages in practice application of mentioned metaheuristics 
to the optimal structural design problems. It can be deducted from this study that these 
algorithms could efficiently be applied on the structural optimization problems practiced 
in real-sized and they perform effectively in obtaining the solutions of such design 
problems. 
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Abstract: The structures and construction sites have a noteworthy effect on natural 
perspectives such as global warming, carbon dioxide emissions, water and air 
pollution in terms of sustainability. Thus, the structural engineers liable for design 
the constructions as much sustainable. The steel profiles used as main elements 
in building construction provides mostly renewable and environment friendly green 
structures. There are two types of profiles which are commonly used in steel 
construction. One of them is heavy steel (hot-rolled) and the other one is light steel 
(cold-formed). In this study, living with the reality of ecological degradation due to 
global warming and the earthquake in Turkey’s conditions, the benefits of 
lightweight steel construction made use of cold-formed profiles with sustainability 
strategies are analyzed. 

Keywords: Steel Structures, Cold-Formed Profiles, Sustainability. 

 

1. Introduction 
 
Mankind has in need of shelter and protection since the starting of settled life. As the 
developments rapidly increased in response to these requirements, human beings 
began to damage the nature savagely. The more the consumption of natural resources 
deepen, the less the environmental quality. Thus, global warming and environmental 
deteriorations have been giving signs of danger (Vangeem, 2006). Nowadays, rapid 
population growth, depletion of natural resources, emerging climate abnormalities and 
critical carbon dioxide emissions compel the construction designers and engineers to 
use resources wisely. This is merely through the introduction of sustainable 
construction systems and designing environmentally friendly green buildings 
(www.isover.com, 2019). Due to increase in demand for shelter and protection, many 
materials and construction techniques have been implemented. Among these 
materials, steel providing the most practical and reliable solutions has foremost 
popularity. Considering the characteristics of the steel as a material and the possibility 
of recycling of steel skeletal structures when compared to reinforced concrete 
buildings, it can be seen that the construction of steel skeletal structures within the 
building sector has a great potential. Structural members used in steel construction 
can be grouped in two main families. The first and most known group is so-called hot-
rolled shapes and members built up of plates. The other, less familiar but of growing 
importance, is composed of sections cold-formed from steel sheet, strip, plates, or flat 
bars in roll-forming machines or by press brake or bending brake operations (Yu, 
1973). While cold-formed steel which is a kind of lightweight steel has been used in 
the US and European countries since the 1980s, it has been starting to be utilized just 
after 1999 Marmara Earthquake in Turkey. In the light of the experiences gained in the 
earthquake, the studies about selection of the load bearing system in a construction 
have more importance. As a result of these researches, aside from the reinforced 
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concrete, masonry and wooden skeleton structures, the lightweight cold-formed steel 
skeleton structures have been raising, especially in last two decades. The general 
trend in the construction sector in our country is primarily that the initial investment cost 
of buildings is low. Therefore, the consumption of natural resources is unconsciously 
executed and the destruction of the environment during the site period of the structure 
is ignored. In Turkey, living with the damage of the ecological balance due to the reality 
of global warming and extreme seismic conditions, the requirement of the lightweight 
steel building construction using cold-formed profiles in sight of sustainability 
ecosystem is analyzed in this study. This study, also, aim at the determination of the 
suitability of lightweight steel skeleton systems made out of cold-formed profiles as a 
sustainable building material and to emphasize the importance of green buildings 
implemented scarcely any in our country (Mutlu Akay, 2013). 
 

2. Lightweight Steel Buildings  
 
In particular, considering the characteristics of steel as a material and the possibility of 
recyclable steel skeletal structures in contrast to reinforced concrete construction 
materials, it can be seen that steel structure construction in the building sector has a 
great environmental and sustainable potential. There are two types of steel bearing 
elements used in steel structures. The first group consists of widely used hot-rolled 
profiles, and the built-up sections produced by welding the sheets together. The 
second group is the cold-formed profiles whose application area is expanding day by 
day. These profiles are produced by continuous roll forming or press bending forming 
methods without being subjected to heat treatment of steel plates with thickness 
ranging from 0.5 mm to 6 mm. The most common shape for cold-formed steel framing 
members is a lipped channel although “Z”, “C”, tubular, “hat” and other shapes have 
been used (Ghersi et al., 2005). The cold-formed lightweight steel structural elements 
provide some advantages in construction sector. Cold-formed lightweight steel profiles 
have a higher strength proportionally to self-weight than all other structural elements; 
namely, it is a light system, it has almost no waste,  it has time and cost saving due to 
fire safety, heat, humidity and sound insulation, and speed of construction. Light steel 
with these features stand out as a building material that meets the objectives of 
creating sustainable green building systems. Furthermore, in comparison with heavy 
(hot-rolled) steel structure systems and reinforced concrete structure systems, the 
number of bearing elements is frequent and more in a lightweight steel building made 
out of cold-formed profiles (Figure 1). So, the loads acting on the bearing elements are 
much less than those acting on the reinforced concrete or heavy steel structure (Yu 
and LaBoube, 2010).  

 
Figure1. Lightweight steel building made out of cold-formed profiles 
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Besides, the connection members the elements used in joints are smaller in size than 
other heavy steel construction systems. Hence, the connection details are much easier 
to implement in the construction site than a heavy steel construction system. Generally 
special bolts and screws are used in the assembly, and welding is not so much 
preferred (Figure 2). The vertical profiles are mounted on a U-shaped rail at the lower 
end and the upper part is also mounted to a U-shaped profile. All the vertical elements 
are connected in this way. Horizontal elements are mounted on or between the vertical 
elements. The inter-profiles between the inner and/or outer sections can be completed 
by using composite glass and/or gypsum board. 
 

 
Figure 2. Connection details for a lightweight steel building 

 
3. Designing and Planning of Lightweight Steel Buildings in Turkey  
 
After the Marmara Earthquake in 1999, the technical reasons such as the wrong 
selection of residential areas, project, contracting and construction errors, the use of 
poor quality materials that do not meet the standards, administrative and political 
errors, and due to some of construction procedure have become obsolete in the face 
of the developing technologies caused a bottleneck at the construction sector in Turkey 
and has pushed it to new searches. The use of advanced design and construction 
technologies with the new materials in the construction sector in our country, which is 
growing rapidly and increasing in population, is of great importance in terms of the 
country's economy as well as the safety and quality of life of our people 
(http://yapiworld.com, 2019). For these reasons, lightweight steel building systems 
have emerged as alternatives to conventional reinforced concrete and heavy steel 
construction systems especially in residential construction, recently. At this point, as 
mentioned before, the advantages between the lightweight steel bearing systems 
made use of cold-formed profiles and the reasons for being preferred come to the fore. 
In Table 1 it is shown that for the carcass (framework) of a 2 story residential building 
with a moderate labor and material, the lightweight steel buildings are more suitable 
with respect to construction time, net usage area after construction, construction cost 
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per square meter, construction cost rate per meter square than the conventional 
reinforced concrete and heavy steel systems (https://insapedia.com, 2019). 
 

Table 1. Suitability of building types 
 

Building 
Type 

Construction 
Time 

Net Usage Area 
After 
Construction 

Construction 
Cost per m2 

Construction Cost 
Rate per m2 

Lightweight 
Steel 

20 days 205 m2 650 TL 0.51 

Reinforced 
Concrete 

60 days 190 m2 724 TL 0.57 

Heavy Steel 50 days 200 m2 1271 TL 1.00 

 
In our country, especially in the last 20 years, the increase in the building system made 
of cold-formed thin-walled steel profiles has allowed the development and prepared of 
a national design specification and in this context, lightweight steel structures have 
been involved in the new earthquake regulation (TBDY, 2018). In the new regulation, 
the values such as structure behavior coefficient, story height limitation, etc. are 
detailed and so, a number of negative circumstances such as the failure to meet many 
criteria in the local conditions are eliminated. In the new earthquake specification 
(TBDY, 2018), it is observed that construction techniques, design approaches, 
planning and parametric assumptions related to the lightweight steel buildings have 
been observed in Chapters 2, 3, 4, and particularly in Chapter 10.   
 
4. Findings 
 
Light steel building is a versatile and sustainable technology. Cold-formed thin-walled 
steel profiles are used in all sectors of the building industry and aim to rapidly increase 
its use. The main reason for this is that the buildings made of light steel sections, like 
all steel materials, are also recyclable, removable and re-usable in the future. The 
lightweight steel frames are compatible with protected by lightweight materials such as 
gypsum board and rockwool panels. In the low-rise housing made out of cold-formed 
steel profiles as a lightweight building, the weight of the lightweight steel structure is 
20% less than a reinforced concrete frame, and it is lighter than even a wooden frame 
system. The weight of a composite slabbed lightweight steel structure with an average 
height is only 50% of a reinforced concrete structure with its floor slabbing.   
 
Nevertheless, it should never be forgotten that lightweight steel structures made out of 
cold-formed thin-walled profiles are completely environmental friendly and sustainable, 
namely green building systems. The most important reasons for this; 100% recyclable, 
low construction site waste due to standard production, energy saving in life cycle due 
to the structure's air impermeability, long construction life and reducing the need for 
resources for future buildings (Steel Framin Alliance, 2003). When the lightweight steel 
buildings are examined under the topics of i) strength (earthquake resistance, wind 
resistance, fire resistance, corrosion resistance), ii) energy (production, use, heat 
insulation, transport), iii) environmental protection (sound insulation, recycling and 
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waste, minimization of pollution), iv) construction time, cost, and design and v) the net 
usage area after construction, it is obvious that they are more advantageous than 
conventional reinforced concrete and heavy steel construction systems.  

5. Conclusions 

In this study, the elements, components, connections, and other advantageous 
properties of lightweight steel buildings made out of cold-formed profiles in the sight of 
sustainability as well as their design and planning in our country are analyzed, briefly. 
It has been seen from this study that lightweight steel buildings are completely 
environmentally friendly and sustainable, so-called green buildings, when they are 
evaluated in every aspect (resources, production, construction, service life, disposal, 
cost, etc.) and they have little or no adverse natural-environmental impact.   
It is obvious that cold-formed light steel elements are suitable for structures that do not 
require large openings, such as residential and industrial housing, due to their limited 
opening capabilities. The lightweight steel construction system should be preferred in 
low-rise structures, as the bearing of loads, especially of horizontal loads, will bring 
structural stresses. Production, transportation, easy to mount, short construction time 
is important for being preferred as low-rise buildings. Furthermore, the fact that the 
structure dead load is less than other conventional construction systems makes the 
lightweight steel buildings beneficial in the case of exposing earthquake loads.  
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Özet: Cam Elyaf Takviyeli Beton (CETB) günümüz inşaat uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılan en karmaşık kompozitlerden birisidir. Bu kompozit türünde hem 
matris hem de donatı tek başlarına kompozit olarak değerlendirilebilmektedir. 
CETB diğer çimento bazlı kompozitlerden farklıdır ve en büyük fark donatı türüne 
bağlı olarak gerçekleşen stres transferleri ve kırılma mekanizmalarıdır. Son on yılda 
bu kompozit türüne bağlı olarak yapılan yayınların birçoğunda uygulanan test 
yöntemleri, CETB kompozitlerin ait olan test yöntemleri yerine diğer çimento esaslı 
kompozitleri baz almaktadır. Bu çalışma kapsamında CETB kompozitlerinin taze 
ve sertleşmiş özelliklerinin tayinine dair test yöntemleri detaylı bir şekilde 
irdelenmiştir ve bu yöntemlerin daha iyi tanıtılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf, Cam Elyaf Takviyeli Beton, Test Yöntemleri, 
Beton. 

 

Abstract: Glass Fiber Reinforced Concrete (GRC) is one of the most complex 
composites widely used in today's construction applications. In this composite type, 
both matrix and reinforcement can be evaluated as composite alone. GRC differs 
from other cement-based composites and the major difference is the stress transfer 
and fracture mechanisms, depending on the type of reinforcement. Test methods 
applied in most of the publications conducted in the last decade are generally based 
on other cement-based composites test methods instead of test methods belonging 
to GRC composites. In this study, all test methods for determination of fresh and 
hardened properties of GRC composites are examined in detail and it is aimed to 
introduce these methods for better understanding of its nature. 

Keywords: Glass Fiber, Glass Fiber Reinforced Concrete, Test Methods, 
Concrete.  

 

1. Giriş 
 
Beton yaygın olarak üretilen ve kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Betonun 
yüksek durabilitesi, kolay şekil alabilirliği ve yüksek basınç dayanımı gibi avantajlarının 
yanında düşük şekilde değiştirme kapasitesi ve çekme dayanımı gibi dezavantajları da 
bulunmaktadır(Larrard, 1999). Beton matrisine fiber eklenmesi bu dezavantajları 
önemli ölçüde iyileştirmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda da rapor edildiği gibi 
çekme dayanımı, eğilme dayanımı, darbe, yorulma ve aşınma dirençlerini, 
deformasyon yeteneğini, tokluk ve yük taşıma kapasitelerini geliştirmektedir(Astm, 
2010; Atiş ve Karahan, 2009; Kim vd., 2010). Asbest, karbon, selüloz, çelik, bazalt ve 
cam gibi birçok fiber türü betonu güçlendirmek için kullanılmaktadır(Ferrara vd., 2007). 
Cam elyaf takviyeli betonlar özellikle mimari projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
CETB bileşenleri basitçe çimento, su, ince agrega, kimyasal katkılar ve cam elyaf 
olarak sıralanabilir. Bununla birlikte, kompozitin iç yapısı,havacılık endüstrisinde 
kullanılan kompozitler gibi en ileri teknolojiye sahip malzemelerin yapısı kadar 
karmaşıktır. Karmaşık yapıya rağmen nispeten ucuz ve basit işlemlerde 
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kullanılabilmektedir. CETB kullanım alanları çok geniştir. En basit formları dekoratif süs 
ürünleri gibi basit eşyaların üretiminde kullanılıyorken, karmaşık yapılı olanları farklı 
yapısal eleman olarak tercih edilmektedir(Bartos, 2017). 
CETB paneller diğer çimento bağlayıclı kompozit paneller ile karşılaştırıldığında ağırlık 
başına düşen dayanımları daha yüksektir. Bu tür panller genellikle yüksek yapılarda 
deprem yükleri etkisi altındaki iyi performansları nedeniyle de yaygın olarak tercih 
edilmektedir. CETB ile detaylı, çift eğimli paneller ve 3 boyutlu nesneler kolaylıkla 
kalıplanabilmektedir. Ayrıca, Yüksek şekil serbestliği yapısal olarak çok verimli 
elemanların üretimine izin vermektedir. Gelenksel betonda olduğu gibi donatı 
korozyonuna karşı hassas bir yapıları yoktur(Sathishkumar vd., 2014). Kendi kendini 
temizleyen, dayanıklı ve parlak renkli yüzeyler çok çeşitli dokularda elde 
edilebilmektedir. CETB kompozitlerin nispeten düşük ağrılıkları nakliyerleri sırasındaki 
CO2 salınımları da standart beton ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. 
 
CETB standart beton ile sıkı olarak ilişkili olmasına rağmen, üstün özelliklerinden 
yararlanılabilmesi için önemli ek bilgiler ve detaylı yaklaşım gerektirmektedir. Yüksek 
performanslı betonlarla mukayese edildiğinde ise pahalı değildir, ancak üretimi sıkı 
takip edilmesi gereken işlemleri içermektedir(Pastor vd., 2014). Bu nedenle üretim 
kuşulları ve test yöntemleri çok iyi bilinerek, sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 
 

 
 

Şekil 1. Capital Hill, Moskova (Zaha Hadid) 
 
CETB mimarlara çevresel performanslara da bağlı olarak daha fazla şekil verme 
özgürlüğü sağlamaktadır. Mimarların geçmişte tasarımda zorlandıkları yapısal 
elemanları bu tür kompozit ile kolaylıkla tasarlayabilmektedir (Şekil-1). CETB ayrıca 
tarihi eserlerin korunmasında da yaygın olarak tercih edilmektedir. Özellikle orijinal 
yapısal eleman yeniden üretilemediğinde, orijinal dokuyu koruyacak şekilde bu beton 
ile üretimler gerçekleştirilebilmektedir.  
 

2. Materyal  
 
Bu çalışma kapsamında CETB kompozit üretimine dair taze ve sertleşmiş beton 
özellikleri ile kalite kontrol testleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Testler maksimum 
12 mm kalınlığında ve 500 mm x 800 mm boyutlarındaki numune kalıpları yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir. Bu boyutlardaki numune kalıpları özellikle püskürtme döküm 
tekniği için, her doğrultudaki etkileri kolaylıkla incelemek için önerilmektedir. Test 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  640 
 

numunelerinin üretilmesi günde mikser başına 1 taneden daha az olmamalıdır. 
Minimum test aralıkları püskürtme döküm için püskürtme istasyonu başına haftada iki 
defa ya da her 10 tonluk üretim başına bir defa olarak tekrarlanmalıdır. Premiks döküm 
için ise mikser başına haftada bir kez ya da her 10 tonluk üretim başına bir defa olarak 
tekrarlanmalıdır(GRCA, 2016). CETB performansının ölçülmesi için püskürtme ve 
premiks dökümlerde uygulanması gereken test listesi Tablo 1 de sunulmuştur. 
 

Tablo 1. CETB test yöntemleri (Concrete, 2016) 
 

CETB Malzeme 
Özelliği 

Püskürtme Döküm Premiks    Döküm Test Standartı 

Kuru yoğunluk 
(kg/m3) 

1900 + 300 −200 1900 + 300 −200 EN 1170-6 

Eğilme dayanımı 
(MPa) (MOR) 

20 ± 5 9 ± 3 EN 1170-5 

Şekil değiştirme (ϵ) 
(MOR değerinde) 

0.8 ± 0.2 ≥0.1 EN 1170-5 

Hızlandırılmış emme 
kurutma çevrimleri 
sonrası eğilme 
dayanımı (MPa) 
(MOR) 

16 ± 4 8 ± 2 EN 1170-8 

MOR değerindeki 
maksimum şekil 
değiştirme (ϵ) 

≥0.1 ≥0.05 EN 1170-5 

24 saatteki su 
emmesi (%) 

11 ± 3 11 ± 3 EN 1170-6 

Büzülme/genleşme 
(mm/mm) 

1.2 ± 0.3 1.2 ± 0.3 EN 1170-7 

Elastisite Modülü 
(GPa) (28 gün) 

10-20 15-25 - 

Taze CETB elyaf 
içeriği  

  EN 1170-2 

Çökme testi   EN 1170-1 

 
3. Test Metodları ve Değerlendirilmeleri 
 
CETB kompozitlerinin premiks yöntemiyle üretilenlerinin elyaf içeriği EN 1170-
2(GRCA, 2016)standartı uyarınca belirlenmektedir. Şekil-2 de gösterildiği gibi 150 mm 
x 50 mm’lik numuneler üretilmelidir. Numuneler ve elekler tartıldıktan sonra, 
numunelerde herhangi bir matris kalıntısı kalmayacak şekilde su da yıkanmalıdır. Daha 
sonra numuneler 105ºC’lik etüvde 4 saat ya da 500ºC’lik etüvde 10 dakika 
kurutulduktan sonra elek ve numuneler tekrar tartılarak (1) formülü ile fiber içeriği 
hesaplanmalıdır. 
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Şekil 2. EN 1170-2 test prosedürü (EN 1170-2) 
 

                                          (1) 

 
Bu formülde Gc, m1, m2 ve m3 sırasıyla test öncesi elek ağırlığını, test öncesi numune 
ve elek ağırlığı toplamını ve yıkama sonrası numune ve elek ağırlığı toplamını 
simgelemektedir. Elde edilen elyaf içeriği üretici tarafından öngörülen CETB reçetesi 
ile karşılaştırılmalıdır. 
 
Püskürtme metoduyla üretilenlerin elyaf içeriği ise EN 1170-3(GRCA, 2016) normları 
uyarınca belirlenmektedir. Torba testi olarak da isimlendirilen bu test sonuçları (2) 
formülü yardımıyla değerlendirilmektedir. Bu test uyarınca püskürtme tabancası en az 
30 sn. olacak şekilde çalıştırılarak hazırlanan karışım torbaya püskürtülmelidir. 
 

                     (2) 

 
Bu formülde Gc, m1, m2, m3 ve m4 sırasıyla boş torba ağırlığını, deney öncesi cam elyaf 
rulo ağırlığını, matris ve elyaflı torba ağırlığını ve deney sonrası cam elyaf rulo ağırlığını 
belirtmektedir. Elde edilen sonuçlar üretici reçetesinde öngörülen elyaf içeriğinden 
büyük olmalıdır.  
 
Çökme değeri testi EN 1170-1(GRCA, 2016) standartına uygun olarak yürütülmelidir. 
Test aparatları Şekil-3’de sunulmuştur. En az 200 cm³’lük numune test sırasında 
kullanılmalıdır. Silindir aparatın kaldırılmasını takiben yayılma değeri ulaştığı halka 
cinsinden ya da mm birimi üzerinden kayıt altına alınmalıdır. 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  642 
 

 
 

Şekil 3. Slump test aparatları ve ölçüleri 
 
CETB eğilme dayanımı testleri EN 1170-5(GRCA, 2016) uyarınca 
gerçekleştirilmektedir. Eğilme testinde dört noktalı eğilme cihazı kullanılmaktadır 
(Şekil-4) ve bu test cihazının özellikleri ISO 7500-1(ISO 7500-1, 2015), sınıf 2 
özelliklerine uygun olmalıdır.  
 

 
 

Şekil 4. Eğilme testi makinesi ve numune ölçüleri (EN 1170-5) 
 
Numune uzunluğu ve test açıklıklarının Koşulları Tablo 2’de sunulmuştur. Test 
sonuçlarına göre 28 günlük MOR değerleri kayıt altına alınır ve döküm türüne bağlı 
olarak GRCA(Concrete, 2016) önerilen sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  643 
 

Tablo 2. Eğilme testi numune ve test ölçüleri 
 

Test Numunelerinin kalınlıklarına bağlı olarak uzunluk sınır değerleri ve test açıklıkları 
(mm) 
Kalınlık (d) ≤ 6,7 6,8-10 10,1 -12,5 ≥ 12,6 

Uzunluk (l) 160 225 275 325 

Test açıklığı (L) 135 200 250 300 

 
Test sırasında yükleme hızının 10± 0,3 N/sn. ve düşey yer değiştirme kontrol ünitesinin 
0,03 ±0,003 mm/sn. olmasına dikkat edilmelidir. Numune kırılıncaya kadar teste 
devam edilmelidir (Şekil-5). 
 

 
 

Şekil 5. Eğilme testi yükleme sehim eğrisi (EN 1170-5) 
 
CETB su emme ve kuru yoğunluk değerlerinin belirlenmesinde EN 1170-6 standartı 
kullanılmaktadır(GRCA, 2016). Buna göre test numunelerin hazırlanması Şekil-6’da 
gösterildiği gibi yapılmalıdır. Su emme süreleri, polimer katkısız karışımlar için 24 saat; 
polimerli karışımlar için ise 24 saat ara ölçümü yapılmak üzere, 7 gündür. SU emme 
değerleri (3) formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde mw su emmiş numune 
ağırlığını, md ise etüvde kurutulmuş ağırlığı simgelemektedir. 
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Şekil 6. Su emme ve kuru yoğunluk test numuneleri (EN 1170-6) 
 

                 (3) 

 
Kuru yoğunluk ise; 
 

               (4)  

 
formülüyle hesaplanır.  
 
Hızlandırılmış emme kurutma çevrimleri sonrası eğilme dayanımı testinin sınırlarını ise 
EN 1170-8(GRCA, 2016) standartı belirler. Çevrimler sonrası eğilme dayanımı ise EN 
1170-5’e göre dört noktalı eğilme test cihazı ile normal eğilme dayanımı prosedürü 
izlenerek gerçekleştirilir. 8 adet Referans (R) ve yine 8 adet çevrime girecek olan 
numune (C) hazırlanmalıdır. Numunelerin boyutları küçük ayrıt = (50±2) mm ve büyük 
ayrıt l EN 1170-5’e göre olmalıdır. R numunelerin testleri 28 gün sonra gerçekleştirilir. 
Bu numuneler için 28 güne kadar olan bekleme süresine dair ayrıntılar Şekil-7’de 
sunulmuştur. C numuneleri için ise ilk 28 gün Şekil-8’de görüldüğü gibi R numuneleri 
ile aynıdır. 28. Günden sonra çevrimler başlatılır ve 128. Güne kadar devam ettirilir. 
Ve çevrimlerin sonlanmasını takiben eğilme testleri C numuneleri üzerinde 
yapılmalıdır. 
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Şekil 7. Referans (R) numuneleri hazırlık aşamaları (EN 1170-8) 
 

 
 

Şekil 8. Çevrim (C) numuneleri hazırlık aşamaları (EN 1170-8) 
 

4. Sonuçlar 
 
Bu çalışma kapsamında CETB üretimine dair taze ve sertleşmiş özelliklerinin 
belirlenmesinde kullanılan test yöntemleri detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan 
çalışmaya göre su sonuçlar çıkarılabilir: 
 

 CETB test yöntemlerinin, diğer beton ve kompozitlerden farklı test yöntemleri 
detaylı olarak irdelenmiştir. 

 Klasik betondan farklı olarak özellikle eğilme testlerinin hangi tip numunelerle 
gerçekleştirileceği hususunda bilgiler verilmiştir. Eğilme test numuneleri, klasik 
beton eğilme numunelerine daha ince bir yapıya sahiptir. 

 Numuneler genellikle tüm test yöntemleri için pürüzsüz geniş bir kalıba 
döküldükten sonra istenilen boyutlarda kesilmektedir. Normal beton 
standartlarında benzer bir uygulama görülmemektedir. 

 Yapılan değerlendirmeler ışığında CETB üretimi konusunda yapılacak olan 
gelecek çalışmalara ve CETB test yöntemlerinin daha iyi anlaşılması 
hususunda katkı yapacağı öngörülmektedir.  
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Özet: Beton inşaat sektöründe düşük maliyeti ve uygulanabilirliği gibi artılarıyla 
yaygın olarak tercih edilmektedir. Betonun bilinen en zayıf özelliği ise çekme 
gerilmeleri altındaki düşük dayanımıdır. Çekme gerilmeleri etkisinde oluşan 
çatlaklar betonun öngörülen servis sürelerinin ve dayanıklılığını da düşürmektedir. 
Oluşan çatlaklar vasıtasıyla ilerleyen kimyasallar donatı korozyonuna da neden 
olabilmektedir. Bu çatlakların onarımını sağlamak için kendini onaran beton 
tasarımı son yıllarda büyük bir gelişme kat etmiştir. Bu çalışma kapsamında farklı 
onarım kimyasallarının ve performanslarının değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Beton, kendini onaran beton, beton kimyasalları, kendini 
onaran, kendini onaran beton kimyasalları. 

 

Abstract: Concrete is widely preferred in concrete construction sector with its 
technical superiorities such as low cost and applicability. The weakest property of 
concrete is its low strength under tensile stresses. Cracks caused by tensile 
stresses reduce the projected service life and durability of concrete, as well. 
Chemicals that progress through cracks can also cause reinforcement corrosion. 
In order to repair these cracks, the self-repairing concrete design has undergone a 
great improvement in recent years. In this study, different repair chemicals and 
performances were evaluated. 

Keywords: Concrete, self-repairing concrete, concrete chemicals, self-repairing, 
self-repairing concrete chemicals. 

 

1. Giriş 
 
Portland çimentosunun 1820’li yıllarda geliştirilmesini takiben, beton dünyada en çok 
kullanılan yapı malzemelerinden birisi haline gelmiştir. Bu yaygınlaşma ile çimento 
talebi de patlama yapmıştır. Büyük çimento üreticisi ülkeler incelendiğinde, yıllık 
çimento üretiminin 4,6 milyar ton olduğu görülmektedir(Andrew 2018). Bu üretim 
sırasında açığa çıkan karbon salınımlarının iklim değişiklikleri üzerinde etkileri çok 
fazladır. A.B.D. ile Çin, Endonezya, Hindistan ve Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler büyük 
çevre kirliliğine de neden olmaktadırlar. Bu büyük soruna kalıcı ve sürdürülebilir 
alternatif çözümler bulmak zorlu bir görevdir(Huseien et al. 2019).  
 
Beton aslında üretim süreci, hammadde olanakları ve üstün basınç dayanımı gibi 
özellikleriyle yararlı bir yapı malzemesidir. Ancak, çekme gerilmeleri altında betonun 
çatlak oluşumuna direnmesi çok düşmektedir. Çatlak oluşumu betonun servis ömrü 
boyunca ister plastik ister de sertleşmiş halinde olsun termal, oturma, büzülme ve 
iklimsel etkiler gibi birçok nedenle ortaya çıkmaktadır(Sidiq et al. 2019). Bu çatlak 
oluşumları her ne nedenle oluşursa oluşsun, betonun dayanım ve dayanıklılık 
özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Geleneksel olarak birçok tamir ve bakım 
yöntemleri bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır(Crevello et al. 
2019). Son yıllarda geleneksel yöntemlerin yanında kendini onaran beton üzerine bir 
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çok çalışma yapılmıştır ve birçok kimyasal etkin olarak bu çalışmalar kapsamında 
değerlendirilmiştir(Schlangen and Joseph 2009; ‘Self-healing concrete’ 2010; Van 
Tittelboom and De Belie 2013; Vijay et al. 2017). Bu çalışma kapsamında günümüze 
kadar kendini onaran beton üzerinde yapılmış olan araştırmalar ve bu araştırmalarda 
kullanılan kimyasallar değerlendirilerek, gelecek benzer çalışmalara katkı yapılması 
hedeflenmektedir 
 

2. Literatür incelemesi ve Tartışma 
 
Kendini onaran beton konusunda ilk çalışmayı Malinskii 1973 yılında, çatlakları 
polimerik malzemeler ile onarılmasını sağlayarak gerçekleştirmiştir(Malinskii et al. 
1973). Bu yapılan ilk çalışmayı takiben birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Genel 
olarak günümüze kadar yapılan çalışmalar ışığında kendini onaran betonlar otojen ve 
otonom olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir(Mihashi and Nishiwaki 2012). 
Otojen onarım sınıflandırmasına göre dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan çatlak 
onarımı hedeflenirken, otonomda ise kimyasal yardımıyla çatlak onarımı 
gerçekleştirilmektedir(De Rooij et al. 2013). Bu araştırma kapsamında otojen onarım 
yöntemleri irdelenmemiştir. Gerçekleştirilen çalışmanın akış diyagramı Şekil-1’de 
sunulmuştur ve biyoteknolojik çalışmalar da kapsam dışında tutulmuştur. 
 

 
 

Şekil 1. Literatür taraması ve değerlendirilmesi akış diyagramı 
 
Otonom yöntemlerde onarımın gerçekleşmesi için kimyasal katkı maddeleri özel 
tekniklerle çimento bazlı matris içine karıştırılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan 
yöntemler vasküler ve kapsülleme teknikleridir.  
 
Kapsülleme yönteminde onarım kimyasalları matris içine gönderilmektedir. Farklı 
onarım verimlerine bağlı olarak birçok kapsül ve onarım kimyasalı bu yöntemle 
kullanılmaktadır(Li et al. 2016). Bu yöntemin başarılı olabilmesi için temel 
gereksinimlerden bazıları, kapsüllerin beton karışımı sırasında ve matriste ortaya çıkan 
içsel kuvvetleri karşılayabilmesi ve kapsül sıvısının, kapsül parçalandıktan sonra kolay 
yayılmasını sağlayabilecek şekilde düşük viskositeli olmasıdır. Bu yöntemin verimliği 
kapsül çapı, kalınlığı ve yüzey kaplamasının fonksiyonu ile 
değerlendirilmektedir(Joseph et al. 2010). Carolyn Dry 1994 yılında ilk defa metil-
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metakrilatı onarım kimyasalı olarak polipropilen kapsüller içerisinde kullanmıştır. Bu 
yöntem ile karışımın eğilme dayanımı da artmıştır(Joseph et al. 2010). Li ise  
siyanoakrilatı kullanarak onarımın yanında sertlik değerlerinde de artışı elde etmiştir(Li 
et al. 1998). White mikro kapsülleme tekniği ile disiklopentadieni onarım ajanı olarak, 
üre-formaldehiti ise kapsül malzemesi olarak kullanmıştır(White et al. 2001). Mikro 
kapsülleme yönteminde, kabuk kalınlığı büyük ölçüde mikro kapsül büyüklüğüne 
bağlıdır. Bu katmanın kalınlığı azaldıkça, serbest kalan onarım kimyasalının miktarı 
artmaktadır. Bu konuya yönelik olarak da birçok çalışma gerçekleştirilmiştir(Mostavi et 
al. 2015). 
 
Vasküler yöntem ise temelde insan dolaşım sistemini taklit etmektedir(Souradeep and 
Kua 2016). Bu sistemde tek tek ya da bir ağ sistemiyle beton matrisi içerisine 
yerleştirilen delikli tüplerden oluşmaktadır(Dry 1994). Onarım malzemesi dışarıdan bu 
delikli tüpler yardımıyla beton içerisine gönderilmektedir (Şekil-2). 

 
Şekil 2. Onarım için vasküler teknik yaklaşımı 

 
Dry numuneler üzerindeki çalışmaların yanında, taşıyıcı sistemler üzerinde de bu 
yöntemi denemiştir ve başarılı olmuştur(Dry 2005). Joseph siyanoakrilatı onarım ajanı, 
bor silikat cam tüpü vasküler sistem olarak kullanarak ve yerçekiminin yardımından da 
yararlanarak onarımı gerçekleştirmiştir(Joseph et al. 2011). Sangadji and Schlangen 
gözenekli ağ sisteminden oluşan ve vasküler metoda dayanan bir çözüm önermiştir. 
Buna göre mikro kontroller yardımıyla çatlak oluşumu sırasında alınan sinyallere göre 
onarım ajanı çatlaklara yönlendirilmiştir(Schlangen and Sangadji 2013).  Son yıllarda 
bu yönteme dair çalışmalar gittikçe artmaktadır. 
 
Betonda termo plastik polimerleri yüksek sıcaklıkta sıvı hale geçerler ve bu durum 
beton ve polimerler arasındaki aderansı güçlendirici etki etmektedir (Sasse and 
Fiebrich 1983). Literatürde termoplastik ve termosetlerin onarım kimyasalı olarak 
kullanılmasına dayanan  birçok çalışma mevcuttur(Wool and O’Connor 1981; Kim and 
Wool 1983; Hager et al. 2010). Böylece betonun bakım masrafları düşerken, 
dayanıklılığı servis ömrü boyunca garanti altına alınmaktadır. Kullanılan çeşitli polimer 
tipleri ve verimlilikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre en fazla dayanımın geri 
kazanılmasını sağlayan polimerler epoksi resin ve poliüretandır. 
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Tablo 1. Onarım polimerleri ve verimlilikleri (Sidiq et al. 2019) 
 

Polimer türü Yöntem Verimlilik 

Poliüretan Kapsülleme Dayanım artışı: %54 

Epoksi resin Mikro kapsülleme Dayanım artışı: %190 

Metil metakrilat  Mikro kapsülleme Dayanım artışı: %30,4 

PMMA epoksi Vasküler Dayanım artışı: %50 

Poliüretan Kapsülleme Sertlik artışı: %35 

 
Sodyum silikatlar yaygın olarak tercih edilen onarım kimyasallarındandır. Beton 
matrisinde çözünmemiş Ca(OH)2 ile sodyum silikat reaksiyona girerek hidrotasyon 
ürünü olan C-S-H yapısını oluşturmaktadırlar. Uzun dönemde ise diğer bir reaksiyon 
sonucu ortaya N-S-H (sodyum silikat hidroksil)(Yin et al. 2007) yapısı çıkar. Portland 
çimentosunda sodyum hidroksit bulunduğu için mikro silika ile alkali aktivatörü olarak 
görev yapmaktadır ve yine ortaya N-S-H jeli çıkmaktadır(Kendrick et al. 1998). Huang, 
çimentoyu sodyum silikat mikro kapsülleri ile değiştirerek  betonu onarmayı denemiştir 
ve 28 gün sonunda yapılan üç noktalı eğilme testleri sonucu en iyi sonucu % 20 
konsantrasyonlu kapsüllerde elde etmiştir(Huang and Ye 2011).Pelletier ise poliüretan 
kapsüllü sodyum silikat ile betonda onarımı denemiştir. Mikro kapsülleri betona karışım 
hacminin %2’sini teşkil edecek şekilde eklemiştir. 28 günlük kür süresini takiben 
yapılan testlerde %26’lık eğilme dayanımı, %19’luk basınç dayanımı ve %85’lik tokluk 
artışı elde etmiştir. Bu kapsamda da birçok araştırma yapılmıştır. Sodyum silikatların 
onarım ajanı olarak kullanılmasının betonda dayanımına etkisi Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2. Sodyum silikatın dayanıma etkisi (Sidiq et al. 2019) 
 

Yöntem Test metodu Verimlilik 

Sünger ve balmumunda 
muhafaza 

Üç noktalı eğilme Sertlik artışı: %30 
Eğilme Dayanımı 
artışı: %30 

Kapsülleme Üç noktalı eğilme Yük artışı: %17 

Mikro-kapsülleme  Üç noktalı eğilme Eğilme Dayanımı 
artışı: %26,2 

Mikro-kapsülleme Ultrasonik dalga 
yayılımı 

Sertlik artışı: %12,3 
 

 
Minerallerin çimento bazlı matrislerde kullanımı, hidrate olmamış çimento parçacıkları 
ile reaksiyona girmeleri nedeniyle potansiyel değişiklikler yapabilir. Son yıllarda 
magnezyum oksitler daha çok otojen onarımlar için kullanılmaktadır. Otonom 
yöntemlerle elde edilen kazanımlar ise literatürden derlenerek Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3. Sodyum silikatın dayanıma etkisi (Sidiq et al. 2019) 
 

Yöntem Test metodu Verimlilik 

Bentonit kili ile 
karıştırma 

Üç noktalı eğilme Dayanım artışı: %65 
 

Kapsülleme Üç noktalı eğilme Yük geri kazanımı: %12 

Beton ile karıştırma  Üç noktalı eğilme Basınç Dayanımı 
artışı: %5 

Kapsülleme Üç noktalı eğilme Yük geri kazanımı: %6 

 
 
3. Sonuçlar 
 
Betonların kendi kendini onarma konusui üzerine yapılan literatür taramasına 
dayanarak çimentolu malzemelerin kimyasallar yardımıyla kendilerini onarmaları 
karmaşık kimyasal reaksiyonların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Polimerler ve 
kimyasal bileşikler etkin olarak görev yapmaktadır. Onarım polimerleri kullanılarak en 
iyi sonuç mikro-kapsülleme yöntemi ile epoksi ve poliüretan kullanılarak elde edilmiştir. 
Sodyum silikatların kullanılmasıyla ise sünger ve balmumunda muhafaza tekniğiyle 
gerçekleştirilen yöntem ile en olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yapılan bu çalışma ile 
gelecekte yapılacak olan kendini onaran beton konulu araştırmalara katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Özet: Beton, yaygın kullanım alanıyla temel yapı malzemelerden biri olarak bilinir. 
Yüksek tüketimi nedeniyle, inşaat betonunda granit ve çakıl gibi normal ağırlıktaki 
agregalar, doğal taş birikintileri çarpıcı biçimde azalmıştır. Yüksek miktardaki bu 
tüketim doğal çevreye zarar vermektedir. Sonuç olarak, sürdürülebilir malzemelere 
olan ihtiyaç açıkça ortaya çıkmıştır. Hafif beton yapının kendi ağırlığını ve 
boyutlarını azaltarak betonun çevresel etkisini azaltmakta yardımcı olabilir. Beton 
tüketimini azaltmak amacıyla hafif beton tercih edilmesi beton kullanımının çevresel 
etkisini azaltırken aynı zamanda sürdürülebilir malzeme gelişimine de katkıda 
bulunur. Hafif betonun dayanımı, çeşitli inşaat projelerinde hafif beton kullanımı için 
önemli bir kriterdir ve belirli değerlerden daha yüksek olması gerekir. Hafif betonun 
mekanik özelliklerini iyileştirmek için, lifler yaygın olarak kullanılır. Bu lifler temel 
olarak 3 ana sınıfa ayrılabilir; metalik, sentetik ve doğal. Karbon, cam, çelik, kauçuk, 
atık kablo çeliği ve cam, çeşitli avantajları için yaygın olarak kullanılan lif 
türlerindendir. Bu çalışmanın temel amacı, çeşitli fiber katkıların ve özellikle çelik 
ve cam elyafların hafif betonların basınç dayanımları üzerindeki etkisini 
incelemektir. Bu çalışma az rastlanan çelik ve cam fiber katkılı betonlara dair 
literatür taraması sonucu elde edilen verileri de sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hafif Beton, Fiber katkı, basınç dayanımı, beton. 

Compressive Strength Evaulation of Fiber Added Light Weight Concrete 

Abstract: Concrete is known as one of the fundamental materials in construction 
with its high amount of use. Due to its high consumption, the normal weight 
aggregates (NWAs), such as granite and gravel, in construction concrete, natural 
stone deposits decreased dramatically. Such amount of usage caused damages to 
the natural environment. Consequently, the need for sustainable materials has 
become obvious, in the recent years. Lightweight concrete (LWC) can be helpful 
material in reducing environmental effects of conventional concrete by decreasing 
self-weight and dimensions of the structure. In order to reduce self-weight of 
concrete artificial aggregates are used, and it also contributes to develop a 
sustainable material. Strength of LWC is vital criteria for utilization of LWC in 
various construction projects and needs to be higher than certain values. In order 
to improve light weight concrete properties, fibers are commonly used. Influence of 
fibers on mechanical properties of LWC has been investigated by the researchers  
. These fibers can be mainly divided in to 3 main types; metallic, synthetic and 
natural.  Carbon, glass, steel, rubber, waste cable steel and glass are commonly 
used fibers for their various advantages. The main objective of this study to 
understand the influence of various fibers on the compressive strength and 
especially steel and glass fibers on LWC. Due to lack of enough data about 
utilization of SF and GF in LWC, this study aims to explore impact of SF and GF on 
LWC and provide numeric data from literature review.  

Keywords: Lightweight concrete, fiber addition, compressive strength, concrete. 
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1. Giriş 
 
Beton, yüksek kullanım miktarıyla inşaat işlerinde temel yapı malzemelerden biri olarak 
bilinir. İnşaat betonunda granit ve çakıl gibi normal ağırlıktaki agregalar (NAA) yüksek 
miktarlarda kullanımı sebebiyle doğada bulunan  doğal taş birikintileri miktarı önemli 
miktarda azalmıştır. Bu tür bir kullanım, doğal çevreye telafi edilemez zararlar vermiştir. 
Sonuç olarak, sürdürülebilir malzemelere olan ihtiyaç son yıllarda 
belirginleşmiştir(Alengaram, Muhit and Jumaat, 2013) .  
 
Hafif beton (HB) yapının kendi ağırlığını ve boyutlarını azaltarak betonun çevresel 
etkisini azaltmada yardımcı olabilir. Betonun kendi ağırlığını azaltmak için yapay 
agregalar kullanılır ve ayrıca bu da alternatif sürdürülebilir bir malzeme geliştirilmesine 
katkıda bulunur(Zi et al., 2014).  
 
Hafif beton çok yönlü bir malzeme olarak tanımlanmaktadır ve inşaat endüstrisi son 
yıllarda bu malzemeye büyük önem vermiştir. LWC'nin kuru fırın yoğunluğu 300-2000 
kg / m3 aralığında ve bir küpün basınç dayanımı 1 ila 60 MPA arasındadır(Hamad, 
2017). 
 
Hafif betonun dayanımı, yapı işlerinde kullanılması için önem teşkil ederken aynı 
zamanda belli değerlerin üstünde olması gerekmektedir. Bu amaçla hafif beton 
özelliklerini iyileştirmek için, lifler yaygın olarak kullanılır. Liflerin hafif betonun mekanik 
özelliklerine etkisi araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Alengaram et al., 2017; Zhou 
and Brooks, 2019) . Bu lifler temel olarak 3 ana sınıfa ayrılabilir; metalik, sentetik ve 
doğal. Karbon, cam, çelik, kauçuk, atık kablo çeliği ve cam, sağladıkları çeşitli 
avantajları dolayısıylaf yaygın olarak kullanılan fiber/elyaflar malzemelerdir. 
Diğerlerinin yanı sıra çelik lifler (ÇL) çoğunlukla normal ve hafif betonun basınç 
dayanımını arttırmak için kullanılır.   
 
Birçok araştırmacı elyafın HB mekanik davranışları üzerindeki etkisine odaklanmıştır. 
Son çalışmalar, ÇL ekleyerek basınç dayanımının arttırılabileceğini kanıtlamıştır. 
Ayrıca, bükülme mukavemeti ve kopma gerilmesi de önemli ölçüde artmıştır(Libre et 
al., 2011). HB, normal ağırlıktaki betona kıyasla düşük kesme kapasitesiyle bilinir. Bu 
noktada araştırmacılar çelik fiber ekleyerek bu eksikliğin giderilmesi üzerine 
çalışmışlardır.  
 
Diğer bir çalışmada (Fashandi, Pakravan and Latifi, 2019) halı atıklarının hafif 
betondaki etkisini incelenmiştir. ÇL ilave edilmiş betondan farklı olarak, basınç 
dayanımı, %1, % 2 ve% 3 oranlarında azalırken, halı atığı kullanılması durumunda bu 
oranlar % 5,39, % 8,49 ve %14,76 olmaktadır. Eğilme dayanımı, basınç dayanımı ile 
benzer bir eğilim gösterir. Kuru yoğunluğun değişimi % 4 ila% 14 oranında azalış 
göstermektedir. Bu nedenle, halı atıklarının kullanılması betonun hem basınç hem de 
eğilme dayanımı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Halı atığı ilave edilen numunelerin 
su emilimi% 6,8 ve% 9,3 aralığındadır. Açıkçası, betonun su emilimi önemli ölçüde 
artmıştır. Atık malzemenin daha yüksek gözenekliliği, artışın arkasında yatan 
sebeplerden biridir. 
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2. Basınç Dayanımı 
 
Lif katkıların hafif betonun basınç dayanıma etkileri bir çok araştırmaca tarafından 
incelenmiş, değişik liflerin hafif betonun basınç dayanımına etkileri detaylı olarak 
irdelenmiştir. 
 
Atık halıların hafif betona etkileri araştırılmıştır. Halı atıklarının betonda kullanımı 
sonucu betonun kuru ağırlığının azaldığı gözlemlenirken basınç dayanımının da 
azaldığı tespit edilmiştir. %3 atık halı kullanılması durumunda beton numunelerinin 
dayanımı %14 oranında azalmıştır (Fashandi, Pakravan and Latifi, 2019) .  Atık halının 
birim ağrılı yerine kullanıldığı agregaya oranla daha düşük olduğu için betonun 
ağırlığındaki düşüş bununla açıklanabilir. Yine atık halı agregaya göre daha az 
dayanım gösteren bir malzeme olduğu için betonun basınç dayanımındaki düşüş de 
beklenmedik bir durum değildir. 
 
Uçucu külün hafif betondaki etkisi incelendiğinde ağırlığı önemli miktarda düşürdüğü 
gözlemlenmiştir. Bu çalışmada çelik fiberin basınç dayanımını artırdığı fakat hem çelik 
fiber hem de silika yerine uçucu kül kullanıldığında basınç dayanımının çelik fiber/silika 
içeren beton karışımına göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir(Zhou and Brooks, 
2019).  
 
Normal ve yüksek dayanımlı betonda olduğu gibi hafif betonda da çelik fiberin etkisi bir 
çok araştırmaya konu olmuştur (Balendran et al., 2002; Bagheri and Ghaemian, 2004; 
Zhou and Brooks, 2019).  
 
Palmiye ağacı kabuğunun öğütülerek agrega olarak kulllanıldığı deneyde; hafif 
betonda çelik fiberlerin hafif betonun dayanımına katkısı incelenmiştir. Çelik fiber 
yaklaşık olarak %8 olarka dayanımı arttırmakta iken, çalışmada silika kumu miktarı 
azaltmış ve dayanımın düştüğü gözlemlenmiştir. Silika kumunun azalmasıyla 
meydana gelen dayanım düşüşü yine çelik fiber eklenerek giderilmeye çalışılmıştır. 
Çelik fiberin eğilme dayanımına etkisi de basınç dayanımındaki gibi gözlemlenmiştir. 
Artan çelik lif eğilme dayanımını artırırken, hem çelik lifin hem de silika kumun azalması 
ile eğilme dayanımı da azalmıştır (Mo et al., 2017). Aynı çalışma palmiye ağaç 
kabuğunun kullanımının artmasıyla beton numunelerinin ağırlığının önemli miktarda 
azaldığını göstermiştir. Bu oran 14- 17% olarak gözlemlenmiştir. Bu miktar betonun ölü 
yükünde önemli bir azalmadır. Aynı numunelerin su emilimi %3.1- % 6.2 olarak tespit 
edilmiştir ki bu oran bu oran iyi beton olarak tanımlanan beton numunlerindeki orana 
çok yakındır. 
 
Yapılan çalışmada beton numunelerde çimento/su oranı sabit tutulmuş ve her bir 
numude hafif agrega oranı sabit iken ince agrega ve kauçuk oranları değiştirilmiştir. 
Kauçuk oranı arttıkça ince agrega da azalmış ve agreganın eksilmesiyle azalması 
beklenen basınç dayanımı kauçuk oratnı artırılırak  sonuç gözlemlenmiştir. Kauçuk 
agrega kadar güçlü malzeme olmadığından hem agreganın miktarının azalması hem 
de kauçuk oranının artmasıyla basınç dayanımında ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir. 
Benzer şekilde  bu numunelerde eğilme dayanımını da ciddi miktarda azalmıştır. (Lv 
et al., 2015).  
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Çelik liflerin hafif beton kayma davranışı üzerindeki etkisi gözden geçirilmiş ve sonuçlar 
ÇL'nin kayma davranışı gelişimine katkıda bulunduğunu göstermektedir.  
% 0.5 SF ilavesi, kayma direncini 50,7 kN'den 76,6 kN'a yükseltmiştir, bu da fiber 
ilavesiz betondan% 51 daha yüksektir. Benzer şekilde, SF ilavesi% 1.0 olduğunda, 
kayma direnci arttırma% 68 olarak belirlenmiştir (Mo et al., 2017). 
 
Diğer bir çalışma  doğal ponza taşı içeren hafif betonda çelik ve polipropilene fiberlerin 
etkisini incelemiştir. Çelik liflerin tek başına kullanıldığı hafif betona benzer şekilde 
beton numunlerin basınç dayanımının %30 oranında arttığı görülmüştür. Eğilme 
dayanımı da aynı şekilde  %25 oranında artışlara sebep olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Bazalt lifi aynı zamanda çevre dostu malzeme olarak kabul edilir ve daha az maliyeti 
araştırmacılar tarafından  incelenmesini teşvik eden için başka bir nedendir.Cam lifli 
(CL) hafif betonlara dair literatürde sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bununla birlikte, 
yakın tarihli bir çalışma(Hamad, 2017) ,% 0,06 oranında cam elyaf içeren HB'un,% 0 
oranında cam elyaf ilaveli HB'dan% 7-11 daha yüksek basınç dayanımı gösterdiğini 
bildirmiştir. Basınç dayanımı farkı, daha yüksek CL ilavesi seviyesi ile artar. Benzer 
şekilde (Hilles and Ziara, 2019), CL % 0.00 ila 0.06 oranında kullanıldığında, basınç 
dayanımının 57.85 MPa'dan 66.01 MPa'ya kadar yükseldiğini doğrular. Ayrıca, CL 
miktarı% 0.06'dan yüksek olduğunda, basınç dayanımı artışının önemsiz olduğu 
belirtilmektedir. Öte yandan, çekme gerilmesi, CL'nin% 0,00'den% 1,2'ye 
yükselmesiyle artış eğilimindedir. Yarma gerilmesindeki artış, basınç dayanımından 
daha yüksektir. 
 
3. Sonuç 
 
Hafif betonun bilinen ilk örneği milattan önce 275 de yapılan Cosa Port’tur (ACI 
Committee 213, 2013). Tarih boyunca da insanlık yapı malzemesi olarak betonu 
kullanmış ve uygarlık gelişim süresince beton bir çok alanda insanlığa hizmet etmiştir. 
Bununla beraber doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliğinin artmasıyla insanlık bu 
sorunların çözümü için alternatif yollar bulmaya çalışmıştır.  
 
Hafif beton temel anlamda çevresel sorunlara karşı daha uygun bir ürün olarak 
görülebilir. Bu ürün agrega ve çimentonun kulllanımındaki alternatifler ile doğal 
kaynakların daha kontrollü kullanılmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak atık lastik, 
kablo, süngeri , çelik gibi ürünlerin kullanılması özelliği ile de doğaya atık olarak 
bırakılan malzemelerin hem geri dönüşümü hem de beton ihtiyacının karşılanması 
yanıyla kullanıcılara büyük avantajlar sunmaktadır. 
 
Kuşkusuz hafif betonun  belirlenen  mühendislik özellikleri karşılar nitelikte olması 
gereklidir. Kullanım alanına göre hafif betonun içinde kullanılacak malzemeler ve lifler 
belirlenebilir. Burada asıl önemli olan betonun hangi  amaça hizmet edeceğinin 
belilrnmesi ve asıl ön plana çıkan niteliklerin (örneğin: basınç dayanımı, durabilite, 
pürüzsüzlük vb.) belirlenmesidir. Ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda çimento, agrega 
gibi doğal kaynaklardan elde edilen ürünlerin beton imalatında daha kontrollü 
kullanılması sağlanabilir. Ek olarak ihtiyaça uygun atık lifelerin betonda 
değerlendirilmesi sağlanırken hem sürdürülebilir ürün elde edilir hem de geri dönüşüm 
sağlanmış olur. Bu açıdan bakıldığında hafif betonlar hem mühendislik ihtiyaçlarını 
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karşılayan normal betona alternatif bir ürün iken, aynı zamanda da normal betona 
kıyasla daha çevre dostu bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Özet: İnşaat projeleri içerdikleri aktivite sayısı ve kaynak biçimleri bakımından 
karmaşık ve yönetilmesi zor projelerdir. Bu projelerin zamanında ve bütçesini 
aşmadan tamamlanması için proje yönetim ve proje planlama programları 
(Primavera P6, MS Project, TILOS vb) yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu 
programlar kritik yol metoduyla çalışmakta ve aktiviteler arası bağlantılar, aktivite 
süreleri ve takvim çalışma günlerini göz önünde bulundurarak aktivitelerin 
başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemektedir. Projenin kapsamı gereği bazen aynı 
proje içinde birden fazla çalışma takvimi kulllanılabilir. Örneğin yabancı bir firmanın 
kendi ülkesi dışında bir proje yapması durumunda merkez ofisi ile proje çalışanları 
farklı takvimlere tabii olacaktır. Benzer şekilde firma başka ülkelerden ekipman, 
hizmet alımı yaptığı zaman ikinci bir takvime göre iş programını belirlemek zorunda 
kalacaktır. Bu durum iş aktivitelerin ve projenin bitiş tarihini etkileyeceği için hassas 
bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu çalışmada birden fazla çalışma takvimi 
tanımlanan iki iş programı yazılımının çalışma prensipleri incelenmiştir. Aktiviteler 
arası bağlantı biçimleri ve bu aktivitelerin sahip oldukları takvime göre öncül ve ardıl 
aktivitelerin başlangıç/bitiş tarihleri nasıl etkilenir konusu örnekler ile 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Proje Planlama, MS Project, Primavera. 

Comparison of Primavera P6 and MS Project Planning Softwares with Multiple 
Calendars 

Abstract: Construction projects are complicated and difficult to be managed in 
terms of having high number of activities and types of resources. In order to 
complete these projects on the planned end date, and without exceeding the 
budget project management and project planning software such as; Primavera P6, 
MS Project, TILOS etc. are widely utilised. These software work based on critical 
path method and determine start/finish dates of the activities by considering 
relationships between the activities, durations and the calendars used in the 
schedule. Depending upon scope of the project, having multiple calendars in the 
schedule can be necessary. For instance; if a company is performing a project 
outside of the its own country, the headquarter office and the construction team will 
have to follow two different calendars at the same time. Similarly, when the 
company imports equipment, material or service, the dates must be determined 
based the second calendar. Since this affects the end dates of activities and project 
finish date, it deserves sensitive approach. In this study, two different project 
planning software with multiple calendars are reviewed. The subject of How 
start/finish dates of the activities are affected according to calendars, start and 
finish dates of predecessor/successor activities has been investigated by reviewing 
examples. 

Keywords: Project Planning, MS Project, Primavera. 

 
Giriş 
 
Gelişen teknoloji, gelişen inşaat yapım teknikleri ve ortaya çıkan gerek kamu gerek 
özel sektör ihtiyaçları ile inşaat projeleri içerik ve tasarımları açısından gelişme 
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göstermektedir. Ortaya çıkan karmaşık tasarımlar müteahhit firmaların ve aynı 
zamanda proje yöneticilerinin sorumluluğunu artırırken, projenin planlanan zamanda 
ve bütçesinde bitirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluğa bir de müteahhit firmaların 
farklı ülkelerde iş yapmaları eklenince; farklı iş gücü, çalışma kültürü ve tedarik 
zincirine dair olan bilinmezler de artarak projenin zaman ve bütçe bileşenlerini 
başarılması zor hedef haline getirmektedir.  
 
Tüm bu karmaşıklıkların ve zorlukların üstesinden gelmek için inşaat projelerinde 
yapılacak olan iş kalemleri, kontrat içerikleri, ekipman ve malzeme lojistik işleri ve 
kaynakların detaylı şekilde incelieniz belirlenmesi gereklidir. Proje yönetiminde sıkça 
karşımıza çıkan planlama; doğru kararların alınması ve buna göre gerekli eylemlerin 
belirlenmesini sağlar. Hangi işin ne zaman ve nasıl yapılacağını belirlemeye yaran 
planlama projelerin başarılı şekilde tamamlanması için olmazsa olmaz bir 
gereksinimdir(KUTLU, 2001) . Planlamaya ne kadar çok zaman harcanırsa planın 
işlemesi için o kadar az zaman harcanacaktır. Projenin başarısı doğrudan proje 
planlamasıyla ilgilidir.  Planlamanın ilk amacı proje takımına neyin ne zaman nasıl ve 
hangi kaynakla ile yapılmasını söyleyecek yeterli detayda bir rota çizmektir(‘Jack R. 
Meredith, Samuel J. Mantel Jr. - Project Management A managerial Approach’, 2011). 
Bu açıdan bakıldığında planlama projenin yol haritasını oluşturmaktadır. 
 
1980’li yıllardan beri Türk Müteahhitlik Firmaları yurtdışında özellikle Ortadoğu, Rusya 
ve Orta Asya ülkelerinde büyük çaplı projeler hayata geçirmiştir. Bu projelerde projenin 
çalışma takvimi projenin olduğu ülkeye göre olurken, şirketin merkez ofisi, varsa 
yabancı tasarım firmaları, ve diğer ülkelerden gelecek olan malzeme-ekipmanlar 
kendilerine özgü çalışma takvimi takip etmektedirler. Bu durumun proje iş programına 
da yansıtılması gerekmektedir. Sonuç olarak inşaat projesinde birden fazla takvim ile 
çalışılacaktır. Bu takvimler farklı çalışma ve tatil günlerine sahip olabilir. Birbiriyle 
bağlantılı aktivitelerde farklı çalışma takvimi olduğunda bu bağlantıların detaylı 
incelenmesi gerekmektedir. 
 
Literatür incelendiğinde MS Project ve Primaveranın birden fazla takvim içeren 
projelerle çalışmalarının karşılaştırılmasını anlatan yeterli sayıda çalışma yoktur. Bu 
nedenle bu çalışma yürütülmüş ve birden fazla takvimin yer aldığı iş programlarında 
MS Project ve Primaveranın çalışma biçiminin karşılaştırılarak farklılıklarından 
bahsetmektir. 
 
Kritik Yol Metodu 
 
Kritik yol metodu 1950’li yıllarda keşfedilmiştir ve günümüzde inşaat, yazılım, üretim 
gibi değişik sektörlerde yaygın şekilde kullanılmaktadır (Christopher Carson, 2014). 
Öncelikle iş programında yer alacak aktiviteler, her bir aktivitenin süresi ve bu 
aktiviteler arası bağlantı tipleri belirlenir. Kritik yol iş programındaki belli bir dizide 
baglantılı olan, projenin başından sonuna kadar giden bir aktivite/ kilometre taşı zinrici 
olarak görülebilir. Bu zincirdeki herhangi bir aktivitenin gecikmesi projenin bitiş tarihini 
de ileriye taşıyacak diğer bir deyişle geciktirecektir (Mubarak, 2010). Kritik yolda yer 
alan aktivitelerin bollukları sıfır’dır. 
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Temel Kurallar 
 

 Aktivitenin ikiye ayrılması mümkün değildir. Bu yüzden eğer bir aktivite 
başlangıç süresi veya başladıktan sonra tatil gününe isabet ediyorsa, aktivitenin 
kalan kısmı ya da başlangıcı takip eden ilk iş gününde olur. 

 Bir aktivitenin erken başlama tarihi (EBT) ya da erken tamamlanma tarihi (ETT) 
öncülüne göre hesaplandığında, o aktivitenin takvimine göre çalışma gününe 
isabet etmiyorsa, erken başlama/tamamlanma tarihi bu aktivitenin takvimine 
göre ileri yönde ilk çalışma gününe ertelenir. 

 Ardılına göre bir aktivitenin geç başlama tarihi (GBT) ve geç tamamlanma tarihi 
(GTT) hesaplanırken bu aktivitenin takvimine göre tatil gününe denk geliyorsa, 
bu tarih bir önceki çalışma gününe çekilir(Kim and de la Garza, 2005). 

 1 çalışma günü bir takvim gününün sabahında başlar ve aynı takvim gününün 
çalışma saatinin sona erdiği akşam tamamlanır. 

 
Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada MS Project ve Primavera yazılımları kullanılmıştır. Bu yazılımlarda farklı 
çalışma günleri olan takvimlerin eklenmesi durumunda aktivitelerin bağlantı tipleri 
(başlangıç-başlangıç, başlangıç-bitiş,bitiş-bitiş,bitiş-başlangıç,((SS,SF,FF,FS))  ve 
gecikme verileri göz önünde bulundurularak başlangıç ve bitiş tarihlerinin iki farklı 
programda nasıl hesaplandığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında MS Project ve 
Primaverada örnek olaylar oluşturulmuş ve bu örneklemelerde bağlantı tipleri 
incelenmiştir. Takvim 1 standart çalışma günlerini içermektedir. Sonuç olarak takvim-
1’de Cumartesi ve Pazar günleri tatil günleri olarak tanımlanmıştır. Takvim-2’de ise 
Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri tatil günü olarak tanımlanmıştır. Bu iki 
takvimi esas alan aktivitelerin bağlantı biçimleri ve bu bağlantılara ek olarak tanımlanan 
gecikmeler (lag) aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihini etkilemektedir. Bu çalışmada 
aktiviteler ve bağlantı tipleri ile ileriye doğru hesaplama (forward pass) ve geriye dönük 
hesaplama(backward pass) olarak iki bölümden oluşacaktır. Örnek olay 
incelemelerinde X,Y,Z ve V aktiveteleri kullanılmıştır. Her örnek olayda ilk aktivitenin 
başlangıç tarihi 13 Mayıs 2019’dur. MS Project’te aktivitenin başlangıç tarihine kısıt 
koymamak maksatlı olarak öncesine bir başlangıç aktivitesi atanmış ve yine örnek 
olayda incelenecek ilk aktivitenin 13 Mayıs 2019’da başlaması sağlanmıştır. 
 
Primavera ve MS Project Karşılaştırılması 
 
Hem MS Project hem de Primaverada tanımlanan iki takvim Tablo 1’de gösterilmiştir 
 

Tablo 1. Çalışma takvimleri 
 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

Takvim1 İş günü 
İş 
günü İş günü İş günü İş günü Tatil Tatil 

Takvim2 İş günü 
İş 
günü İş günü Tatil Tatil Tatil Tatil 
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İleri Doğru Hesaplama 
 
Bitiş- Başlangıç (Finish-to-Start) 
 
Bir aktivitenin aktivetinin başlaması için öncül aktivitenin başlaması durumudur. Öncül 
aktivite bitmeden bu aktivite başlayamaz. Ardıl aktivite öncül aktivite öncül aktivitenin 
hemen bitişinde yahıt takip eden ilk iş günü ve sonrasında başlayabilir. Gecikme 
zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten çıkarılır. 
 

 
 

Şekil 1. Primavera Örnek olaylar 1-5 
 

 
 

Şekil 2. MS Project örnek olaylar 1-5 
 
Şekil 1 ve şekil 2 ‘de örnek olaylar incelenmiştir. Burada örnek olay 2 incelemesinde 
MS Project ardıl aktivite olan ve Y (4 gün tatil günü olan takvim) primaveraya göre 1 
gün geç başlayıp 1 gün geç bitmektedir. 
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Başlangıç-Başlangıç (Start to Start) 
 
Bu bağlantı biçiminde, ardıl aktivite öncül aktivtenin başladığı gün ile aynı zamanda ya 
da daha sonrasında başlayabilir. Gecikme zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten 
çıkarılır. 

 

 
 

Şekil 3. Primavera örnek olaylar 6-7 
 

 
 

Şekil 4. MS Project örnek olaylar 6-7 
 
6. ve 7. örnek olaylarda iki yazılım da aynı sonucu vermiştir. Bu sonuçlar Şekil 3 ve 
Şekil 4’de görlebilir. Bu olaylarda 2 nolu takvime göre çalışan aktivite Z’dir. 
 
Başlangıç-Bitiş (Start to Finish) 
 
Bu bağlanti tipinde ardıl aktivitenin öncül aktivitenin başlangıç tarihinde ya da daha geç 
bir tarihte bitmesi gerekmektedir. Gecikme zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten 
çıkarılır. 
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Şekil 5. Primavera örnek olaylar 8-9 
 

 
 

Şekil 6. MS Project örnek olaylar 8-9 
 
Şekil 5 ve Şekil 6 daki örnek olaylarda z aktivitesi 2 nolu takvime göre çalışmaktadır. 
 
Bitiş-Bitiş (Finish to Finish) 
 

 
 

Şekil 7. MS Project örnek olaylar 10-11 
 
Bu bağlantıda; ardıl aktivite öncül aktivitenin bittiği tarihte ya da daha sonrasında 
bitmelidir.  Gecikme zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten çıkarılır. 
 

 
 

Şekil 8. Primavera örnek olaylar 10-11 
 

Şekil 7 ve Şekil 8 de görünen örnek olaylarda Z aktivitesi iki nolu takvime göre 
çalışmaktadır. 
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Geriye Doğru Hesaplama 
 
Geriye doğru hesaplama ileri hesaplama tamamlandıktan sonra başlar. Geriye doğru 
hesaplamada her bir aktivitenin geç tarihleri (geç başlama LST ve geç bitme LFT) için 
her bir ardıl aktivitenin geç tarihlerine göre hesaplama yapılır. 
 
Bitiş-Başlangıç (Finish to Start) 
 

 
 

Şekil 9. Primavera örnek olaylar 14-15 
 
Ardıl aktivite öncül aktivitenin bittiği tarihte ya da daha sonrasında başlayabilir. 
Gecikme zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten çıkarılır. 
 

 
 

Şekil 10. MS Project örnek olaylar 14-15 
 
Şekil 9 ve Şekil 10 da geç iki nolu takvime göre çalışan aktivite Y’dir. Şekil 9 ve Şekil 
10 da görülen örnek olaylarda Y aktivitesi 2 nolu takvime göre çalışmaktadır. 
 
Başlangıç-Başlangıç (Start to Start) 
 

 
 

Şekil 11. Primavera örnek olaylar 17-18 
 
Bu ilişkiye sahip ardıl aktivite öncül aktivitenin başladığı tarihte yahut daha sonrasında 
başlamalıdır. Gecikme zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten çıkarılır. 
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Şekil 12. MS Project örnek olaylar 17-18 
 
Şekil 11 ve Şekil 12’ de görülen örnek olaylardar Y aktivitesi 2 nolu takvime göre 
çalışmaktadır. 
 
Başlangıç- Bitiş (Start to Finish) 
 
Bu bağlantı tipinde ardıl aktivite öncül aktivitenin başlangıç gününün öncesinde ya da 
sonrasında bitmelidir. Gecikme zamanı bu tarihe eklenir ya da bu tarihten çıkarılır. 
 

 
 

Şekil 13. Primavera örnek olaylar 21-22 
 

 
 

Şekil 14. MS Project örnek olaylar 21-22 
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Şekil 13 ve Şekil 14’ de görülen örnek olaylarda Y aktivitesi 2 nolu takvime göre 
çalışmaktadır. 
Başlangıç- Bitiş (Start to Finish) 
 

 
 

Şekil 15. Primavera örnek olaylar FF 
 
Şekil 15’te görülen örnek olayda X aktivitesi 2 nolu takvime göre çalışmaktadır. 
 
Sonuç 
 
Yapılan çalışmada (Kim and de la Garza, 2005) tespit edilen, primaveranın başlangıç-
bitiş bağlantı tipinde ardıl aktivitenin erken bitiş tarihini hesaplanırken yapıldığıdır. Bu 
durum; 
 

 
 

Şekil 16. Primavera yanlış hesaplama 
 
Şekil 16’daki bağlantı tipine göre kurgulandığında meeydana gelmektedir.2 nolu takvim 
ile çalışan Z(B)  ardıl aktivitesinin erken bitiş tarihi öncül aktivitenin takvimine göre  bir 
önceki çalışma gününe gelmektedir. Örnek durumda gösterildiği gibi Y aktivitesi 8. 
Günde başlıyor bu nedenle bunun başlangıç-bitiş ardılı olan aktivite 7. Günün(19 
Mayıs 2019) bitiminde ya da daha sonrasında başlamalıdır. 7. Günün bitimi 8. (20 
Mayıs 2019) Günün başlangıcına eşittir ve bu tarih de öncülün takvimine göre tatil 
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günün takip eden ilk çalışma günüdür. Bu nedenle takvim 2 ye göre çalışan aktivite Z 
için en erken bitiş tarihi 5. Günün (17 Mayıs 2019) sonudur ve bu aktivite 5. Günün 
sonundan önce herhangi bir tarihte bitemez.  Bu durum Örnek olay LL, ki yeni sürüm 
primavera kullanılmıştır, ile denenmiş ve durumun düzeltildiği kanıtlanmıştır. Önceki 
çalışmada bu durum denenmiş ve ardıl aktivite Z nin erken bitiş tarihi 8. Gün (olarak 
belirlenmiştir.  3. Gün şimdiki takvime göre 20 Mayıs 2019’dur. Bu durum Şekil 17’de 
görülebilir.  
 

 
 

Şekil 17. Primavera düzeltilmiş versiyon 
 
Örnek olay 2 ve örnek olay 2R durumları incelendiğinde iki farklı aktivite arasında bitiş-
başlangıç bağlantısı ve gecikme zamanı olduğunda (öncül aktivite takvim 1’e göre 
çalışırken ardıl aktivite takvim 2’ye göre çalışmaktadır); MS Project yazılımında ardıl 
aktivite aradaki gecikme zamanını kendi takvimine göre çalışma günlerinden 
kullanırken, Primavera bekleme zamanını öncül aktivitenin takvimine göre 
kullanmaktadır. Bu durum da ardıl aktivitelerin başlama ve bitiş tarihlerinin farklılık 
göstermesine sebep olmaktadır. 2 nolu duruma ek olarak 2Revised örnek olayında lag 
artırılmış ve tekrar benzeri bir deneme yapılmıştır. Şekil 18 ve şekil 19’da görülebilir. 
 

 
 

Şekil 18. Primavera örnek olay 2 ve 2Revised 
 

 
 

Şekil 19. MS Project örnek olay 2 ve 2Revised 
 

Bu duruma bir örnek de 6 nolu örnek olay gösterilebilir. Z aktivitesinin öncülü Y 
aktivitesi ve Y aktivitesinin başladığı günden (Başlangıç-Başlangıç bağlantı tipi) 1 gün 
sonra başlaması gerekiyor. Eğer Z aktivitesi 2. Nolu takvime göre çalışmıyor olsa 
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başlama tarihi Ynin başlama tarihi +1 gün olacaktır. Bu durumda 16 Mayıs Perşembe 
+1 gün 17 Mayıs Cuma günü bu aktivite başlamalıdır. Oysa Z aktivitesinin çalışma 
günleri 2 nolu takvime göre belirlenmektedir. Bu takvimde de Perşembe, Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günleri tatil günleri olarak görünmektedir. Bu durumda Z aktivitesi 
16 Mayıs perşembeyi takip eden ilk çalışma gününü (20 Mayıs 2018, Pazartesi)1 
günlük bekleme süresi olarak sayıp ertesi günü (21 Mayıs 2018, Salı) çalışma günü 
olarak kabul edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 20. Primavera örnek olay 6&7 
 

 
 

Şekil 21. MS Project örnek olay 6&7 
 
Ardıl aktivitenin başlangıç tarihi kendi takvimine göre hesaplanıp iş başlayıp devam 
ederken çalışma günü olmayan günlere isabet ettiği zaman, iş ilk çalışma gününden 
devam edip buna göre sonlandırılıyor. Bu duruma örnek olarak Örnek olay 7 
gösterilebilir. Örnek olaylar 6 ve 7 Şekil 20 ve 221’de görülebilir. 
 
Bu çalışma birden fazla çalışma takvimine sahip olan iş programlarında primavera ve 
MS Project in çalışma prensiplerindeki farklılıkları göstermeyi amaçlamıştır. Proje 
yöneticileri ve/veya proje paydaşları aynı iş programında birden fazla takvimle 
çalışmak zorunda olduklarında bu noktalara dikat etmelidir. Ayrıca görüldüğü gibi iki 
yazılımın da çalışma tarzı farklıdır.  
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Özet:  Bu çalışmada, plak döşemeli betonarme yapıların taşıyıcı sistem seçiminde 
yapılan hatalar sonucu ortaya çıkabilecek durumların yapının davranışına etkileri 
bazı parametrelerin karşılaştırılması ile incelenecektir. Bu karşılaştırmalarda aynı 
yapı için altı farklı eksantrisite ve rijitlik için oluşturulan taşıyıcı sistemler 
kullanılmıştır. Analizlerde standartlara ve yönetmeliklere göre hazırlanan paket 
program kullanılarak yapının her iki doğrultuda birinci periyotları, maksimum 
yerdeğiştirmeleri, yapısal düzensizlikleri, betonarme elemanlarda oluşan 
kuvvetlerde değişim ve yapı maliyeti gibi parametreler incelenmiştir. İncelemeler 
sonucunda depreme dayanıklı taşıyıcı sistem seçiminin yapı davranışını olumlu 
etkilediği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: betonarme yapı, plak döşeme, eksantrisite, rijitlik, düzensizlik, 
taşıyıcı sistem. 

 

1. Giriş 
 
Betonarme yapılar, kullanılan malzemenin temininin kolay ve ekonomik olması 
nedeniyle Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer yapılar gibi betonarme 
yapılarda kendisine etkiyen sabit, hareketli, toprak, ısı, rüzgar ve deprem gibi kuvvetleri 
güvenle taşıyabilmelidir. Kolon, perde, kiriş ve döşemeler yapının taşıyıcı sistemini 
oluşturur. Depreme dayanıklı taşıyıcı sistem tasarımı ilkeleri doğrultusunda oluşturulan 
taşıyıcı sistem yapının davranışını olumlu etkileyecektir. Tersi durumda yapıda 
istenmeyen yapısal düzensizlikler meydana gelebilmekte, deplasmanlar ve 
kuvvetlerde istenmeyen artışlar olabilmektedir. 
 
Taşıyıcı sistem üzerinde farklı parametrelerin etkilerini inceleyen çalışmalar literatürde 
mevcuttur. Bu çalışmalardan bazılarında perdelerin yerleşim düzeninin yapı 
davranışına etkileri kuvvetler, deplasmanlar, düzensizlikler vd. bazı parametreler için 
incelenmiştir (Erken (2012), Kasap vd. (2015), Kaya ve Özbay (2019), Mert vd. (2018), 
Öztürk vd. (2017)). Bunun dışında farklı taşıyıcı sistemlerle oluşturulan yüksek katlı 
binaların deprem davranışları karşılaştırılmıştır (Döndüren ve Karaduman (2010), 
Hazım ve Göğüş (2013), Döndüren ve Karaduman (2010)). Türk Bina ve Deprem 
Yönetmeliği’nde  (TBDY) tanımlanan düzensizliklerin betonarme yapı davranışına 
etkileri de incelenenen konulardan biridir. Erdem (2016a,b), burulma düzensizliğinin 
betonarme yapı davranışına ve kiriş ile kolonlar üzerindeki etkilerini incelemiştir. İlkhun 
ve Kasap (2017), betonarme yapılarda çerçeve süreksizliklerinin yapı davranışına 
etkisini incelemiştir. Öztürk (2013), binalarda döşeme boşluklarının taşıyıcı sistem 
davranışına etkisini, Terzi ve Elçi (2006) ise çerçeve tipi betonarme yapılarda döşeme 
süreksizliklerinin kesit tesirlerine etkisini incelemiştir. 
 
Bu çalışmada, rijit davranışı diğer döşeme çeşitlerine göre daha yüksek olan plak 
döşemeli betonarme yapıların taşıyıcı sistem seçiminde yapılan hatalı seçimlerin yapı 
davranışına etkileri bazı parametrelerin karşılaştırılması ile incelenecektir. Bu 
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karşılaştırmalarda aynı kat planı için altı farklı eksantrisite ve rijitlik için oluşturulan 
taşıyıcı sistemler kullanılmıştır. Analizlerde STA4CAD paket programı kullanılarak 
yapının her iki doğrultuda birinci periyotları, kat kütle merkezlerinin deplasmanları, 
yapısal düzensizliklerden burulma, yumuşak kat ve zayıf kat düzensizlikleri, kolon ve 
kirişlerde oluşan kuvvetlerdeki değişim ve yapı maliyeti elde edilmiş ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 
 
2. Materyal ve Metod 
 
2.1. Depreme Dayanıklı Taşıyıcı Sistem Seçimi 
 
Yapının depremde yıkılmadan ayakta kalabilmesi için taşıyıcı sisteminin yeterli 
dayanıma, yeterli rijitliğe ve yeterli kararlılığa sahip olması gerekir. Yapının ekonomik 
tasarlanabilmesi için ise taşıyıcı sisteminin yeterli sünekliğe, yeterli uyuma ve yeterli 
sönüme sahip olması gerekir. Ayrıca deprem davranışını olumlu etkilemesinden dolayı 
yapının taşıyıcı sisteminin yeterince sade, basit, düzenli ve simetrik olması da gerekir. 
Bunların dışında döşemeler yeterli rijitlikte ve dayanımda seçilerek rijit diyafram 
davranışı sağlanarak deprem kuvvetlerinin düşey taşıyıcı elemanlara güvenle 
aktarılabilmesi sağlanmalıdır (Doğangün 2018). 
 
2.2. Yapısal Düzensizlikler 
 
2019 yılında ülkemizde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde, yapı 
davranışında olumsuz etkileri olan planda ve düşey doğrultuda düzensizlik durumları 
tanımlanmıştır. 
 
Plandaki düzensizlikler, burulma, döşeme süreksizlikleri ve planda çıkıntılar ile ilgilidir.  
 
A1-Burulma Düzensizliği, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, 
herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin (Δimax), o katta aynı doğrultudaki 
ortalama göreli ötelemeye oranını (Δiort) ifade eden burulma düzensizliği katsayısı 
ηbi’nin 1,2’den büyük olması durumudur. 
 

max 1,2

ort

i

bi

i




 


                                                                                                       (1)       

                                           
A2-Döşeme Süreksizliği, herhangi bir kattaki döşemede, boşluk alanları toplamının 
(Ab) kat brüt alanının (A) 1/3’ünden fazla olması, deprem yüklerinin düşey taşıyıcı 
sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının 
bulunması, döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması 
durumudur. 
 

1

3

bA

A
                                                                                                                     (2)       

                                                                                                                                                   
A3-Planda Çıkıntılar Bulunması, bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların (açıkıntı) 
birbirine dik iki doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de, binanın o katının aynı 
doğrultulardaki toplam plan boyutlarının (L) %20'sinden daha büyük olması 
durumudur. 
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0,2çıkıntıa L                                                                                                          (3)                                                                                                                                   

Düşey doğrultudaki düzensizlikler ise, komşu katlar arası dayanım düzensizliği (zayıf 
kat), komşu katlar arası rijitlik düzensizliği (yumuşak kat) ve taşıyıcı sistemin düşey 
elemanlarının süreksizliği olarak tanımlanmıştır. 
 
B1-Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği, betonarme binalarda, birbirine dik iki 
deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki etkili kesme alanının 
(ΣAg)i, bir üst kattaki etkili kesme alanına (ΣAg)i+1, oranı olarak tanımlanan dayanım 
düzensizliği katsayısı ηci’nin 0,80’den küçük olması durumudur. 
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                                                                               (4) 

 
B2-Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat), birbirine dik iki deprem 
doğrultusunun herhangi biri için herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat 
ötelemesinin kat yüksekliğine oranının (Δi / hi)ort bir üst (Δi+1 / hi+1)ort veya bir alt kattaki 
(Δi-1 / hi-1)ort ortalama göreli kat ötelemesinin kat yüksekliğine oranına bölünmesi ile 
tanımlanan rijitlik düzensizliği katsayısı ηki’nin 2’den fazla olması durumudur. 
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                                                                                              (5)                                                                  

 
B3-Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği, taşıyıcı sistemin düşey 
elemanlarının bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya 
ucuna oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumudur. 
 
3. Sayısal Uygulama 
 
3.1 Farklı Taşıyıcı Sistem Seçimlerinin Karşılaştırılması 
 
Bu bölümde aynı mimari proje için altı farklı taşıyıcı sistem seçiminin sonuçları 
incelenmiştir. Döşeme tipi bütün durumlar için plak döşeme tipi olarak tasarlanmıştır. 
Birinci durumda iki doğrultuda toplam rijitlik eşit ve kütle-rijitlik merkezleri 
çakıştırılmıştır. İkinci durumda y doğrultusu toplam rijitliği, x doğrultusu toplam rijitliğinin 
iki katı seçilmiş ve kütle-rijitlik merkezleri çakıştırılmıştır. Üçüncü durumda x doğrultusu 
toplam rijitliği, y doğrultusu toplam rijitliğinin iki katı seçilmiş ve kütle-rijitlik merkezleri 
çakıştırılmıştır. Dördüncü durumda iki doğrultuda toplam rijitlik eşit ve y doğrultusu 
kütle-rijitlik merkezleri çakıştırılmış, x doğrultusunda kütle-rijitlik merkezleri 
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çakıştırılmamıştır. Beşinci durumda iki doğrultuda toplam rijitlik eşit ve x doğrultusu 
kütle-rijitlik merkezleri çakıştırılmış, y doğrultusu kütle-rijitlik merkezleri 
çakıştırılmamıştır. Altıncı durumda ise iki doğrultuda toplam rijitlik eşit alınmış ve kütle-
rijitlik merkezleri çakıştırılmamıştır 
3.2 Bina Hakkında Genel Bilgiler 
 
Önceki bölümde belirtilen bütün bu durumların hepsinde bina genel bilgileri aşağıda 
belirttiğimiz gibidir ve farklı durumlar için değiştirilmemiştir. 
 
Proje İsmi     :Kahramaner 
Kat Adedi     : 6 
Bir Kattaki Kolon Sayısı   : 24 
X Yönü Aks Sayısı    : 15 
Y Yönü Aks Sayısı              : 13 
Deprem Yer Hareketi Düzeyi   : DD2 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10 
Zemin Sınıfı     : ZC 
Enlem/Boylam    : 37.97104° / 34.68163° 
Yerel Spectral İvme Katsayısı  Ss/S1          : 0.307 / 0.086 
Tasarım Spectral İvme Katsayısı  Sds/Sd1        : 0.400 / 0.129 
Spektrum Karekteristik Peryodu  (Ta/Tb)        : 0.064 / 0.323 
Hareketli Yük Katsayısı (N)           : 0.3 
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı(Cz)          : 1.0 
Zemin Emniyet Gerilmesi (t/m²)           : 18.0 
Zemin Yatak Katsayısı (t/m³)           : 2160.0 
Beton Yoğunluğu(t/m³)              : 2.5 
Statik Analiz Yöntemi     : Lineer Analiz 
Deprem Standardı                         : TBDY2018  
Betonarme Hesap Yöntemi   : Taşıma Gücü Yöntemi 
Deprem Hesabı Yöntemi    : Mod Süperpozisyonu İle  
                                                                   Dinamik Analiz 
Yapı Davranış Katsayısı     : 4.00 Süneklilik Düzeyi Sınırlı (Ss)  
Deprem Tasarım Sınıfı DTS   : 3 
Bina Yükseklik Sınıfı BYS              : 6  
Hn       : 18.0m 
Bina Kullanım Sınıfı BKS    : 3  
I       :1.0 
Modal Analiz Min. Deprem Yükü Oranı ß   : 0.9 
Diyafram Sayısı    : 6 
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Şekil 1. İncelenen betonarme yapıya ait kat planı 
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Şekil 2. Durum 1’e ait kalıp planı 
 

 
 

Şekil 3. Durum 2’ye ait kalıp planı 
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Şekil 4. Durum 3’e ait kalıp planı 
 

 
 

Şekil 5. Durum 4’e ait kalıp planı 
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Şekil 6. Durum 5’e ait kalıp planı 
 

 
 

Şekil 7. Durum 6’ya ait kalıp planı 
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Şekil 8. Yapının x ve y doğrultularında periyotlarının karşılaştırılması 
 
Şekil 8’de, x ve x doğrultusu için hesaplanan periyotlar altı farklı durum için ayrı ayrı 
verilmiştir. Birbirine en yakın periyot değerleri ikinci durumda gerçekleşmiştir. Y 
doğrultusu yer değiştirmelerinin daha büyük değerde olması nedeniyle y doğrultusu 
periyot değerlerinin daha fazla çıktığı söylenebilir. Deprem yönetmeliği gereği 
tasarımda, periyot değeri 0,856sn’yi geçenlerin değeri 0,856sn olarak alınacaktır. 
 
Tablo 1. Altı duruma ait toplam atalet momentleri, kütle ve rijitlik merkezi koordinatları 

ile yapı toplam ağırlığı 
 

DURUM 1 
ATALET 
MOMENTLERİ 

X YÖNÜ Y YÖNÜ Ʃ W 

DÖŞEME 
TÜRÜ 

Ʃ Ix(m4) Ʃ Iy(m4) Xk (m) Xr (m) Yk (m) Yr (m) ton 

PLAK 1 0,5565 0,5544 9,2 9,2 8,65 8,65 1983 

PLAK 2 0,6836 0,3372 9,2 9,2 8,6 8,6 1981 

PLAK 3 0,5637 1,1429 9,2 9,2 8,55 8,4 2005 

PLAK 4  0,6819 0,6991 9,2 8 8,6 8,6 1994 

PLAK 5 0,6637 0,6529 9,2 9,2 8,55 10,20 1992 

PLAK 6 0,6398 0,6271 9,2 8,35 8,25 9,5 1898 

 
Tablo 1’de incelenen yapının x ve y doğrultularında rijitlik toplamları, kütle ve rijitlik 
merkezleri ile yapı ağırlıkları gösterilmiştir. Tablodan eksantrisite durumları ve yapının 
ağırlığındaki değişimler görülmektedir. En düşük yapı ağırlığının Plak6’da olduğu ve 
en fazla yapı ağırlığının ise Plak3’de gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 9. Farklı durumlara ait x ve y yönü taban kesme kuvvetleri 
 
Şekil 9’da altı farklı duruma ait x ve y doğrultularında taban kesme kuvvetleri verilmiştir. 
Depremde tabanda oluşan kesme kuvvetleri genel olarak x yönünde daha büyük 
değerler almıştır. İkinci durumda ise her iki doğrultuda yaklaşık aynı deprem yükü elde 
edilmiştir. Yapı ağırlığı arttıkça deprem kesme kuvvetinin de artmakta olduğu 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 10. Yerdeğiştime ve dönmelerin gösterimi 
 
Altı farklı taşıyıcı sistem seçimi için, Ex ve Ey deprem yüklemelerinde 6. kat rijit 
diyaframının (Şekil 10) yer değiştirmeleri ve z ekseni etrafındaki dönme değerleri ve 
değerlerdeki değişimler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. 9.,10.,11. ve 12. yükleme kombinasyonlarında 6.kat diyaframının 
yerdeğiştirme ve dönme değerleri 

 

YÜKLEME 
9.YÜKLEME 
 DURUMU 

10.YÜKLEME 
DURUMU 

11.YÜKLEME 
DURUMU 

12.YÜKLEME 
DURUMU 

DEPREM 
DOĞRULT
USU 

Ex + %5 
eksantiriste 

Ex - %5 
eksantiriste 

Ey + %5 
eksantiriste 

Ey - %5 
eksantiriste 

  x (m) θz (rad) x (m) 
θz 
(rad) y  (m) 

θz 
(rad) y (m) θz (rad) 

PLAK 1 
0.0098
738 

0.0001
112 

0.0098
723 

-
0.0002
68 

-
0.0127
11 

-
0.0002
19 

-
0.0127
11 

0.0002
195 

PLAK 2 
0.0104
287 

0.0001
327 

0.0104
279 

-
0.0001
90 

-
0.0113
08 

-
0.0002
11 

-
0.0113
08 

0.0002
116 

PLAK 3 
0.0093
637 

0.0001
139 

0.0093
612 

-
0.0002
41 

-
0.0131
25 

-
0.0001
88 

-
0.0131
25 

0.0001
888 

PLAK 4 
0.0100
922 

0.0001
126 

0.0100
886 

-
0.0002
36 

-
0.0117
40 

-
0.0003
79 

-
0.0117
24 

0.0000
201 

PLAK 5 
0.0106
090 

-
0.0001
09 

0.0106
368 

-
0.0004
79 

-
0.0117
91 

-
0.0001
99 

-
0.0117
91 

0.0001
994 

PLAK 6 
0.0102
610 

0.0000
057 

0.0102
729 

-
0.0003
62 

-
0.0120
70 

-
0.0003
21 

-
0.0120
56 

0.0000
912 

 

 
 

Şekil 11. Altı farklı durum için burulma, yumuşak ve zayıf kat düzensizlik katsayıları 
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STA4CAD programı bütün katlar için yükleme durumlarının her biri için ayrı düzensizlik 
katsayılarının hesabını yapmaktadır. Bu yüklemelerden herhangi birinde bile 
düzensizlik durumu var ise ona göre hesaplamalar yapılmaktadır. Şekil 11’de, altı farklı 
durum için hesaplanan her bir durum için en büyük burulma, yumuşak ve zayıf kat 
düzensizlik katsayıları verilmiştir. Şekil 11’den eksantrisitenin olduğu durumlarda 
burulma düzensizliği katsayılarının değerlerinin arttığı görülmektedir. Yumuşak kat 
düzensizliği kat yüksekliğinin değişmediği ve düşey taşıyıcı elemanların boyutlarının 
değişmediği yapılarda genellikle karşılaşılmaz. İncelenen durumlar içinde bu değer 
sınır değeri geçmemiştir. Zayıf kat düzensizliği duvar ve düşey taşıyıcı elemanların 
boyutlarında kattan kata değişiklik yapılmaz ise oluşmaz. Bu çalışmada incelenen 
durumlar içinde bu düzensizlik oluşmamıştır. 
 

Tablo 3. KZ27 kirişine ait Moment ve Kesme kuvveti sonuçları 
 

DURUM BOYUT ÜstMsol 
   (tm) 

altMsol 
(tm) 

Maç 
(tm) 

üstMsağ 
(tm) 

altMsağ 
(tm) 

solVd 
(t) 

sağVd 
(t) 

Plak 1 25 / 50 14.1 0.00 2.85 -5.65 0.33 4.18 -3.76 

Plak 2 25 / 50 13.9 0.00 2.85 -5.30 0.07 4.20 -3.74 

Plak 3 25 / 50 14.1 0.00 2.85 -5.70 0.35 4.18 -3.76 

Plak 4 25 / 50 13.8 0.00 2.85 -5.30 0.02 4.18 -3.76 

Plak 5 25 / 50 13.4 0.00 2.85 -5.50 0.00 4.10 -3.80 

Plak 6 25 / 50 13.6 0.00 2.85 -5.50 0.03 4.15 -3.80 

 
Tablo 4. SZ17 kolonuna ait Moment ve Kesme kuvveti sonuçları 

 

1 . KAT  SZ17  KOLONU İÇİN N-M ve As 
KARŞILAŞTIRMASI 

DURUM  
BOYUTLAR 
(cm) 

max. Nd 
(tn) 

minor 
M 
(tm) 

major 
M 
(tm) 

PLAK 1 60/30 158.94 0,417 -5,245 

PLAK 2 60/30 163.78 0.401 -5.396 

PLAK 3 60/30 158.64 1.030 -5.235 

PLAK 4 60/30 158.41 0.412 -5.220 

PLAK 5 60/30 158.44 0.468 -5.228 

PLAK 6 60/30 157.96 0.461 -5.213 

 

 
Kolonlar ve kirişlerde oluşan kuvvetlerin değişimini görebilmek için taşıyıcı sistemdeki 
konumu ve boyutları değiştirilmeyen zemin kattaki KZ27 kirişi ile SZ27 kolonu 
seçilmiştir. Altı durum içinde seçilen kiriş ve kolonda oluşan kuvvetlerdeki değişimin az 
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olduğu gözlenmiştir. Ancak plak2 durumunda eksenel kuvvetteki değişim ile plak3 
durumundaki momentteki değişim dikkat çekicidir (Tablo 3-4).  
  

Tablo 5. Toplam maliyet 
 

PLAK DURUMLARI TOPLAM MALİYET KARŞILAŞTIRMASI 

  

C25 
HAZIR 
BETON 
(m3) 

DÜZ 
YÜZEYLİ 
BETONARME  
KALIBI (m2) 

8-12 

mm 
DEMİR 

14-50  

mm 
DEMİR 

MALİYET 
 
TL 

BİRİM 
FİYATLAR 160 20 3400 3400   

PLAK 1 405 3387 31.4 10.4 274660 

PLAK 2 403 3359 31.4 10.4 273780 

PLAK 3 420 3477 31.9 9 275800 

PLAK 4 414 3436 31.6 9.9 276060 

PLAK 5 412 3427 32.2 11 281340 

PLAK 6 410 3415 31.6 10.2 276020 

 
En düşük maliyet plak2 durumunda (2Σkx=Σky ve ex=ey=0 için) olmuştur. En yüksek 
maliyet ise plak5 durumunda (Σkx=Σky, ex=0 ve ey≠0 için) gerçekleşmiştir.  
 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, plak döşemeli betonarme yapıların taşıyıcı sistem seçiminde yapılan 
hatalı seçimlerin yapı davranışına etkileri incelenmiştir. Bunun için aynı yapı için 
rijitlikleri ve eksatrisiteleri farklı olan altı farklı taşıyıcı sistem oluşturulmuş ve STA4CAD 
paket programı kullanılarak yapının x ve y doğrultularında birinci periyotları, kat kütle 
merkezlerinin deplasmanları, yapısal düzensizliklerden burulma, yumuşak kat ve zayıf 
kat düzensizlikleri, kolon ve kirişlerde oluşan kuvvetlerdeki değişim ve yapı maliyetleri 
elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Eksantrisite oluşumunun özellikle burulma 
düzensizliğini artırdığı, yanal rijilik artışlarının yapının yanal yerdeğiştirmelerini azaltıcı 
etki sergilediği ve hem eksantrisite oluşumunun olmaması hem de yanal rijitliklerin x 
ve y yönlerinde artırılmalarının yapı maliyetlerinde olumlu etki yaptığı gözlenmiştir. 
Diğer döşeme tipleri içinde yapı davranışına taşıyıcı sistem seçiminin etkilerinin 
incelenmesinin faydalı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 
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Abstract: Wollastonite consisted mainly of CaO and SiO2, is an inert additive 
material used in mortar/concrete. In this study, the usability of natural wollastonite 
(NW) supplied from Balıkesir from Turkey in the production of mortar was 
investigated. Pozzolanic activity index of NW was identified as 76.7% and 76.6% 
at 7 and 28 days, respectively. Although, the NW is an inert material, it has been 
found to provide 75% as a limit value. Therefore, NW was replaced with cement in 
ratios of 0%, 3%, 6%, 9% and 12% in standard mortar (SM). Compressive strength, 
flexural strength and ultrasonic pulse velocity (UPV) of SMs incorporating NW were 
tested at 3 and 7 days, respectively. The test results indicated that the mechanical 
performance of the SMs increased up to 3% replacement ratio of NW.  

Keywords: Early age strengths, Pozzolanic activity index, Standard mortars, 
Wollastonite. 

 

1. Introduction 

The production of Portland cement has raised some concerns regarding with the 
sustainable environment in the world. Due to the high carbon footprint of Portland 
cement, there is a relevance to decrease the cement consumption by utilizing high 
volume of alternative cementitious materials and mineral admixtures (Ashraf et al., 
2016; Khan and Ashraf, 2019; Wahab et al., 2017). In this respect, green concrete 
construction concerned with the efficient management of several forms for industrial 
wastes having pozzolanic properties such as silica fume, fly ash, ground blast furnace 
slag, rice husk ash and metakaolin as replacement material of cement into 
concrete/mortar has been the main subject of many literature studies (Flower and 
Sanjayan, 2007; Zareei et al., 2019). On the other hand, several studies focused on 
the inclusion of utilizing inert minerals such as wollastonite in form of micro-fiber or 
powder to develop the microstructure of concrete/mortar (Khan and Ashraf, 2019; 
Zareei et al., 2019).  
 
Wollastonite is an acicular shaped mineral–naturally occurring calcium meta-silicate 
(CaSiO3) mineral, due to interaction of silica with limestone in hot magmas (Dey et al., 
2015; Ransinchung et al., 2009). Chemical composition of wollastonite fibers contains 
usually 90% of CaO and SiO2. Modulus of elasticity of wollastonite mineral ranges 
between about 300 and 530 GPa, and tensile strength varies from 2700-4100 MPa. 
The world production of crude wollastonite mineral was around 700000 to 720000 
tonnes in 2016. The sales of refined wollastonite products were reported to be around 
450000–490000 tonnes in 2010 (Khan and Ashraf, 2019). Refined wollastonite are 
readily available commercially used in cement products, metallurgical applications, 
ceramic products, paints, plastics, dental care and pottery (Dey et al., 2015; Khan and 
Ashraf, 2019; Palakurthy et al., 2019). Because of its acicular particle structure, 
wollastonite micro-fibers are widely utilized as reinforcing filler in composite materials 
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(Dey et al., 2015). Wollastonite mineral has also an extensive combination of 
properties such as chemical inertness, corrosion resistance, low dielectric constant, 
low thermal conductivity and thermal stability (Palakurthy et al., 2019). Dey et al. (2015) 
performed an experimental study on cementitious composites with silica fume and 
wollastonite micro-fibers replaced with cement at 5%, 10%, and 15% values. Test 
results demonstrated that approximately 30% increase in compressive strength of 
cementitious composites has been determined at 10% replacement level. Kalla et al. 
(2015) specified that the using 10–15% replacement ratio of wollastonite with cement 
(by weight) can decrease the chloride diffusion coefficient and permeability of concrete. 
Because of the acicular particle structure of wollastonite micro-fibers (Dmidenko et al., 
2001), the flexural strength, microstructure and ductility of concrete, toughness of 
mortar (Dey et al. 2015; Low and Beaudoin, 1993; Low and Beaudoin, 1993) shrinkage 
resistance of ultra-high performance concrete can be improved (Soliman and Nehdi, 
2014). In the present work, the effects of natural wollastonite (NW) obtained from 
Balıkesir from Turkey in the manufacturing of standard mortars (SMs) were 
investigated. Firstly, the availability of NW in mortar with pozzolanic activity test was 
checked. Then, compressive strength, flexural strength and ultrasonic pulse velocity 
values of the SM mixes containing NW were determined at 3 and 7 days, respectively. 
 

2. Experimental Study 
 
2.1. Cement, NW and Standard Sand 
 
CEM I 42.5 R ordinary Portland cement and NW obtained from Balıkesir Region was 
used in the production of mortar mixes. Chemical compositions and physical properties 
and of cement and NW are given in Table 1. The pictures and particle size distributions 
of these materials are presented in Figure 1 and Figure 2, respectively. In addition, 
SEM view and XRD analysis of NW are shown in Figure 3 and Figure 4, respectively. 
XRD analysis indicated that mineral obtained from Balıkesir region is natural 
wollastonite. Moreover, the acicular particle structure of NW can be seen from the SEM 
image in Figure 3. However, particles having acicular structure are scarce. The 
standard sand called as the CEN reference sand as fine aggregate was used in the 
production of SM mixes. CEN sand is round grain and contains SiO2 in the ratio of 98% 
(approximately) in its chemical composition.  
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Table 1. Chemical and physical properties of cement and NW 
 

Chemical Analysis (%) Cement NW 

CaO 62.58 30.87 

SiO2 20.25 46.34 

Al2O3 5.31 5.83 

Fe2O3 4.04 6.05 

MgO 2.82 2.97 

SO3 2.73 0 

K2O 0.92 0.09 

Na2O 0.22 0 

Loss of Ignition 2.96 5.85 

Specific Gravity  3.15 3.12 

Blaine Fineness (m2/kg) 326 - 

 

 
 

Figure 1. The images of cement and NW 
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Figure 2. The grain size distributions of cement and NW 

 

 
 

Figure 3. SEM image of NW 
 

 
Figure 4. XRD analyses of natural wollastonite and NW obtained from Balıkesir 

Region 
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2.2. Mixing Proportions of Mortar Mixes 
 
Mortars were designed with binder (cement+NW) content of 500 kg/m3 at a constant 
water/binder ratio of 0.48. The mix proportions of SM0 mixture were given in Table 2. 
The replacement process of NW mineral was carried out at 3% increments instead of 
cement in the control mixture incorporating 100% cement. Thus, SMs incorporating 
NW in the ratios  3%, 6%, 9% and 12% were denoted as SM3, SM6, SM9 and SM12, 
respectively. Moreover, the ratio of w/b, water content and the amount of standard 
sand is same for all SMs. In the production stage of SMs, the mixing process was kept 
constant to ensure the same uniformity and homogeneity in all mixtures. Therefore, all 
of SM mixes were produced according to ASTM C305-12 (2017). 
 
 
 
 
 

Table 2. Mix proportions of SMs (kg/m3) 
 

Mix Code w/p* Cement NW Water CEN Sand 

SM0 0.48 500 0 242 1375 

 
w/p*: water/powder material (cement+NW) 
 
2.3 Testing Procedures 
 
To investigate the usability of NW mineral in mortar, pozzolanic activity test was 
performed. This test was applied with respect to ASTM C311/C311M–13 (2013). 
Firstly, control mixture having same mix proportions with the SM0 mixture was 
produced. Then, test mixture incorporating NW instead of %20 of cement amount was 
designed. Based on the slump diameter obtained for control mixture, the water content 
(the amount of water required to achieve the same slump diameter with the control 
sample) of the test mixture was determined according to ASTM C311/C311M–13 
(2013). The water/binder ratio of test mixture was determined as 0.49. Compressive 
strengths of control and test mixes were measured by using the cubes in dimensions 
of 50 mm stated in ASTM C109/C109M-16 (2016) at 7 and 28 days, respectively. 
Slump flow diameters of SMs were determined in accordance with ASTM C1437-15 
(2017). The compressive and flexural tests of the SMs were applied with respect to 
ASTM C349-14 (2017) and ASTM C348-14 (2017), respectively. Ultrasonic pulse 
velocity (UPV) values of mortar mixes were determined according to ASTM C597-16 
(2016). The compressive strengths of SMs were measured with the aid of pieces 
obtained from the prismatic samples in dimensions of 40x40x160 mm, which used for 
the flexural test. Therefore, 6 pieces were used to determine the compressive strength 
of specimens. The flexural and UPV tests were performed with 3 prismatic specimens 
in dimensions of 40x40x160 mm. In addition, the compressive strength, flexural 
strength and UPV values of the SMs were calculated by taking the average of the test 
results at 3 and 7 days. 
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3. Test Results and Discussion 
 
3.1. Pozzolanic Activity 
 
The slump flow diameters of the control and test mixtures were measured as 16.6 and 
16.3 cm, respectively. The compressive strength of control mixture was determined as 
49.51 and 62.80 MPa, respectively. The compressive strength of test mixture was 
measured as 37.96 MPa and 48.09 MPa. According to these results, pozzolanic 
activity index of NW mineral was calculated as 76.7% and 76.6% at 7 and 28 days, 
respectively. The pozzolanic activity should be at least 75% for 7 and 28 days with 
respect to ASTM C618 (2016). Therefore, it can be concluded that NW can be used 
as a mineral additive in concrete or mortar. 
 
3.2. Slump Flow Diameter 
 
Fig. 5 shows the slump test results for mortar mixtures. As observed, partial 
replacement of cement with NW caused reduction in slump flow diameter value of SMs. 
For example, the slump value of SM3 and SM12 mixtures decreased by 3.1% and 
5.7% as compared to the control mortar, respectively. This was likely due to the 
acicular shape of NW that resulted higher friction compared to that of cement (Khan 
and Ashraf, 2019). 
 

 
 

Figure 5. Slump flow diameter of SMs 
 

3.3. Compressive Strength, Flexural Strength and Ultrasonic Pulse Velocity 
(UPV) 
 
Compressive strengths, flexural strengths and UPV values of SMs are presented in 
Figure 6, 7 and 8, respectively. As evident from the trends, improvement for the 3% 
wollastonite content in the early age characteristics of the mortar mixtures is observed. 
This development can be attributed to the role of wollastonite fibers in bridging the 
micro-cracks leading to a delay in micro-crack coalescence (Dey et al., 2015). In 
addition, this increase in mechanical properties can partially be explained to fibrous 
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nature and the high modulus of elasticity (300-530 GPa) of wollastonite, as also 
reported by Mathur et al. (2007). Previous studies (Kalla et al., 2015; Kumar and 
Ramujee, 2017) generally indicated that; the compressive and flexural strength of 
mortar/concrete increased up to 10% wollastonite content. In this study, this increase 
limited to 3% replacement ratio of NW content. This situation can be explained by the 
SEM image shown in Figure 3. As seen in SEM, NW generally does not have a accular 
particle structure. In addition, according to the particle size distribution given in Figure 
2, the cement is thinner than NW. 
 

 
 

Figure 6. Compressive strengths of SMs 
 

 
 

Figure 7. Flexural strengths of SMs 
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Figure 8. UPV values of SMs 
 

4. Conclusions 
 
Based on the test results, the following conclusions were drawn; 
 

 The pozzolanic activity index of NW has been exceeded the 75% limit value for 
7 and 28 days. Therefore, NW was used instead of cement in SM mixes. 

 The workability of SMs reduced with increasing NW content. This reduction of 
workability was due to the needle shapes of wollastonite particles. 

 3% NW content of SM improved the compressive strength, flexural strength and 
ultrasonic pulse velocity of mortar mixes at 3 and 7 days. This enhancement in 
early-age mechanical characteristics of SMs can partially be ascribed to the 
high modulus of elasticity (300-530GPa) of wollastonite and the microfibers 
ability to bridge micro-cracks leading to a higher load carrying capacity of 
wollastonite mineral. After 3% NW content, the mechanical performance of SMs 
decreased gradually. This situation may be attributed to the fact that NW does 
not have an intense acicular particle structure. 
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Özet: Köprü ayakları akıma engel teşkil ederek köprülerin membaında 
kabarmalara neden olur. Kabarmalar sık sık köprü membaında taşkınlara neden 
olur ve tren yolu ile karayolu köprülerinin üzerinden akan trafiğin de durmasına 
neden olabilir. Bu yüzden, kanal daralma oranı, köprü ayağı tipi ve akım 
durumlarına göre değişiklik gösteren kabarma miktarlarının doğru tahmini tüm 
köprü yapılarının, köprü membaındaki taşkın koruma yapılarının ve karayolu ile tren 
yolu köprülerinin gerek duyulan hidrolik tasarımı için çok önemlidir. Bu çalışmada 
köprü ayak tiplerinin kabarma miktarı üzerindeki etkileri sayısal ve deneysel olarak 
incelenmiştir. Farklı tipte köprü ayaklarının kullanıldığı bir dizi fiziksel deneyler 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik 
Laboratuvarında bulunan açık kanal deney düzeneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Sayısal hesaplamalar ise iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan HEC-RAS programı 
ile yapılmıştır. Elde olunan sonuçlara dayalı olarak ölçülen ve hesaplanan su yüzü 
profilleri karşılaştırılmış ve köprü ayak tiplerinin kabarmalar üzerindeki etkisi 
gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Köprü ayağı, Su yüzü profilleri, Kabarma, HEC-RAS. 

 

1. Giriş 
 
Köprüler karayollarında ve akarsular üzerinde tasarlanan önemli sanat yapılarıdır. Bu 
yapılar tasarlanırken su, zemin ve yapı etkileşiminin iyi bir şekilde incelenmesi 
gerekmektedir. Çünkü köprü yıkılmaları çoğunlukla bu etkileşimin iyi bir şekilde analiz 
edilip tasarlanmamasından kaynaklanmaktadır (Yanmaz, 2002). Köprüler 
tasarlanırken daha çok yapısal etkiler göz önüne alınmakta hidrolik etkiler ise gözden 
kaçırılmaktadır (Yanmaz, 2002). Oysaki bu etkiler zaman içinde köprünün hasar 
görmesine veya toptan göçmesine neden olan önemli parametrelerdir. Köprü ayakları 
etrafında taşkın anında debi artışıyla oluşan oyulmalar ve köprü ayaklarının yapısal 
endişeler düşünülerek kesitlerinin arttırılması sonucu akım geçişinin daraltılmasıyla 
meydana gelen kabarmalar köprülerin yıkılmasının ana nedenleri olarak düşünülebilir 
(Yanmaz, 2002; Diaz vd., 2009). 
 
Akım alanının bir bölümünü kapatan köprü ayakları ve bu ayaklar etrafında oluşan 
akımların incelenmesi oldukça karmaşık bir olaydır (Kothyari and Ranga-Raju, 2001; 
Sumer, 2007). Köprü ayaklarının akım alanının bir kısmını kapatmasından dolayı bu 
bölgelerde ani değişen akım (hidrolik sıçrama) meydana gelmektedir. Bu da köprü 
kenar ve orta ayaklarında oyulmalara sebep olmaktadır (Yanmaz, 2002). Ayrıca bu 
kapatma olayından dolayı köprü ayaklarının memba kısmındaki su yüzeyi profilinde 
kabarmalar gözlenmektedir. Bu sebeple köprü ayağı tipinin seçiminde akımın açıklık 
bölgesinden rahatça geçebilmesi, memba bölgesinde aşırı kabarma oluşturmaması ve 
ayaklar arasında tıkanmaya sebep olmayacak tipin seçilmesi gerekmektedir. 
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Su yüzü profillerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi hidrolik mühendisliği problemleri 
için önem arz etmektedir. Hidrolik yapıların planlanması, tasarımı, yönetimi ve ayrıca 
bunlara dayanan risk ve maliyet hesapları  su yüzü profillerinin doğru tahmin edilmesi 
ile mümkün olmaktadır (Erduran vd., 2012). Su yüzü profillerinin gözlemlenmesi için 
deneysel çalışmalar ve nümerik modeller günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada da farklı tipteki kenarları yuvarlatılmış, dikdörtgen ve kare enkesitli köprü 
ayakları için su yüzü profilleri ve kabarmalar deneysel olarak incelenmiş ve HEC-RAS 
(Hdrological Engineering Centers - River Analysis System) programı ile nümerik olarak 
modellenmiştir. HEC-RAS gibi nümerik modellerin avantajı farklı senaryolar için 
karmaşık problemlerin çözümünde hızlı ve zahmetsiz şekilde sonuçlar vermesi olarak 
düşünülebilir (Erduran vd., 2012). Deneysel çalışmada Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik 
Laboratuvarında bulunan 0,309x0,450x10 m boyutlarındaki deneysel kanal 
kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar ve HEC-RAS programından elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
 

2. Materyal ve Metot 

2.1. HM162 Deneysel Kanalın Tanıtımı 
 
HM162 tipi deneysel kanal, açık kanal akımları ve bu alanda yapılan deneysel 
çalışmaları laboratuvar ortamında incelemek amacıyla kullanılan dikdörtgen en kesitli 
bir kanaldır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik 
Laboratuvarında bulunan bu kanal 309 mm genişliğe, 450 mm derinliğe sahip olup 
uzunluğu 10 m’dir. Bu kanala yaklaşık 1100 L hacme sahip cam takviyeli plastikten 
(CTP) yapılmış üç adet su tankı bağlı olup bu tanklar birbirleri ile bağlantılıdır. Deneysel 
kanal maksimum 120 m3/sa debi ile çalışabilir ve tanklardan suyun alınıp boru hattına 
iletilmesi için bir adet pompa bulunmaktadır. Ayrıca kanalın eğimi %-0.5 ile %2.5 
arasında değişen eğimlerde ayarlanabilmektedir. Kanalın tabanı paslanmaz çelikten 
cam kısımları ise temperlenmiş cam malzeme kullanılarak imal edilmiştir ve Manning 
katsayısı 0.0085’tir. Kanalın genel görünümü Şekil 1’de verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. HM162 tipi deneysel kanalın genel görünümü 
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2.2. Deneysel Kurulum ve Deneylerde Kullanılan Köprü Ayağı Tipleri 
 
Bu çalışmanın deneysel kısmında kullanılmak üzere köprü ayağı tipi olarak kenarları 
yuvarlatılmış, dikdörtgen ve kare olmak üzere üç faklı köprü ayağı tipi seçilmiştir. 
Deneyler taban eğimi %0.25 olan az eğimli bir kanalda Şekil 2’de görülen köprü ayağı 
tipleri için 60 m3/sa ve 40 m3/sa debilerde yapılmıştır. Kabarma miktarının hesabı için 
öncelikle köprü ayağı olmaması durumunda kanaldaki normal su seviyesi (hn) 
belirlenmiş daha sonra köprü ayağının konmasından sonraki su derinliği (h1’) 
ölçülmüştür. Bu iki su seviyesi arasındaki fark (h1’- hn) kabarma miktarı olarak 
hesaplanmıştır. Deneylerde her biri 40 mm genişliğe sahip kenarları yuvarlatılmış, 
dikdörtgen ve kare enkesitli köprü ayakları kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 2. Deneylerde kullanılan köprü ayağı tipleri 

 

2.3. HEC-RAS  
 
HEC-RAS bir boyutlu kararlı akım, bir ve iki boyutlu kararsız akım, sediment taşınımı 
ve su kalitesi modellemelerinde kullanılan yapay ve doğal kanalları tasarlamak için 
geliştirilmiş olan bir yazılımdır. 
 

2.3.1. HEC-RAS Köprü Modellemede Kullanılan Momentum Metodu 
 
Momentum yöntemi, momentumun korunumu prensibine dayanmaktadır. Bu yöntem 
üç adımda gerçekleşmektedir. İlk adımda 2. kesit ile köprü mansabı arasında 
(Denklem 1), ikinci adımda köprü mansabı ile köprü membaı arasında (Denklem 2) ve 
3. adım ise köprü membaı ile 3. kesit arasında (Denklem 3) momentum denklemi 
uygulanmaktadır (Şekil 3). 
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= 𝐴2 ∗ 𝑌2 − 𝐴𝑃2 ∗ 𝑌𝑃2 +

𝛽2∗𝑄2
2

𝑔∗𝐴2
+ 𝐹𝑓 −𝑊𝑥                             (1) 

 

𝐴𝐵𝑈 ∗ 𝑌𝐵𝑈 +
𝛽𝐵𝑈∗𝑄𝐵𝑈

2

𝑔∗𝐴𝐵𝑈
= 𝐴𝐵𝐷 ∗ 𝑌𝐵𝐷 +

𝛽𝐵𝐷∗𝑄𝐵𝐷
2

𝑔∗𝐴𝐵𝐷
+ 𝐹𝑓 −𝑊𝑥                                         (2) 

 

𝐴3 ∗ 𝑌3 +
𝛽3∗𝑄3

2

𝑔∗𝐴3
= 𝐴𝐵𝑈 ∗ 𝑌𝐵𝑈 +

𝛽𝐵𝑈∗𝑄𝐵𝑈
2

𝑔∗𝐴𝐵𝑈
+ 𝐴𝑃3 ∗ 𝑌𝑃3 +

1

2
∗ 𝐶𝑑 ∗

𝐴𝑃3∗𝑄3
2

𝑔∗𝐴3
2 + 𝐹𝑓 −𝑊𝑥       (3) 

 
Burada; 𝐴𝐵𝐷 köprü mansabındaki ve 𝐴2 2. kesitteki akım aktif alanını, 𝐴𝑃2 köprü 
ayağının mansap tarafında suyu engellediği alanı, 𝑌2 ve 𝑌𝐵𝐷 su yüzünden 𝐴2 ve 𝐴𝐵𝐷 

alanlarının ağırlık merkezine olan düşey mesafeyi, 𝑌𝑃2 mansap tarafındaki su 
yüzünden köprü ayağının suyla temas ettiği alanın ağırlık merkezine olan düşey 
mesayi, 𝛽2 ve 𝛽𝐵𝐷 momentum için hız düzeltme katsayılarını, 𝑄2 ve 𝑄𝐵𝐷 2.kesitteki ve 
köprü mansabındaki debileri, g yerçekimi ivmesini, 𝐹𝑓 sürtünme katsayısını ve 𝑊𝑥 akım 

yönündeki su ağırlığının oluşturduğu kuvveti ve 𝐶𝑑 köprü ayakları için itki katsayısını 
ifade etmektedir. 
 
Bu çalışmada kenarları yuvarlatılmış, dikdörtgen ve kare tip köprü ayakları için Cd 
katsayıları sırasıyla 1.3, 2.5 ve 1.7 olarak dikkate alınmıştır (HEC-RAS, 1995). 
 

 
 

Şekil 3. Köprü etrafındaki su yüzü profilleri (Seçkin, 2003) 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 

3.1. Deneysel Çalışmalar ve HEC-RAS Programına ait Bulgular 
 
Deneysel çalışmalar taban eğimi %0.25 ve Manning katsayısı 0.0085 olan az eğimli 
bir kanalda 60 m3/sa ve 40 m3/sa debiler için gerçekleştirilmiştir. Her iki debi için de 
kenarları yuvarlatılmış, dikdörtgen ve kare enkesitli köprü ayağı tipleri için su yüzü 
profilleri, hem deneysel hem de HEC-RAS programı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Kenarları yuvarlatılmış, dikdörtgen ve kare enkesitli köprü ayaklarının deneysel 
çalışmalardaki görünümü Şekil 4’te gösterilmektedir. Ayrıca deneysel çalışmalara 
(ölçülen değerler) ve HEC-RAS programına ait sonuçlar 60 m3/sa için Şekil 5’te ve 40 
m3/sa için Şekil 6’da verilmektedir. Her bir ayak tipi için kabarma miktarı ve oranı ile 
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mutlak hata değerleri ise Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmektedir. Kabarma miktarının 
tayinin de kanalda köprü ayağı olmaması durumunda 60 m3/sa debide normal derinlik 
6.9490 cm, ve 40 m3/sa debide ise 5.2824 cm olarak hesaplanmıştır. 

 
 

Şekil 4. a) Kenarları yuvarlatılmış b) Dikdörtgen c) Kare tip köprü ayakları için 
deneysel çalışmalar 
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Şekil 5. 60 m3/sa debi’de a) Kenarları yuvarlatılmış b) Dikdörtgen c) Kare  
tip köprü ayakları için m1 profilleri 

 
 

Şekil 6. 40 m3/sa debi’de a) Kenarları yuvarlatılmış b) Dikdörtgen c) Kare  
tip köprü ayakları için m1 profilleri 

 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  702 
 

Tablo 1. Farklı tipteki köprü ayakları için kabarma miktarları 
 

60 m3/sa 

Köprü Ayağı Tipi 

Kabarma Miktarı (h1’-hn, cm) ve % Kabarma Oranı 

Kenarları 
Yuvarlatılmış 

% 
Kabarma 

Dikdörtgen 
% 

Kabarma 
Kare 

% 
Kabarma 

Deneysel 
Çalışmalar 

3.651 52.54 4.951 71.25 4.051 58.30 

HEC-RAS 3.791 54.55 4.631 66.64 3.811 54.84 

 

40 m3/sa 

Köprü Ayağı Tipi 

Kabarma Miktarı (h1’-hn, cm) ve % Kabarma Oranı 

Kenarları 
Yuvarlatılmış 

% 
Kabarma 

Dikdörtgen 
% 

Kabarma 
Kare 

% 
Kabarma 

Deneysel 
Çalışmalar 

2.918 55.24 3.848 72.85 3.238 61.30 

HEC-RAS 2.858 55.10 3.618 68.49 2.878 54.48 

 
 
 
Tablo 2. Deneysel çalışmalar ve HEC-RAS kabarma miktarlarındaki % mutlak hata 

 

Debi (m3/sa) 

% Mutlak Hata 

Kenarları 
Yuvarlatılmış 

Dikdörtgen Kare 

60  3.83 6.46 5.92 

40  2.06 5.98 11.11 

 
 
Bu çalışmada farklı tipteki köprü ayaklarının az eğimli bir kanalda oluşturduğu kabarma 
miktarları ve su yüzü profilleri incelenmiştir. Bunun için öncelikle Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında bulunan 
deneysel kanal kullanılarak kenarları yuvarlatılmış, dikdörtgen ve kare enkesitli ayak 
tiplerinde 60 m3/sa ve 40 m3/sa debiler için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca aynı 
ayak tipleri ve aynı debilerde HEC-RAS programı kullanılarak gerekli hesaplamalar 
yapılmıştır. Deneysel sonuçlar doğru olarak kabul edildiğinde iki yöntem (Deneysel ve 
HEC-RAS) arasındaki kabarma miktarının maksimum %11.11 hata ile 40 m3/sa debi 
için kare enkesitte olduğu, minimum hatanın ise yine 40 m3/sa debide %2.06 ile 
kenarları yuvarlatılmış enkesitte olduğu tespit edilmiştir. Bu hataların sayısal 
hesaplama metotlarında karşılaşılan bilindik hataların yanı sıra deneysel okuma 
hatalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 
Deneysel çalışmalar ve HEC-RAS sonuçları incelendiğinde normal derinliğe göre 
hesaplanan % kabarma oranının maksimum %72.85’e çıkabildiği (dikdörtgen tip) 
minimum ise %52.54’te (kenarları yuvarlatılmış tip) kaldığı görülmektir. Bu sonuçlar 
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köprü ayaklarının kabarma üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. 
Kabarmaların dikkate alınmaması durumunda köprü tabliyesinden aşma veya memba 
bölgesinde taşkın olayları meydana gelebilecektir. Dolayısıyla bu kabarmaların kontrol 
altına alınması ve memba bölgesi ile köprü tabliyesinin bu durumdan olumsuz şekilde 
etkilenmesi önlenmelidir.  
 
4. Sonuçlar 
 
Köprü ayak tiplerinin kabarma miktarı üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik olarak 
yapılan bu çalışmada su yüzü profillerinin hesabı için hem deneysel çalışmalar 
yürütülmüş hem de HEC-RAS programı kullanılarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 
Deneysel çalışmalardan elde edilen ölçüm sonuçları ile HEC-RAS sonuçlarının genel 
olarak uyumlu olduğu görülmüştür.  
 
Yapılan deneysel çalışmalar ve HEC-RAS programının sonuçlarına göre dikdörtgen 
enkesitli köprü ayağının beklenildiği gibi en fazla kabarmaya sahip olduğu en az 
kabarmanın ise kenarları yuvarlatılmış köprü ayağında meydana geldiği tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla kabarma miktarını dikkate alarak yapılacak bir köprü ayağı 
seçiminde en uygun kesitin en az kabarmaya sebep olan kenarları yuvarlatılmış tip 
olduğu bir kez daha belirlenmiştir. 
 
Ayıca memba bölgesinde kabarmadan etkilenecek alanın ve taşkın koruma yapılarının 
seçimi ve boyutlandırılmasının köprü ayak tipine göre değişkenlik gösterebileceği ve 
buna bağlı olarak köprü tabliyesinden su aşmaması için tabliye yüksekliğinin ayak 
tipine uygun olarak belirlenmesi gerektiği de bu çalışmanın bir başka sonucudur. 
 
 
Kaynaklar  
 

 Diaz, E.E.M., Moreno, F.N., Mohammadi, J. (2009). Investigation of Common 
Causes of Bridge Collapse in Colombia, Practice Periodical on Structural 
Design and Construction, 14(4). 

 Erduran, K.S., Seçkin, G., Kocaman, S. and Atabay, S. (2012). 3D Numerical 
Modelling of Flow Around Skewed Bridge Crossing, Engineering Aplication of 
Computational Fluid Mechanics, 6(3), 475-489, DOI: 
10.1080/19942060.2012.11015436. 

 HEC-RAS. (1995). Flow Transitions in Bridge Backwater Analysis, Document 
No: 2.2. Hydrologic Engineering Center, United States Army Crops of 
Engineering, Davis, Calif. 

 Kothyari, U.C. and Ranga Raju, K.G. (2001). Scour Arround Spurdikes and 
Bridge Abutments, Journal of Hydraulic Res., 39(4), 367-374. 

 Seçkin, G., Seçkin, N., Ardıçlıoğlu, M. ve Selek, Z. (2003). Bir Köprü Ayağı 
Etrafındaki Su Yüzü Profilinin Modellenmesi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve 
Teknoloji Dergisi, 4(2), 257-264. 

 Sumer, B.M. (2007). Matematical Modelling of Scour: A Review, Journal of 
Hydraulic Res., 45(6), 723-735. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  704 
 

 Yanmaz, A.M. (2002). Yıkılan Akarsu Köprüleri Üzerine Görüşler, Türkiye 
Mühendislik Haberleri (TMH), Sayı: 420-422, 137-141. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  705 
 

Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleştirmelerin Mekanik ve Statik Özelliklerinin 
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Özet: Her geçen gün çelik yapı uygulamaları artmaktadır. Çelik çatı 
konstrüksiyonlarının imalatında, kaynaklı birleştirmeler önemli yer tutmaktadır. Bu 
çalışmada, S275JR ve S235JR malzemesi kullanılarak imal edilen projenin 
bağlantı noktalarının mekanik ve statik özellikleri incelenmiştir. Proje, SAP2000 
bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Köşe kaynaklı birleştirmeler için 
çekme-kopma, basma testleri uygulanmıştır. Kaynaklı bölgenin mikro ve sertlik 
değerleri incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çelik Konstrüksiyon, Kaynaklı Birleştirme, Kafes kiriş. 

 

1. Giriş 

Teknolojinin hızla gelişmesi ile sanayi sektöründeki makineleşme inşaat sektöründe 
kendini belirgin bir şekilde hissettirmiştir. Özellikle inşaat sektörlerinden çelik yapılar 
alanında fabrikasyon imalatlar ile endüstriyel yapıların yapılması çok sık tercih edilir 
olmuştur. Çelik yapıların tercih edilmesindeki etkenlerden biride şüphesiz ki projelerin 
teslim süresi olmaktadır. Bu sürenin kısa olması da tüm parçaların fabrika ortamında 
imal edilebilecek ve şantiyede kaynaklı imalatı minimuma çeken bağlantıları olan 
yapıların tasarlanmasıdır. Fabrika ortamında modern makineler sayesinde istenilen 
parça çok rahat bir şekilde işlenebilmektedir. Bununla birlikte bağlantı noktaları için 
yapılan kaynakları istenilen kalitede üretmek şantiye ortamına göre hem daha 
ekonomik hem de daha hızlıdır. 
 
Yapı elemanları boyutlandırılırken seçilen kesitin uygulanan yükler etkisinde kuşkusuz 
emniyetli ve ekonomik olması gerekmektedir. Ekonomikliğin ölçüsü yapıda sarf edilen 
çelik ağırlığının minimum olmasıdır ki bu da statik olarak çelik yapı elemanının en 
küçük en-kesit alanına sahip olmasını gerektirir. Kesit seçiminde montaj sırasındaki 
koşulları kolaylaştırmak da bir etken olabilir ama ikinci derecede önem taşır. (M.E.B., 
2013) 
 
Çelik yapıların ana parçalarının oluşturulmasında birçok kaynak yöntemi bulunmakla 
birlikte en yaygın olanı MAG kaynak yöntemidir. ( Ertürk,1987) Bu yöntemde kaynak 
işlemi için gerekli olan ısı, sürekli beslenen ve ergiyen bir tel elektrod ile kaynak 
banyosu arasında oluşturulan ark yoluyla ve elektroddan geçen kaynak akımının 
elektrodda oluşturduğu direnç ısıtması aracılığı ile üretilir. (Eryürek, 2007). Bu 
yöntemle profiller tasarımda belirtilen noktalarda alın kaynaklı birleşim ya da köşe 
kaynaklı birleşimleri kullanarak çelik yapı elemanlarını oluşturmaktadır.(Setap, 2018) 
 
Bu çalışmada; Örnek bir endüstriyel yapıyı oluşturan parçaların bağlantı noktaları 
birebir aynı profil ve plakalar kullanılarak MAG kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. Elde 

mailto:mahmut.caglar@ogr.sakarya.edu.tr
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edilen parçadan alınan numunelere çekme, eğme, çentik-darbe, kırma ve mikrosertlik 
testleri uygulanmıştır. Ayrıca her iki tip kaynaklı birleşim bölgelerinin mikro ve makro 
yapıları incelenerek, kaynak işleminin mekanik özellikleri incelenmiştir. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Örnek olarak incelenen projenin ana taşıyıcı elamanı olan kolonlar için statik 
hesaplamalar neticesinde HEA300 (S275JR) profil tercih edilmiştir. Bu yapı elemanının 
imalatı sırasında alın kaynaklı birleşim kullanılmıştır. Ayrıca rüzgar kolonu olarak ta 
HEA200 (S275JR) profil tercih edilmiştir. Bu parça kirişlere cıvatalı bağlantı olacak 
şekilde tasarlanmıştır ve bu bağlantı için 10mm (S235JR) plaka ile köşe kaynaklı 
birleşim kullanılmıştır. Kaynak işlemi için ilave tel olarak 1,20mm SG2 kullanılmıştır. 
Deneyde kullanılan malzemelerin ve kaynak telinin mekanik ve kimyasal özellikleri 
Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. HEA300-HEA200 PL10 malzeme özellikleri 
 

Ürün 
Adı 

Kalite C% Mn% Si% S% P% 

Darbe 
Testi  

(Joule) 
[20°C] 

Çekme 
Muk. 

[N/mm²] 

Akma 
Muk. 

[N/mm²] 

 

Uzama 
% 

HEA300 S275JR 0,124 0,811 0,129 0,022 0,022 192,6 428 311  33,0 

HEA200 S275JR 0,150 0,770 0,200 0,022 0,019  495 365  34,4 

PL10 S235JR 0,078 0,661 0,024 0,007 0,013   391 254  37,0 

 
Tablo 2. Kaynak teli SG2 malzeme özellikleri 

 

Ürün Adı C% Mn% Si% S% P% 

Darbe 
Testi 

(Joule) 
[-40°C] 

Çekme 
Muk. 

[N/mm²] 

Akma 
Muk. 

[N/mm²] 
Uzama % 

AS SG2 0,068 1,550 0,890 0,005 0,006 85,0 520 433 29,0 

 
Numune hazırlamaya başlarken ilk önce 200mm uzunluğunda iki parça HEA300 profil 
kesilmiş ve kaynak işlemi uygulanacak bölgeye X kaynak ağzı açılmıştır. İlk önce 150 
amper ile kök kaynağı atılmış daha sonra 250 amper ile 8 paso kaynak atılarak ek 
kaynağı tamamlanmıştır. 
 

  
 

Şekil 2. Alın kaynaklı birleşim için kullanılan birleşim şekli - X kaynak ağzı  
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Köşe kaynakları için HEA200 profil ile 10mm plaka ve 10mm plaka ile 10mm plaka 
kaynak işlemine tabi tutulmuştur. Bu uygulamada kaynak ağzı açılmadığı için kök 
kaynak uygulanmamış 250 amper ile tek kat paso ile işlem tamamlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 2. Köşe kaynaklı birleşim için kullanılan birleşim şekli 
 
Alın kaynaklı birleşim için 1 adet köşe kaynaklı birleşim için 2 adet numune 
hazırlanmasının ardından çekme testi için alın kaynaklı birleşim yapılan parçanın 
flanşından 1 gövdeden 1 olmak üzere toplam 2 adet, eğme testi için alın kaynaklı 
birleşim yapılan parçanın alt flanştan 2 üst flanştan 2 olmak üzere 4 adet, çentik darbe 
testi için alın kaynaklı birleşim yapılan parçanın gövdesinden 6 adet parça alınmıştır. 
Mikrosertlik, makro ve mikro yapı incelemesi için alın kaynaklı parçanın flanşından 1, 
köşe kaynaklı parçanın gövdesinden 1 ve flanşından 1 adet olmak üzere toplam 3 adet 
numune alınmıştır. 10mm plaka ile 10mm plaka kullanılarak hazırlanan numune 
üzerinden numune almadan kırma testine tabi tutulmuştur.  

 

3. Bulgular 
 
3.1. Çekme Testi İnceleme 
 
Bu yöntemde alın kaynaklı bağlantı yapılan parçanın (HEA300) flanşı ve gövdesi için 
ayrı ayrı test numuneleri alınmış ve teste tabi tutulmuştur. Test sonucu elde edilen 
verilere göre numunelerin üretim sertifikasında belirtilen çekme gerilmesi 428 N/mm2 
iken kaynak işlemi sonrası bu değerin flanş için 489 N/mm2 (Şekil 3 ve Tablo 3) gövde 
için ise 490 N/mm2 (Şekil 4 ve Tablo 4) olduğu görülmüştür. 
 

 
 

Şekil 3. Çekme testinde flanştan alınan numunenin grafikleri 
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Şekil 4. Çekme testinde gövdeden alınan numunenin grafikleri 
 
 

 
Tablo 3. Çekme testinde flanştan alınan numunenin test verileri 

 

Kalınlık 
[mm] 

Genişlik 
[mm] 

Başlama tarihi 

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 0,1%) 

[N/mm2] 

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 0,5%) 

[N/mm2] 

13,8 24,9 3.5.2019 330 345 

     
Akma 

Mukavemeti 
(Ofset 1%) 

[N/mm2] 

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 0,2%) 

[N/mm2] 

Çekme 
Mukavemeti 

[N/mm2] 

Maksimum 
Yük [kN] 

Yüzde uzama 

405 336 489 168 -23,1 

 
Tablo 4. Çekme testinde gövdeden alınan numunenin test verileri 

 

Kalınlık 
[mm] 

Genişlik 
[mm] 

Başlama tarihi 

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 0,1%) 

[N/mm2] 

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 0,5%) 

[N/mm2] 

9 25 3.5.2019 352 366 
     

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 1%) 

[N/mm2] 

Akma 
Mukavemeti 
(Ofset 0,2%) 

[N/mm2] 

Çekme 
Mukavemeti 

[N/mm2] 

Maksimum 
Yük [kN] 

Yüzde uzama 

416 354 490 110 -23,1 

 
3.2. Eğme Testi İnceleme 
 
Bu yöntemde kaynak yüzeyinin ve kök kaynağın eğilmeye tabi tutulması sonucu 
çatlaklık oluşması incelenmiştir. Test için 2 adedi kök kaynağı 2 adedi kaynak yüzeyi 
olmak üzere 4 adet numune hazırlanmıştır. Test sonucu yüzeylerde herhangi bir çatlak 
ve yırtılma gibi hataların oluşumu gözlemlenmemiştir. 
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Şekil 5. Eğme testi ve sonrasında oluşan yüzeyler 
 
3.3. Çentik Darbe Testi İnceleme 
 
Bu yöntemde alın kaynaklı birleşim yapılan parçanın (HEA300) gövdesinden 3 adedi 
kaynak metali (KM pozlu) için 3 adedide ITAP (H pozlu) için olmak üzere toplam 6 adet 
test numunesi hazırlanılmıştır. Test oda sıcaklığına 7,5*10*55 mm parçalar üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Teste tabi tutulan parçalarda herhangi bir hataya rastlanılmamıştır. 
 

  
 

Şekil 6. Çentik-darbe testi numuneleri ve test aşaması 
 

Tablo 5. Çentik-darbe test verileri 
 

Test numunesi: 
7,5*10*55 

H/1 H/2 H/3 KM/1 KM/2 KM/3 

Darbe Testi (Joule) [20°C] 68,25 64,61 58,45 102,89 104,79 90,88 

 
3.4. Makro Yapı İnceleme 
 
Bu yöntemde alın kaynaklı ve köşe kaynaklı parçaların kaynak yüzeyleri görsel olarak 
incelenmektedir. Yüzeysel uygun bir şekilde hazırlanıp dağlama işlemi yapılması ile 
kaynak fazları ve ITAP belirginleşmiştir. Şekil 7’de gözüktüğü gibi her iki tip birleşim 
yönteminde de istenen kaynak nufuziyetinin sağlandığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 7. Makro yapı incelmesi yapılan numuneler 

 
3.5. Mikrosertlik Testi İnceleme 
 
Bu yöntemde kaynak yapılan bölge kesitinde 5 farklı bölgeden 3’er adet noktasal değer 
alınmıştır (Tablo 6 ve Tablo 7). Yapılan incelemede kaynak metallerinin ana metalden 
daha sert bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 
 
 

Tablo 6. Alın kaynaklı birleşim için sertlik ölçüm verileri 
 

 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AM-1 ITAP-1 KM ITAP-2 AM-2 

a 
160,

9 
161,

8 
166,

7 
179,

5 
184,

3 
190,

9 
217,

4 
217,

9 
215,

2 
215,

1 
192,

7 
181,

6 
157,

2 
155,

7 
156,

0 

b 
149,

3 
146,

8 
149,

2 
173,

7 
180,

0 
173,

7 
203,

7 
211,

8 
205,

1 
178,

7 
168,

3 
168,

1 
149,

4 
151,

0 
150,

0 

c 
147,

1 
147,

9 
147,

2 
191,

8 
189,

3 
187,

1 
195,

5 
183,

1 
203,

9 
190,

4 
185,

0 
173,

3 
153,

5 
144,

2 
146,

1 
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Tablo 7. Köşe kaynaklı birleşim için sertlik ölçüm verileri 
 

  

T1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AM-1 ITAP-1 KM ITAP-2 AM-2 

a 
141,

5 
149,

6 
135,

7 
144,

3 
159,

4 
177,

1 
210,

0 
202,

2 
200,

3 
177,

2 
156,

8 
147,

0 
154,

6 
152,

0 
150,

8 

b 
138,

3 
137,

2 
139,

5 
147,

6 
151,

3 
157,

1 
189,

7 
189,

4 
196,

7 
158,

3 
151,

8 
144,

3 
137,

5 
137,

9 
142,

0 
                

T2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AM-1 ITAP-1 KM ITAP-2 AM-2 

a 
123,

4 
123,

9 
126,

1 
144,

4 
158,

6 
181,

3 
224,

5 
207,

6 
211,

4 
183,

2 
174,

6 
154,

9 
148,

1 
145,

0 
143,

1 

b 
121,

6 
125,

4 
132,

3 
146,

8 
149,

7 
163,

9 
223,

9 
220,

4 
210,

2 
188,

7 
165,

6 
146,

5 
132,

7 
137,

2 
129,

3 

T1: Gövde numunesi, T2: Flanş numunesi 
 
3.6. Kırılma Testi İncelemesi 
 
Bu yöntemde köşe kaynaklı numunenin kırılma işlemine tabi tutulması ve bunu takiben 
kırılmanın oluştuğu bölgeye göre kaynak kalitesi incelenmiştir. Test sonuçlarına göre 
kaynak her iki metale de yeteri derecede nufuziyet ettiği ve kaynak metali ile ana metal 
arasında herhangi bir boşluğa rastlanılmadığı tespit edilmiştir. 
 

4. Sonuçlar 
 

- Makroyapı incelemesi yapıldığında, ana malzeme, ITAP ve kaynak metalinin 
birbirinden ayırt edilir şekilde olduğu görülmüştür. 

- Alın kaynaklı bağlantıların mikosertlik değerleri göz önünde tutulduğunda   
kaynak metalleri ort. 206 , ITAP-1 ort. 187, ITAP-2 ort. 183, Ana metal-1 ort. 153   
ve Ana metal-2 ort. 151 sertlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 

- Köşe kaynaklı bağlantıların mikrosertlik değerleri göz önünde tutulduğunda ise 
kaynak metalleri ort. 216 , ITAP-1 ort. 157, ITAP-2 ort. 155, Ana metal-1 ort. 141   
ve Ana metal-2 ort. 145 sertlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 

- Her iki bağlantı yönteminde de ve elde edilen veriler kıyaslandığında kaynak 
metalinin ana metalden daha sert bir yapıya sahip olduğu tespit 
gözlemlenmiştir. 

- Çekme testlerinde kırılma noktaları kaynak metali ve ITAP’da değil ana metalde 
gerçekleştiği görülmüştür. 
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- Çekme testi sonuçların incelendiğinde gövdeden alınan numunenin çekme 
mukavemeti 489 N/mm2 iken flanştan alınan numunede 490 N/mm2 olduğu 
gözlemlenmiştir. Her iki numunede %23 uzama değerleri okunmuştur. 

- Kırma testlerin kaynağın her iki plaka uygun ölçüde nufuziyet sağladığı 
görülmüştür 

- Eğme testlerinde kaynak yüzeylerinde herhangi bir çatlak yada deformasyona 
rastlanılmamıştır. 

- Mekanik test sonuçları, birleştirme işleminin uygun bir şekilde yapıldığını 
göstermektedir. 
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Çimento Üretiminde Farin Değirmeni Tiplerinin Kıyaslanması 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 
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Özet: Günümüzde çimento üretimi oldukça yaygınlaşmaktadır. Her geçen sene 
Türkiye’de de yeni fabrikalar devreye girmekte ve çimento üretimi miktarı 
artmaktadır. TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) verilerine göre 2017 
yılında TÇMB üyeleri tarafından 80.5 milyon ton çimento üretilmiştir. 2017 yılında 
çimento sektörü üretim rekoru kırmıştır. Üye olmayan 3 üreticinin toplam çimento 
kapasitesinin 6 milyon ton/yıl olduğu düşünülürse 2017 yılında toplamda 84 milyon 
tonluk bir üretimin gerçekleştiği öngörülmektedir.  Farin üretimi çimento üretim 
prosesinde harcadığı güç bakımından %30-40 civarlarında olmaktadır. Bu da 
proses için optimum farin üretim faaliyetinin sağlanmasını önemli kılmaktadır. Yeni 
kurulumlarda hangi tip farin değirmeni kullanılacağının önemi büyüktür. Bu 
çalışmada çimento sektöründe kullanılabilecek farin değirmenleri anlatılmış ve 
fabrikaların kendi proseslerine en uygun farin değirmenini seçmelerine yardımcı 
olmak hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çimento Sektörü, Farin, Farin Değirmeni, Dik Değirmen, Yatay 
Değirmen. 

 

1. Giriş 
 
Çimento üretim aşamaları; hammadde hazırlama, farin hazırlama, yakıt hazırlama, 
klinker hazırlama, çimento üretimi, sevk ve paketleme bölümlerinden oluşmaktadır. 
(Söğüt vd., 2009) Süreç hammaddenin kırıcı ünitesinde üretim hedefine göre 
belirlenen boyutlarda kırılması ile başlar. Kırılan hammadde sonrasında yine üretim 
hedefleri doğrultusunda farin değirmeninde öğütülerek farin elde edilir ve silolarda 
depolanır. Silolardaki farin ön ısıtıcı ve fırında pişirilerek klinker elde edilir. Klinker, 
çimento çeşidine göre, farklı yardımcı malzemelerle birlikte alçı ile karıştırılarak 
öğütülür. Öğütme işleminden sonra çimento elde edilmiş olur. Sevk hatları ile 
paketleme ünitesine aktarılan çimentonun buradan satışı gerçekleştirilir. (Deolalkar, 
2009) 
 
Hammaddenin küçültülmesi sonucu artan yüzey alanı sayesinde maddenin sıcak hava 
ile temas yüzeyi arttırılmış olur. Bu da bir sonraki ünitede uygulanacak olan ısıl işlemin 
etkinliğini arttıracaktır. Burada da farin değirmeni devreye girmektedir. Farin 
oluşturulmasının temel amacı hammaddenin sonraki ünitelerde uğrayacağı ısıl 
işlemler için yüzey alanını arttırmaktır. Farin değirmeni, farinin hazırlandığı yer olarak 
tanımlanabilir. Farin; kalker, kil ve yardımcı malzemelerin karıştırılması sonucu elde 
edilen karışımın öğütülmüş halidir. (Hacıfazlıoğlu, 2009). Çimento sektöründe sıklıkla 
dikey ev yatay farin değirmenleri kullanılırken en çok en çok tercih edilen değirmen tipi 
yatay bilyeli değirmenlerdir (Bilgin vd., 2013). Bunun sebebi de şu an işleyen çimento 
fabrikalarının kurulum yıllarında dikey farin değirmeni teknolojisinin henüz daha 
gelişmemiş olmasıdır. 
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Yatay farin değirmeni yatay bir düzeneğe sahip olup, içerisinde bulunan bilyeler 
yardımı ile öğütme işlemini gerçekleştirmektedir. Bunkerler ile farin değirmeni üretim 
süreci başlar. Farin üretim sürecinde laboratuvar tarafından belirlenen hedefler 
doğrultusunda bunkerlerden farklı oranlarda malzemeler kullanılır. Bu malzemeler 
marn ve kil başta olmak üzere yardımcı malzemeler olarak adlandırılan alçı taşı, demir 
cevheri, kaolen, tras malzemelerdir. Laboratuvarın analizleri üretim süresince dinamik 
olarak gerçekleştirilir. Değirmene besleme işlemi her bir bunkerin altında yer alan 
dozajlı bant kantarları ile gerçekleştirilir. Malzeme taşıması esnasında bazı kantarlarda 
malzeme taşıma zorluğu sebebi ile paletli bantlar da kullanılmaktadır. Bant 
kantarlarından geçen malzemeler ana toplayıcı bantta toplanarak değirmene aynı 
anda aktarılır. Ana toplayıcı bantta toplanan malzemeler değirmene gönderilmeden 
önce online analiz cihazı altından geçirilerek anlık analizi yapılır. Bu analiz cihazı 
genellikle radyoaktif kaynaklı olan ve radyasyonun malzemede emilimi prensibi ile 
çalışan bir analiz cihazıdır. Teknolojinin ilerlemesi ile radyoaktif ışınım prensibi dışında 
radyoaktif olmayan ışınlarla da analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Değirmene beslenen 
malzemelerin online olarak analiz edilerek laboratuvara gönderilerek yorumlanması ile 
besleme bantlarının karışım oranları değiştirilerek dinamik bir üretim süreci 
oluşturulması sağlanır. Bant kantarları bu dinamikliği online analiz cihazından gelen 
verilere göre mevcudunda bulunan devir ayarlamalı motor sürücüler vasıtası ile 
gerçekleştirmektedir. Ana toplayıcı bant ürünü elevatör vasıtası ile ön kırıcıya aktarır. 
Ön kırıcının amacı değirmene daha ince malzeme sağlayarak üretim hızını arttırmaktır. 
Hammadde de bulunan nem sebebi ile malzeme yapışmalarını engellemek ve 
malzeme akışının devamlılığını sağlayabilmek için kırıcı öncesinde sıcak gaza maruz 
bırakılarak kurutulur. Sıcak gaz döner fırın veya siklonlardan temin edilir. Kuru sistem 
çimento fabrikalarında üretim akışı; hammadde hazırlama, farin hazırlama, yakıt 
hazırlama, klinker hazırlama, katkı hazırlama, çimento üretimi ve paketleme 
bölümlerini içermektedir. Isıl enerjilerin çoğu üretim hattı üzerindeki farin, klinker, yakıt 
ve katkı hazırlama bölümlerinde kullanılmaktadır (Söğüt, 2009). Hammadde 
hazırlamada kil, kalker vb. doğal hammaddeler; maden sahasından çıkarıldıktan sonra 
kırıcılardan iki aşamada geçirilerek tane boyları küçültülür ve ham madde silolarına 
gönderilir. Doğrultucu hammaddeler boksit, demir madeni, kum v.b. ile günümüzde 
sanayi artığı olarak gelen alternatif hammaddeler ve doğal hammaddeler birleştirilerek 
ön homojenizasyon sağlanır (Onat,1997). 
 
Kuru sistemde farin oluşumu; farin değirmeninde hammadde silolarından gelen kalker 
ve kil başta olmak üzere hammaddenin önce kurutulması ve sonra öğütülmesi ile 
sağlanmaktadır. Elde edilen farin; farin depolarına alınır ve burada ortalama 323–333 
K‟de üretim hedeflerine göre bekletilir. Farin değirmeni, çimento üretim hattında 
hammaddenin ısıl işlem ile karşı karşıya kaldığı ilk bölümdür. Farin değirmenleri farklı 
çap ve uzunluklarda olabilir. Ayrıca değirmen içi kamara olarak isimlendirilen ve farklı 
ebatlarda metal bilyeler ile doldurulabilen bir silindirdir. Kamara sayıları hammadde 
çeşidine göre değirmenin kurulum aşamasında belirlenir. Farin değirmeninin karışım 
odasında; karışım ve savurma plakaları ile giren ürünlerin karışımı sağlanır. Öğütme 
odasında ise fırın içinde yer alan çelik bilyeler vasıtasıyla oluşan karışım, istenilen tane 
büyüklüğünde öğütülür (Hao, 2006; Toraman vd., 2015; Dikmen ve Ergün, 2006). 
 
Hammaddenin öğütülmesi oldukça yüksek enerji gerektiren bir prosestir. Uzun yıllardır 
kullanılan yatay değirmenlerin enerji etkinliği dikey değirmenlere göre çok düşüktür. Bu 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  715 
 

yüzden yatay farin değirmenlerine alternatif olarak geliştirilen dikey farin değirmenleri 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Anonim-1). 
 
Dikey farin değirmeninde farklı sayılarda silindirik vals ve bir tabla bulunur. Ana tahrik 
motoru tablayı dönderir. Tablaya baskı yapan valsler tablanın bu hareketiyle 
dönemeye başlar. Bir hidrolik ünite valsleri sürekli ayarlanan basınç değeriyle hidrolik 
kuvvet uygulayarak valsin üzerine doğru iter. Tabla ile vals arasına beslenen 
hammadde ezilerek öğütülür. Değirmenin üzerinden sistem fanı sürekli emiş 
yapmaktadır. Bu emiş gücüne karşı koyamayan öğütülmüş malzeme değirmenin üst 
tarafına doğru hareket eder. Değirmenin üzerinde öğütülen malzemeleri boyutlarına 
göre sınıflandıran bir seperatör ünitesi bulunmaktadır. Fanın emiş gücü ile yukarı tarafa 
doğru hareketlenen malzemelerden hafif olanlar seperatör ünitesinden geçebilirken 
ağır olanlar tekrar değirmene döner. Bu ayrım da seperatördeki fanın dönme hızı ile 
sağlanır. Değirmenin alt tarafın da bir de ‘reject band’ olarak isimlendirilen bir geri 
dönüş bandı bulunmaktadır. Tam öğütülememiş malzeme bu bant ile tekrar değirmen 
girişine doğru yönlendirilerek değirmenin öğütemez hale gelecek kadar dolması 
engellenir. Sistem fanı ile hareketine devam eden öğütülmüş malzeme siklonetlere 
doğru hareket eder. Siklonetler de dalma borularına çarpan malzeme birbirine 
tutunarak siklonetin alt tarafına birikir. Siklonet altında yer alan helozonlar veya havalı 
bantlar yardımıyla silolara gönderilir (Anonim-2; Anonim-3; Misaka vd., 1986).  
 
Yatay değirmenle benzer şekilde malzeme bunkerlerden beslenir. Yine bir sistem fanı, 
seperatör, havalı bantlar, lastik bantlar, helozonlar, online analizör, silolar, elevatörler 
ve tozsuzlaştırma filtreleri kullanılır. Sistem yine sıcak havaya ihtiyaç duyar.  
 
Çimento prosesi enerji kullanımı bakımından yüksek enerji tüketimli bir prosestir. 
Çimento üretiminde kullanılan enerji maliyetinin toplam üretim maliyetine oranı %50 ila 
%60 arasındadır. (Wang ve ark.,2009). Üretim maliyetlerinin düşürülmesi de bu 
sebeple çok önemli bir konudur (Madlool ve ark., 2012). 
 
Çimento üretiminde enerji kullanımı ve yönetimi oldukça önemli bir konudur. Enerjinin 
kontrolü ve kullanılabilir enerjinin arttırılması bazı optimizasyon teknikleri ile mümkün 
olmaktadır (Utlu vd., 2006). Yapılan çalışmada amaç, enerji kullanımı bakımından 
çimento sektöründe en çok kullanılan iki değirmen tipinin kıyaslanarak yeni kurulacak 
bir fabrikada hangi tip değirmenin kurulumun ihtiyaçları karşılayacağı konusunda bir 
fikir oluşmasını sağlamaktır.  
 

2. Materyal ve Metot 
 
Çalışmalar özel bir çimento değirmeninde değirmen değişimi yapılmıştır. Daha önce 
kurulu olan bilyalı yatay farin değirmeni yerine valsli dik farin değirmeni kurulumu 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bu iki değirmene ait veriler incelenmiştir.  Veri 
toplamasında gerçek zamanlı izleme sistemleri ile kayıt altına alınan 1 yıllık veriler 
işlenmiştir. Bilyalı yatay farin değirmeni için sökülmeden önceki 1 yıllık değerler, valsli 
dik farin değirmeni için kurulum gerçekleştikten sonraki 1 yıllık değerler üzerinde 
çalışılmıştır. Bilyalı yatay farin değirmeni ve valsli dik farin değirmenine ait ortalama 
üretim (t/h), değirmen ana tahrik motoru saatlik elektrik güç tüketimi (kWh), farin üretim 
prosesinde harcanan toplam elektrik enerjisi (kWh) 1 yıllık verilerinin saatlik 
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ortalamaları alınmıştır. Daha sonra yıllık farin ihtiyacının 800.000 ton olduğu bir fabrika 
için hangi değirmeni kullanmamanın avantajlı olacağı açıklanmıştır.  
 
3. Bulgular 
 
İncelenen Valsli Dik Farin Değirmeninin saatlik ortalama üretim miktarı, bilyalı yatay 
farin değirmeninin saatlik ortalama üretim miktarından %90 daha fazladır.  

 
 

Şekil 1. Saatlik ortalama üretim miktarları karşılaştırılması 
 

İncelenen Valsli Dik Farin Değirmeninin ana tahrik motorunun saatlik ortalama güç 
tüketimi, bilyalı yatay farin değirmeninin ana tahrik motorunun saatlik ortalama güç 
tüketiminden yaklaşık %30 daha fazladır.  
 

 
 

Şekil 2. Değirmen ana tahrik motoru saatlik ortalama güç tüketimi (kwh) 
karşılaştırılması 
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İncelenen Valsli Dik Farin Değirmenini ana tahrik motorunun spesifik enerjisi, bilyalı 
yatay farin değirmenini ana tahrik motorunun spesifik enerjisinden %32 daha azdır.  

 
 

Şekil 3. Değirmen ana tahrik motoru spesifik enerjisi (kwh/ton.farin) karşılaştırılması 
 
İncelenen Valsli Dik Farin Değirmenini yıllık çalışma süresi, bilyalı yatay farin 
değirmenini çalışma süresinden %30 daha azdır.  
 

 
 

Şekil 4. Değirmen yıllık çalışma sürelerinin (saat) karşılaştırılması 
 
İncelenen Valsli Dik Farin Değirmenini yıllık enerji tüketimi, bilyalı yatay farin 
değirmenini yıllık enerji tüketiminden %6 daha fazladır.  
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Şekil 5. Değirmen sistemi yıllık enerji tüketimi (kwh) karşılaştırılması 
 

İncelenen Valsli Dik Farin Değirmenini yıllık farin üretim miktarı, bilyalı yatay farin 
değirmenini yıllık farin üretim miktarından %34 daha fazladır.  
 

 
 

Şekil 6. Değirmen yıllık farin üretim miktarının (ton) karşılaştırılması 
 
İncelenen Valsli Dik Farin Değirmeni sisteminin spesifik enerjisi, bilyalı yatay farin 
değirmenini sisteminin spesifik enerjisinden %21 daha azdır.  
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Şekil 7. Değirmen sistemi spesifik enerjisi (kwh/ton.farin) karşılaştırılması 
 

 
Tablo 1. Bilyalı yatay farin değirmeni – valsli dik farin değirmeni karşılaştırılması 

 

Karşılaştırılan Özellikler 
Bilyalı Yatay Farin 

Değirmeni 
Valsli Dik Farin 

Değirmeni 
Ortlama Saatlik Üretim 

(ton/saat) 
115 219 

Ana Tahrik Motoru 
Saatlik Ortalama Güç 

Tüketimi (kWh) 
1.382 1.795 

Ana Tahrik Motoru 
Spesifik Güç Tüketimi 

(kWh/ton.farin) 
12,00 8,20 

Yıllık Çalışma Süresi 
(saat) 

6.250 4.393 

Farin Sistemi Yıllık Güç 
Tüketimi (kwh) 

14.450.988 15.284.006 

Yıllık Üretim Miktarı 
(ton) 

717.596 961.822 

Farin Sistemi Spesifik 
Enerjisi 

(kWh/ton.farin) 
20,14 15,89 

 
4. Sonuçlar 
 
Yıllık çalışma miktarı, yıllık spesifik enerji tüketimi, saatlik üretim kapasitesi verileri 
dikkate alındığında dik farin değirmeninin kullanımının daha uygun olduğu 
görülmektedir.  
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800.000 ton farin ihtiyacı olan bir fabrikada bilyalı yatay farin değirmeni ile üretim 
yapabilmek için 16.122.000 kWh enerji harcarken bu üretimi 6.957 saatte 
gerçekleştirilebilir. Ancak valsli dik farin değirmeni kullanılması durumunda aynı üretim 
12.712.000 kWh enerji harcanarak 3.653 saatte gerçekleştirilebilir.  

Sonuç olarak valsli dik farin değirmeni kullanılması ile %26,7 enerji ve %90 zaman 
tasarrufu sağlanabilir. Dik farin değirmeninin kullanılması ile yıllık değirmen 
bakımlarının da yapılabilmesi adına %90 zaman kazanılmış olup etkili bakım 
yapılmasına imkan verecektir.  

Yukarıda açıklanan veriler ışığında farin üretiminin düşük enerji tüketimi ve kısa zaman 
harcanarak sağlanması için valsli dik farin değirmeni seçilmesi uygun olacaktır. 
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Özet: Suya doygun gevşek ve orta sıkı kum tabakları deprem gibi güçlü ve tekrarlı 
yer hareketlerine maruz kaldığında zeminde tanelerin yeniden düzenlenmesi ve 
boşlukların yeniden dağıtılması nedeniyle sıkılaşmaktadır. Böyle bir durumda aşırı 
boşluksuyu basıncı hızla artmakta ve zemin mukavemetini kaybetmektedir. Zemin 
sıvılaşması olarak adlandırılan bu fenomen birçok depremde can ve mal 
kayıplarına neden olmuştur. Zemini sıvılaşmaya karşı güçlendirmek amacıyla 
birçok çalışma yapılmaktadır. Bu amaçla zeminin fiberle güçlendirilmesi geoteknik 
deprem mühendisliğinde son yıllarda dikkat çeken bir konu olarak ön plana 
çıkmaktadır. Sunulan bu çalışmada, fiberle güçlendirilmiş kumlu zeminin sıvılaşma 
potansiyeli bir dizi deformasyon kontrollü dinamik basit kesme testi yapılarak 
araştırılmıştır. Deneylerde, fiber içeriği fiber uzunluğu gibi fiber özelliklerinin yanı 
sıra rölatif sıkılığın da kumlu zeminin sıvılaşma potansiyeline etkisi incelenmiştir. 
Deneyler 50 kPa efektif gerilme altında, %0.25, %0.5 ve %1 fiber içeriğinde, 12mm 
ve 19mm fiber uzunluklarında ve %30 ve %50 rölatif sıkılıklarda gerçekleştirilmiştir. 
Sonuçlar, güçlendirilmemiş zemine kıyasla fiber ilavesinin zeminin sıvılaşması için 
gerekli çevrim sayısını ve devirsel gerilme oranını (CSR) artırdığını göstermiştir. En 
yüksek sıvılaşma direnci %50 rölatif sıkılıkta, %1 fiber oranında 19 mm fiber 
uzunluğuna sahip numunede ortaya çıkmaktadır. Bu durum fiber ilavesinin zeminin 
sıvılaşmaya karşı direncini artırdığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fiber, Sıvılaşma, Kum. 

 

1. Giriş 
 
Deprem esnasında, suya doygun gevşek kum tabakalarında, kayma dalgalarının 
neden olduğu devirsel kayma gerilmeleri nedeniyle aşırı boşluksuyu basıncı artmakta, 
efektif gerilme azalmakta ve suya doygun kumlu zemin tabakası dayanımını 
kaybetmekte ve üzerinde bulunan mühendislik yapılarına büyük zararlar vermektedir 
(Towhata 2008). Zemin sıvılaşması olarak adlandırılan bu fenomenin tipik örnekleri 
Niigata ve Alaska (1964), Loma Prieta (1989), Kobe (1995) ve Chi-Chi (1999) 
depremlerinde görülmüştür. Bu tür büyük felaketlerin ortayaçıkaracağı zararları 
azaltmak ve zemin sıvılaşması mekanizmasını daha iyi anlamak için son yıllarda 
araştırmacıların dikkati bu konu üzerine odaklanmıştır (Baziar ve Jafarian 2007; Alavi 
ve Gandomi 2012; Monkul vd. 2015). 
 
Zeminin sıvılaşma riskini azaltmak için yapılan zemin güçlendirme işlemleri, geoteknik 
deprem mühendisliğinde güvenilir, etkili ve eski zamanlardan beri kullanılan 
yöntemlerdir (Vercueil vd. 1997; Goktepe vd. 2008; Noorzad ve Amini 2014). 
Araştırmacılar deneysel, sayısal ve analitik yaklaşımlar kullanarak zemini güçlendirme 
tekniklerini araştırmışlardır. Bu amaçla zemine, kireç veya uçucu kül kariştırılması, 
çimento enjekte edilmesi veya geotekstil eklenmesi gibi yöntemler kullanılmıştır 
(Krishnaswamy and Isaac1995; Noorzad and Omidvar 2010; Diambra et al. 2010; 
Lovisa et al. 2010; Komak et al. 2015; Keramatikerman et al. 2017). Zemine takviye 
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edilen materyallerin zeminin kayma mukavemeti, sıkışabilirlik, yoğunluk; ve hidrolik 
iletkenlik gibi özelliklerini iyileştirmektedir (Orakoglu vd. 2017; Jones 1999). 
 
Zemin güçlendirmesi amacıyla fiber kullanımı ile zeminin çekme direncini artması 
yapılan birçok çalışmada açıkça gösterilmiştir (Ghazavi ve Roustaei 2010; Zaimoglu 
2010; Güllü ve Khudir 2014; Tang vd. 2016). Öte yandan fiber ile güçlendirilmiş 
zeminlerin sıvılaşma potansiyeli üzerine yapılan çalışmalarda ise zeminin 
sıvılaşmasının fiber uzunluğu, fiber içeriği ve çevre gerilmesinden etkilendiği 
belirtilmiştir (Krishnaswamy ve Isaac 1994; Ibraim vd. 2010; Maheshwari vd. 2012; 
Ashmawy ve Bourrdeau 1998). Ayrıca kumlu zemini güçlendirmek için fiberin 
kullanılması yöntemi, güvenilir olması, yavaş biyolojik bozunma hızı ve düşük maliyet 
gibi özellikleri ve avantajları nedeniyle araştırmacıların büyük ilgisini çekmiştir. Fiberin 
şu an için fiyatı 2,35 Euro/kg civarındadır. Dolayısıyla zemine %0,5 fiber takviyesi 
kullanılarak yapılacak iyileştirme sebebiyle 1 m3 ( =18 kN/m3) zeminin iyileştirme 
maliyeti yaklaşık 21,15 Euro civarında olmaktadır. 
 
Chen ve Loehr (2008) üç eksenli deney sisteminde drenajlı ve drenajsız deney 
koşullarında fiber donatılı ve fiber donatısız zeminlerin davranışlarını incelemiş ve 
küçük deformasyon seviyelerinde drenajlı deneylerde fiberli zeminlerin mukavemetinin 
drenajsız deneylere göre daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Sadek vd. (2010) %0.5 ile 
%1.5 fiber ilavesinin kayma mukavemetini arttırdığını deneylerinde göstermişlerdir. 
Erken vd. (2015) tarafından yapılan çalışmalarda suya doygun kumların dinamik 
mukavemetinin fiber oranının artması ile arttığı belirlenmiştir. 
 
Amini ve Noorzad (2018) enerji bazlı bir yaklaşım kullanarak rastgele dağıtılmış 
fiberlerle takviye edilmiş Babolsar kumunun sıvılaşma özelliklerini araştırmak için bir 
dizi dinamik üç eksenli test yapmışlardır. Fiber içeriği, fiber uzunluğu, çevre basıncı ve 
rölatif sıkılığın etkisi incelenmiştir. Sonuçlar fiber ilavesinin, sıvılaşma için gerekli olan 
çevrim sayısını artırarak daha yüksek kümülatif enerji ile sonuçlandığını ortaya 
koymuştur.  
 
Chegenizadeh vd. (2018) fiberle (BCF) güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş numuneler 
üzerinde bir dizi dinamik üç eksenli testler gerçekleştirerek, fiberin düşük plastisiteli 
siltin sıvılaşma direncine etkisini araştırmışlardır. Sonuçlar, BCF içeriğinin ve 
uzunluğunun artmasının numunelerin sıvılaşma direncini arttırdığını, rölatif sıkılığın 
(Dr) artmasıyla ise, güçlendirilmiş numunenin sıvılaşma direncinin, güçlendirilmemiş 
numuneninkinden daha fazla olduğunu göstermişlerdir. 
 
Birkaç çalışma hariç önceki araştırmalar, statik yükler altında fiber donatılı zeminlerin 
mukavemet ve deformasyon özellikleri üzerine odaklanmış olsa da, bu çalışmada bir 
dizi dinamik basit kesme testi ile kumlu zeminlerin sıvılaşma direncini iyileştirmede 
rastgele dağıtılarak eklenen fiberin etkinliği gösterilmiştir. 
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2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Test Malzemesi 
 
Bu çalışmada yapılan deneyler Marmara denizi kıyısında bulunan Çanakkale 
sahilinden alınan temiz sahil kumu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kumun 
fiziksel özellikleri Tablo 1’de, dane dağılımı grafiği ise Şekil 1’de verilmiştir. Kum zemini 
güçlendirmek amacıyla 12mm, 19 mm uzunluğunda tek lifli polipropilen fiber 
kullanılmıştır (Şekil 2). Kullanılan fiberin çapı 0,031 mm, özgül yoğunluğu 0,9, çekme 
dayanımı 400 MPa ve Elastisite modülü 1000-2500 Mpa olarak verilmiştir.  
 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan kumun özellikleri 
 

Özellik Değer 

USCS sınıflandırma sembolü SP 

Ortalama dane çapı, D50 (mm) 0,26 

Özgül yoğunluk, Gs 2.65 

Max. boşluk oranı (emax) 0.852 

Min. boşluk oranı (emin) 0.571 

    Cu 1.75 

    Cc 0.89 

 

 
 

Şekil 1. Deneylerde kullanılan kumun dane dağılım eğrisi 
 

2.2. Numune hazırlama 
 
Numunelerinin hazırlanmasında ıslak tokmaklama tekniği tercih edilmiştir. Ladd (1978) 
tarafından bu tekniğin kabul edilebilir ve uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu 
teknikle güçlendirilmiş numunelerin homojenliği korunduğu gibi fiberin segregasyonu 
da önlenmektedir. Deneylerde ağırlıkça %0,25, %0,5 ve %1 oranlarında fiber 
kullanılmıştır. Fiberle güçlendirilmiş numuneler hazırlanırken öncelikle gerekli 
miktardaki kuru kum, yaklaşık kum ağırlığının %5’i oranında su ile karıştırılmıştır. 
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Gerekli miktardaki fiber bu karışıma eklenerek elektrikli mikserde iyice karıştırılmıştır 
ve bu karışım beş eşit parçaya bölünmüştür. 
 

 
 

Şekil 2. Deneylerde kullanılan tek lifli polipropilen fiber 
 

Sonra 100 mm çapında 46 mm yüksekliğindeki deney moldu içerisine, ilk tabaka için 
hazırlanan kum-fiber karışımı mold içerisine yerleştirilmiş ve şişlenmiştir. Karışım, ilk 
tabaka için işaretlenen yüksekliğe kadar hafifce tokmaklanarak sıkıştırılmıştır. Daha 
sonra her tabaka için aynı prosedür uygulanarak %30 ve%50 rölatif sıkılıkta numuneler 
hazırlanmıştır. 
 
2.3. Test Prosedürü 
 
Bu çalışmada yapılan deneyler dinamik basit kesme testi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. İstenilen sıkılıkta hazırlanan numunelere suya tam doygun 
olmalarını sağlamak ve hava kabarcıklarının numune içerisinde kalmasını engellemek 
için alttan üste doğru 20 dk boyunca CO2 verilmiştir. CO2 verme işleminden sonra, su 
havasızlaştırma cihazından düşük basınç altında havasızlaştırılmış su numuneye 
alttan üste doğru verilerek numunenin suya tam doygun olması sağlanmıştır. 
 
Devirsel yükleme sırasında, tipik deprem frekansından az olmasına rağmen bu tip 
deney aletleri için tavsiye edilen 0,1 hz’lik frekansla uniform sinusoidal yatay yönde 
kayma gerilmesi uygulanmıştır. Deneylerde başlangıç efektif düşey gerilmeye eşit aşırı 
boşluksuyu basıncı oluştuğu zaman numunenin sıvılaştığı kabul edilmiştir. Tablo 2’de 
verilen deney programında 14 adet deformasyon kontrollü dinamik basit kesme testi 
50kPa efektif gerilme değeri altında, %3 birim deformasyonda drenajsız koşullarda 
yapılmıştır. 
 
3. Bulgular 
 
Bu bölümde, fiberle güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş kum numunelerinin çevrim 
sayısının devirsel gerilme oranı (CSR) ile olan ilişkisi gösterilmiştir. Ayrıca fiber 
özellikleri (fiber içeriği ve fiber uzunluğu) ve rölatif sıkılığın sıvılaşma direncine etkisi 
sunulmuş ve tartışılmıştır. Fiberle güçlendirilmiş tipik bir deneyin sonuçları Şekil 3-6’da 
verilmiştir Kayma gerilmesinin kayma deformasyonuna göre değişimini gösteren 
histerez döngü Şekil 3’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Deneysel program 

 

Dr (%) Fiber Oranı (%) Fiber Uzunluğu (%) 

30 

0 - 

0.25 12 

0.5 12 

1 12 

0.25 19 

0.5 19 

1 19 

50 

0 - 

0.25 12 

0.5 12 

1 12 

0.25 19 

0.5 19 

1 19 

 
Şekil 3’de görüldüğü gibi artan çevrim sayısı ile beraber grafik alanı azalmaktadır. Bu 
azalmanın sebebi aşırı boşluksuyu basıncındaki artıştır. Sıvılaşmanın meydana geldiği 
anda ise histerez döngünün alanı çok azalmakta ve döngü neredeyse düz bir şekil 
almaktadır. Numuneye uygulanan %3’lük kayma birim deformasyonun döngü sayısına 
göre değişimi şekil 4’de verilmiştir. Deformasyon kontrollü deneylerde kayma birim 
deformasyonunun genliği deney başlangıcından sonuna kadar sabit olarak 
uygulanmaktadır. Uygulanan kayma deformasyonu nedeniyle numune içindeki aşırı 
boşluksuyu basıncı, düşey efektif gerilmeye eşit olana kadar artmaktadır. Şekil 5’de 
kayma gerilmesinin çevrim sayısına göre değişimi verilmiştir. Kontrollü olarak 
uygulanan kayma birim deformasyonu nedeniyle sıvılaşmaya yaklaştıkça zemin 
direncindeki azalma nedeniyle uygulanan kayma gerilmesi azalmakta ve sonunda 
sabit bir değere ulaşmaktadır. Teorik olarak bir sıvıda olduğu gibi tam olarak sıfır 
olmamaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Histerez döngü 
 

-15

-10

-5

0

5

10

15

-4 -2 0 2 4

K
ay

m
a 

ge
ri

lm
es

i (
kP

a)

Kayma deformasyonu (%)



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  727 
 

 
 

Şekil 4. Kayma deformasyonu çevrim sayısı ilişkisi 
 

Bunun test sisteminde var olan sürtünmeden kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 
6’da ise aşırı boşluksuyu basıncının çevrim sayısına göre değişimi verilmiştir. Zemin 
sıvılaşmasının en önemli göstergelerinden biri olan aşırı boşluksuyu basıncı, numune 
deformasyonunun artması ve kum tanelerinin daha sıkı düzende yerleşmeleri 
sebebiyle düşey efektif gerilmeye eşit olana kadar hızla artmakta ve sıvılaşmayla 
beraber yatay bir seyir izlemektedir. 
 
3.1. Fiber oranının etkisi 
 
Propobilen fiber katkılı kum zeminlerin sıvılaşmaya karşı davranışını belirlemek 
amacıyla iki farklı rölatif sıkılıkta (%30, %50), iki farklı fiber uzunluğunda (12mm, 
19mm) ve üç farklı fiber oranında (%0.25, %0.50, %1) sıvılaşma testleri yapılmıştır. 
Tüm testlerde sıvılaşma kriteri olarak aşırı boşluksuyu basıncının efektif gerilmeye eşit 
olması kabul edilmiştir (Figuera vd. 1994). Şekil 7a’da 50 kPa efektif gerilme altında 
%30 rölatif sıkılıkta fibersiz ve 19 mm fiber uzunluğunda %0.25, %0.50 ve %1 fiber 
oranlarına göre tekrarlı gerilme oranı (CSR) ve çevrim sayısı ilişkisi verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. Tekrarlı kayma gerilmesi çevrim sayısı ilişkisi 
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Şekil 6. Aşırı boşluksuyu basıncı çevrim sayısı ilişkisi 
 

Şekilden de görüldüğü gibi fiber oranı arttıkça çevrim sayısının artışıyla beraber CSR 
değerindeki azalma yavaşlamaktadır. Fibersiz ve fiber oranı %0.25, %0.5 ve %1 olan 
numunelerin 2. çevrimdeki CSR değerlerine bakıldığında sırasıyla 0.12, 0.20, 0.27 ve 
0.32 olmaktadır. %0.25 fiber oranı ile %0.5 ve %1 fiber oranına sahip numunelerin 
CSR değerlerindeki artış oranları karşılaştırıldığında sırasıyla %35 ve %60 olmaktadır. 
CSR değerindeki bu artış hem %30 rölatif sıkılıkta hem %50 rölatif sıkılıkta ve hem de 
12 mm ve 19 mm fiber uzunluğundaki numuneler de gözlenmektedir (Şekil 7b, 7c, 7d).  
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Şekil 7. 50 kPa efektif gerilme altında farklı fiber oranlarındaki numunelerin CSR 

değeri çevrim sayısı ilişkisi a) Dr=%30, 19 mm b) Dr=%50, 19mm c) Dr=%30, 12 mm 
d) Dr=%50, 12 mm 

 
Bu sonuçlar fiber oranı artışının kum zeminin sıvılaşmaya karşı direncini arttırdığını 
göstermektedir. En düşük sıvılaşma direnci %30 rölatif sıkılıka 12 mm fiber 
uzunluğunda %0.25 fiber oranında ortaya çıkmaktadır. Benzer sonuçlar Amini ve 
Norzaad (2014) tarafından yapılan çalışmada da elde edilmiştir. 
 
3.2. Rölatif sıkılığın etkisi 
 
Şekil 8a ve 8b’de 50 kPa efektif gerilme altında %30 ve %50 rölatif sıkılıkta fibersiz ve 
%0,50 fiber oranında 12 mm ve 19 mm fiber uzunluğundaki numunelerin CSR değeri 
ve çevrim sayısı ilişkisi verilmiştir. Şekil 7a'da 50 kpa efektif gerilme ve %30 ve %50 
rölatif sıkılıkta fibersiz ve 12 mm fiber uzunluğu ve %0.5 fiber oranında CSR değeri ve 
çevrim sayısı ilişkisi gösterilmiştir. Şekilde rölatif sıkılık arttıkça CSR değeri artmakta 
ve artan çevrim sayısı ile birlikte CSR değerindeki azalma daha yavaş olmaktadır. 12 
mm fiber uzunluğunda %0.5 fiber oranında %30 ve %50 rölatif sıkılıktaki numunelerin 
5. çevrimdeki CSR değerleri karşılaştırıldığında sırasıyla 0,176 ve 0,278 olmaktadır. 
Artış oranı %58 olmaktadır. Bu durum, rölatif sıkılığın sıvılaşma direncinin artışında 
önemli bir parametre olduğunu göstermektedir.  
 
3.3. Fiber uzunluğunun etkisi 
 
Şekil 8a ve 8b’de %30 rölatif sıkılıkta %0,5 fiber oranında 12 mm ve 19 mm 
uzunluğundaki numunelerin 5. çevrimde CSR değerleri karşılaştırıldığında 12 mm fiber 
uzunluğunda CSR=0,176 iken 19 mm fiber uzunluğunda CSR=0,192 olmaktadır. CSR 
değerinde artış oranı %9 olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 8. 50 kPa efektif gerilme altında fibersiz ve %0.50 fiber oranında %30 ve %50 
rölatif sıkılıkta numunelerin tektrarlı gerilme oranı (CSR) çevrim sayısı ilişkisi a)12 

mm fiber uzunluğunda b)19 mm fiber uzunluğunda 
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Benzer şekilde %50 rölatif sıkılık için 12 mm fiber uzunluğunda CSR=0,278 iken 19 
mm fiber uzunluğunda CSR=0,320 olmaktadır. CSR değerinde artış oranı %15 
olmaktadır. Bu durum fiber uzunluğundaki artışla birlikte kum zeminin sıvılaşma 
direncinin arttığını göstermektedir.  
Eğer karşılaştırma Şekil 8b’de % 0,5 fiber oranında 19 mm fiber uzunluğunda %30 
rölatif sıkılıktaki numune ile aynı rölatif sıkılıkta güçlendirilmemiş numune ile yapılırsa 
CSR değerindeki artış % 88 olmaktadır. Bu değer oldukça dikkat çekicidir ve fiberle 
güçlendirmenin sıvılaşma direncine etkisini göstermektedir. 
 
4. Sonuçlar 
 

 Fiberin varlığı çalışmada kullanılan kumun sıvılaşma direncini artırmada önemli 
bir etkiye sahiptir. Fiber oranını artışıyla birlikte aynı çevrim sayısında CSR 
değerlerinde artış görülmektedir. En yüksek sıvılaşma direnci %50 rölatif 
sıkılıkta, %1 fiber oranında 19 mm fiber uzunluğuna sahip numunede ortaya 
çıkmaktadır. Sonuçlar açıkça göstermektedir ki kumların sıvılaşma direncini 
arttırmada rastgele dağıtılmış fiberin kullanılması etkili bir tekniktir. 

 

 Fiber oranının artışındaki kadar etkili olmamakla birlikte fiber uzunluğunun 
artışıyla birlikte kumun sıvılaşmaya karşı direnci artmaktadır. Bu durumun daha 
uzun fiberle daha fazla zemin tanesinin etkileşim halinde olmasından ve daha 
iyi zemin yapısı oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 Rölatif sıkılığın artışıyla birlikte kumun sıvılaşma direnci artmaktadır. %50 rölatif 
sıkılıkta fibersiz ve fiberle güçlendirilmiş kum zemine oranla %30 rölatif sıkılıkta 
fibersiz ve fiberle güçlendirilmiş kum zemin daha düşük sıvılaşma direnci 
göstermektedir. 
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Algorithm for Solving Some Optimization Problems and its Application to 
Object Matching Problem 
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Abstract: The problem of recognizing objects is one of the frequently encountered 
tasks in image analysis. One of the main methods for solving this problem is to 
simplify the contours of the object and match them in specified as a polygonal chain 
form. Thus, the solution of the problem is reduced to the problem of approximation 
optimization. In this paper, we propose an algorithm for finding approximation 
points on an object contour based on methods for solving optimization problems. 
The basic idea of the algorithm is that the comparison of the distance between the 
points on the vector space gives a one-to-one correspondence between the contour 
and the point in the vector space. This algorithm has a wide range of applications, 
such as numerical integration and calculating derivatives with specified number of 
grid nodes. A comparison of solutions on specific examples is presented.  

Keywords: Contour simplification, Line approximation, Numerical methods, 
Numerical integration. 

 

1. Introduction 
 
In numerical integration, one calculates the integral using approximation by trapezoidal 
rule (Poisson, 1827; Trefethen & Weideman, 2014) with partitioning the integration 
interval. In this method, equidistance nodes are used for partitioning (Davis & 
Rabinowitz, 1976). However, for better approximation, the difference between a given 
curve 𝑓(𝑥) and the polygonal chain 𝐿(𝑥), obtained while partitioning the original curve, 
should be minimized: 
 

min
𝑥0<𝑥1<⋯<𝑥𝑘

∑ ∫ [𝑓(𝑥) − 𝐿(𝑥)]𝑑𝑥
𝑥𝑖−1
𝑥𝑖

𝑘−1
𝑖=0               (1) 

 
for the points 𝑥𝑖, where 𝑖 =  0, 1, … , 𝑘, with 𝑥𝑖 being an element of ℝ.  
 
The equidistance nodes do not always result in a best approximation. To minimize the 
error, the grid points and values 𝑥𝑖 which best approximates the curve should be found. 
There are many methods with non-equidistance nodes proposed (Clenshaw & Curtis, 
1960; Bryan, 1966).  
 
The integral calculation has many applications. For example, in Douglas & Peucker 
(1973), this approach was utilized to simplify lines in cartographica. In Sultanov et al. 
(In press), a new method for error minimization by mapping the grip points onto n-
dimensional space. To find the best approximation, authors proposed to find the grid 
points 𝑥𝑖 , 𝑖 =  0, 1, … , 𝑘 on the curve 𝑓(𝑥), which satisfy the following maximum 
condition: 
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max
𝑥0<𝑥1<⋯<𝑥𝑘

∑ √(𝑓(𝑥𝑖+1) − 𝑓(𝑥𝑖))
2
+ (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)2

𝑘−1
𝑖=0           (2) 

 
Note that if 𝑓 (𝑥) is strictly convex on a given interval, then problems (1) and (2) have 
unique solutions and these solutions are sets of points, defined by pairs (𝑥𝑖, 𝑓 (𝑥𝑖)), 
lying on the function graph (in general case - on a curve). The point values do not 
depend on parallel transfer, rotation, and uniform compression of coordinates. 
 

2. Materials and Method 
 
Due to invariance property of the solutions of problems (1) and (2) for curves defined 
on the plane, it becomes possible to construct an approximate representation of the 
curve on the plane as a map to a multidimensional vector space. Thus, in a 
multidimensional vector space the relativity of the distance between these points and 
the magnitudes of the geometric positions of the obtained segments is preserved.   
 
By using this property, the algorithm for finding a numerical solution of problem (1) and 
(2) based on coordinate descent method is given below: 
 

1. Choose a random initial approximation: {𝑥𝑖}, 𝑖 =  0,1,⋯ , 𝑛. 
2. Set 𝑦0 = 𝑥0, 𝑦𝑛 = 𝑥𝑛 and calculate  

𝑦𝑖  =  
(𝑥𝑖−1 + 𝑥𝑖+1) 

2
 

for all  𝑖 =  1,⋯ , 𝑛 − 1  
3. Until the condition ∑ |𝑥𝑖  −  𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=0 < 휀 is satisfied do 

3.1  Set  
𝑥𝑖 = 𝑦𝑖 

for all  𝑖 =  0,1,⋯ , 𝑛. 
3.2 Calculate 

𝑦𝑖 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝐹(𝑥𝑖−1, 𝑇, 𝑥𝑖+1) 

for all 𝑖 =  1,⋯ , 𝑛 − 1. 
4. Calculate  

𝑥𝑖  =  
(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖) 

2
 

for all 𝑖 =  0, 1,⋯ , 𝑛. 
 
Here, the error rate 휀 > 0 is sufficiently small; for problem (1), the function 𝐹 (𝑥, 𝑡, 𝑦) is 
the area of a triangle with coordinates (𝑥, 𝑓 (𝑥)), (𝑡, 𝑓 (𝑡)) and (𝑦, 𝑓 (𝑦)); for problem 
(2), the distances of the sides of the triangle from (𝑥, 𝑓 (𝑥)) to (𝑡, 𝑓 (𝑡)) and from 
(𝑡, 𝑓 (𝑡)) to (𝑦, 𝑓 (𝑦)) are calculated and the function 𝐹 (𝑥, 𝑡, 𝑦) is defined as a length of 
the sum of these distances. 
 

3. Results 

3.1. Application for Numerical Integration 
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𝑓(𝑥) = 10 ∗ exp(−10𝑥) 

First, the results of the algorithms on the numerical integration is discussed. Consider 
the function 
 

 
on the [0,1] interval. As an initial approximation, the uniform grid with 8 nodes is taken. 
Calculations were carries out using grid 1, where nodes are uniformly distributed; grid 
2, where the proposed algorithm is applied to find solution of problem (1); and grid 3, 
where the proposed algorithm is applied to find solution of problem (2). 
 
In the Table 1, the values of grid nodes, calculated using trapezoidal rule with uniformly 
partitioning the integration interval and using the newly proposed algorithm are 
presented.  
 
Table 1. The values of the nodes 𝑥𝑖 defined with uniform grid nodes and grid nodes 

defined by proposed algorithm  
 

 Node number (𝒊) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grid 1 
𝑥𝑖  0.000 0.143 0.286 0.429 0.571 0.714 0.857 1.000 

𝑓(𝑥𝑖) 10.000 2.393 0.573 0.137 0.033 0.008 0.002 0.0005 

Grid 2 
𝑥𝑖  0.000 0.045 0.098 0.163 0.245 0.359 0.545 1.000 

𝑓(𝑥𝑖) 10.000 6.376 3.753 1.959 0.863 0.276 0.043 0.0005 

Grid 3 
𝑥𝑖  0.000 0.180 0.290 0.373 0.444 0.518 0.624 1.000 

𝑓(𝑥𝑖) 10.000 1.653 0.550 0.240 0.118 0.056 0.019 0.0005 

 
As it can be seen in the graphical representation of error rates, the proposed algorithm 
results in lower error rates. In the Figure (a), first, the uniform grid nodes, result of the 
integration when grid nodes are distributed uniformly and the derivative of the function 
at the nodes are given. Similarly, result of numerical integration, obtained by 
calculating grid nodes using our algorithm, the derivative of the function at the nodes 
and error rates are presented on the Figure (b).  
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(a) (b) 

  
Figure 1. Results while using the uniform grid nodes (a) and grid nodes calculated by 

proposed algorithm for problem (1) (b) 
 

As results show, when the uniform grid nodes are used, the integration result is 1.164, 
while using our algorithm, it is equal to 1.040 (the exact value of the integral at the point 
0 is 1.000). Thus, the error rates are 64% and 4% for trapezoidal rule with partitioning 
the integration interval and our algorithm, respectively.  
 
As for numerical calculation of the derivatives with respect to the central difference, 
defined as 
 

𝑓′(𝑥𝑖) =
𝑓(𝑥𝑖+1) −  𝑓(𝑥𝑖−1)

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖−1
 

 
we calculate the norms defined as 
 

𝐶 = 𝑚𝑎𝑥|𝑓′(𝑥𝑖) − 𝑓′(𝑥𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ | 

 
and 
 

С1 =
∑ |𝑓′(𝑥𝑖) − 𝑓′(𝑥𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ |𝑛−1
𝑖=1

𝑛
 

 
For the first method, the norms are 𝐶 = 4.27 and 𝐶1 = 0.08. For the second method, 
defined by calculated nodes, norms are 𝐶 = 0.67 and 𝐶1 = 0.01.  
 
Next, we calculated the nodes using the proposed algorithm for solution of problem 
(2). Values of the grid nodes in the interval [0, 1] are presented in the last rows of Table 
1.  
 
As it can be seen in the graphical representation of error rates, solution of the problem 
(2) using the proposed algorithm results in lower error rates. Result of numerical 
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integration, obtained by calculating grid nodes using our algorithm, the derivative of 
the function at the nodes and error rates are presented on the Figure (b).  
 
 
 
 

 
(a) (b) 

  
Figure 2. Results while using the uniform grid nodes (a) and grid nodes calculated by 

proposed algorithm for problem (2) (b) 
 
The results of the calculations show the lower error rates of the numerical values of 
the integral and the derivatives on the calculated nodes. Compared to the results, 
obtained on the grid 1, where the error rate on the node 𝑥0 = 0 was 64%, on the grid 
3 the error rate was 22%.  
 
Numerical calculation of the derivatives with respect to the central difference, defined 
as 
 
𝑓(𝑥𝑖+1) −  𝑓(𝑥𝑖−1)

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖−1
 

 
the norms with grid 3 were 𝐶 = 5.70 and 𝐶1 = 0.01.  
 
Solution of problems (1) and (2) for the numerical integration yielded significantly 
different results, although both tasks calculate the nodes for the curve approximation 
to some extent in a given segment. 
 
Assuming that the given function 𝑓(𝑥) is strictly convex on the interval [𝑎, 𝑏], the proof 
of the algorithm’s convergence to the solution reduces to a theorem of convergence 
and uniqueness of a monotonically increasing and bounded above sequence. 
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Note that the algorithm (3) for finding nodes for problems (1) and (2) does not depend 
on the coordinate system, and is invariant under transformations, such as uniform 
compression and rotation. This property, along with the invariance property of the 
curve length is used to identify object shapes given as curved lines. Solutions of 
problems (1) and (2) were carried out at different initial points and algorithm (3) showed 
the stability and uniqueness of solutions. This was also true for various curves, and not 
just for convex functions. 

3.2. Application for object matching 

The application of the algorithm for the object matching was discussed in study by 

Sultanov et al. (In press). For that, calculate the coordinates (�̅�, 𝑓)̅ of the geometric 
midpoint of the nodes, defined by grid 3 (see Table 1, row 3), lying on the graph of the 
function 𝑓 (𝑥). Then we calculate the length of the polygonal chain blocks, that is the 
distance between nodes (𝑥𝑖, 𝑓 (𝑥𝑖)) and (𝑥𝑖+1, 𝑓 (𝑥𝑖+1)), for all 𝑖 =  0, … , 6. Next, the 

distance between nodes (𝑥𝑖 , 𝑓 (𝑥𝑖)) and the midpoint (�̅�, 𝑓)̅ is calculated, for all 𝑖 =
 0, … , 7. After that, we scale these numbers so that the sum is equal to one. Results of 
calculation steps are given in Table 2. 
 
Table 2. The scaled distances between nodes (𝒙𝒊, 𝒇 (𝒙𝒊)) and (𝒙𝒊+𝟏, 𝒇 (𝒙𝒊+𝟏)), and 

between nodes (𝒙𝒊, 𝒇 (𝒙𝒊)) and midpoint (𝒙, 𝒇) 
 

 Node number 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Between nodes 0.300 0.040 0.012 0.005 0.003 0.004 0.014 - 

Between nodes and center 0.303 0.009 0.037 0.048 0.053 0.055 0.057 0.060 

 
Calculated scaled distances do not depend on the transformations, such as uniform 
compression and rotation. Thus, they can be taken as points mapped to a 
multidimensional vector space. Numerical experiments have shown the feasibility of 
problem (2) solution to uniquely identify a curve on a plane. 
 

4. Conclusion 
 
In this article, the new algorithm is proposed to calculate grid nodes for numerical 
integration and numerical differentiation. The proposed algorithm can be used 
 

1. To find the invariant of a curve on a plane to use the solutions of problem (2) to 
identify a curve in image recognition problems. In this case, the recognition can 
be done by matching objects with same invariants.  

2. The algorithm can be used to obtain more accurate numerical solution of the 
integral in a given segment of nodes by trapezoidal rule, using the partitioning 
as in problem (1). 
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3. The algorithm can be used to obtain more accurate numerical estimation of the 
derivatives in given segment of nodes with respect to the central difference, 
using solution of the problem (1). 

 
Initially, the algorithm was proposed as a method for object recognition by matching its 
shape. For that, the problem of simplifying the contours of the object and match them 
in specified as a polygonal chain form has emerged. Thus, the solution of the object 
matching problem is reduced to the problem of approximation optimization. It was 
shown that the proposed algorithm results in smaller error rates compared to the 
trapezoidal rule with partitioning the integration interval using uniform grid nodes. This, 
it can offer better matching of the objects. 
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ЖАҢА КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 
ПЕЙЗАЖ ЖАНРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

Бегімбай Кавира Мухамбетжанқызы 

 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Дизайн және инженерлік 
графика» кафедра доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан 

Республикасының Дизайнерлер Одағының мүшесі, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
begimbai@hotmail.com 

 
Түйін: Қазіргі кезеңде ақпараттық технологиялардың жаппай дамуы және 
олардың адамзат өмірінің түрлі салаларына барынша кірігу дәуірін бастан 
кешіріп отырмыз. Осы бүкіл әлемді жайлаған заманауи технологиялардың 
дәстүрлі көркем өнер саласының басқаша компьютерлік тәсілдерді қолдану 
арқылы түрлену үрдісін бақылап, жаңадан пайда болып жатқандарын тезірек 
үйрену және оны одан әрі дамыту кез келген дизайн саласының мананының 
мақсаты деп білеміз. Әсіресе, визуалды көркем  өнердің бір түрі болып 
табылатын графикалық дизайнның түрлі салаларының осы күнде танымал 
джигитал-арт тәсілдерін меңгеру өріс алуда. Сондықтан, аталған 
компьютерлік технологиялық тәсілдерді болашақ мамандардың кәсіби 
деңгейде меңгеруіне мүдделі жоғары оқу орындарының бұл мәселеге ерекше 
мән беруі заңдылық болып табылады. Осы салада еңбек ететін 
оқытушылардың дизайн саласына кәсіби деңгейі жоғары және заманауи 
компьютерлік технологияларды жетік меңгерген, болашақта еңбек нарығына 
дизайнер ретінде қызмет атқару барысында бәсекелестікке даяр және жоғары 
оқу орнынан алған білімдері мен кәсіби дағдыларын жаңа технологияларға 
сай тез бейімдей алатын етіп даярлау біздің басты міндеттеріміздің бірі деп 
санаймыз.  

Кілтті сөздер: Заманауи кескіндеме өнерінің түрлері, джигитал-арт, 
компьютерлік технологиялар, графикалық редакторлар, дизайн салалары. 

 

Abstract: At present, we are experiencing the mass development of information 
technologies and their integration into various spheres of human life. This is the 
purpose of any manipulation of the design industry to see how the traditional art of 
contemporary technology, which glorifies the entire world, is to control the 
transformation process by using different computer techniques and to learn more 
quickly and to develop it further. Particularly in the field of graphic design, which is 
one of the types of visual art, is mastering popular jazz and art methods today. 
Therefore, it is legitimate that higher education institutions are interested in this 
issue, which is interested in the professional training of future professionals. We 
consider it one of our primary goals for teachers who work in this field to design a 
highly professional and up-to-date computer technology and who will be 
competitive in the future as a designer in the labor market, and can quickly adapt 
their knowledge and skills to new technologies. 

Keywords: Modern types of painting, jigital art, computer technologies, graphic 
editors, design. 

 

Қазіргі кезеңде түрлі қоғам салаларына кәсіби біліктілігі жоғары маман даярлау 
Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің алдында тұрған басты міндеттердің 
бірі болып табылады[1]. Осы мемлекеттік маңызы бар мәселені шешуге дизайн 
салаларына заманауи технологияларды жоғары кәсіби деңгейде меңгерген, 
еңбек нарығында бәсекелестікке қарсы тұра білетін маманды даярлау бағытында 
айтарлықтай іс-шаралар атқарылуда.  
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Біздің елде дизайн салаларына 70-тен астам жоғары оқу орындары дизайнның 
түрлі салаларына маман даярлауға ат салысады. Осы оқу орындарының кәсіби 
маманның Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 
мемлекеттік стандарттарының талабына сай болуы жіті қадағаланады.  
 
Сонымен қатар қазақстандық жоғары оқу орындарының осы аталған жауапты 
міндетті қандай деңгейде атқарып жатқандығын бақылап, баға беретін Тәуелсіз 
акредитация және рейтинг агенттігі (НААР) оқу жылының қорытындысы бойынша 
біздің Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Дизайн және 
инженерлік графика» кафедрасы соңғы 5 жыл ішінде республикада магистратура 
бойынша бірінші және баклавриат бойынша екінші орынды егеленіп келеді.  
 
Әрине, бұндай дәрежеге ие болу үшін кафедра ұжымы әлемдік деңгейде дизайн 
саласына маман даярлаумен айналысатын  шетелдік жоғары оқу орындарының 
озық тәжірибесіне сүйене және отандық еңбек нарығының күннен-күнге 
қарқындап өсіп отырған талаптарын ескере  отырып білім беру бағдарламаларын 
ұдайы жаңартып отыруға мәжбүр.  Осындай заман талабына сай іс-шараларды 
көштен қалмай дер кезінде атқаруды біздің кафедра өзінің басты міндеті деп 
санайды және сол ұстамға сай қызмет атқарады.  
 
Жоғарыда аталып өткен міндеттерге сай кәсіби маман даярлау ісінің басты 
мақсаттарының бірі – жаппай ақпараттандыру дәуірінің талабына жауап беретін 
қоғамның барлық салаларына компьютерлік технологияларды кіріктіру арқылы 
олардың заман ағымынан қалмай дамуын қамтамассыз ету еліміздің осы кезеңде 
мемлекет деңгейінде іске асыру ел басының ұсынысы сәйкес даярланған 
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы бойынша атқарылуда[2]. 
 
Демек, қоғамның барлық салаларында компьютерлік технологияларды қолдану 
одан да артады және оларда қолданылатын дизайнерлік қызмет көлемі де 
ұлғаяды. Бұл құбылысқа әзір болу үшін дизайнерлік қызмет атқаратын 
мамандардың кәсіби даярлығын арттыруды одан да әрі жылдам қарқынмен 
дамыту керек екендігі айтпаса да  түсінікті. Сонымен осы мақсатқа жету үшін 
қажетті іс-шараларды бағдарлап, жүйелі де жоспарлы түрде іске асыруға кірісу 
керек. Өз кезегінде бұндай өзекті мақсатқа қол жеткізу үшін басты міндеттерді 
анықтап алу қажет. 
 
Біріншіден – көркем өнер саласындағы заманауи тенденцияларды игеру керек; 
 
Екіншіден – заман талабына сай дизайн салаларында қолданылатын озық 
технологияларды меңгеру керек; 
 
Үшіншіден – жоғарыда аталған салалардағы өзгерістерге бейімделген болашақ 
мамандарды кәсіби даярлауды жолға қою керек.   
 
Осы мақалада міндеттелген мәселелерді шешуін табу үшін бірінші кезекте 
заманауи визуалды өнер салаларындағы жаңа көркем тенденцияларды дұрыс 
анықтап, оларды меңгеру бағытында бірқатар іс-шараларды атқару қажет деп 
білеміз.  Дәстүрлі бейнелеу өнерінің негізгі жанрларының бірі болып саналатын 
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пейзаждың заманауи көркем тенденцияларға сай өзгеріске ұшырауы заңдылық 
болып табылады.  
Әуелде, пейзаж жанрының түпкі мағынасы мен бұрыннан қалыптасқан көркем 
тәсілдерін анықтап алайық. Пейзаж француз тіліндегі «paysage» сөзін қазақшаға 
аударғанда «мекен», «өлке» деген мағына білдіреді және белгілі бір жердің, 
мекеннің, табиғаттың көрінісін бейнелейтін жанр болып табылады. Тақырыпты 
толығырақ ашу үшін пейзаж бейнелеу өнерінің портрет, сюжеттік композиция 
және басқа да түрлерінде де қолданылады.  
 
Пейзаж жанрының басты мақсаты – табиғатты бейнелеу арқылы суретшінің 
сезімі, көңіл-күйі, түсінігі, табиғатқа деген эстетикалық, этикалық көзқарасын 
аңғарту және көрерменге эмоционалды түрде әсер ету. Пейзаж жанры бейнелеу 
өнерінің дамуы барысында пайда болып, жеке жанр ретінде қалыптасып, осы 
күнде заманауи көркем тенденциялардың ықпалына сай өзгеріске ұшырап, әрі 
қарай даму үдерісін кешуде. Сонымен қатар, осы жанрдың қалыптасу кезеңдерін 
айқындайтын өзіне тән бейнелеудің түрлі көркем тәсілдері мен техникалары 
пайда болып, өзгеру мен даму сатыларынан өтуде. Бұл кезекте жалпы пейзаж 
жанрының Қазақстанда пайда болып, қалыптасуын ХІХ ғасырдың соңындағы Н.Г. 
Хлудовтың Алматы қаласында ашқан көркем мектебі мен оның өзінің 
шығармашылығымен («Алматы шыңы», 1886 ж.) және ХХ ғасырдың басындағы 
оның шәкірті болған қазақ халқының тұңғыш кәсіби суретшісі Ә.Қастеевтің 
туындыларынан («Шалкөде жайлауы», 1956 ж. және «Гүл жарған алма ағашы», 
1958 ж.) басталды деп санау қалыптасқан. Аталған туындылар сол кезеңде 
қалыптасқан реалистік бейнелеу тәсіліне сай кеңістікті молынан қамту, 
композициялық және түстік шешімін академиялық талаптарға сәйкес дұрыс бере 
білумен ерекшеленетін[3].  
 
Кейінгі Кеңес Одағының құрамында болған еліміздің пейзажист-суретшілердің 
пейзаж жанрындағы туыныларында туған өлкеге деген ыстық сезім сезіліп 
тұратын. Олардың қатарынан Сабур Мәмбеевті («Тауда», «Шелек. Дала», 
«Қапшағай», «Қаратау», «Жайлауда»); Қанапия Телжановты («Тыныштық», 
«Көкпар»); Молдахмет Кенбаевты («Асауды құрықтау», «Тау бөткерінде»); 
Жанатай Шарденовты («Көктем», «Күзгі нақыш», «Көктөбе») атап өтуге және 
олардың көркем тәсілдері Кеңес дәуіріндегі академиялық көркем мектептің 
реализм стилінде болғанын еске алуға болады.  

 
Сурет 1. Ж.Шарденов, «Көктем» 
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ХХ ғасырдың соңына қарай Кеңес Одағы ыдырап, еліміз тәуелсіздік алған 
жылдары бүкіл қоғамдық сананың күрт өзгеруі салдарынан 70 жылдан артық 
үстемдік етіп келген социалистік реализмнің тағынан тайған шағында бейнелеу 
өнерінің салаларында «Әрі қарай қандай бағытта дамуымыз керек?» - деген 
сұрақ туындағанына және барлық шығармашылық салаларында қызмет ететін 
адамдардың жаппай ізденіс күйін кешкеніне куә болдық. Осынау бір санамыз сан 
жаққа жүгірген шақта біреулеріміз «Көнені жаңғырту керек» – деп, ұмыт қалған 
ұлттық мұрамызға назар аударсақ, кейбіреуіміз «Әлемдік деңгейге сай дамуымыз 
керек» – деп батыстың заманауи өнеріне жалтақтай бастадық. Әрі-бері толқу 
үстінде жүріп, уақыттың таразысы осы күндегі ұстанымдарға алып келді. Бүгінгі 
күнге жеткеніміздегі түсінгеніміз –  жаппай жаһандану дәуірінде өзіміздің ұлттық 
мәдениетімізді жаңғырта отырып, заманауи көшке ілесе жүріп, өзіміздің дара 
жолымызды таба білу болып табылады. Осы тұжырымды жадымызда ұстай 
отырып, көркем өнерді алға жылжыту – бүгінгі өскелең ұрпақтың міндеті деп 
білеміз. Осы ойды тұжырымдай келе айтарымыз – адамзаттың өткен 
кезеңдердегі жинаған жауһарларын сақтай отырып, одан әрі дамыту және қазіргі 
кезеңдегі озық технологиялардың қарқынды дамуына ілесе отырып, бейнелеу 
өнерінің болашағын болжай білу. Демек, көз алдымызда болып жатқан орасан 
зор өзгерістерді байыптай келе, оларды көркем өнер мен дизайн салаларында 
оңтайлы қолдана білуге барынша ұмтылу.  
 
Осы біз өмір сүріп отырған замандағы өнер тенденцияларын сипаттайтын болсақ, 
бірінші кезекте байқайтынымыз – адамның тіршілік ортасына ақпараттық 
технологиялардың терең кірігу үдерісін бастан кешірудеміз. Соның салдарынан 
еңбектеген баладан бастап, еңкейген қарттарға дейін байланыс құралының ең 
көп тараған құралының бірі – смартфонсыз, одан қала берді қағаз басты болып, 
қызметте де үйде де ноутбукты қолдан түсірмей, талай тіршілігімізді сол арқылы 
атқаруды әдетке айналдырдырғанымызды байқамай да қалдық.  

 

 
 

Сурет 2. Космостық пейзаж 
 

Күнделікті өмірімізді интернетсіз елестеу тіпті мүмкін емес. Ол арқылы 
қызметтестеріміз бен жақындарымызбен тәулік бойы хабарласып, қажетті 
мағлұматтарды ғаламтордан әпсәтте алуға мүмкіншілік алғанымызды үйреншікті 
нәрсе сияқты қабылдаймыз. Осы орайда теледидар мен басқа да ақпарат 
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құралдарын еске сала кету керек деп санаймыз. Міне, осының бәрі жина келіп, 
біздің күнделікті кәсіби қызметіміз бен тұрмыс-тіршілігімізді толық жайлап алған 
техногендік өмір сүру ортасын құрайды.   
 
Сондықтан, жоғарғы технологиялар заманында өнердің хай-тек аттас стилдік 
көркем бағытта дамуы заңдылық деп білеміз. Өнертанушы сыншылардың 
пайымдауынша біз постмодернизм дәуірінде өмір сүріп отырмыз. Оның 
дамуының барысында адамзат мәдениеті қарама-қайшылықтардың бар екендігін 
толық сезінуде. Сол себепті, өнер салаларында бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі 
көркем техникаларды заманауи сипаттағы технологиялармен қалай ұштастыра 
отырып, алға жылжу керектігінде.  
 
Қазіргі кезеңдегі минималистік стильдің ұстанымы бойынша шамадан тыс тым 
әсірелеушіліктен арылып, қажеті жоқ ұсақ-түйектің бәрін ысырып тастап, ең 
маңызды нәрселерге көңіл бөлу керектігін алға тартады. Қоғамда болып жатқан 
осындай құбылыстардың айнасы болып табылатын өнер саласы айна қатесіз 
көрсетуде. Демек, дизайн саласындағы көркем тәсілдер осыған тікелей тәуелді. 
Мақаланың басты тақырыбына сай пейзаж жанрының осы күнгі бастан кешіріп 
отырған жағдаятына нақты тоқталатын болсақ, кәсіби компьютерлік 
редакторлардың көмегімен дәстүрлі көркем техникаларды иммитациялай 
отырып, пейзажды растрлы редактордың сурет салатын құралдарымен басынан 
бастап аяғына дейін толық орындап шығуға болады. Компьютерлік 
редакторлардың екінші көркем мүмкіншіліктеріне дайн фотосурет немесе 
бұрында салынған пейзаждың цифрланған нұсқасын растырлық редакторға 
ендіре отырып, оның үстінен қабаттарды қолдана отырып, қажетті өзгертулер 
мен толықтырулар жасауға болатындығын атап өтуге болады.  
 
Одан кейінгі графикалық редакторлардың көмегімен жасалатын пейзажды 
түрлендіру әдістеріне редактордың арнайы эффектілерін (фильтрлерін) қолдана 
отырып, бастапқы нұсқанының түстік және реңдік шешімін өзгерту, бұлыңғыратып 
немесе қанықтағын арттыру және тағы басқа тәсілдер қолдану.   
 

 
 

Сурет 3. Графикалық редакторда өңделген пейзаж 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  746 
 

Ендігі қолданылатын көркем тәсілдер қатарына түпнұсқаға редактордың көркем 
техникаларды иммитациялайтын мүмкіншіліктерін қолдану жатады. Мысалы, 
пейзаждың фотосурет түріндегі немесе қолдан салынған   түпнұсқасына 
акварель, графика және тағы басқа көркем техникаларды қолданып түрлендіруді 
жатқызуға болады. 
 
Графикалық редакторлардың пейзаждың түпнұсқасын түрлендірудегі 
қолданылатын көркем тәсіліне қабаттарды қолдану болып табылады. Мысалы, 
пейзаж көрінісінің үстіне басқа нұсқалардан қиып алынған бейнелерді қосу 
арқылы түрлендіруге болады.  
 
Осы жоғарыда аталған түрлендіру тәсілдерінен басқа, растырлық реакторда 
өңделген пейзаж нұсқасын векторлық редакторға ауыстырып, трассирлеу тәсілін 
қолданып, суреттің векторлық нұсқасын одан әрі түрлендіруге болады және 
бұндай нұсқаға векторлық эленменттерді қосып, оны одан әрі өзгертуге мүмкіндік 
бар екендігін ескерте кеткенді жөн көрдік. Бұл жерде сипатталған көркем тәсілдер 
осы күнде көпшілікке таныс бейнені түрлендіру тәсілдерінің қатарына 
жататындығын ескере отырып, оларды қолданудың жолдарына айтарлықтай 
жағалық қосып отырған жоқтығымызды мойындаймыз.  
 
Мәселе – графикалық редакторлардың үйреншікті тәсілдерін қолдана отырып, 
суретшінің қиялынан туындайтын қайталанбас ғажайып пейзаж түрлерін жасай 
білуде. Оған қол жеткізу үшін жас маманның көп ізденіс жасап, тынымсыз жаттығу 
жасау барысында пайда болатын қайталанбас өнер туындысын орындаудың 
өзіндік қолтаңбасын қалыптастыра білу керек.  Ол үшін ұшқыр қиял, қажымас 
қайрат, өз қызметіне деген сүйіспеншілік, сарқылмас шабыт керек. Ал, бұл 
қасиеттер болашақ маманның бойында бірден пайда бола салмайды. Оған жету 
үшін  осы жаңа көркем техникаларды жоғары деңгейде меңгерген педагог-
маманның жіті қадағалауымен бастаушы маманның күнбе-күн ұзақ мерзім бойы 
даярлықтан өтуге деген талпынысы болуы қажет.  
 
Бұл жерде көркем өнер мен дизайнның ұштасуы да ескерілуі керек. Бейнелеу 
өнерінің тарапынан қарасақ кез-келген өнер туындысының көркем деңгейі жоғары 
дәрежеде болуы шарт болса, дизайн жағынан алғанда сол туындыны қай жерде 
және қандай мақсатта орынды да тиімді қолдану басты мақсат болып табылады. 
Осы екі жақтың дұрыс үйлесім табуы соңында оң нәтижеге жеткізетіні хақ.   
 
Қазіргі кезеңде жоғарыда аталып өткеннен басқа да заманауи дизайнның түрлі 
салаларында осындай көркем тәсілдерді қолдана білуді тез меңгеру кәсіби 
деңгейді жылдам өзгеріске ұшырап отырған жағдайға бейімделе білуге дайын 
болуды талап етеді.  
 
Осы күнде күн санап, дизайнның жаңа салалары пайда болуда. Оларды меңгеру 
үшін көркем тәсілдерді жетік меңгерген маман болу жеткіліксіз. Мысалы, 
заманауи атауы джигитал-арт деп аталатын көркем өнер түріне жататын 
туындыларды орындауда жоғарыда сипатталған графикалық редакторларды 
қолданып, пейзажды жаңадан жасау немесе түрлендіру мен өңдеудің көркем 
тәсілдерін жатқызуға болады.  
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Аталған көркем тәсілдерден басқа осы күнде моушндизайн, вебдизайн, 
видеодизайн сияқты жаппай қолданысқа кіріге бастаған дизайн түрлерімен қатар, 
кәсіби кино саласында қолданылатын жоғары деңгейдегі көркем 
технологияларды да игерудің ауылы алыс емес. Бұдан шығантын қорытынды – 
болашақ мамандардың алдында әлі де талай күрделі де таңсық 
технологияларды меңгеру қажеттілігі тұрғандығы анық.  
 
Сондықтан, осы күннен бастап, болашақта қажет болатын көркем 
технологияларды болжай отырып, арнайы мамандар даярлау керек екендігін 
түсініп қана қоймай, дер кезінде білікті маманның тапшылығынан зардап себу 
қаупі барын ескере отырып, олардың кәсіби біліктілігіне мұқтаж болатын 
салалардың ойдағыдай қызметін атқаруға ат салысатын сирек кездесетін 
мамандарды даярлауды алдын ала іске асыру қажет деп білеміз.  
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Özet: Veri madenciliği büyük ölçekli verilerin işlenerek anlamlı bilgiler ortaya 
konulması işidir. Makine öğrenmesi ise veriyi modelleme yeteneğine sahip ve veri 
üzerindeki örüntülerin keşfinin çıkarıldığı yöntemdir. Makine öğrenmesi 
algoritmaları farklı veri kümelerinde farklı performanslar sergilemektedir. Bu 
performans farklılığında veri boyutu, tipi ve türü önemli faktörlerdir. Bu çalışmada 
sağlık, turizm, meteoroloji, eğitim, otomotiv sanayi ve güncel yaşam alanlarından 
elde edilen literatürde kabul görmüş veri setleri kullanılmıştır. Veri setleri makine 
öğrenmesi algoritmaları ile sınanarak analiz edilmiştir. Daha sonra elde edilen 
sonuçlar veri türü, boyutu ve tipi bakımından kıyaslanıp tartışılmıştır. Kıyaslamalar 
doğruluk ve işlem performansı olarak iki farklı deney üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç olarak veri kümelerinin boyutu, tipi ve türüne göre veri setleri makine 
öğrenmesi algoritmaları ile başarılı bir şekilde sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
tartışılarak veri madenciliği kullanacak kişilere, hangi makine öğrenmesi 
algoritmasının hangi tip, tür ve boyuttaki veri setlerinde daha başarılı olacağına dair 
tavsiyeler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Veri Analizi. 

 
1. Giriş 

 
Veri madenciliği, veri tabanlarında var olan daha önce bilinmeyen kalıpları ve eğilimleri 
bulma ve bu bilgileri tahmine dayalı modeller oluşturmak için kullanma sürecidir (Bhatla 
& Jyoti, 2012). Bununla birlikte, gizli kalıpları keşfetmek için işlenmiş verilere 
uygulanabilecek bir dizi araç ve teknik sunar (Bhatla & Jyoti, 2012).  
 
Verilerin sınıflandırılması ise veri madenciliğinin alt bir dalı olup, karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Genel olarak sınıflandırma işlemi, veriyi özellik vektörlerini kullanarak önceden 
tanımlanmış çeşitli kategorilerden birine atama görevidir (Rani & Jyothi, 2016).  
 
Literatürde bu konu; veri setinin sabit olup makine öğrenmesi algoritmalarının çeşitli 
olduğu, veri setinin değişken olup algoritmanın sabit olduğu ve hem veri setinin hem 
algoritmanın çeşitli olduğu durumlar olarak 3 farklı başlıkta incelenmektedir. Bu 
çalışmada saha olarak, hem veri seti hem algoritmanın çeşitli olduğu durumlara 
girmektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, sınıflandırma ve regresyon problemlerinde makine öğrenmesi 
algoritmaları kullanacak araştırmacılara öneriler sunmaktır. Bu çalışmada; Destek 
Vektör Makinesi (DVM), k en yakın komşu (kNN), Naive Bayes ve Rastgele Orman 
algoritmaları 10 farklı veri kümesi ile sınanmaktadır. Elde edilen sonuçlardan çıkarım 
yapılıp, makine öğrenmesi algoritmalarını sınıflandırma ve regresyon problemleri için 
kullanacak araştırmacılara öneriler sunulmaktadır. Sonuç olarak sınıflandırma 
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problemlerinde en iyi performansı DVM gösterirken, regresyon probleminde Rastgele 
Orman algoritmasının en iyi performansı sergilediği görülmektedir. 
Bu çalışma şu şekilde organize edilmiştir. Bölüm 2’de literatür taraması yapılmıştır. 
Bölüm 3’te materyal ve metot anlatılmıştır. Bölüm 4’te deneysel sonuçlar sunulmuştur. 
Son olarak Bölüm 5’te deney sonuçları değerlendirilmiş ve çalışmanın sonuçlar 
verilmiştir. 
 

2. Literatür Araştırması 
 
Bu çalışmada literatür 3 ana alt başlıkta incelenmektedir. Bunlar; veri setinin sabit olup 
makine öğrenmesi algoritmalarının çeşitli olduğu, veri setinin değişken olup 
algoritmanın sabit olduğu ve hem veri setinin hem algoritmanın çeşitli olduğu 
durumlardır. 
 

2.1. Veri setinin sabit algoritmanın çeşitli olduğu durumlar 
 
Venkatesan ve Velmurugan, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarının sınıflandırma 
performansını, meme kanseri veri seti üzerinde değerlendirmişlerdir. Çalışmada, j48, 
CART, AD Tree ve BF Tree sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır. Sonuç olarak 
meme kanseri veri seti için en yüksek doğruluk oranının %99 ile j48 Tree’ ye ait olduğu 
raporlanmıştır (Venkatesan & Velmurugan, 2016). Rajeswari ve Arunesh, “Soil” veri 
seti kullanarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma işlemi için Naive 
Bayes, J48 ve JRip algoritmaları kullanılıp, JRip algoritmasının “Soil” veri setini 
sınıflandırmada daha başarılı olduğu belirtilmiştir (Rajeswari & Arunesh, 2016). Bhatla 
ve Jyoti, kalp hastalığı tahmini için Naive Bayes, Karar Ağacı ve Yapay Sinir Ağı(YSA) 
kullanarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirip, YSA’ nın 15 öznitelikli veri setinin 
sınıflandırmasında en iyi performansı sergilediği gösterilmiştir (Bhatla & Jyoti, 2012). 
 

2.2. Veri setinin çeşitli algoritmanın sabit olduğu durumlar 
 
Deng ve arkadaşları, kNN algoritmasını 9 farklı veri kümesi ile farklı komşuluk değerleri 
kullanarak sınanmışlar ve komşuluk değeri arttıkça performansın düştüğünü 
raporlamışlardır. Ayrıca kNN’in sınandığı tüm veri kümelerinde yüksek performans 
sergilediği vurgulanmıştır (Deng, Zhu, Cheng, Zong, & Zhang, 2016). Mark, Random 
Forest algoritmasının regresyon problemi için performans değerlendirmesi 
gerçekleştirmiştir. Veri seti olarak UCI makine öğrenmesi veri setleri kullanılmıştır. 
Sonuç olarak Random Forest algoritmasının regresyon problemlerinde iyi performans 
sergilediği gösterilmektedir (Segal, 2003). 
 

2.3. Hem verinin hem algoritmanın çeşitli olduğu durumlar 
 
Krishna ve arkadaşları, meme kanseri, lenfoma ve lösemi veri setlerini 14 farklı makine 
öğrenmesi algoritması ile test etmişlerdir. Sonuç olarak veri setinin boyutunın arttıkça 
performansın da arttığını gözlemlemişlerdir (Krishna, Kumar, Orsu, & B., 2013). Zhao 
ve arkadaşları, farklı veri kümelerinin toksisitelerinin tahmini için DVM, Çoklu Doğrusal 
Regresyon ve RBFNN kullanmışlardır. Toksisite tahminini 2 farklı veri kümesi üzerinde 
sınayıp, DVM’in diğer algoritmalara kıyasla daha performanslı sonuçlar verdiği 
gösterilmiştir (Zhao et al., 2006). Arora ve Suman, Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP)  ve 
J48 algoritmalarını farklı veri kümeleri üzerinde sınayıp performanslarını 
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değerlendirmişlerdir. 5 farklı veri kümesi kullanılıp sonuç olarak MLP’nin çoğu durumda 
J48’e kıyasla daha performanslı olduğu belirtilmiştir (Arora, Asstt, & Cse, 2012). Rani 
ve Jyothi, Naive Bayes, MLP, KNN, J48 Tree, Simple Cart, ZeroR, CVParameter ve 
Filtered Classfier algoritmalarının performans analizini yapmışlardır. Veri seti olarak; 
Ecoli, diyabet, beslenme ve mantar veri setleri kullanılıp, algoritmalar doğruluk ve işlem 
süresi performansı bakımından kıyaslanmıştır (Rani & Jyothi, 2016). 
 

3.  Materyal ve metot 
 
Bu bölümde çalışmada kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları açıklanıp veri setleri 
hakkında bilgiler verilmektedir.  
 

3.1. Makine öğrenmesi algoritmaları 
 
Bu çalışmada kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları bu kısımda sunulmuştur. 
 

3.1.1. Destek Vektör Makinesi Algoritması 
 
Destek vektör makinesi iki boyutlu uzayda doğrusal, üç boyutlu uzayda düzlemsel ve 
çok boyutlu uzayda hiperdüzlemsel olarak ayırma mekanizmaları ile veriyi iki ya da 
daha çok sınıfa ayırma yeteneğine sahip denetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır 
(Üran, Uysal, & Doğrusöz, 2014). DVM algoritması, biyoenformatik, görüntü ve 
konuşma tanıma, çevre bilimleri ve duygu analizi gibi çeşitli uygulama alanlarında 
kullanılmaktadır. Destek vektör makinesi kullanılarak sınıflandırılan bir veri kümesinin 
tek bir doğru ile ayrılma durumu lineer ayrılma olarak adlandırılmaktadır (Cortes & 
Vapnik, 2001). Şekil 1.’ de hiperdüzlem üzerinde destek vektör makinesi tarafından 
lineer olarak sınıflandırılan veri örneği gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. DVM ile lineer veri sınıflandırması (Kavzoğlu & Çölkesen, 2010) 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  751 
 

Bu çalışmadaki problemlerin çözümü için parametreler belirlenirken, DVM algoritması 
ile sınıflandırılan eğitim veri setinin sergilediği en iyi performans dikkate alınmıştır. 
 

3.1.2. Naive Bayes Algoritması 
 
Naive Bayes sınıflandırıcılar Bayes teoremine dayanarak üretilmiş olasılık tabanlı 
sınıflandırıcılardır. Sınıflandırıcı, üzerindeki her sınıf için olasılık değerlerini hesaplar 
ve sınıflandırılacak her veri için ihtimali en yüksek sınıfı bulmayı amaçlar. Bu algoritma 
yüksek hesaplama hızı, iyi performansı ve basit yapısı sayesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Liu & Lei, 2006). Veri madenciliği, görüntü işleme, biyoenformatik, 
kontrol sistemleri, belge kategorizasyonu, tıbbi teşhisler, spam filtreleme ve astronomi 
alanlarında kullanılmaktadır. 
Sınıflandırıcı, üzerindeki her sınıf için olasılık değerlerini hesaplar ve sınıflandırılacak 
her veri için ihtimali en yüksek sınıfı bulmayı amaçlar (Baharudin, Lee, & Khan, 2010). 
 

3.1.3. k En Yakın Komşu Algoritması 
 
Veri madenciliği, konsept arama, görüntü işleme, biyomedikal, kontrol sistemleri ve 
meteoroloji alanlarında sınıflandırma ve regresyon işlemleri için sıklıkla kullanılan kNN 
algoritması, gözetimli (supervised) bir sınıflandırma algoritmasıdır. Algoritmanın 
çalışma prensibi, en yakın k komşuluktaki vektör temel alınarak sınıflandırmaya 
dayanmaktadır (Duda, Hart, Stork, & Wiley, 2016).  
 
Bu çalışmada, k parametresi eğitim veri setlerinin en iyi performansına göre 
belirlenmiştir. 
 

3.1.4. Rastgele Orman Algoritması 
 
Leo Breiman tarafından 2001 yılında geliştirilen, günümüzde de oldukça hızı çalışması 
ve başarılı sonuçlar vermesi sonucunda popüler bir algoritma haline gelen Rastgele 
Orman algoritması, makine öğrenmesi gerektiren hemen hemen tüm sınıflandırma ve 
regresyon problemlerinde kullanılabilmektedir (Breiman, 2001). Random Forest’ ın 
geleneksel sınıflandırma ve regresyon ağaçlarından farkı çok sayıda karar ağacı 
oluşturması ve oluşturduğu bu ağaçları kombine ederek değerlendirme yapabilme 
yetisidir (Özdemir, 2018).  
 
Bu çalışmada rastgele orman sınıflandırıcı için oluşturulacak parametreler eğitim veri 
setlerinin en iyi performansına göre belirlenmiştir. 
 

3.2. Veri setleri 
 
Çalışmada kullanılan veri setleri bu bölüm içerisinde açıklanmaktadır. Veri setleri 
Kaggle (Kaggle, n.d.) ve UCI (Blake & Merz, 1998)’dan elde edilmiştir. Veri setlerine 
ait bilgiler ayrıca Tablo 1’de sunulmuştur. 
 

3.2.1. Avusturalya yağmur veri seti 
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Avusturalya yağmur veri seti içerisinde tarih, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı vb. 24 
farklı özelliğe bağlı 142193 adet nominal ve nümerik veriler bulunduran kategorik bir 
veri setidir (Kaggle, n.d.). 
 
 
 

3.2.2. Rahim kanseri veri seti 
 
UCI’ den elde edilen bu veri seti 36 öznitelik ve 858 satırdan oluşmakta ve hastanın 
kanser olup olmadığı bilgisi bulunmaktadır (Blake & Merz, 1998).  
 

3.2.3. Araç değerlendirme veri seti 
 
İçerisinde araç fiyatı, bakım maliyeti, konfor seviyesi ve güvenliği gibi 7 farklı öznitelik 
barındıran 1728 örnekten oluşmaktadır (Blake & Merz, 1998). 
 

3.2.4. Kalp hastalıkları veri seti 
 
Yaş, cinsiyet, ağrı lokasyonu, sigara kullanımı gibi 14 farklı öznitelik ve 303 örnekten 
oluşan kalp hastalığı veri seti, nümerik veriler içeren kategorik bir veri setidir (Blake & 
Merz, 1998).  
 

3.2.5. Lisansüstü kabul veri seti 
 
TOEFL, mezuniyet puanı, lisansüstü sınav skorları gibi 9 öznitelik ve 400 örnekten 
oluşan lisansüstü kabul veri seti, nümerik veriler içeren kategorik bir veri setidir 
(Kaggle, n.d.).  
 

3.2.6. Ev satış veri seti 
 
İçerisinde oda sayısı, banyo sayısı ve fiyat gibi 19 farklı öznitelik barındıran ve 21613 
örnekten oluşan veri seti, nümerik veriler içeren kategorik bir veri setidir (Kaggle, n.d.). 
 

3.2.7. Parkinson veri seti 
 
İçerisinde belirli sağlık ölçütleri barındıran 24 farklı öznitelik ve 195 örnekten oluşan 
Parkinson veri seti, kategorik ve nümerik veriler içermektedir (Little, McSharry, 
Roberts, Costello, & Moroz, 2007). 
 

3.2.8. Pulsar yıldızı veri seti 
 
Pulsar yıldızı veri seti 1’i sınıf değeri olmak üzere 9 farklı özniteliğe sahip nümerik 
değerler içeren kategorik bir veri setidir (Kaggle, n.d.). 
 

3.2.9. Abalone veri seti 
 
Abalone deniz kabukları ile ilgili bilgi içeren bu veri seti, cinsiyet, uzunluk, genişlik ve 
ağırlık gibi 9 farklı öznitelik içeren 4177 adet örnekten oluşmaktadır.  
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3.2.10. Mantar veri seti 
 
Mantarın habitatı, yüzeyi, rengi gibi 23 öznitelik ve 8124 örnekten oluşan mantar veri 
seti, nominal veriler içeren kategorik bir yapıya sahiptir (Blake & Merz, 1998).  
 
 
 

Tablo 1. Veri setlerinin öznitelik sayısı, örnek sayısı ve içerdiği veri tipi 
 

Veri Setleri ve 
Özellikleri 

Öznitelik Sayısı Örnek Sayısı İçerdiği veri tipi 

Avusturalya 
Yağmur 

24 10000 
Nümerik ve 
Nominal 

Rahim Kanseri 36 858 Nümerik 

Araç 
Değerlendirme 

7 1728 Nominal 

Kalp Hastalıkları 14 303 Nümerik 

Lisansüstü 
Kabul 

9 400 Nümerik 

Ev Satış 19 10000 Nümerik 

Parkinson 24 195 Nümerik 

Pulsar Yıldızı 9 17898 Nümerik 

Abalone 9 4177 
Nümerik ve 
Nominal 

Mantar 23 8124 Nominal 

 
4. Bulgular 

 
Bu bölümde, çalışmada uygulanan deneyler ve sonuçları verilmektedir. 
 

4.1. Deneysel Değerlendirme 
 
Deneylerde 10 katmanlı çapraz doğrulama kullanılmakla birlikte, deneyler 3 farklı 
soruya cevap vermektedir. Bunlar; 
 

 Sınıflandırma problemlerinde makine öğrenmesi algoritmalarının performansı 
nedir? 

 Regresyon problemlerinde makine öğrenmesi algoritmalarının performansı 
nedir? 

 Veri boyutunun makine öğrenmesi algoritmaları üzerindeki etkisi nedir? 
 
4.2. Sınıflandırma Problem Deneyi 

 
Sınıflandırma probleminde; Avusturalya yağmur, araç değerlendirme, rahim kanseri, 
kalp hastalıkları, Parkinson, Pulsar yıldızı ve mantar veri setleri makine öğrenmesi 
algoritmaları ile sınanıp, elde edilen doğruluk(Accuracy) değerleri Tablo 2’ de 
verilmektedir. 
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Tablo 2. Sınıflandırma probleminde kullanılan veri setlerinin performans 
değerlendirmesi 

 

Veri seti / 
Algoritma 

Destek 
Vektör 
Makinesi 

Naive Bayes kNN 
Rastgele 
Orman 

Avusturalya 
Yağmur 

%99.8566 %94.7177 %76.2 %99.9333 

Araç 
Değerlendirme 

%99.421 %85.5324 %93.5185 %94.5023 

Rahim Kanseri %99.3007 %95.2214 %99.5338 %99.3007 

Kalp 
Hastalıkları 

%84.818 %82.8383 %76.5677 %81.8482 

Parkinson %87.1795 %69.2308 %96.4103 %91.7949 

Pulsar Yıldızı %98 %94.4966 %97.1449 %97.9998 

Mantar %100 %95.8272 %100 %100 

 
4.3. Regresyon Problem Deneyi 

 
Regresyon problemi için; ev satış, abalone ve lisansüstü kabul veri setleri kullanılıp, 
elde edilen sonuçlar korelasyon katsayısı, MAE ve RMSE ölçütleri ile birlikte Tablo 3’ 
de verilmektedir. 
 

Tablo 3. Regresyon probleminde kullanılan veri setlerinin performans 
değerlendirmesi 

 

 
Veri seti / 
Algoritma 

Destek Vektör 
Makinesi 

kNN Rastgele Orman 

K.K MAE RMSE K.K MAE RMSE K.K MAE RMSE 

Ev Satış 0.84 0.015 0.031 0.842 0.015 0.028 0.938 0.01 0.019 

Lisansüstü 
Kabul 

0.898 0.045 0.063 0.842 0.056 0.079 0.910 0.042 0.058 

Abalone 0.728 1.55 2.25 0.591 1.99 2.85 0.743 1.52 2.15 

 
4.4. Veri Boyutunun Makine Öğrenmesi Algoritmaları Üzerindeki Etkisi 

 
Bu deneyde ilk olarak Avusturalya yağmur veri seti 500, 1000, 1500 ve 2000’ er örnek 
alınacak şekilde alt veri kümelerine bölümlendirilmektedir. Daha sonra makine 
öğrenmesi algoritmaları kullanılarak doğruluk değerleri kıyaslanmaktadır. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 4’ de verilmektedir. 
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Tablo 4. Farklı veri boyutları ile makine öğrenmesi algoritmalarının sınanması 
 

 
Destek 
Vektör 

Makinesi 
kNN 

Rastgele 
Orman 

Naive 
Bayes 

500 örnek %86.227 %77.44 %94.21 %94.81 

1000 örnek %86.7 %76.5 %95 %94.1 

1500 örnek %87.66 %75.6 %97.8 %93.73 

2000 örnek %88.35 %75.2 %98.2 %94.45 

 
 
 
 

5. Sonuçlar 
 
Bu kısımda deneyler tartışılıp, bu konuda araştırma yapacak kişilere tavsiyeler 
verilmektedir. 
 
Sınıflandırma problemi deneyinin sonuçları incelendiğinde; Rahim kanseri, Pulsar 
yıldızı, araç değerlendirme ve kalp hastalıkları veri setlerinde en yüksek performansı 
destek vektör makinesinin sergilediği görülmektedir. Bu durumun nedeni 
incelendiğinde, ceza parametresinin ve doğrusal olarak ayrılamayan veriler için 
kullanılan radyal tabanlı çekirdek fonksiyonunun etkisi görülmektedir. Avusturalya 
yağmur veri setinde en iyi doğruluk değeri Rastgele Orman algoritmasındayken, 
Destek Vektör Makinesinin’ de yaklaşık aynı performansı sergilediği 
gözlemlenmektedir. Parkinson veri setinde ise en iyi doğruluk değeri KNN 
algoritmasına aittir. Bu durum incelendiğinde, KNN algoritmasının iyi kümelenebilen 
nümerik veri setlerinde başarılı bir şekilde ayrım yapabildiği ve sınıflandırma 
probleminde yüksek performans sergilediği söylenebilir.  
  
Naive Bayes algoritmasının diğer algoritmalara kıyasla daha düşük performans 
sergilemesinin nedeni ise, her bir özniteliği eşit ele alıp sınıflandırma işleminde 
ağırlıklandırma yapmamasıdır. 
 
Regresyon problemi deneyinin sonuçları incelendiğinde;  Rastgele Orman 
algoritmasının diğer algoritmalara kıyasla daha başarılı olduğu görülmektedir. 
Veri boyutunun makine öğrenmesi algoritmaları üzerine etkisi incelendiğinde ise; veri 
boyutu arttıkça Destek Vektör Makinesi ve Rastgele Orman algoritmalarının 
sınıflandırma performansının da arttığı gözlemlenmektedir. Diğer algoritmalarda böyle 
bir durum söz konusu değildir. Naive Bayes algoritmasının ise diğer algoritmalara 
kıyasla veri boyutu küçükken yüksek performans sergilediği görülmektedir. 
 
Sınıflandırma problemi için Destek Vektör Makinesi’ nin diğer algoritmalara kıyasla 
çoğu veri kümesinde daha başarılı olduğu gözlemlendiğinden, doğrusal olarak 
ayrışamayan veriler için sınıflandırma yapmak isteyen araştırmacılar Destek Vektör 
Makinesi kullanabilirler. Bunun yanı sıra iyi kümelenebilen nümerik veri setleri için KNN 
algoritması ve regresyon problemi için ise Rastgele Orman algoritmasını kullanmak 
mantıklı olacaktır. 
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Sonuç olarak bu çalışmada, UCI ve Kaggle’dan elde edilen 10 farklı veri kümesi 
makine öğrenmesi algoritmaları ile sınanıp, performans değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Sınıflandırma deneyinde Destek Vektör Makinesinin diğer algoritmalara 
kıyasla, daha fazla veri kümesinde başarılı olduğu gözlemlenirken, regresyon 
deneyinde Rastgele Orman algoritmasının en iyi performansı sergilediği 
görülmektedir. Veri boyutunun makine öğrenmesi algoritmaları üzerindeki etkileri 
incelendiğinde ise DVM ve Rastgele Orman algoritmalarının, veri boyutu arttıkça daha 
iyi performans ortaya koyduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bu çalışmada sınıflandırma 
ve regresyon problemleri için makine öğrenmesi algoritmalarını kullanacak kişilere 
tavsiyeler verilmektedir. 
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Özet: Makine öğrenmesi ve yapay zekâ yöntemleri günümüz teknolojisinde akıllı 
sistemlerin kullanıldığı hemen her yerde kullanılmaktadır ve bu alanda çok önemli 
bir rol üstlenmektedir. Bu alanların başında zararlı yazılım tesbiti, doğal dil işleme, 
otonom araçlar, robotik sistemler ve siber saldırıların önlenmesi gelmektedir. 
Zararlı yazılımlar ve siber saldırılar maalesef bilgi güvenliği uzmanları için bir kâbus 
haline dönüşmüş durumdadır. Hemen her sektörde yapılan siber saldırıların amacı 
finansal kazanımın yanında ünlenme isteğidir. Örneğin bir bankanın web sayfasına 
ya da veri tabanına yapılan saldırının amacı finansal olabilirken içişleri bakanlığının 
sayfasına yapılan saldırı ünlenme amacıyla yapılabilmektedir. Hatta son dönemde 
su, doğalgaz ya da elektrik şebekelerine yapılan saldırıların amacı savaş bile 
olabilmektedir. Bu yüzden birçok ülke kara, hava, deniz komutanlıklarının yanında 
siber savaş komutanlığı kurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında siber saldırıların 
tesbitinin önceden tesbiti ve önlenmesi hayati önem taşımaktadır. Makine 
öğrenmesi ve yapay zeka yöntemleri, bilgi güvenliği uzmanlarının silahı durumuna 
gelmesinin en temel sebebi elde edilmiş önceki verilerden olası bir saldırının tahmin 
edilmesini sağlamasıdır. Bizim çalışmamızda Web sayfalarının text özelliklerini 
inceleyerek makine öğrenmesi yöntemi olan yapay sinir ağlarını kullanarak zararlı 
web sitelerini %94 gibi yüksek bir başarım ile tesbit ettik. Elde ettiğimiz bu doğruluk 
oranı bu alanda karar destek makineleri ve karar ağaçları ile yapılan önceki 
başarımlardan daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, yapay zekâ, zararlı yazılım tesbiti, makine 
öğrenmesi. 

 
1.Giriş 
 
Günümüzde internet hemen her alanda kullanılmaktadır ve birçok kişi internet 
üzerinden eğitim almakta satış yapmakta, ürün satın almakta, sosyal medya 
kullanmakta ve iletişim amacıyla kullanmaktadır. Bu amaçla dünyada üç milyar 
civarında kişi her gün internete girmekte ve bu vasıtayla işlerini halletmektedir. Durum 
böyle olunca birçok insan bir şekilde önemli verilerini kredi kartı bilgisi gibi ya da sosyal 
medya şifreleri gibi önemli bilgilerini internet üzerinden vermek zorunda kalmaktadır. 
Bu da ister istemez amacı kötü olan ve kendisine finansal getiri elde etmeyi amaçlayan 
kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde kullanıcılara ciddi zarar verebilecek durumlara yol 
açmaktadır. Kullanıcıların bilgisayarlarında kendi istekleri haricinde gizli olarak 
çalıştırılan bu kod parçacıklarının yani zararlı yazılımların(malware) türleri virüs, trojan 
ya da worm olarak adlandırılmaktadır. Genel amaçları ise işletim sistemini çökertme 
ya da kendi istekleri doğrultusunda yönlendirme, siber hırsızlık, önemli dosyaları 
şifrelemek ya da silmek olabilmektedir (Wenye Wang). Bu zararlı kod parçacıkları 
günümüzde hemen her platformda ve işletim sisteminde çalışmaktadır örneğin sıradan 
bir kullanıcının bilgisayarındaki ya da telefonundaki android ya da apple gibi işletim 
sisteminde, bulut sisteminde ya da elektrik doğalgaz ya da su şebekelerindeki merkezi 
yönetim(scada) sistemlerinde. Yakın gelecekte akıllı araçların yani sürücüsüz 
otomobil, tren ya da metroların ya da robotik sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu tür 

mailto:muhammetsahin@itu.edu.tr
mailto:bahtiyars@itu.edu.tr


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  759 
 

sistemlere de sızmasıyla verilebilecek zararların sadece maddi ya da finansal zarar 
olarak kalmayıp insanların hayatına mal olabilecek bir durumun ortaya çıkması da 
öngülen bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında hemen her işletim sistemini ya da 
platformu tehdit eden bu gibi zararlı yazılımların verebileceği zararların yakın gelecekte 
ne kadar büyük bir tehdit haline gelebileceğinin öngörülmesi zor olmamaktadır. Bu 
yüzden birçok zararlı yazılım ya da virüs tespit sistemi sürekli yeni çıkan zararlı 
yazılımlara karşı veri tabanlarını güncellemekte ve kullanıcılarına daha iyi bir koruma 
sağlamaya çalışmaktadır ancak bu yetersiz kalmaktadır çünkü korsanlar hemen her 
gün yeni bir yöntem geliştirmekte ve zarar vermeye devam etmektedirler. Zararlı 
yazılım tespitinde iki temel yaklaşım bulunmaktadır bunlar statik ve dinamik tespit 
yöntemleridir. Statik analiz tersinir mühendislik yöntemlerine dayanmaktadır ve 
günümüzdeki zararlı yazılım tespiti için yetersiz kalmaktadır. Dinamik analizde kod 
parçacığının ya da programın işletim sistemine yüklendikten sonra davranışlarını 
sandbox ya da bir emulatör vasıtasıyla inceleyerek zararlı mı olup olmadığına karar 
veren yöntemdir(M. Cova, Wenye Wang). Günümüzde makine öğrenmesi ve derin 
öğrenme algoritmaları hemen her alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 
zararlı yazılım tespitidir(R. Pascanu, Ronghua Tian). Çünkü zararlı yazılım tespitinde 
amaç çok hızlı bir şekilde tespit edilip o kod parçasının sistemden hızlıca silinmesi ve 
diğer dosyalara bulaşmasının engellenmesidir. Bizim çalışmamızdaki amaç HTML 
dosyalarına bulaşan zararlı yazılımların derin öğrenme algoritması kullanılarak tespit 
edilmesidir. Burada kullandığımız datasette yarım milyondan fazla HTML dosyası 
bulunmaktadır bu dosyalar zararlı ya da değil şeklinde etiketlenmiş şekilde eğitilmiştir. 
 
Eğitim aşamasında HTML dosyaları eşit boyuttaki vektörlere dönüştürülerek özet 
tablosu uygulanmış olup en önemli ve veriyi temsil eden özelliklerin çıkartılması 
amaçlanmıştır. Bizim derin öğrenme mimarimiz uygulanırken her bir katmanda 512 
adet nöron alacak şekilde tasarlanmıştır. Aktivasyon fonksiyonu olarak daha hızlı 
eğitim ve çalışma zamanı için RELU seçilip uygulanmıştır. Kullanılan derin öğrenme 
kütüphanesi ise Kerastır. Elde edilen doğruluk oranı %95 tir bu değer zararlı yazılım 
tespitinde şimdiye kadar bizim bildiğimiz en yüksek sonuçtur. Çalışmamızda bölüm2 
de bu konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar derlendi bölüm 3 te derin öğrenme tabanlı 
yöntemimizi daha detaylı anlattık bölüm 4 te sonuçları gösterdik ve en son olarak ise 
ilerde bu konuyla ilgili daha iyi neler yapılabilir bunları tartıştık. 
 
2. Konuyla İlgili Diğer Çalışmalar 
 
Zararlı yazılım tespiti hemen her işletim sistemi için uygulanan yöntemler farklıdır. Web 
sayfalarındaki zararlı yazılımları da tespit etmek için kullanılan birden çok yöntem 
vardır. Bu bölümde web sayfalarındaki zararlı yazılım tespitinde kullanılan makine 
öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemlerini kullanan çalışmalar olmak üzere iki kısma 
ayırdık. Priya ve diğerleri yaptıkları HTML dosyalarındaki zararlı yazılım tesbiti 
çalışmasında karar destek makineleri, random forest ve en yakın komşu algoritmalarını 
kullanarak %87 başarım elde etmişlerdir. Bunu yaparken statik yaklaşımı kullanılmış 
olup web üstünden indirilen dosyalardan bulabilecek zararlı yazılımların incelenmesi 
amaçlanmıştır. Modeli eğitirken kullandıkları özellikler ise HTML dosyalarının içerdiği 
karakter sayısı, başlık sayısı, toplam text sayısı, 40 karakterden büyük text sayısı, 
zararlı yazılım anahtar kelimesi içeren kelime sayısı, fonksiyon çağrıları, koddaki 
döngü sayıları, değişken sayısı gibi özellikler bulunmaktadır. Tao Yue ve arkadaşları 
da web sayfalarındaki zararlı yazılım tesbitinde özelleştirilmiş en yakın komşu 
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algoritması kullanarak bir model eğitmişlerdir. Özellik çıkarımında 30 dan fazla özellik 
kullanarak aslında bu alandaki en geniş özellik çıkarımı yapılmış denilebilir. Genel 
olarak kullandıkları özellikler javascript kodu HTML ve URL bilgisidir. HTML bilgisi 
temel olarak bir web sitesindeki içerikleri ve yapıyı temsil ettiği için bulanda yapılan 
çalışmaların hemen hepsinde HTML bilgisinin kullanıldığı görülmektedir. Aynı 
zamanda JavaScrip kodunu da özellik olarak kullanmışlardır buradaki eval(), 
setInterval(), settimeout() gibi metodların sayısı ve bazı başlıkların string bilgileri özellik 
olarak dâhil edilmiştir. Bu işlemlerin ardından en yakın komşuluk algoritması %84,6 
gibi bir doğruluk değeri vermiştir. Cova ve arkadaşları ise JavaScript kodunu analiz 
ederek zararlı yazılımları otomatik tesbit eden bir sistem geliştirmişlerdir. Bayes temelli 
bir makine öğrenmesi algoritması kullanılarak modeli eğitmişlerdir ve elde edilen 
doğruluk değeri %86 olmuştur. Dina ve arkadaşları ise Android temelli olan işletim 
sistemlerindeki HTML dosyalarına bulaşan zararlı yazılımları tesbit etmişlerdir. Bu 
çalışmada Andorid işletim sisteminin APK dosyalarını inceleyerek derin öğrenme 
algoritması kullanılarak 3566 adet uygulamada eğitilmiş olup %92 gibi bir doğruluk 
oranı elde edilmiştir. 

 
 

Şekil1. Derin öğrenme algoritmalarının mimarisi 
 

3. Derin Öğrenme algoritmaları ve bizim yöntemimiz 
 
Derin öğrenme algoritmaları hemen her alanda başarılı sonuçlar vermektedir. Yapay 
sinir ağları kullanılarak geliştirilen farklı mimariler farklı özellikler barındırmaktadır. 
Şekil1 de derin öğrenme algoritmalarının temel işleyişi mimarisi gösterilmiştir. Burada 
öncelikle elimizde eğiteceğimiz veriyi uygun bir şekilde önişleme basamaklarından 
geçirdikten sonra bu verinin özellikleri çıkarılır ve sonrasında bu özellikler arasında en 
önemli olan yani veriyi en iyi temsil eden özellikler seçilip bir modele oturtulur yani 
seçilen bir model ile eğitilir. Bu aşamadan sonra oluşturulan modele verileri göndererek 
tahmin yapılması beklenir modelin verdiği çıktılar ile verilerin gerçek etiketleri 
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karşılaştırılır ve buna bağlı bir kayıp hesaplanır(William Hardy). Seçilen bir 
optimizasyon algoriması objective fonksiyonu maximum yapmaya çalışır sürekli yapay 
sinir ağındaki ağırlık değerleri güncellenir. Yinelemeli olarak gerçekleşen bu işlemin 
ardından modelin başarımı hesaplanır ve çıktılar elde edilir. Derin öğrenme 
algoritmaları zaralı yazılım tesbitinin yanında, doğal dişlemeden görüntü işlemeye 
kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Konvolusyonel yapay sinir ağları (CNN), sıralı 
yapay sinir ağı gibi birçok derin öğrenme mimarileri bulunmaktadır. Şekil 2 de ise derin 
öğrenme algoritmalarının zararlı yazılım tesbitinde için nasıl uygulandığını gösterdik. 
Öncelikle veri setimiz zararlı yazılım içeren ve içermeyenler olmak üzere iki parçaya 
ayrıldı. Veriler bu alanda en çok açık veri bulunduran sitelerden biri olan 
virusshare.com dan elde edildi. Veri setindeki Html dosyalarındaki veri text olarak 
alındıktan sonra özellik çıkarımı yapıldı. Burada özellik olarak kullanılabilecek birçok 
veri bulunmaktadır. Bu alanda en çok kullanılan özellikler öncelikle URL verisidir. Web 
sayfasının içerdiği URL ler arasında şüpheli olanlar varsa tesbit edilip zararlı olarak 
etiketlenir. Diğer bir özellik ise bir web sitesinden diğerlerine yapılan 
yönlendirmeler.(page links). Bu yönlendirmeleri inceleyerek yine şüpheli olan 
yönlendirmeler tesbit edilerek ayrılır. En son özellik ise web sayfalarının içerdiği resim 
verisidir. Zararlı olabilecek olan resimler tesbit edilip etiketlenerek bu resimlere 
benzerlik gösteren web sayfaları zararlı olarak etikenir. Bizim çalışmamızda ise HTML 
dosyalarındaki text tabanlı özellikler olmuştur. Burada her bir HTML dosyası 512 
kelimelik uzunluğunda vektöre çevrilmiştir. 

 
 

Şekil 2. Zararlı yazılım tesbiti mimarisi 
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Şekil 3. HTML verisinin görünümü 
 

 
 

Şekil 4. HTML verisinin tokenize formu 
 
HTML dosyası vektör formuna çevrildikten sonra yapay sinir ağına input olarak verilmiş 
olup eğitilmiştir. 
 
f(x) = W ∗x + b 
Formül1: Yapay sinir ağı 
 
Yukarıdaki formülde yapay sinir ağının basitçe formülü tanımlamıştır burada m adet x 
girdisi W ağırlık değerleriyle çarpılıp bir bias değeri ile toplanarak en optimal W 
değerleri bulunarak model oluşturulur. Bu işlem sırasında bir tabaka diğer tabakanın 
girdisini oluşturacak şekilde ard arda bağlanan bir mimaridir. Aradaki tabakalara gizli 
tabakalar adı verilir. Çalışmayı oluştururken şu anki en iyi derin öğrenme 
platformlarından biri olan Keras kullanılmıştır. Keras kütüphanesi TensorFlow ile de 
çok uyumlu çalıştığı için en optimal sonuçları elde etmek diğer kütüphanelerle 
karşılaştırınca daha kolay olmaktadır. Datasetimiz yarım milyondan fazla HTML 
dosyasından oluşmuştur. Datayı vektör formuna dönüştürdükten sonra hashmap 
uygulandı bu aslında verinin kategorik verisini tutmaktadır. En son hash değerilinin 
histogramı oluşturuldu. Yapay sinir ağının her bir katmanında 512 nöron bulunmaktadır 
ve her nöron aynı aktivasyon fonksiyonunu kullanmaktadır. Hepsi de inputları bir 
katmandan alıp fonksiyonun çıktısını diğer katmana input olarak beslemektedir. 
Seçilen aktivasyon fonksiyonu reludür. Derin öğrenmenin diğer ana bileşeni 
backpropagationdur. Burada amaç modeldeki en optimal ağırlıkların (W) bulunmasıdır. 
Kayıp fonksiyonu ise modelin bulduğu sonuç ile verinin gerçek değeri arasındaki farkı 
bulur ve eğitim süresinde bunu minimize etmeye çalışır. 
 
Bulgular kısmı elde edilen bulgular, grafik veya tablo vb ile verilir, önemli bulgular ifade 
edilir, muhtemel bir açıklama, başka çalışmalarla kıyaslama veya genelleme yapılabilir. 
Modelimizde kullandığımız parametreler aşağıda listelenmiştir. 
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• input = layers.Input(shape = (512),dtype =’float32’) 
• middle = layers.Dense(units = 512,activation =’relu’) 
• output = layers.Dense(units = 1,activation =’ sigmoid’) 
• model = Model(inputs = input,outputs = output) 
• model.compile(optimizer = ‘adam’, 
• loss =’ binarycrossentropy’ ,metrics = [‘accuracy’] 
 
 

 
 

Şekil 5. Verinin vektör formu 
 
4. Sonuçlar 
 
Yapay sinir ağı temelli modelimizin doğruluk değerini gösterdik. Elimizdeki veri setinin 
boyutu yarım milyon civarındaydı ve bunun yarıya yakını zarralı yazılım içeren HTML 
dosyasıydı. Modelimizin aşırı öğrenme sorunundan kaçınması için validasyon ve 
eğitim şeklinde iki kısma ayırdık ve modeli oluşturuken kullandığımız datalar ile valide 
ettiğimiz datalar farklı oldu. 
 

 
 

Şekil 6. Model doğruluk oranı 
 
Doğruluk oranı aslında bizim çalışmamız gibi ikili sınıflandırma yapan sistemler için en 
iyi test yöntemlerinden biridir bu yüzden çalışmamızda doğruluk oranı kullanıldı. 
Sonuçlardan da görüldüğü üzere %95 lik bir doğruluk oranı elde ettik bu oran zararlı 
yazılım tesbitinde kullanılan diğer metodlardan daha iyi bir sonuç olduğunu gösterdi. 
Sonuçları ayrıca şekil 7 de Roc eğrisi olarak da gösterdik. 
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Şekil 7. ROC eğrisi 
 
5. Öneri ve Tartışma 
 
Zararlı yazılım tespiti son zamanların en popüler çalışma alanlarından biri olduğu için 
birçok araştırmacı bu alanda çalışma yürümektedir. Bizim çalışmamız HTML 
dosyalarına bulaşan zararlı yazılımları tespit etmekti ama bu özellikle işletim sistemini 
de etkilediği için HTML dosyasına bulaşan bir yazılımın hem Android hem de diğer 
Windows ya da Mac tabanlı sistemleri de tamamen etkilemektedir. Bu alanda makine 
öğrenmesi temelli metotlarda kullanılan özelliklerden bahsettik. Bize göre bu özellikleri 
birleştirerek hibrit temelli bir model üstünde çalışılması makine öğrenmesi temelli 
modellerin başarımını artıracaktır (Lifan Xu). Ayrıca birçok alanda artık otonom 
sistemlerin geliştiğini düşünürsek otomatik zararlı yazılım tespitinin ne denli önemli 
olduğunu daha iyi kavrarız. Örneğin son zamanlarda hemen her yerde nesnelerin 
interneti söz konusu ve sahadaki elemanlardan data toplanmaktadır ya da kendi 
kendine giden şoförsüz araçlar geliştirilmektedir bu alana yapılacak saldırıların hem 
insan hayatına mal olacağı hemde büyük zararlar vereceği düşünülürse konunun 
ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Bize göre bu alanda derin öğrenme algoritma tabanlı 
çalışmaların sayısının artması ve yapılabilecek saldırıların en aza indirgenmesi 
sağlanmalıdır. 
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Özet: Günümüzde küresel ısınma, çevre kirliliği ve fosil yakıt rezervlerindeki 
azalma nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi giderek artmaktadır. 
Rüzgâr enerjisi de en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. Bununla 
birlikte rüzgâr enerjisi potansiyelinin tahmininde ve rüzgâr enerjisi santrallerinin 
kurulmasında belli başlı zorluklar vardır. Bunlar; rüzgâr hızının doğası gereği 
değişkenlik göstermesi, geleceğe dair rüzgâr gücü tahminin zorluğu, yeni kurulacak 
rüzgâr santrallerinin yeri ve boyutunun belirlenmesi ve ilk yatırım maliyetinin 
hesaplanması gibi problemlerdir. Bu çalışmada 2013-2017 yılları arasında Niğde 
ve Bozcaada bölgelerine ait rüzgâr hızı verileri kullanılarak, belirli bir güç talebine 
göre farklı sayıda rüzgâr türbin konfigürasyonu gerçekleştirilmiştir. İlk olarak rüzgâr 
hızı verisi kullanılıp, türbinlerden elde edilecek enerji miktarı hesaplanmış, ardından 
aylık ortalama rüzgâr hızı, standart sapma, türbin tipi, türbin sayısı ve aylık LPSP 
değerlerini içeren veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan veri setinin ilk 4 
yılı eğitim, son 1 yılı ise test için bölümlendirilmiştir. Son olarak, makine öğrenmesi 
algoritmalarından KNN ve SVM algoritmaları veri seti üzerinde koşturulmuş ve elde 
edilen sonuçlar kullanılıp türbin konfigürasyonu sağlanmıştır. Sonuç olarak, LPSP 
değerlerinin tahmininde SVM’in her iki bölgede de en iyi performansı sergilediği 
görülmüştür. Bunun yanı sıra verimlilik açısından her iki bölgede de Bonus rüzgâr 
türbininin en az sayıda türbin kullanarak en iyi performansı gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Rüzgâr Enerjisi Tahmini, Rüzgâr Türbin 
Optimizasyonu. 

 

1. Giriş 
 
Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi, çevre dostu yapısı ve 
doğadan elde edilen sınırsız kaynaklara bağlı olması gibi pek çok nedenden dolayı 
hızla büyüyüp, önem taşıyan bir konu haline gelmiştir  (A. Kazem, H. Yousif, & Miqdam 
T., 2016). Rüzgâr enerjisi de yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. Bununla 
birlikte doğru rüzgâr türbinini seçmek, verimli güç elde etmek için büyük önem 
taşımaktadır (Rehman & A., 2017). İstenilen güç talebi için doğru türbin konfigürasyonu 
seçmenin getirmiş olduğu belirli zorluklar vardır. Bunlar; rüzgârın doğası gereği 
değişkenlik göstermesi dolayısıyla elde edilecek gücün kesintili olması, kurulacak 
türbinlerin konumlarının belirlenmesi ve türbinlerin çeşitlerine göre kurulum 
maliyetlerinin ve elde edilen enerjinin değişkenlik göstermesidir. 
 
Literatürde bu durum incelendiğinde, rüzgâr enerjisi ve doğru türbin seçiminin önemi 
çoğu çalışmada açıkça ortaya konmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda türbin seçiminde 
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karşılaşılabilecek zorluklara da değinildiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte 
gerçekleştirilen çalışmaların bazılarının teorik bazılarının somut deneyler ile sınandığı 
göze çarpmaktadır. 
Bu çalışmada, ilk olarak 2013-2017 yılları arasında Niğde ve Bozcaada bölgelerine ait 
rüzgâr hızı verileri kullanılıp, türbinlerden elde edilecek güç hesaplaması yapılmıştır. 
Ardından aylık ortalama rüzgâr hızı, standart sapma, türbin tipi, türbin sayısı ve aylık 
LPSP değerlerini içeren bir veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan veri 
setinin ilk 4 yılı eğitim, son 1 yılı ise test seti olarak belirlenmiştir. Son olarak, veri seti 
makine öğrenmesi algoritmalarından KNN ve SVM algoritmalarıyla değerlendirilmiş ve 
elde edilen LPSP değerleri kullanılarak türbin konfigürasyonu gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu çalışma şu şekilde devam etmektedir. Bölüm 2’de literatür taraması verilmiştir. 
Bölüm 3’te materyal, metot ve veri seti tanıtılmıştır. Bölüm 4’te deneysel 
değerlendirmeler sunulmuştur. Son olarak Bölüm 5’te sonuçlar ve gelecekteki 
potansiyel çalışma konuları sunulmuştur. 
 

2. Literatür Taraması 
 
S. Perkin ve arkadaşlarının çalışmasında, teorik rüzgâr türbin optimizasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Blade Element Momentum teorisi kullanarak gerçekleştirilen 
tasarımda, Enercon E-44 türbinleri kullanılmıştır. Türbinler İzlanda’nın Búrfell kentine 
yerleştirilmiş ve sınanmıştır (Perkin, Garrett, & Jensson, 2015). 
 
D. Zahariea ve arkadaşlarının çalışmasında, iki farklı tüketim merkezinin enerj 
kullanabileceği, 10 kW rüzgâr türbinine dayalı bir güç kaynağı sistemi analiz edilmiştir. 
Çalışmada kurulacak merkez için meteoroloji verileri NASA’dan alınmış ve yük talep 
eğrileri, yıllık tüketilen güç miktarı gibi unsurlar göz önüne alınıp, HOMER enerji 
modelleme yazılımı ile sistem oluşturulmuştur. Sonuç XL ve XZ türbinleri arasından XL 
türbini kullanmanın daha uygun olduğu ortaya konulmuştur (Zahariea, Husaru, & 
Husaru, 2018).  
 
A. Arias-Rosales ve G. Osorio-Gomez’ in çalışmasında, ilk olarak rüzgâr türbin 
seçiminin öneminden bahsedilip, zorlukları anlatılmıştır. Ardından rüzgâr türbinleri 
enerji maliyetlerine göre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak uygulanabilirlik ve toplam 
verimlilik kıstaslarının kullanılabileceği 176 türbinden oluşan veri seti kullanılıp 
regresyon modeli oluşturulmuştur (Arias-Rosales & Osorio-Gómez, 2018). 
 
S. Paul ve arkadaşlarının çalışmasında, rüzgâr türbin sahasına uygun rüzgâr türbini 
(WT) seçmek için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Bu yaklaşımda; ekonomi, güvenilirlik, 
esneklik ve çevresel etkiler göz önüne alınmıştır. Çalışmada 6 farklı rüzgâr türbini ele 
alınıp, rüzgâr çiftliklerindeki uyanma etkisinin optimizasyonu için PSO algoritması 
kullanılmıştır. Sonuç olarak farklı geometrik şekillerdeki rüzgâr çiftlikleri için farklı rüzgâr 
türbinlerinin kullanılabileceği gösterilmiştir (Paul & Rather, 2018). 
 
S. Rehman ve S. A. Khan’ ın çalışmasında, rüzgar türbin seçiminin öneminden 
bahsedilip, rüzgar türbin seçimi için türbin yüksekliği, rüzgar hızı, sıfır çıkış yüzdesi ve 
nominal çıkış yüzdesi olarak 4 farklı özellik kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada 7 
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farklı rüzgâr türbini kullanılıp, en performanslı olanın Fuhrlder FL 600 modeli olduğu 
belirtilmiştir (Rehman & Khan, 2017). 
 
S. Rehman ve A. Khan’ ın çalışmasında, rüzgâr türbin seçimi için çok kriterli bir model 
geliştirimi ağırlıklı toplam yaklaşım kavramı ile sağlanmıştır. Çalışmada 18 türbin verisi 
kullanılmıştır. Sonuç olarak önerilen yöntemin, veri setindeki en uygun türbini bulmak 
için en başarılı yöntem olduğu gösterilmiştir (Rehman & A., 2017). 
 
Literatürdeki çalışmalar incelendiği zaman, çoğu çalışmada doğru rüzgâr türbin 
seçiminin verimli enerji üretimi için öneminden bahsedilmiştir. Rüzgâr türbin 
konfigürasyonu içinse evrimsel algoritmalar veya istatistiksel yöntemler kullanıldığı 
görülmüştür. Bazı çalışmalar teorik bilgiler ile sınama yaparken bazıları somut olarak 
rüzgâr türbinlerini sınamıştır. Bu çalışmada doğru rüzgâr türbin seçimi için aylık LPSP 
değerleri makine öğrenmesi algoritmalarınca tahmin edilip, Niğde ve Bozcaada 
bölgelerine kurulabilecek 3 farklı türbin için sonuçlar tartışılmıştır. 
 

3. Metot ve Yöntem 
 
Bu bölümde çalışmada kullanılan metot, veri seti ve makine öğrenmesi algoritmaları 
sunulmuştur. 
 

3.1. Metot 
 
Çalışmada ilk olarak, 2013-2017 yılları arasında Niğde ve Bozcaada bölgelerine ait 
rüzgâr hızı verileri kullanılıp, türbinlerden elde edilecek güç hesaplanmıştır. Ardından 
aylık ortalama rüzgâr hızı, standart sapma, türbin tipi, türbin sayısı ve aylık LPSP 
değerlerini içeren veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan veri setinin ilk 4 yılı 
eğitim, son 1 yılı ise test için bölümlendirilmiştir. Son olarak, veri seti makine öğrenmesi 
algoritmalarından KNN ve SVM algoritmalarıyla değerlendirilmiştir. 
 

3.2. Veri Seti 
 
Veri seti 2013-2017 yılları arasında Niğde ve Bozcaada bölgelerine ait saatlik rüzgâr 
hızı değerlerini içermektedir. Her iki bölge içinde 43800 saatlik veri bulunmakla birlikte, 
veri seti kategorik ve nümerik biçimdedir. 
 
Makine öğrenmesi algoritmaları için kullanılan veri seti ise aylık ortalama rüzgâr hızı, 
standart sapma, türbin tipi, türbin sayısı ve aylık LPSP değerlerini içermektedir. Toplam 
900 satırdan oluşan veri seti nümerik ve nominal veriler içerip kategorik biçimdedir. 
Oluşturulan veri seti regresyon problemi olarak ele alınıp, LPSP değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır. 
 

3.2.1. Ön İşlem Aşaması 
 
Ön işlem aşamasında Niğde ve Bozcaada bölgelerine ait rüzgâr hızı verileri 
kullanılarak 3 farklı rüzgâr türbininden elde edilecek güçler hesaplanmıştır. Çalışmada 
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kullanılan rüzgâr türbinleri; BWC Excel (10kW), Fuhrlaender FL 100 (100kW) ve Bonus 
MkIII (600kW) olmakla birlikte türbinlerden elde edilecek güç hesaplaması Formül 1’de 
verilmektedir. 
 

𝑃𝑖(𝑣) =

{
 

 
                                                          0,        v <  𝑣𝑐𝑖

(𝑎𝑛𝑣
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑣

𝑛−1 +⋯+ 𝑎1𝑣 + 𝑎0) ,    𝑣𝑐𝑖 ≤ 𝑣 < 𝑣𝑅
                                                                      𝑃𝑅 ,   𝑣𝑅 ≤  𝑣 <  𝑣𝐶𝑂

                                                               0,         𝑣 ≥  𝑣𝐶𝑂    

        (1) 

 
Formül 1’ de 𝑎𝑛 değerleri regresyon sabitini,    𝑣𝑐𝑖 iç kesme hızını, 𝑣𝑅 nominal hızı, 𝑣𝐶𝑂 
dış kesme hızı, 𝑃𝑅 değerlendirilen gücü ve 𝑃𝑖(𝑣) türbinden elde edilecek gücü temsil 
etmektedir. 
 

3.2.2. Güç Kaynağı Kayıp İhtimali (Loss of Power Supply Probability – LPSP) 
 
LPSP, herhangi bir zaman diliminde gerekli gücün yeterli miktarda sağlanıp 
sağlanmadığının olasılığıdır (Abbes, Martinez, & Champenois, 2014). LPSP oranı 
düştükçe talep edilen gücün karşılanma oranı artmaktadır. Bununla birlikte LPSP 
değerinin hesaplaması Formül 2’de verilmiştir (Tiwari, 2015). 
 

𝐿𝑃𝑆𝑃 =  
𝑇𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑔ü𝑐ü𝑛 𝑘𝑎𝑟ş𝑖𝑙𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑑𝑖ğ𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖
        (2) 

 
Bu çalışmada talep edilen gücün karşılanıp karşılanmadığı LPSP formülü kullanılarak 
belirlenmiştir. 
 

3.3. Makine Öğrenmesi Algoritmaları 
 

3.3.1. K En Yakın Komşu Algoritması (KNN) 
 
Sınıflandırma ve regresyon problemlerinde sıkça kullanılan KNN, denetimli bir 
sınıflandırma algoritmasıdır. Algoritmanın temel adımları incelendiğinde, seçilen 
vektöre en yakın k komşuluktaki değerler göz önüne alınarak sınıflandırma işlemleri 
yapıldığı görülmektedir (Duda, Hart, Stork, & Wiley, 2016). Veri madenciliği, görüntü 
işleme, astronomi, tıp, doğal dil işleme ve benzeri pek çok uygulama alanında 
kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada, k parametresi eğitim veri setlerinin en iyi performansı göz önüne alınıp, 
1 olarak seçilmiştir. 
 

3.3.2. Destek Vektör Makinesi (SVM) 
 
Destek vektör makinesi iki boyutlu uzayda doğrusal, üç boyutlu uzayda düzlemsel ve 
çok boyutlu uzayda hiperdüzlemsel olarak ayırma mekanizmaları ile veriyi iki ya da 
daha çok sınıfa ayırma yeteneğine sahip denetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır 
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(Üran, Uysal, & Doğrusöz, 2014). SVM algoritması, biyoenformatik, görüntü ve 
konuşma tanıma, çevre bilimleri, veri madenciliği ve tıp gibi çeşitli uygulama 
alanlarında sınıflandırma ve regresyon problemleri için sıklıkla kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışmada, Niğde veri seti için C değeri 1000, gamma değeri 0.01 olarak seçilirken, 
Bozcaada veri seti için C değeri 1000 gamma değeri 0.001 olarak belirlenmiştir. SVM 
parametreleri belirlenirken algoritmanın sergilediği en iyi performans göz önüne 
alınmıştır. 
 

4. Deneysel Değerlendirme 
 
Bu bölümde deney düzeneği sunulmuş ve ardından deney sonuçları açıklanmıştır. 
 

4.1. Deney Düzeneği 
 
Çalışmada ilk olarak, 2013-2017 yılları arasında Niğde ve Bozcaada bölgelerine ait 
rüzgâr hızı verileri kullanılıp, türbinlerden elde edilecek güç hesaplaması yapılmıştır. 
Ardından aylık ortalama rüzgâr hızı, standart sapma, türbin tipi, türbin sayısı ve aylık 
LPSP değerlerini içeren veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan veri setinin 
ilk 4 yılı eğitim, son 1 yılı ise test için bölümlendirilmiştir. Son olarak, veri seti makine 
öğrenmesi algoritmalarından KNN ve SVM ile sınanmıştır. 
 
Gerçekleştirilen deney düzeneği Şekil 1’ de verilmiştir. 
 

VeriSeti Sonuçlar

5kW güç talebi

LPSP Tahmini

Makine Öğrenmesi 
Algoritmaları

     -SVM     -KNN

Türbin 
Konfigürasyonu

Ön İşlem 
Aşaması

 
 

Şekil 1. Deney düzeneği 
 

Deneyler İntel i5-7300HQ işlemci ve 8GB RAM’e sahip bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. 
 

4.2. Deney Sonuçları 
 
Deneyde türbin konfigürasyonu için LPSP ölçütü kullanılıp, 5 kW’lık bir yük talebi için 
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Her iki bölge içinde makine öğrenmesi algoritmaları 
kullanılarak tahmin edilen LPSP değerleri Tablo 1’ de verilmiştir. Tablo 1 
incelendiğinde, her iki bölgede de Bonus’un en az sayıda türbin kullanarak en iyi 
performansı sergilediği görülmektedir. Ayrıca türbin sayısının artmasının LPSP 
değerlerini düşürdüğü de söylenebilir. 
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Tablo 1. Talep edilen güç değeri için makine öğrenmesi algoritmaları ile tahmin 
edilen aylık ortalama LPSP sonuçları 

 

  KNN SVM 

 Türbin 
Sayısı 

BWC 
Excel 

Fuhrlaender 
FL 100 

Bonus 
MkIII 

BWC 
Excel 

Fuhrlaender 
FL 100 

Bonus 
MkIII 

 
 

Niğde 

1x 0.93189 0.70598 0.39744 0.92223 0.69247 0.39204 

2x 0.87741 0.62119 0.37009 0.88836 0.63409 0.37715 

3x 0.84211 0.55030 0.37009 0.85773 0.58019 0.36671 

4x 0.80698 0.52555 0.37009 0.83046 0.53094 0.36072 

5x 0.78261 0.47938 0.37009 0.80660 0.48651 0.35918 

 
 

Bozcaada 

1x 0.99193 0.77258 0.38609 1 0.63724 0.35343 

2x 0.94327 0.65860 0.37181 0.93929 0.54885 0.33158 

3x 0.89910 0.58987 0.37181 0.82976 0.49508 0.32920 

4x 0.87141 0.55143 0.37181 0.77686 0.46008 0.33369 

5x 0.83046 0.52119 0.37181 0.74889 0.42879 0.33431 

 
Deneyde kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarının, korelasyon katsayısı, MAE ve 
RMSE ölçütlerine göre performans değerlendirmesi Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Makine öğrenmesi algoritmalarının performans ölçütleri 
 

 SVM KNN 

 Korelasyon 
Katsayısı 

MAE RMSE Korelasyon 
Katsayısı 

MAE RMSE 

Niğde 0.942 0.0802 0.1056 0.9288 0.0846 0.1167 

Bozcaada 0.9279 0.0981 0.128 0.9265 0.0953 0.1320 

 
Tablo 2 incelendiğinde, iki algoritmanın da yüksek performans gösterdiği 
görülmektedir. Bununla birlikte her iki bölgede de en iyi sonucu SVM algoritmasının 
sergilediği gözlemlenmiştir. 
 

5. Sonuç ve Tartışma 
 
Bu çalışmada, 2013-2017 yılları arasında Niğde ve Bozcaada bölgelerine ait rüzgâr 
hızı verileri kullanılarak, istenilen güç talebine göre türbin optimizasyonu sağlanmıştır. 
Çalışma gerçekleştirilirken istenilen gücün 5kW olduğu kabul edilip, hesaplamalar bu 
değer üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, verilen rüzgâr hızı değerleri kullanılıp, 
türbinlerden elde edilecek güç hesaplanmıştır. Ardından aylık ortalama rüzgâr hızı, 
standart sapma, türbin tipi, türbin sayısı ve aylık LPSP değerlerini içeren bir veri seti 
oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan veri setinin ilk 4 yılı eğitim, son yılı ise test için 
bölümlenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar incelenip gerekli türbin konfigürasyonu 
sağlanmıştır. Çalışmada LPSP değerinin hesaplanması regresyon problemi olarak ele 
alınmış ve makine öğrenmesi algoritmaları ile tahmin edilmiştir. 
 
Algoritmaların performans sonuçları kıyaslandığında, her iki bölgede de SVM’in en iyi 
korelasyon katsayısını verdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra KNN’in de SVM’e yakın 
bir performans sergilediği söylenebilir. Türbinlerin aylık ortalama LPSP değerleri 
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incelendiğinde, verimlilik açısından her iki bölgede de Bonus türbininin en iyi 
performansı sergilediği görülmektedir. Bölgesel sonuçlar irdelendiğinde ise, istenilen 
güç talebinin Niğde bölgesinde Bozcaada bölgesine kıyasla daha az süre boyunca 
karşılandığı görülmektedir. 
Gelecek çalışmalar için, rüzgâr türbinlerinin hibrit kombinasyonları denenebilir. Ayrıca 
LPSP değeri kullanılarak rüzgâr hız verisi bilinen konumların içerisinden, en iyi verimin 
elde edileceği rüzgâr çiftliklerinin keşfi gerçekleştirilebilir. 
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Özet: Yenilenebilir enerji kaynakları sınırsız doğal döngüler sonucu oluşan temiz 
enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi de, güneş ışınımından enerji üretimi sağlayan 
önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi güç tahmininde 
güneşlenme şiddeti ve sıcaklık etkili faktörlerdir. Bu faktörler de hava şartlarına 
göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı, güneş enerjisi santrallerinde geleceğe dair 
üretilebilecek enerji miktarını tahmin etmek zordur. Bu çalışmada güneşlenme 
şiddeti ve sıcaklık değerleri kullanılarak bir sonraki yılda güneş panellerinden 
alınacak güç değerlerinin tahmini gerçekleştirilmiştir. Veri seti olarak 2013-2017 
yılları arasında Niğde bölgesine ait sıcaklık ve güneşlenme şiddeti verileri 
kullanılmıştır. Çalışmada ilk 4 yılın verisi eğitim veri seti için, son yılın verisi ise test 
verisi için kullanılmıştır. Veri eğitimi için makine öğrenmesi algoritmalarından kNN, 
Destek Vektör Makinesi ve Lasso Regresyon algoritmaları kullanılmıştır. Sonuç 
olarak güneşlenme şiddeti ve sıcaklık verileri kullanılarak gelecek yıla ait güneş 
enerjisi potansiyeli başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir. En iyi performansı ise 0.997 
R2 skoru ile destek vektör makinesi algoritması göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Güneş Enerjisi Tahmini, Makine 
Öğrenmesi. 

 
1. Giriş 

 
Günümüzde, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi, çevreye zarar vermemesi, 
temiz olması ve doğal ve sınırsız kaynaklara bağlı olarak enerji üretebilmesi gibi birçok 
faydası sebebi ile hızla büyüyen ve büyük önem taşıyan bir konu haline gelmektedir  
(A. Kazem, H. Yousif, & Miqdam T., 2016). Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek 
olarak, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları verilebilir. 
 
Yenilenebilir enerjiye ve dolaylı olarak güneş enerjisine artan bu ilgi, fotovoltik (pv) güç 
üretim sistemlerine olan ilgiyi de son yıllarda önemli ölçüde arttırmaktadır (Shi, Lee, 
Liu, Yang, & Wang, 2012). Güneş enerjisi kullanılarak güç üretimi, ortam sıcaklığı ve 
güneşlenme şiddeti gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörler de hava 
şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı, güneş 
enerjisi panellerinden gelecekte üretilebilecek enerjinin tahmin edilmesi zordur. 
 
Literatürde, güneş enerjisi ile güç üretim tahmini konusunda yapılan çalışmalar, 
istatistiksel ve makine öğrenmesi yöntemleri olmak üzere 2 başlık altında ele 
alınmaktadır. Yapılan çalışmalar, daha çok kısa dönem güç tahminleri üzerine 
odaklanmakta ve uzun dönem güç tahminlerinin yapıldığı çalışmaların sayıca daha az 

mailto:halil.demolli@uni-pr.edu
mailto:ecemisalper@ohu.edu.tr
mailto:adokuz@ohu.edu.tr
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olduğu görülmektedir. Ayrıca, son yıllarda makine öğrenmesi tekniklerinin yenilenebilir 
enerji kaynakları ile güç üretimi konusunda ve geleceğe yönelik tahminlerde yaygın bir 
şekilde kullanıldığı görülmektedir. 
 
Bu çalışmada gelecek yıla ait güneş enerji potansiyel güç tahmini gerçekleştirilmesi 
sebebi ile diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.  Çalışmada veri seti olarak, 2013-2017 
yılları arasında Niğde bölgesine ait güneşlenme şiddeti ve sıcaklık verileri 
kullanılmaktadır. Veri seti ilk olarak belirli ön işlem aşamalarından geçirilip, ardından 
makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak gelecek yıla ait güneş enerjisi potansiyel 
güç tahmini yapılmaktadır. Makine öğrenmesi algoritmalarından DVM, kNN ve Lasso 
algoritmaları kullanılmış ve performans karşılaştırması gerçekleştirilmektedir. Elde 
edilen sonuçlar incelendiğinde, algoritmaların güneş santrallerinden elde edilecek 
enerji tahminini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği söylenebilir. En iyi performansı 

0,99788 𝑅2 skoru ile DVM algoritmasının sergilediği görülmektedir. 
 
Bu çalışmanın devam eden kısımları şu şekilde organize edilmiştir. Bölüm 2’de literatür 
taraması sunulmuştur. Bölüm 3’te, bu çalışmada kullanılan algoritmalar ve veri kümesi 
tanıtılmıştır. Bölüm 4’te deneysel sonuçlar sunulmuştur. Son olarak Bölüm 5’te 
tartışma ve sonuç verilmiştir. 
 

2. Literatür taraması 
 
Güneş enerjisi tahmini için literatürde makine öğrenmesi tekniklerinin kullanımı son 
yıllarda yaygınlaşmıştır. Farklı amaçlar için farklı makine öğrenmesi teknikleri 
kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu bölümde, makine öğrenmesi 
teknikleri kullanarak güneş enerjisi tahmini yapan çalışmalardan bir kısmı sunulmuştur.  
 
N. Sharma ve arkadaşlarının çalışmasında, ilk olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ve geleceğe dair güneş güç üretim tahmininin önemi belirtilmektedir. Çalışmalarında, 
veri seti olarak ABD Ulusal Meteoroloji Dairesinden alınan veriler kullanılıp, destek 
vektör makinesi ve linear regresyon performansları kıyaslanmaktadır. Sonuç olarak 
yedi ayrı öznitelik kullanılarak oluşturulan DVM tabanlı tahmin modelin, mevcut tahmin 
tabanlı modellere göre %27 daha doğru sonuç verdiği gösterilmektedir (Navin, 
Pranshu, David, & Prashant, 2011). 
J. Shi ve arkadaşlarının çalışmasında, güneş enerji panellerinden üretilen gücün hava 
şartlarına bağlı olduğu belirtilip, güneş enerji panellerinden üretilecek güç tahmininin 
sistem güvenirliliği ve teşvik amaçlı kullanılabileceğine değinilmektedir. Çalışmada 
panellerden elde edilecek güç tahmini için destek vektör makinesi kullanılıp; açık, 
bulutlu, sisli ve yağmurlu havalar öznitelik olarak verilmektedir. Sonuç olarak ertesi gün 
için güç tahminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği, Çin’de bir Pv istasyonunda 
denenerek ispatlanmaktadır (Shi et al., 2012). 
 
H. A. Kazem ve J. H. Yousif’in çalışmasında, güneş enerji tahmini için destek vektör 
makinesi ve MLP kullanılmaktadır. Veri setinde güneş ışınımı ve ortam sıcaklığı 
değerleri giriş verisi, PV akım değeri ise çıkış verisi olarak verilmiştir. Sonuç olarak 
DVM ile 0,9844, MLP ile 0,9701 R2 değerlerine sahip bir model kurulduğu gösterilip 
diğer çalışmalara kıyasla başarılı olduğu belirtilmektedir (H. Yousif & A. Kazem, 2016). 
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J. Zeng ve W. Qiao’nun çalışmasında, kısa dönem güneş enerji tahmini 
gerçekleştirilmektedir ve güç tahmini için DVM tabanlı bir model sunulmaktadır. DVM’ 
in istatistiksel AR modeli ve RBFNN’e kıyasla daha iyi performans sergilediği 
gözlemlenip, DVM’in performansının diğer algoritmalara kıyasla yüksek olması 
nedenleri ile birlikte açıklanmaktadır (Zeng & Qiao, 2013). 
 
H. Yang ve arkadaşlarının çalışmasında, yağış olasılığı, güneş ışınımı ve sıcaklık 
verileri kullanılarak güneş enerji panellerinin bir sonraki gün için güç tahmini 
gerçekleştirilmektedir. Veri eğitimi için destek vektör regresyon, ertesi günkü güneş 
enerji potansiyel tahmini için bulanık mantık yapısı kullanılmaktadır. Önerilen yeni 
yöntem uygulamaya dökülüp, elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Sonuç olarak 
önerilen hibrit yöntemin, DVM ve geleneksel sinir ağlarına kıyasla daha başarılı 
performans sergilediği belirtilmektedir (Hong-Tzer, Huang, Huang, & Pai, 2014). 
 
Hossain ve arkadaşlarının çalışmasında, makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak 6 
saat sonraki elde edilecek güneş enerji potansiyelinin tahmini gerçekleştirilmektedir. 
10 katlı çaprazlama kullanılarak gerçekleştirilen deneyde en iyi korelasyon katsayısını 
MLP gösterirken, DVM ve LMS’in yakın performanslar sergilediği gözlemlenmektedir 
(Hossain, Oo, & Shawkat Ali, 2013). 
 
F. Wang ve arkadaşlarının çalışmasında, gelecek gün için PV panellerden üretilen 
güneş enerjisi güç tahmini yapmak amaçlanmaktadır. Makine öğrenmesi 
algoritmalarında DVM ve kNN kullanılıp, performans kıyaslaması 
gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, küçük ölçekli verilerde DVM daha başarılı iken 
yüksek ölçekte kNN’in daha başarılı sonuç verdiği ifade edilmektedir (Wang, Zhen, 
Wang, & Mi, 2017). 
 
N. Tang ve arkadaşlarının çalışmasında, geleceğe dair güneş enerji potansiyel tahmini 
için LASSO algoritması tabanlı algoritma kullanılıp, iki farklı veri seti ile sınanmaktadır. 
Sonuç olarak algoritmanın az veri ile çalışırken diğer mevcut yöntemlere kıyasla daha 
iyi performans sergilediği gösterilmektedir (Tang, Mao, Wang, & Nelms, 2018). 
 
Y. Zang ve J. Wang çalışmasında, geleceğe dair güç tahmini için k En Yakın 
Komşu(kNN) algoritması ve Kernel Density Estimator kullanılmaktadır. İlk olarak kNN 
algoritması veri setindeki aynı hava koşullarına sahip günleri keşfetmek için 
kullanılmaktadır. Ardından KDE ile olasılık yoğunluğu tahmin edilmektedir. Önerilen 
yaklaşım “Global Energy Forecasting Competition 2014” den elde edilen veriler ile teyit 
edilmektedir (Zhang & Wang, 2015). 
 
Literatürdeki çalışmalar incelendiği zaman, güneş enerji tahmini için kısa dönem 
tahmin sistemlerinin oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, uzun 
dönem tahmin yapan çalışmaların sayısı da oldukça azdır. Bu çalışmada, makine 
öğrenmesi algoritmaları kullanılarak uzun dönem güneş enerjisi tahmin sistemi 
geliştirilmiştir. Algoritmaların uzun dönem tahmindeki başarımları karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiş ve en uygun algoritma tespit edilmiştir. 
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3. Materyal ve Metot 
 
Bu bölümde çalışmada kullanılan algoritmalar, ön işlem aşaması ve veri seti hakkında 
bilgi verilmektedir.  
 

3.1. Makine Öğrenmesi Algoritmaları 
 
Bu çalışmada, panellerden elde edilecek güneş enerji potansiyeli tahmini için K En 
yakın Komşu(kNN), Destek Vektör Makinesi(DVM) ve Lasso Regresyon algoritmaları 
kullanılmıştır. 
 

3.1.1.  K En Yakın Komşu Algoritması 
 
kNN regresyon ve sınıflandırma problemlerinde kullanılan, denetimli(supervised) bir 
algoritmadır. Veri madenciliği, suç bilmi, görüntü işleme, biyomedikal, kontrol sistemleri 
ve meteoroloji gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Algoritmanın temel çalışma 
mantığı incelendiğinde, en yakın k komşuluktaki örneklerin ortalaması ile sınıflandırma 
görülmektedir (Duda, Hart, Stork, & Wiley, 2016).  
Bu çalışmada en iyi k değeri yapılan çeşitli deneyler sonucunda 4 olarak belirlenmiştir. 
 

3.1.2.  Destek Vektör Makinesi 
 
Karar destek sistemlerinin bir alt dalı olan DVM, genel olarak geçekleştirilecek 
işlemlerin açık bir şekilde belirtilmediği durumlarda, verilen girdilere karşılık gelen 
çıktının geçmiş bilgiler kullanılarak tahmin edilmesi işlemidir (Güner & Çomak, 
2011).DVM yapısal risk minimizasyonuna dayanarak sınıflandırma ve regresyon 
işlemlerini gerçekleştirmektedir. DVM veri madenciliği, görüntü işleme, meteoroloji, 
astronomi, suç bilimi ve doğal dil işleme gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada DVM algoritmasının optimum parametreleri olarak ceza parametresi 
1000 ve gamma değeri 0,1 olarak yapılan çeşitli deneyler sonucunda belirlenmiştir. 
 

3.1.3.  Doğrusal (Linear) Regresyon ve LASSO Regresyon 
 
Doğrusal regresyon iki ana alt başlıkta incelenmektedir. Bunlar; basit doğrusal 
regresyon ve çoklu doğrusal regresyondur. Basit doğrusal regresyon, değişken ile 
sonuç arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklar. Değişken sayısı ve sonuç sayısının birden 
fazla olan bir durumlarda ise doğrusal veya eğrisel bir ilişki tanımlanmak için çoklu 
doğrusal regresyon kullanılır (Arı & Önder, 2014).Çoklu doğrusal regresyonda 
açıklayıcı değişkenlerin birbirlerinden bağımsız olması gerekmektedir. Yani 
değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı ya sıfır ya da sıfıra çok yakın olmalıdır (Arı 
& Önder, 2014). Lasso da bir doğrusal regresyon modelidir. 
 
1996 yılında R. Tibshrirani tarafından ortaya çıkarılan LASSO regresyon, en küçük 
kareler tahmin yöntemi kullanan istatistiksel bir makine öğrenmesi algoritmasıdır 
(Tibshirani, 1996). Lasso içerdiği ceza fonksiyonu ile regresyon katsayısını ayarlayıp, 
modelin daha doğru tahmin üretmesini sağlamaktadır. 
 

3.2. Veri Seti 
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Veri seti, 2013-2017 yılları arasında Niğde bölgesine ait saatlik sıcaklık ve güneşlenme 
şiddeti değerlerini içeren sayısal ve kategorik bir veri setidir. Toplam 43800 satırdan 
oluşan veri setinin de ilk 4 yılın verisi eğitim verisi için, son yılın verisi ise test veri seti 
için kullanılmıştır. 
 

3.2.1. Ön İşlem Aşaması 
 
Ön işlem aşamasında saatlik elde edilen veriler günlük veriye çevrilmiştir. Bunun 
sebebi gerçekleştirilecek güneş enerjisi güç potansiyeli tahmininin 1 sene gibi uzun bir 
süreç olmasıdır. Bu sayede 43800 satırdan oluşan veri seti 1825 satıra düşmektedir. 
Verilerin saatlik veriden günlük veriye çevriminde sıcaklık değişkeni için ortalama 
değer hesaplanırken, güneşlenme şiddeti için günlük toplam değer hesaplanmıştır. 
 
Güneş panellerden elde edilecek güç hesabı Formül 1’ de verilmiştir (Homer, 2016). 
 

𝑃𝑃𝑉 = 𝑌𝑃𝑉 𝐹𝑃𝑉 (
�̅�𝑇

�̅�𝑇,𝑆𝑇𝐶
) [1 + 𝛼𝑃(𝑇𝐶 − 𝑇𝐶,𝑆𝑇𝐶)]        (1) 

 
Formül 1’ de verilen 𝑌𝑃𝑉 değeri standart güç çıkışını, 𝐹𝑃𝑉 değeri PV güç kaybı faktörünü, 

�̅�𝑇 PV üzerindeki güneş radyasyon değerini, �̅�𝑇,𝑆𝑇𝐶 standart durumda güneş radyasyon 

değeri, 𝛼𝑃 sıcaklık katsayısı, 𝑇𝐶 güneş panelinin o anki sıcaklık değeri, 𝑇𝐶,𝑆𝑇𝐶 ise normal 

şartlardaki hava sıcaklığını temsil etmektedir. 
 

4. Deneysel Değerlendirme 
 
Bu bölümde ilk olarak deney düzeneği sunulmuş ve ardından deney sonuçları 
açıklanmıştır. 
 

4.1. Deney Düzeneği ve Gerçekleştirimi 
 
Çalışmada ilk olarak veri seti ön işlem aşamasından geçirilip, saatlik güneşlenme 
şiddeti ve sıcaklık verileri başlık 3.2.1’de anlatıldığı biçimde günlük veri haline 
getirilmektedir. Ardından 2013-2016 yılları arasındaki veriler makine öğrenmesi 
algoritmaları ile eğitilerek 2017 yılına ait güneş enerji potansiyel tahmini için model 
oluşturulmaktadır. Son olarak oluşturulan modeller ile veri tahmini gerçekleştirilip elde 

edilen sonuçlar determinasyon katsayısı (𝑅2), kök ortalama kare hatası (Root Mean 
Squared Error - RMSE) ve ortalama mutlak hata (Mean Absolute Error - MAE) 
metrikleriyle değerlendirilmiştir. 
 

Ön işlem 
Aşaması

KNN

SVM

LASSO

VeriSeti Sonuçlar

 
 

Şekil 1. Deney düzeneği 
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Deneyler İntel i5-7300HQ işlemci ve 8GB RAM’e sahip bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. 
 
 

4.2. Deney sonuçları 
 
Deneyde, Niğde bölgesi güneş enerjisi güç potansiyeli tahmini için makine öğrenmesi 

algoritmaları kullanılıp, elde edilen 𝑅2, RMSE ve MAE değerleri Tablo 1’de 
sunulmuştur. 
 

Tablo 1. Makine öğrenmesi algoritmalarının performans değerlendirmesi 
 

 𝑹𝟐 RMSE MAE 

DVM 0.99788 0.06719 0.04586 

KNN 0.99290 0.12304 0.05538 

LASSO 0.96314 0.28054 0.17456 

 

Tablo 1’deki sonuçlar incelendiği zaman, DVM’ in 0,99788 𝑅2 skoru ile en iyi 
performansı sergilediği görülmektedir. Bunun nedeni ise DVM’ in ceza parametresi 
kullanarak yapısal risk minimizasyonu sağlaması ve doğrusal olmayan tahminler için 
kullanılan radyal tabanlı çekirdek fonksiyonudur. kNN algoritmasının ise güneş enerjisi 
güç potansiyeli tahmininde başarılı olduğu ve DVM’ e yakın bir performans sergilediği 
söylenebilir. LASSO Regresyon algoritmasının diğer algoritmalara kıyasla daha düşük 
performans sergilemesinin sebebi ise doğrusal bir model oluşturmaya çalışmasıdır. 
Girdilerin doğrusal olmayan sonuçlar verip değişkenlik gösterdiği durumlarda 
algoritmanın doğru tahmin gerçekleştiremediği ve performansının düştüğü 
gözlemlenmektedir.  
 
Algoritmaların performanslarının daha iyi anlaşılması için tahmin değerleri ve gerçek 
değerlerden elde edilen 2 ve 3 boyutlu grafikler Şekil 2-4’te sunulmuştur. Şekillerden 
de kolaylıkla görülebileceği üzere DVM algoritması gerçek sonuçlara en yakın 
sonuçları bulabilmiştir. kNN algoritması da küçük hata paylarıyla gerçek sonuçlara 
yakın sonuçlar üretebilmiştir. LASSO regresyon algoritması ise doğrusal bir model 
kurmaya çalıştığı için çoğu noktanın doğru sonucuna yakın sonuçlar üretmekte 
başarısız kalmıştır. 
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Şekil 2. DVM algoritmasının güneş enerji potansiyeli tahmin performansı 

 
 

Şekil 3. kNN algoritmasının güneş enerji potansiyeli tahmin performansı 

 
 

Şekil 4. LASSO algoritmasının güneş enerji potansiyeli tahmin performansı 
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5. Sonuç 
 
Bu çalışmada, güneş enerjisi güç potansiyeli tahmini için 2013-2017 yılları arasında 
Niğde meteoroloji verileri kullanılıp, makine öğrenmesi algoritmaları ile sınanmıştır. 
Makine öğrenmesi algoritmaları olarak DVM, kNN ve LASSO Regresyon algoritmaları 
seçilmiştir. Veri seti içerisindeki verilerin ilk 4 yılı eğitim verisi olarak belirlenmiş, son 
yılın verisi ise test verisi olarak ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlar, DVM algoritmasının 
0,04586 MAE değeri ile en düşük hata oranına sahip olduğunu ve gelecek yıla ait 
güneş enerji güç potansiyeli tahminini başarı bir şekilde gerçekleştirdiğini 
göstermektedir. 
 
Gelecek çalışmalarda, güneş enerjisi tahmini için diğer makine öğrenmesi 
algoritmalarının kullanılması düşünülmektedir. Ayrıca, güneş enerjisine etki eden tüm 
meteorolojik parametrelerin algoritmalara girdi olarak verilerek sonuçların buna göre 
üretilmesinin performansa etkisi de araştırılacaktır.  
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Özet: Çevresel ses tanıma çalışması, son yıllarda popüler bir konu haline gelmiştir. 
Çevresel ses tanıma, akıllı bilgisayar sistemleri ve robotlar için önemli bir role sahip 
olduğu için geçtiğimiz on yılda, çevresel ses tanıma alanı ile ilgili araştırmalarda bu 
doğrultuda hızlandı. Bu makalede, çevresel seslerden oluşan verilere öznitelik 
çıkarımı ve sınıflandırma tekniklerinin kombinasyonları uygulanarak, bunlardan 
elde edilen sonuçlar üzerinden de karşılaştırmalar yapılarak en etkin biçimde 
çevresel ses tanıma yapılması amaçlandı. Sistemimizin ilk aşaması olarak ses 
verilerine (python dilinde) zaman-frekans ölçülü öznitelik çıkarım teknikleri olan 
Zero Crossing Rate, Spectral Centroid, Mel-Frequency Cepstral Coefficients 
(MFCC), Chroma Frequencies, Continuous Wavelet Transform (CWT) teknikleri 
uygulandı. Öznitelik çıkarımı karmaşık olan veri boyutunu azaltmak amacıyla bir 
sisteme giren girişlerin bütün bir bilgi olarak değil de bu bilgiyi oluşturan 
özelliklerden bazılarının çıkarılması ve sistemin bu özellikler üzerine kurulması 
durumudur. Sistemin ikinci aşaması olarak seslerden elde edilen öznitelik verilerine 
KNN, SVM, Decision Tree Classifier sınıflandırma teknikleri uygulandı. 
Sınıflandırma algoritmaları, verilen eğitim kümesinden bu dağılım şeklini öğrenirler 
ve daha sonra sınıfının belirli olmadığı test verileri geldiğinde doğru şekilde 
sınıflandırmaya çalışırlar. Test verilerinden elde edilen sonuçlara çevresel ses 
tanımada MFCC- SVM, CWT- DecisionTreeClassifier ve CWT- SVM’ in en iyi 
kombinasyonlar olduğunu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel ses tanıma, öznitelik çıkarımı teknikleri, 
sınıflandırma teknikleri. 

 

1. Giriş 

Son teknolojik gelişmelerle yaklaşık 10 yıldır yapay zekâ hayatımızın içinde yer almaya 
başlamıştır. Yapay zekâ ile birlikte ses tanıma ile alakalı çalışmalar hızlanmış ve 
çevresel ses tanıma bunlardan biri olmuştur. Her ne kadar yapay zekâ ile çevresel ses 
tanımayla alakalı bir sürü araştırma yapılsa da bu yöntemleri kıyaslayarak en etkili 
çevresel ses tanıma yapmaya yönelik araştırmalar kısıtlıdır. Sürekli gelişen yapay zekâ 
alanını düşünülerek bu araştırmada, çevresel sesleri tanımaya yönelik çeşitli öznitelik 
çıkarımı ve sınıflandırma tekniklerini kullanılarak, bu teknikler üzerinden kıyaslamalar 
yapılarak en verimli şekilde ses tanıma yapılma amaçlanmıştır. Literatürde çevresel 
ses tanımaya yönelik yazılmış birçok makale bulunmaktadır [1][2][3][4][5]. Bu 
makalelerde kullanılan çeşitli sesleri içeren veri tabanı ile beraber bu sesler üzerinden 
bir çevresel ses tanıma sisteminin geliştirilmesi hakkında bilgiler verilmektedir. 

 
2. Materyal ve Metot 
 
2.1 Temel Çevresel Ses Tanıma 
 
Temel olarak çevresel ses tanıma sisteminin geliştirilmesi süresince birçok ses tipine 
ait dosya var olup, bu seslerin her birine öznitelik çıkarma teknikleri uygulanıp, elde 
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edilen öznitelikleri kullanan algoritmalar ile sistemin bu sesleri tanımayı öğrenmesi ve 
daha sonra test verisi olarak verilen sesleri tanıması amaçlanmaktadır. Sistem 
kullanılmaya başladıktan sonra da geliştirilmeye açık olacak ise tanınması gereken 
yeni çevresel ses tipleri ve bunlara ait yeni ses dosyaları, yeni özniteliklerin ve 
algoritmaların eklenmesi ve denenmesi gerekecektir. 
 
Bu araştırmada, veri tabanı olarak http://wiki.cnbc.cmu.edu/Sound_Databases 
faydalanıldı. Bu veri tabanından çeşitli çevresel sesler seçildi. Çalışılacak çevresel ses 
tanıma sistemini oluşturmak için de Python için geliştirilmiş bir program olan Anaconda 
eklentisi Spyder kullanıldı. Python dilinin tercih edilmesinin sebebi hem öznitelik 
çıkarımı hem de sınıflandırma için kütüphanelerinin gelişmiş olmasıydı. Diğer bir neden 
bu tip uygulamalarda verimli olmasıydı. Kullanılan seslerin büyük bir kısmı öğrenme 
verisi geri kalan kısmı da test verisi olarak kullanılmak üzere ayrıldı (öğrenme verisi 
2/3 , test verisi 1/3). Öğrenme verisi olarak seçilen çevresel ses dosyaları (.wav uzantılı 
olarak) çevresel ses tanıma sistemine Python kütüphanesi olan Librosa yardımı ile 
yüklendi. Bu çevresel seslerden elde edilen ses sinyallerine, Öznitelik Çıkarma 
Teknikleri bölümünde bulunan, çeşitli öznitelik çıkarma teknikleri uygulandı. Her bir 
öznitelik çıkarma tekniklerinden elde edilen özellikler ise öğrenme tekniklerinde 
kullanılmak üzere kendi aralarında bir araya getirildi. Elde edilen özelliklere de 
Sınıflandırma Teknikleri bölümünde bulunan çeşitli sınıflandırma teknikleri 
uygulanarak sistemin öğrenmesi amaçlandı. Sistem öğrenmesinden sonra test verisi 
olarak ayrılan sesler test edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda her bir kombinasyon 
için doğruluk yüzdesi çıkarıldı. 
 
2.2 Öznitelik Çıkarma Teknikleri 
 
Her ses sinyali birçok öznitelikten oluşur. Ancak, ses sinyallerinin özniteliklerini 
çözmeye çalıştığımız sorunla ilgili olacak şekilde çıkarmamız gerekir. Analiz için bir 
ses sinyalinin çeşitli özelliklerini çıkarmaya öznitelik çıkarımı denir [6]. Öznitelik 
çıkarımları, çevresel ses tanıma sisteminin temel parçasıdır ve amacı sesin özelliklerini 
sistemin sesi tanımlamasına yardımcı olan giriş sinyalinden çıkarmaktır. Öznitelik 
çıkarma, giriş sinyalinin büyüklüğünü, ses sinyalinin gücüne zarar vermeden sıkıştırır. 
 
Bu araştırmada kullanılan öznitelik çıkarma teknikleri: Zero Crossing Rate, Spectral 
Centroid, Mel-Frequency Cepstral Coefficients(MFCC),  Chroma Frequencies, 
Continuous Wavelet Transform(CWT) dur. 
 
2.2.1 Zero Crossing Rate 
 
Zero Crossing Rate, bir sinyal boyunca işaret değişim oranıdır, yani sinyalin pozitiften 
negatif veya geriye değiştiği hızdır. Bu özellik hem ses tanıma hem de müzik bilgisi 
alımında yoğun olarak kullanılmıştır [5]. 
 
2.2.2 Spectral Centroid 
 
Spectral Centroid, dijital sinyal işlemede bir spektrumu karakterize etmek için kullanılan 
bir ölçüdür. Spektrumun "kütle merkezinin" nerede olduğunu gösterir. Algısal olarak, 
bir sesin “parlaklığı” izlenimi ile güçlü bir bağlantıya sahiptir [6]. 
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Şekil 2.1 de bulunan formül ile bir Fourier dönüşümü kullanılarak belirlenen, sinyallerde 
bulunan frekansların ağırlıklı ortalamaları, ağırlıkları gibi büyüklükleriyle hesaplanır: [7] 
 

 
 

Şekil 2.1 
 

Buradaki x (n), n sayısının ağırlık frekansı değerini veya büyüklüğünü, n (n), o kutunun 
merkez frekansını temsil eder. 
 
Çevresel ses tanıma sistemine ilk olarak çevresel ses dosyaları Python Kütüphanesi 
olan Librosa yardımı ile yüklendi. Daha sonra elde edilen ses sinyallerine yine aynı 
kütüphane yardımı ile Spectral Centroid uygulandı. Buradan elde edilen özellikler ise 
öğrenme tekniklerinde kullanılmak üzere bir araya getirildi. 
 
2.2.3 Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 
 
Ses işleminde, Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), bir doğrusal olmayan 
frekans ölçeği üzerindeki bir log güç spektrumunun lineer bir kosinüs dönüşümüne 
dayanan bir sesin kısa vadeli güç spektrumunun bir temsilidir. 
 
2.2.4 Chroma Frequencies 
 
Chroma özellikleri, sesin spektrumun 12 farklı yarı tonunun (veya chroma) 12 bitlik 
yansıması halinde sesi temsil eden ilginç ve güçlü bir sunumdur [5]. 
 
2.2.5 Continuous Wavelet Transform (CWT) 
 
Fourier dönüşümü (STFT) kısa süreleri kullanarak bir zaman-frekans haritası 
üretmenin geleneksel yöntemi olup zaman-frekans çözünürlüğünü önceden 
tanımlanmış bir pencere uzunluğu ile sınırlar. Buna karşılık, CWT yöntemi bir pencere 
uzunluğunun önceden seçilmesini gerektirmez ve zaman-frekans alanı üzerinde sabit 
bir zaman-frekans çözünürlüğüne sahip değildir. Continuous Wavelet Transform 
(CWT), zaman ölçeğinde bir harita oluşturmak için dalgacık genişletmesini ve çevirisini 
kullanır. Tek bir ölçek bir frekans bandını kapsar ve genişlemiş dalgacıkların zaman 
desteğiyle ters orantılıdır [8]. 
 
2.3 Sınıflandırma Teknikleri 
 
Sınıflandırma kavramı, basitçe bir veri kümesi üzerinde tanımlı olan çeşitli sınıflar 
arasında veriyi dağıtmaktır. Sınıflandırma algoritmaları, verilen eğitim kümesinden bu 
dağılım şeklini öğrenirler ve daha sonra sınıfının belirli olmadığı test verileri geldiğinde 
doğru şekilde sınıflandırmaya çalışırlar [9]. 
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Bu araştırmada kullanılan sınıflandırma teknikleri: K-En Yakın Komşu (K-Nearest 
Neighbors (KNN)), Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machine (SVM)), Karar 
Ağacı Sınıflandırması (Decision Tree Classifier) dır. 
 
 
 
2.3.1 K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors (KNN)) 
 
KNN, sınıflandırma da kullanılan algoritmalardan biridir. KNN ile temel olarak yeni 
noktaya en yakın noktalar aranır. K, bilinmeyen noktanın en yakın komşularının 
sayısını temsil eder. Sonuçları tahmin etmek için algoritmanın k sayısını seçeriz. Bu 
algoritmaya göre sınıflandırma sırasında öncesinde çıkarılan özniteliklerden 
sınıflandırılmak istenen yeni bireyin daha önceki bireylerden k tanesine yakınlığına 
bakılmasıdır. 
 
2.3.2 Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machine (SVM)) 
 
Sınıflandırma da kullanılan oldukça etkili ve basit yöntemlerden birisidir. Bu 
algoritmada, her bir veri için belirli bir koordinatın değeri olan her özellik n-boyutlu 
boşluğa (n özelliklerin sayısı) bir nokta olarak çizilir. Bu işlem ardından, düzlemde 
bulunan iki grup arasında bir sınır çizilerek iki grubu ayırmak mümkündür. Bu sınırın 
çizileceği yer ise iki grubun da üyelerine en uzak olan yer olmalıdır. Sınırın nasıl 
çizileceğini ise SVM belirler. 
 
SVM de verimli optimizasyon için çekirdek numarası (kernel trick) kullanılmaktadır. 
Genel olarak SVM algoritmalarda kullanılan çekirdek numarası türleri linear, poly, rbf, 
sigmoid dir. Veri yapısına göre türleri seçilmektedir. 
 
2.3.3 Karar Ağacı Sınıflandırması (Decision Tree Classifier) 
 
Sınıflandırma problemleri için kullanılan yaygın yöntemdir. Öğrenmiş sınıflandırma 
modeli ağaç şeklinde gösterilir ve karar ağacı (decision tree) olarak adlandırılır. Bu 
karar ağacına göre her bir verinin ağaca uygulanarak sınıfa dâhil edilmesi olarak 
tanımlanır. 
 
3. Bulgular 
 
Elde edilen sonuçlardan karşılaştırmalar yapılarak en iyi kombinasyonlar belirlendi. 
Bunlar Tablo 3.1 de gösterilen MFCC-SVM %95, CWT-SVM %95, CWT-
DecisionTreeClassifier %95 oldu. En etkili öznitelik çıkarım teknikleri olarak Mel-
Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) ve Continuous Wavelet Transform (CWT) 
olduğu görüldü. Sınıflandırma tekniği olarak ise en etkili tekniklerin Destek Vektör 
Makineleri (Support Vector Machine (SVM)) ve Karar Ağacı Sınıflandırması (Decision 
Tree Classifier) olduğu görüldü. 
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Tablo 3.1  
 

Kombinasyonlar KNN SVM Decision Tree 
Classifier 

MFCC %75 %95 %75 

CWT %50 %95 %95 

Chroma  %50 %30 %50 

Zero Crossing Rate %40 %60 %70 

Spectral Centroid %75 %65 %80 

 
4. Sonuçlar 
 
Bu yazıda, en verimli şekilde çevresel ses tanıma yapılması amaçlandı. En verimli 
çevresel ses tanıma için de en başarılı öznitelik çıkarma ve sınıflandırma 
kombinasyonunun bulunması amaçlandı. Bunun içinde çevresel seslere uygulanan 
zaman-frekans ölçülü öznitelik çıkarma tekniklerinden sonra elde edilen özelliklere 
çeşitli öğrenme tekniklerini uygulanıp çeşitli kombinasyonlar elde edildi. Elde edilen 
verilerden karşılaştırmalar yapılarak en iyi kombinasyonlar belirlendi. MFCC-SVM 
%95, CWT-SVM %95, CWT-DecisionTreeClassifier %95 oranları ile bu tekniklerin 
bariz üstünlüğü gösterilmiştir. Bu teknikler üzerinde daha fazla detaylandırma yapılıp 
daha iyi sınıflandırma oranları da elde edilebilir.  
 
Sürekli gelişen yapay zekâ alanı, yeni türde öznitelik çıkarım ve sınıflandırma 
tekniklerinin denenmesine olanak sağlayarak çevresel ses tanıma çalışmaların önünü 
açmaktadır. 
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Abstract: A proper radio frequency (RF) communication may not be sustained if 
there are physical obstacles between the transmitter and receiver. Line of sight 
propagation is especially important for the higher frequencies since the 
attenuations are more common for them. Placing a signal repeater between two 
stations to maintain the RF communication is one of the most robust solutions. In 
this paper, we propose a digital repeater for the application of the single chip radio 
transceiver at 2.4 GHz, namely Nordic NRF24L01. The repeater basically consists 
of two transceivers, two antennas and one microcontroller. It resends the digital 
data that has been received from the transmitter unit to the receiver. The repetition 
can be done simultaneously since the receiving and transmitting modules use 
different frequency channels. If it is necessary, the repeater can add data to the 
received data before retransmitting it or filter out unnecessary data from it. We have 
tested the proposed repeater indoor and outdoor environment. It is compared with 
one antenna and one transceiver system as well as no repetition equipment case. 
The results show that the digital repeater successfully increases the coverage area 
of the communication. Additionally, it is concluded that the proposed repeater has 
better performance than the other single channel alternative.  

Keywords: RF communication, digital repeaters, line-of-sight, coverage. 

 

1. Introduction 
 
The geographical area in which the radio stations can communicate should be properly 
considered for a safe radio frequency (RF) communication. Line-of-sight is important 
for especially high frequencies which attenuate more rapidly than low frequencies. But 
the long distances and obstacles between two stations always exist in the real life. A 
repeater, which amplifies and transmits the received signal from one station to another 
station, is one of the most useful solutions for the coverage problems. It can be used 
as an extender for the long communication distances or as a signal forwarder between 
two stations that have objects which obstruct their line of sight. 
 
Repeaters are mainly categorized as passive and active repeaters. A passive repeater 
is a reflective or refractive panel to help the electromagnetic waves propagate to the 
shadowed areas (Hristov et al., 2001; Huang et al., 2004). On the other hand, an active 
repeater generally includes active components and may need to use different 
frequencies for receiving and transmitting tasks. In case of the transmitted and 
received signals are at the same frequency, further isolation tasks between the 
transmitting and receiving units of the repeater should be performed to avoid the 
possible interferences (Lee et al. 2010; Diaz et al. 2011). If real time data transfer is 
not crucial or the data transferred from the transmitter to receiver is needed to be 
modified, digital repeater nodes are good alternatives for extension of coverage area 
(Malek et al. 2017; Mitchell et al. 2001). Repeater nodes generally resend the data 
received from the transmitter to the receiver wirelessly. 
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In this paper, we propose a digital repeater based on a microcontroller and two 
NRF24l01 transceiver (nRF24 Series) modules. Mainly, the repeater retransmits 
wirelessly the data that has been received from a transmitter to a receiver. While 
receiving is performed by an antenna connected to the receiver module, another 
antenna transmitting pair is in charge of transmitting the RF signal which has the data 
received previously. Although the NRF24L01 (NRF) module works on 2.4 GHz 
frequency, it can use 125 different channels from 2.4 GHz to 2.5 GHz frequencies. By 
exploiting this feature of the transceiver, we have set different channels for the 
transmitter and receiver parts of the repeater to avoid possible interferences. The 
microcontroller manages the dataflow by using two different transceiver units. In order 
to test the performance of the proposed double-channel digital repeater, we have also 
designed and realized a simple single channel repeater. This repeater has only one 
transceiver and antenna unit. It carries out the same repetition task over the single 
transceiver-antenna pair. Obviously, it cannot do receiving and transmitting task 
simultaneously. Our comparison experiments are performed both indoor and outdoor 
environments. The results are also discussed for long distance and with obstacle 
cases. 
 

2. Materials and Methods 
 
Two different types of digital repeaters are introduced in this work. The first one is a 
double channel repeater which has two transceivers and two antennas. The second 
one is a single channel repeater. The single channel repeater has only one transceiver 
and one antenna. For both repeaters, the transceivers are NRF modules that can 
communicate at 2.4 GHz. NRF can exchange data with a microcontroller through serial 
peripheral interface (SPI). The parameters of NRF can also be set over SPI. Besides, 
NRF has an ability to perform frequency hopping. 1 and 2 Mbps are two different data 
rate options for NRF. The antennas used for the repeaters are classical omnidirectional 
antennas. 
 
The double channel repeater has two separate NRF transceivers connected to two 
omnidirectional antennas as shown in Figure 1. An Arduino UNO (AUNO) is the main 
microcontroller for this unit. It manages the dataflow between two transceivers. The 
repeater gets the signals from the transmitter station via its one transceiver antenna 
pair. It resends the received data to the receiver station via its other transceiver-
antenna pair. This process is illustrated in Figure 2(a). Basically the repeater does not 
change the original data. However, if one wants to filter the data or add extra data to 
it, the system allows both operation owing to its digital property. 
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Figure 1. Double channel repeater 
 

 
     (a)               (b) 

 
 Figure 2. Schematic working process of repeaters 

 
The single channel repeater has only one NRF transceiver and one omnidirectional 
antenna as shown in Figure 3. This configuration is originally made for a comparison 
with the proposed double channel repeater. The functionality of single channel 
repeater is very similar to that of double channel repeater. It has also one AUNO 
microcontroller. But, the single channel repeater performs its repeating process over 
the same single NRF transceiver antenna pair as shown in Figure 2(b). Naturally, the 
single channel repeater has to do its task one by one and not simultaneously. 
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Figure 3. Single channel repeater 
 

Both single and double channel repeaters utilize their SPI features programmatically. 
However, for the single channel repeater, receiving and transmitting the analog RF 
signals are asynchronous while the same process can be synchronous for the double 
channel repeater thanks to its double transceiver and antenna pairs. 
 
3. Results 
 
We have performed two different measurements to test the performance of repeaters. 
The first measurement campaign is an indoor measurement. It includes line-of-sight 
and non-line-of-sight measurements in the building of Engineering Department of 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. The second measurement campaign is an 
outdoor measurement task next to the stadium of the same university campus. This 
measurement task also includes line-of-sight and non-line-of-sight measurements. As 
expected, the outdoor measurement is performed for longer distances. The 
performance criterion for the measurements is the number of received packages per 
second at the receiver side. For a fair comparison, this criterion is set to its average 
value for three minutes. This situation is valid for all measurements.  
 
The first deployment of indoor measurement is shown in Figure 4. The transmitter is in 
the lobby of department building. The receiver is in the lecturer office and cannot see 
directly the transmitter station. The repeater is in front of the lecturer office so that it 
can see the both transmitter in the lobby and receiver in the office. The first 
measurement in this deployment is performed without a repeater. For the second 
measurement, the single channel repeater is put on its original position in the scenario. 
And lastly, in the third measurement, the single channel repeater is replaced with the 
double channel repeater. The results of these three measurements are shown in Table 
1. From Table 1, it is clear that the double channel repeater shows better performance 
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than the single channel one whereas the communication cannot be realized without a 
repeater. 
 

 
 

Figure 4. Line-of-sight indoor measurement plan 
 

Table 1. The average numbers of received packages for the line-of-sight indoor 
measurements 

 
Without repeater Single channel repeater Double channel repeater 

0 315 415 

 
 
For a non-line-of-sight indoor measurement, the deployment of the transmitter, 
repeater and receiver are reconfigured as in Figure 5. In this scenario the transmitter 
cannot see the repeater and similarly the repeater also cannot see the receiver. In a 
same way, the first, second and third measurements are without repeater, with single 
channel repeater and with double channel repeater, respectively. Table 2 shows the 
results of these three measurements. From Table 2, the non-line-of-sight 
communication in this scenario also cannot be successful without a repeater. Although 
the single and double channel repeaters successfully maintain a communication 
between the transmitter and receiver, the average number of received packages 
achieved by utilizing the double channel repeater is higher than that of the single 
channel repeater. 
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Figure 5. Non-line-of-sight indoor measurement plan 
 

Table 2. The average numbers of received packages for the non-line-of-sight indoor 
measurements 

 
Without repeater Single channel repeater Double channel repeater 

0 311 427 

 
For the outdoor measurements, our first deployment is shown in Figure 6. In this 
deployment the transmitter, repeater and receiver can see each other. The challenge 
is the long distance in this configuration. The measurement starts without a repeater. 
After the measurement is done for the first measurement, the single channel repeater 
is placed at its original position and the measurement is performed. Later on, the single 
channel repeater is removed and the double channel repeater is positioned to the same 
location. During the outdoor measurement, we need to put an aluminum shield 
between two antennas of the double channel repeater for a further insulation. The 
measurement results are tabulated in Table 3. From Table 3, we can understand that 
the double channel repeater overcome the single channel one in outdoor environment 
when all units are in line-of-sight. 
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Figure 6. Line-of-sight outdoor measurement plan 
 

Table 3. The average numbers of received packages for the line-of-sight outdoor 
measurements 

 
Without repeater Single channel repeater Double channel repeater 

12 291 450 

 
In the second outdoor measurements, the stadium is between the transmitter and 
receiver so that it forms a non-line-of-sight state for the communication as shown in 
Figure 7. But again the repeater is placed in a position which it can see both transmitter 
and receiver stations. In the first measurement without a repeater, any of data cannot 
be received by the receiver because of the distance and the stadium blockage 
together. But in the second configuration, a single channel repeater is placed its 
position in Figure 7. For the third measurement configuration, we put the double 
channel repeater instead of the single channel repeater. The results are shown in Table 
4. For non-line-of-sight case in outdoor environment, the receiver station cannot get 
the data from the transmitter station. Both repeaters can solve this problem as seen in 
Table 4 but obviously the double channel repeater achieves better results than single 
channel repeater. 
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Figure 7. Non-line-of-sight outdoor measurement plan. 
 

Table 4. The average numbers of received packages for the non-line-of-sight outdoor 
measurements 

 
Without repeater Single channel repeater Double channel repeater 

0 276 370 

 
4. Conclusions 
 
In this paper, we propose a double channel digital repeater that can work at 2.4 GHz 
frequency. The main goal is extending the coverage of the communication which is 
disrupted by the long distances and obstacles.  We also develop a single channel 
digital repeater for the performance comparisons of the measurements. Basically, two 
different measurement campaigns are carried out, which are indoor and outdoor. 
Additionally, line-of-sight and non-line-of-sight measurement are considered for both 
indoor and outdoor measurements. The results show that the double channel repeater 
works very well so that it properly conveys the data from the transmitter to the receiver. 
Besides, for all comparisons, namely indoor line-of-sight, indoor non-line-of-sight, 
outdoor line-of-sight and outdoor non-line-of-sight, the double channel repeater has 
outperformed the single channel repeater. Originally, we have designed and realized 
the single channel repeater for comparisons with the double channel repeater. 
However, we have concluded that this single channel module is also useful for the 
repetition tasks. Though it is seen that the double channel repeater proposed in this 
work is better than the single channel repeater, the single channel repeater can be a 
cost effective alternative for the same task. 
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Abstract: The radiation pattern is one of the most important parameters of an 
antenna. The far field radiation pattern can be measured by means of a 
combination of transmitting and receiving systems. The radiation measurements in 
transmit and receive modes are same thanks to the reciprocity property of the 
antenna. In this work, a low-cost radiation pattern measurement method with 
logarithmic RF detector is introduced. The transmitting part of the system contains 
an adjustable single board signal generator managed by a microcontroller. The 
signal generator is connected to a directional transmitting antenna. This antenna 
should be selected properly according to determined frequency.  The receiving part 
comprises the antenna under test, logarithmic RF sensor, microcontroller, stepper 
motor, position sensor and Bluetooth module. The measurement system can be 
started remotely with the help of Bluetooth. Stepper motor turns the table that holds 
the antenna under test until it comes the same position. During this movement, 
transmitter sends the electromagnetic waves and the receiver measures the power 
level of the incoming waves. 360 sampled values are stored into microcontroller 
and sends to the computer via Bluetooth just after measurement. The proposed 
system uses Analog Devices AD8318 chip as a logarithmic RF sensor. For the 
examples in this study, we have used a 2.4 GHz horn antenna for the transmitting 
module. We have manufactured a microstrip patch antenna and a monopole 
antenna as test antennas. Same patch and monopole antennas are simulated with 
Comsol multiphysics software. The results show that the simulation and 
measurement results are very similar after the normalization process. 

Keywords: Radiation pattern, antenna, measurement, RF detector. 

 

1. Introduction 
 
The impedance bandwidth and radiation pattern are two very important parameters of 
an antenna. The impedance bandwidth values can be achieved by the vector network 
analyzer (VNA). However, the far-field radiation pattern measurement of an antenna 
may not be easy. Most of time, a pattern measurement work must be accompanied by 
a mechanical system. Additionally, the transmitter and receiver system works together 
to perform a proper measurement. For these reasons, the antenna radiation 
measurement systems are significantly expensive. 
 
Brandissou et al. (1993) developed a fully automated system for antenna pattern 
measurement from 30 MHz to 18 GHz. After the initial parameters are entered by the 
operators via keyboard, whole measurement can be done automatically.  Taygur et al. 
(2013) proposed a low-cost pattern measurement system based on FPGA for 
educational purposes. Their system is stand-alone mechanism; therefore it does not 
need to be driven by a computer. A circuit based on AD8318 logarithmic detector is 
the core part of their system. Another system designed by Kittiwittayapong et al. (2016) 
offers a near-field measurement as well as a far-field one. Their system can especially 
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measure the electromagnetic waves scattered from small object. They also compared 
the near-field and far-field measurements. A VNA is the core element in the work of 
Patel et al. (2018). They can measure antenna patterns operating from 700 MHz to 18 
GHz frequencies by means of their proposed system. Mainly their system is controlled 
by a computer. The computer manages VNA measurements, the linear movements of 
transmitter antenna and the circular movements of antenna under test (AUT). 
 
In this work, we have developed a pattern measurement system with low cost 
materials. The system consists of two main parts which are transmitter side and 
receiver side. For signal generation at the transmitter side, we use a module based on 
ADF4351 (ADF4351 Datasheet and Product Info). This component allows us to 
produce RF signals within 35 MHz and 4400 MHz frequency range. ADF4351 can be 
controlled with a microcontroller with a 16x2 Character LCD with six keypad buttons 
for the frequency inputs. On the transmitter side, we have developed a horn antenna 
for a 2.4 GHz transmission. It is made from the plywood and aluminum tape. At the 
receiver side, AD8318 (AD8318 Datasheet and Product Info) is the core element. It is 
a logarithmic detector can measure the electromagnetic waves at the frequencies from 
1 MHz to 8 GHz. In the whole system, the only physical movement is at the receiver 
side. A stepper motor rotates AUT through 360° with the receiver module together. All 
parts of the receiver unit are independent from the static structure during the 
movement. This independence of the movement can be enabled by means of two 
features: the receiving unit is energized by a 2S lipo battery and the measurement data 
is transferred by a HC-06 Bluetooth module to the computer or smartphone. These two 
properties allow the system to move without any cable connection. 

2. Materials and Methods 
 
For an antenna pattern measurement, two basic units are crucial which are the 
transmitter and receiver. Generally, AUT is put on the receiver side. Our system also 
consists of a transmitter and receiver units as shown in Figure 1. We have used wood 
to construct the general structure of the units because dry wooden structures are not 
as disruptive as metal frames. Additionally, they are easy processing and not heavy to 
carry. 
 

 
 

Figure 1. The main units of the proposed measurement system 
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The transmitter unit has an wideband signal synthesizer based Analog Devices 
ADF4351 (ADF4351 Datasheet and Product Info), an Arduino Uno (Arduino Uno 
Rev3), an RF amplifier, 16x2 Character LCD with six keypad buttons and a pyramidal 
horn antennas. The horn antenna is designed for 2.4 GHz frequency. The 
manufactured transmitter system is shown in Figure 2. The working mechanism of the 
transmitter is illustrated in Figure 3. Operator can enter any frequency value within 35 
MHz and 4400 MHz by using keypad buttons of the LCD module. The Ardunio Uno 
can get the entered frequency value and set to the register of ADF4351. Pyramidal 
horn antenna transmits the electromagnetic waves received from ADF43 as RF signals 
into the air. The main beam direction of the horn antenna is set to the receiver side. 
 

 
 

Figure 2. The manufactured transmitter unit 
 

 
 

Figure 3. The schematic of the transmitter unit 
  

At the receiver side, the most important part of the system is a circuitry based on 
AD8318 (AD8318 Datasheet and Product Info). AD8318 is a 1 MHz - 8 GHz 70 dB 
logarithmic detector. The receiver side also has an Arduino Uno, Arduino Nano 
(Arduino Nano), a stepper motor, stepper motor driver, a position sensor and an HC-
06 Bluetooth module. Figure 4 shows the manufactured receiver system. Arduino Nano 
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controls all workflow in the receiving mechanism as illustrated in Figure 5. In order to 
start measurement, Arduino Nano gives an order to Arduino Uno which controls the 
stepper motor with a driver component. Once the circular movement is started, 
AD8318 begins to measure the RF signals received by AUT and produces the analog 
logarithmic values according to these measurements. The analog values are converted 
into proper digital values by Arduino Nano. The values are stored in an array 
programmatically. After the measurement is done, these values are sent via HC-06 
Bluetooth module to the computer or smartphone. The software working on the 
computer and smartphone is a Bluetooth terminal which can be easily acquired from 
free internet sources. The measurement can be also started by the operator with the 
help of the computer or smartphone over the Bluetooth communication. In order to 
avoid any possible interference, Bluetooth is not used during the measurement. 
 

 
 

Figure 4. The manufactured receiver unit 
 

 
 

Figure 5. The schematic of the receiver unit 
 
The proposed measurement system in this paper is dedicated for 2.4 GHz 
measurements. However, the proper replacement of the 2.4 GHz horn antenna with 
another directional antenna which is in the intended frequency range is enough to use 
for other frequencies. 
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3. Results 
 
In order to validate the proposed measurement system, we have simulated and 
manufactured two different antennas. The simulations are carried out with RF module 
of Comsol multiphysics software (Modeling Software for RF). The simulation results 
are compared with the measurement results obtained by using the proposed system. 
 
The first example is a 2.4 GHz inset-fed microstrip patch antenna (Singh, J., 2016). 
The detailed information about the dimensions and material properties of the antenna 
can be found in (Singh, J., 2016). The patch antenna modelled in Comsol is shown in 
Figure 6. The manufactured antenna is shown in Figure 7. The normalized 2D radiation 
patterns of Comsol simulation and the measurements are presented in Figure 8. The 
main lobe is in the z-axis direction. As shown in Figure 8, the results of the 
measurement are fairly close to the simulation results. Especially, the measurement 
results of the main lobe and back lobe are very good, although the nulls of the 
measurement do not match with the simulation results very well. 
 

 
 

Figure 6. The patch antenna modelled in Comsol multiphysics software 
 

 
 

Figure 7. The manufactured patch antenna 
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Figure 8. The normalized radiation patterns of Comsol simulation and the 
measurements of the patch antenna 

 
The second example is a monopole antenna working at 2.4 GHz frequency. The 
ground plane is a copper printed board with 100x100 mm dimensions. The radius and 
length of monopole wire are 0.5 mm and 29 mm, respectively. The monopole antenna 
modelled in Comsol is shown in Figure 9. Manufactured model of the same monopole 
antenna is shown in Figure 10. Figure 11 represents both normalized 2D polar plot of 
the simulation results and measurements by the proposed system. The results of the 
measurement and simulation are close enough to each other. We think that these small 
differences are in connection with that the measurement is not done with an anechoic 
environment. 
 

 
 

Figure 9. The monopole antenna modelled in Comsol 
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Figure 10. The manufactured monopole antenna 
 

 
 

Figure 11. The normalized radiation patterns of Comsol simulation and the 
measurements of the monopole antenna. 

 
4. Conclusions 
 
In this paper, we introduce a cost-effective measurement system for antenna radiation 
patterns. The system basically comprises two main units: transmitter and receiver. 
Transmitter unit includes a microcontroller, an LCD display with a keypad, signal 
generator circuit and a horn antenna. Operator sets the frequency value with the help 
of keypad and microcontroller to the signal generator. The horn antenna, as a 
directional antenna, sends the sinusoidal electromagnetic waves at the previously 
determined frequency to the receiver unit. In order to get 360° measurement in the 
azimuth plane, the receiver part rotates around its own axis by means of a stepper 
motor. The receiver unit receives the RF signals by using AUT to measure its radiation 
pattern characteristics. A logarithmic RF detector performs the measurement and 
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produce according analog values. The microcontroller converts these values into 
digital values. These values are sent over a Bluetooth module after finishing the 
measurement, to a computer or a smartphone. We analyze two examples to test the 
performance of the proposed system. A microstrip patch antenna and a monopole 
antenna are simulated by Comsol software. These two antennas are measured by the 
proposed system after manufacturing. The patterns of simulations and measurements 
are compared in a normalized 2D plane. The results show that the proposed system 
can find very close solutions to the simulation results. Although we have studied at 2.4 
GHz during this work, if the directional transmitting antenna is replaced with other 
proper antennas working with different frequencies, it is possible to measure antenna 
patterns at the other frequencies in 35 MHz and 4400 MHz range. 
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Özet: Bu çalışmada, asenkron motorların yüksek başarımlı kontrol yöntemlerinden 
biri olan doğrudan vektör kontrol sisteminin yıldırım arama algoritması ile 
eniyilemesi gerçekleştirilmektedir. Vektör kontrol yönteminde alan, moment ve hız 
kontrollerinin gerçekleştirebilmesi amacıyla geleneksel oransal-integral (PI) 
kontrolörler kullanılmaktadır. Literatürde bu kontrolör parametreleri genellikle 
zaman alıcı deneme-yanılma yöntemi ile belirlenmektedir. Ayrıca, deneme-yanılma 
yöntemi ile en uygun değerlerin bulunamaması kontrol sisteminin başarımının 
düşmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, tüm kontrolör katsayıları son 
zamanlarda önerilen yıldırım arama algoritması ile eniyilenmekte ve daha sonra 
eniyilenmiş doğrudan vektör kontrol sistemi benzetim ortamında farklı çalışma 
koşulları altında test edilmektedir. Benzetim çalışmaları göz önüne alındığında, 
yüksek kestirim başarımının sağlandığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motor, Doğrudan vektör kontrolü, Eniyileme, 
Yıldırım arama algoritması. 

The Design of Direct Vector Control System Optimized with Lightning Search 
Algorithm 

Abstract: In this study, direct vector control system which is one of the high 
performance control methods of induction motor is optimized by lightning search 
algorithm. In the vector control method, traditional proportional-integral (PI) 
controllers are used in order to perform field, moment and speed controls. In the 
literature, these controller parameters are generally determined by time-consuming 
trial-and-error method. In addition, the failure to find the most suitable values by 
trial-error method leads to a deteriorate in the performance of the control system. 
In this study, all controller parameters are optimized with the recently proposed 
lightning search algorithm and then the optimized DVC system is tested under 
different operating conditions in simulations. Considering the simulation studies, it 
is observed that high control performance is provided. 

Keywords: Induction Motor, Direct vector control, Optimization, Lightning search 
algorithm. 

 

1. Giriş 
 
Asenkron motorlar (ASM’ler) kolay üretilebilmeleri, az bakım gerektirmeleri, zorlu çevre 
şartlarında çalışabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle endüstride yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar (Barut et al. 2012). Fakat ASM’lerin yüksek başarımlı kontrolü akı 
ve momentin bağımlı olmasından dolayı serbest uyartımlı doğru akım motorlarınınki 
kadar kolay değildir. Yüksek kontrol başarımı gerektirmeyen uygulamalarda gerilimin 
ve frekansın genlikleri ile gerçekleştirilen skalar kontrol yöntemleri yeterli hız kontrol 
başarımını sağlamaktadır. Bununla birlikte, ASM’lerin yüksek başarımlı kontrolünün 
gerekli olduğu uygulamalarda skalar kontrol yöntemleri yetersiz kalmaktadır ve daha 
karmaşık kontrol yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, akı ve momentin bağımsız 
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olarak kontrol edilebildiği doğrudan veya dolaylı alan yönlendirmeli kontrol ve doğrudan 
moment kontrol yöntemleri önerilmiştir (Bose 2002).  
 
Doğrudan alan yönlendirmeli kontrol (DAYK) yönteminde alan ve moment 
kontrolörlerine ek olarak, hız kontrolü için ilave bir kontrolöre ihtiyaç duyulmaktadır. 
Geleneksel DAYK yapılarında bu kontrolörler oransal-integral (PI) biçimindedirler. 
DAYK yönteminin yüksek başarımlı kontrol gerçekleştirebilmesi için bu kontrolörlere 
ait katsayıların uygun bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Literatürde ayarlama 
işlemi genellikle yeterli kontrol başarımı elde edilinceye kadar zaman alıcı deneme-
yanılma yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Hız ve moment kontörlerinin 
gerçekleştirildiği kısımda iki kontrolörün ardışık bağlı olması ayarlama işlemini 
güçleştirmektedir. Ayrıca, deneme-yanılma yöntemi ile en uygun değerlerin 
bulunamaması kontrol sisteminin başarımını da düşürmektedir (Zerdali and Barut 
2017).  
 
Diğer taraftan, metasezgisel algoritmalar karmaşık mühendislik uygulamalarının 
tasarımında yoğun bir kullanıma sahiptir. Bu algoritmaların paralel araştırma 
yapabilme kabiliyeti, sisteme ait matematiksel bir model gerektirmemesi, türev işlemi 
kullanmaması ve küresel en iyiye (global optimum) yakın bir sonucu garanti etmesi bu 
algoritmalara talebi gün geçtikçe arttırmaktadır (Shi et al. 2002; Zerdali and Barut 
2017). Bu amaçla, literatürde arama uzayını daha etkin araştırabilen ve küresel en 
iyiye daha hızlı yakınsayabilen birçok farklı algoritma (genetik algoritmalar (Goldberg 
1989), parçacık sürü optimizasyonu (Kennedy and Eberhart 1995), yapay arı kolonisi 
(Karaboga and Basturk 2007), yıldırım arama algoritması (Shareef et al. 2015) vb.) 
önerilmiştir. 
 
Deneme-yanılma yönteminden kaynaklanan olumsuzlukların üstesinden gelmek için, 
bu parametrelerin eniyilemesini gerçekleştiren çok az çalışma mevcuttur (Selvi and 
Gopinath 2015). Selvi ve Gopinath (2015) genetik algoritmayı kullanarak sadece hız 
kontrolörüne ait katsayıların eniyilemesini gerçekleştirmiştir. Bu durumda, sistem 
istenilen en iyi kontrol başarımını sağlamayabilir.   
 
Bu çalışmada, DAYK yöntemindeki alan, moment ve hız kontrolünü gerçekleştiren üç 
adet PI kontrolörlere ait katsayılar yıldırım arama algoritması (YAA) ile eniyilenmiş ve 
eniyilenmiş DAYK sistemi farklı çalışma koşulları altında benzetim çalışmaları ile test 
edilmiştir. Böylece, deneme-yanılma yönteminden kaynaklanan olumsuzlukların 
üstesinden gelinerek eniyilenmiş bir kontrol sisteminin tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu çalışmanın geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2 ve 3 sırasıyla 
eniyilenecek DAYK sisteminin ve YAA’nın tanıtımını yapmaktadır. Bölüm 4 DAYK 
sisteminin eniyileme aşamalarının detaylarını vermektedir. Bölüm 5 eniyilenmiş DAYK 
sisteminin benzetim çalışmalarını sunmaktadır. Son olarak, Bölüm 6 sonuçları 
vermektedir. 
 

2. Doğrudan Alan Yönlendirmeli Kontrol Sistemi 
 
ASM’lerin DAYK’sını gerçekleştiren sisteme ait blok şeması Şekil 1’de sunulmaktadır. 
Bu çalışmada, DAYK için gerekli akının konum ve genlik bilgisi ile birlikte hız kontrolü 
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için gerekli hız bilgisi sırasıyla hall etkili algılayıcılar ve artımsal kodlayıcı ile ASM’den 
ölçüldüğü varsayılmıştır. Şekil 1’deki DAYK’da alan kontrolü momentten bağımsız bir 
şekilde akının 𝜑𝑟𝑑 (ya da akımın 𝑖𝑠𝑑) bileşeni üzerinden, moment kontrolü ise akıdan 
bağımsız şekilde 𝑡𝑒 (ya da akımın 𝑖𝑠𝑞 bileşeni) üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca, hız 

kontrolü referans hız 𝑛𝑚
𝑟  ile ölçülen hız 𝑛𝑚 arasındaki fark kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir.  
 
Şekil 1’de 𝛼𝛽 stator duran eksen takımı bileşenlerini, 𝑑𝑞 dönen eksen takımı 
bileşenlerini, 𝜃𝑟𝑓 rotor akısının duran eksene göre konumunu, ∗𝑟 referans değişimleri, 

|∗| genliği, 𝑘𝑡 =
3

2
𝑝𝑝

𝐿𝑚

𝐿𝑟
 ise moment sabitini ifade etmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Doğrudan alan yönlendirmeli kontrol sistemi 
 

3. Yıldırım Arama Algoritması 
 
Yıldırım Arama Algoritması Shareef vd. tarafından doğadan esinlenerek geliştirilmiş 
nüfus tabanlı bir metasezgisel algoritmadır (Shareef et al. 2015). Bu algoritma 
yıldırımın yeryüzüne düşmesini taklit ederek eniyileme problemlerinin çözümünü 
gerçekleştirmektedir. (Shareef et al. 2015)’de yapılan karşılaştırmada bilinen birçok 
metasezgisel algoritmalardan daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Bundan dolayı, 
bu çalışmada kontrolör katsayılarının eniyilemesinde YAA tercih edilmiştir. Kullanılan 
algoritmaya ait akış şeması Şekil 2’de sunulmuştur. 
 

4. Doğrudan Alan Yönlendirmeli Kontrol Sisteminin Eniyilemesi 
 
DAYK sistemindeki alan, moment ve hız kontrollerini gerçekleştiren kontrolörler PI 
yapısında olup, çalışma kapsamında eniyilenecek değerler bu kontrolöre ait orantısal 
(𝐾𝑝) ve integral (𝐾𝑖) katsayılarıdır. Eniyileme işlemi iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. İlk kısım alan kontrolörünün eniyilemesini gerçekleştirirken, 
ikinci kısım moment ve hız kontrolörlerinin eniyilemesini gerçekleştirmektedir. 

Anah. 
Devresi 

&
Evirici

Alan 
Kontrolü

Moment 
Kontrolü

Akı
Hesaplayıcı

Hız 
Kontrolü

ASM

𝜑𝑟𝛼 , 𝜑𝑟𝛽   

tan−1  
𝜑𝑟𝛽

𝜑𝑟𝛼

   

 𝜑  𝑟   
 𝜑  𝑟 𝑟   Δ 𝜑  𝑟    

𝜃𝑟𝑓  

𝑖𝑠𝑑
𝑟   

𝑖𝑠𝑞
𝑟   𝑛𝑚

𝑟   

𝑛𝑚   

Δ𝑛𝑚   𝑡𝑒
𝑟   

𝑖𝑠𝑞   

𝑖𝑠𝑑   𝑑𝑞 

𝛼𝛽 

𝛼𝛽 
𝑖𝑠𝛼   

𝑖𝑠𝛽   

𝜃𝑟𝑓  

𝑎𝑏𝑐 

𝑖𝑠𝑎   

𝑖𝑠𝑏   

𝑖𝑠𝑐   

𝑣𝑠𝑎   

𝑣𝑠𝑏   

𝑣𝑠𝑐   

𝑖𝑠𝑎
𝑟   

𝑖𝑠𝑏
𝑟   

𝑖𝑠𝑐
𝑟   

𝑑𝑞 

𝑎𝑏𝑐 

𝑉𝑑𝑐   
𝑡𝑒   

Δ𝑡𝑒   

𝜑𝑚𝛼  

𝜑𝑚𝛽  

X

 𝜑  𝑟   

𝑘𝑡   

𝔼  



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  812 
 

Eniyilemede kullanılan YAA parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu aşamalara ait 
detaylar sonraki alt bölümlerde sunulmaktadır. YAA ile ilgili daha fazla detay (Shareef 
et al. 2015)’te bulunabilir. 
 

 
 

Şekil 2. Yıldırım arama algoritmasının akış şeması (Shareef et al. 2015) 
 

Tablo 1. Eniyilemede kullanılan YAA parametreleri 
 

Nüfus sayısı İterasyon sayısı Alt limit Üst limit 

50 50 10−3 103 

    

İterasyon, Kanal Zamanı 

ve Öncü Uçların 

Enerjilerini Sıfı rla (Esl)

Rastgele Adım 

Liderlerini Üret

(Geçiş Parçacığı)

Maliyet Değerini Hesapla

(Parçacık Enerjileri, Ep)

Öncü Uçların Enerjilerini 

Güncelle, Esl

En Kötü ve En İyi Adım 

Liderlerini Güncelle

Maksimum 

Kanal Zamanı?
Kötü Kanalı İptal Et

Yön ve Kınetik Enerjiyi 

Güncelle, Ep
Kanal Zamanını Sıfı rla

Uzay ve Öncü 

Parçacıklarını Çıkar

Maliyet Değerini Hesapla

(Parçacık Enerjileri, Ep)

Başla

Kanalı  Genişlet

Ep > Esl ?

Çatallama 

Oluştu mu?

Çatallama Noktasında İki 

Adet Simetrik Kanal 

Oluştur

Daha Düşük Enerjili 

Kanalı  İptal Et
Yeni KonumKonumu Koru

Maksimum

İterasyon?

Yıldırım Düşme Noktası 

Bul (En İyi Adım Lideri)

İterasyon ve Kanal 

Zamanını Arttı r

Adım Liderlerini 

Güncelle
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4.1. Alan Kontrolörünün Eniyilemesi 
 
Bu kısımda alan kontrolörünün eniyilemesi gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, hız ve yük 
momenti referans değişimleri sıfıra ayarlanarak bu kısmın etkisi iptal edilmiştir. Daha 
sonra, Şekil 3’teki akı değişimi altında alan kontrolörüne ait 𝐾𝑝 ve 𝐾𝑖 katsayıları Eşitlik 

(1)’deki maliyet fonksiyonu üzerinden YAA ile eniyilenmiştir.  
 

𝑓1 = 20 log10 (
1

𝑛
∑ (|𝜑𝑟|

𝑟 − |𝜑𝑟|)
2𝑛=40000

𝑖=1 )           (1) 

 
Maliyet fonksiyonunu değerinin iterasyonlara göre değişimi Şekil 5a’da ve eniyilenmiş 
parametreler Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

 
 

Şekil 3. Alan kontrolörünün eniyilemesinde kullanılan referans değişim 
 

 
 

Şekil 4. Moment ve hız kontrolörlerinin eniyilemesinde kullanılan referans değişimler  
 

4.2. Moment ve Hız Kontrolörlerinin Eniyilemesi 
 
Bu kısımda, hem moment hem de hız kontrolörlerinin eniyilemesi Eşitlik (2)’deki çok-
amaçlı (multiobjective) maliyet fonksiyonu üzerinden aynı YAA kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Eniyilemede kullanılan referans değişimler Şekil 4’te sunulmuştur. 
Ayrıca moment hem de hız kontrolörlerinin eniyilemesi sırasında, alan kontrolörüne ait 
katsayılar Bölüm 4.1’de belirlenen eniyilenmiş katsayılar kullanılmıştır.  
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𝑓2 = 20 log10 (
1

𝑛
∑ ((𝑡𝑒

𝑟 − 𝑡𝑒)
2 + (𝑛𝑚

𝑟 − 𝑛𝑚)
2)𝑛=48000

𝑖=1 )         (2) 

 
Maliyet fonksiyonunun değerinin iterasyonlara göre değişimi Şekil 5b’de ve her iki 
kontrolörlere ait eniyilenmiş parametreler Tablo 2’de sunulmuştur. 

  
(a)      (b) 

 
Şekil 5. Eniyilemede (a) 𝑓1  (b) 𝑓2 için iterasyonlara göre hata değerleri  

 
Tablo 2. Eniyilenmiş kontrolör katsayıları 

 

Alan Kontrolörü Moment Kontrolörü Hız Kontrolörü 

𝑲𝒑 𝐾𝑖 𝐾𝑝 𝐾𝑖 𝐾𝑝 𝐾𝑖 

848.9503   655.7504 2.8070 356.4951 3.1526 261.5597 

 

5. Benzetim Çalışmaları 
 
Bu kısımda, eniyilenmiş DAYK sistemi geniş bir hız aralığında farklı yük koşulları 
altında test edilmektedir. Benzetim çalışmalarında kullanılan ASM’ye ait anma değerler 
ve parametreler Tablo 3’te verilmektedir. 
 
Benzetim çalışmaları Matlab Simulink yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 
örnekleme zamanı (𝑇) 50 𝜇𝑠 olarak kullanılmıştır. Testte kullanılan ve Şekil 6’da 
görülen referans değişimler eniyilenmiş DAYK sistemini sıfır hızdan anma hızına kadar 
farklı yük koşulları altında ileri ve geri yönde dönüşlerde test etmek üzere 
oluşturulmuştur. Bu referans değişimler altında elde edilen kontrol başarımı ve hataları 
sırasıyla Şekil 7 ve 8’de sunulmaktadır.  
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Tablo 3. ASM’nin anma değerleri ve parametreleri 
 

𝑷 [𝒌𝑾] 𝑽 [𝑽] 𝑰 [𝑨] 𝒇 [𝑯𝒛] 𝒑𝒑 𝒏𝒎 [𝒅/𝒅𝒌] 𝒕𝑳 [𝑵𝒎] 

3 380 6.9 50 2 1430 20 

𝑹𝒔 [𝜴] 𝑅𝑟  [𝛺] 𝐿𝑠 [𝐻] 𝐿𝑟  [𝐻] 𝐿𝑚 [𝐻] 𝐵𝑡 [
𝑁𝑚

𝑟𝑎𝑑/𝑠
]  𝐽𝑡 [𝑘𝑔.𝑚

2] 

2.283 2.133 0.2311 0.2311 0.22 0.001 0.0183 

 

 
 

Şekil 6. Referans değişimler 
 
Şekil 7 ve 8’de sunulan kontrol başarımları değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlar 
yapılabilir: 
 

 Eniyilenmiş DAYK sistemi akı kontrolünü yüksek başarımlı olarak 
gerçekleştirilmekte ve çok kısa bir süre zarfında referans akı değerine 
ulaşmaktadır. 

 Eniyilenmiş DAYK sistemi moment ve hız kontrollerini yüklü ve yüksüz hız 
terslemelerine ek olarak sıfır ve anma hızda yüklü ve yüksüz çalışma 
koşullarında yüksek başarımlı olarak gerçekleştirmektedir. 

 Eniyileme işleminde kullanılan eğitim verileri akı, moment ve hız değişimleri 
içerdiğinden, eniyilenmiş kontrolör katsayıları akı, moment ve hızdaki 
değişimleri en hızlı şekilde sönümlemeye ve sistemi referans değişimlerde 
tutmaya yardımcı olmaktadır.  
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Şekil 7. Eniyilenmiş DAYK sisteminin kontrol başarımı  
 

 
 

Şekil 8. Eniyilenmiş DAYK sisteminin kontrol hataları 
 

6. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, YAA ile DAYK sisteminin eniyilemesi gerçekleştirilmiş ve eniyilenmiş 
sistem farklı çalışma koşulları altında benzetim ortamında test edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar değerlendirildiğinde, eniyilenmiş sistem zorlu çalışma koşullarında dahi 
yüksek başarımlı akı, moment ve hız kontrolü gerçekleştirmektedir. Ayrıca, eniyileme 
ile deneme-yanılma yönteminden kaynaklı olumsuzlukların üstünden gelinmektedir. 
Gelecek çalışmalar, eniyileme işleminin gerçek-zamanlı sistemler üzerindeki 
uygulamasına yönelik olacaktır.  
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Rüzgar Hızı Tahmini İçin Yapay Sinir Ağı ve Adaptif Sansürleme Tekniği 
Tabanlı Yeni Bir Hibrit Yaklaşım 
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1,2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
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Özet: Bu çalışmada, rüzgar hızının tahmin edilmesi için yapay sinir ağı (YSA) ve 
adaptif sansürleme tekniği tabanlı yeni bir hibrit yaklaşım önerilmiştir. Önerilen 
yaklaşımda, adaptif sansürleme tekniği bir ön işlem süreci olarak kullanılmıştır. Bu 
teknik sayesinde YSA’nın eğitim sürecinde kullanılması gereken veri sayısı ciddi 
bir oranda azaltılmış ve sadece eğitim işleminde kullanılacak bilgilendirici eğitim 
kümesi ile YSA eğitimi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, daha az veri ile hesap 
yükü azaltılmış ve rüzgar sinyallerine ait tahmin başarımı büyük oranda 
korunmuştur. Bu bahsedilen sonuçlar yapılan benzetimlerle doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar hızı, yapay sinir ağı, adaptif sansürleme, tahmin. 

A Novel Hybrid Approach Based on the Artificial Neural Network and Adaptive 
Censoring Technique for Wind Speed Prediction 

Abstract: In this study, a new hybrid approach based on artificial neural network 
(ANN) and adaptive censorship technique has been proposed to predict the wind 
speed. In the proposed approach, adaptive censorship technique has been used 
as a pre-processing. Thanks to this technique, the number of data required to be 
used in the training process of the ANN has been severely reduced and the training 
of ANN has been carried out with an informative set of training which will be used 
only in the training process. As a result, the computational complexity is reduced 
with less data and the prediction performance of the wind signals is largely 
preserved. The mentioned results have been confirmed by simulations. 

Keywords: Wind speed, artificial neural network, adaptive censorship, perdiction. 

 

1. Giriş 
 
Günümüzde alternatif yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları dünya çapında dikkate 
değer bir önem kazanmıştır. Bilindiği üzere rüzgar ve güneş enerjisi, sürdürülebilir ve 
çevreye olan minimum etkilerinden dolayı dikkatleri üzerine çekmektedir (Başaran Filik 
vd., 2015; Başaran Filik, 2016). Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi üretiminde en 
ekonomik enerji kaynaklarından biridir. Fakat rüzgar enerjisinin üretildiği rüzgar 
santrallerinin etkin bir şekilde çalışabilmesi için uygun şiddetli ve sürekliği olan 
rüzgarlara ihtiyaç vardır. Aynı zamanda rüzgar enerjisinin zamanla değişken bir yapıya 
sahip olması güç sistemlerinin güvenilirliğini ve güç kalitesini önemli oranda 
etkilemektedir. Hem bu problemlerin üstesinden gelebilmek için hem de şebekeleri en 
iyi şekilde çalıştırabilmek için rüzgar hızının yüksek doğrulukta tahmin edilmesi 
gerekmektedir (Başaran Filik, 2016). 
 
Bilindiği üzere rüzgar hızı tahmini literatürde üç farklı kategoriye ayrılmıştır (Başaran 
Filik, 2016). İlki oldukça kısa vadeli tahminlerdir. Bu tip tahminler, 10 sn ile 8 saat 
arasındaki aralıklarda gerçekleştirilir ve genelde elektrik piyasası-rüzgar tahmin 
kontrolünde yoğun bir şekilde kullanılır. İkincisi ise kısa vadeli tahminler olup genelde 

mailto:aliogunsarp@gmail.com
mailto:ecmenguc@ohu.edu.tr
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8 saat ile 168 saat arasındaki tahminleri içerir. Son olarak uzun vadeli tahminler ise bir 
haftadan uzun süren tahmin aralıkları için kullanılır. Genellikle bakım planlama ve 
rüzgar çiftliği çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise şebekelerin en iyi 
şekilde çalışabilmeleri için oldukça kısa vadeli tahmin işlemi yapılacaktır. Bu kapsamda 
son zamanlarda, özellikle regresyon tabanlı teknikler (Torres vd., 2005; Kayasseri ve 
Seetharaman, 2009; Erdem ve Shi, 2011; Chun vd., 2012; Hassen, 2014), YSA 
modelleri (Cadenas ve Rivera, 2010; Mabel ve Fernandez, 2008; Liu vd., 2012; Ping 
vd., 2016; Nandha Kishore ve Vanitha, 2013; Wang vd., 2015), Markov zincirleri 
(D’Amico vd., 2013; Yoder vd., 2014; Evans, ve Clausen, 2015; Carapellucci ve 
Giordano, 2013; Song vd., 2014; Chen vd., 2015), vektör regresyonu (Hu vd., 2016; 
Ailliot ve Monbet, 2012) ve adaptif modeller (Filik, 2016) gibi çeşitli yaklaşımlar etkin 
bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca günümüzde, istatistiksel veya diğer zeki (Zhao vd., 
2016; Cadenas ve Rivera, 2010; Guo vd., 2011; Zhang vd., 2014; Liu vd., 2010; Zhang 
vd., 2013; Shi vd., 2012; Chang, 2013; Gua vd., 2011; Liu vd., 2012; Wang vd., 2015; 
Niu vd., 2015; Ranganayaki ve Deepa, 2016; Saleh vd., 2016) yaklaşımlarla YSA 
yapılarının birlikte kullanıldığı melez yöntemler araştırmacıların odak noktası haline 
gelmiştir. 
 
Bu çalışmada, rüzgar hızının oldukça kısa vadeli tahminini gerçekleştirebilmek için 
YSA ve adaptif sansürleme tekniğine dayalı yeni bir hibrit yaklaşım önerilmiştir. 
Önerilen yaklaşımda, büyük veri analizinde yoğun kullanılan adaptif sansürleme tekniği 
(Berberidis vd., 2016) bir ön işlem süreci olarak kullanılmıştır. Bu teknik sayesinde 
YSA’nın eğitim sürecinde kullanılması gereken veri sayısı ciddi bir oranda azaltılmış 
ve sadece eğitim işleminde kullanılacak yenilikçi eğitim kümesi ile YSA eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada, daha az veri ile hesap yükü azaltılmış ve 
rüzgar sinyallerine ait tahmin başarımı büyük oranda korunmuş olup, bahsedilen 
sonuçlar çalışmada sunulan benzetimlerle doğrulanmıştır. 
 

2. Önerilen YSA ve Adaptif Sansürleme Tabanlı Hibrit Yaklaşım 
 
Bu bölümde, Şekil 1’de sunulan önerilen YSA ve adaptif sansürleme tabanlı hibrit 
yaklaşımdan bahsedilecektir. Önerilen yaklaşım iki temel kısımdan oluşmaktadır. İlk 
kısmı adaptif sansürleme yönteminin kullanıldığı yani YSA eğitiminde kullanılacak olan 
bilgilendirici giriş ve hedef verilerinin elde edildiği kısımdır. İkinci kısım ise elde edilen 
bu verilerin YSA’ya uygulanıp, ağ eğitiminin yapıldığı kısımdır. 
 
Şekil 1’de yer alan, adaptif sansürleme bloğu her ne kadar rüzgar sinyalinin bir adım 
sonraki anını tahmin etme görevini yapıyor gibi görünse de bu bloğun asıl görevi 
adaptif sansürleme tabanlı en küçük ortalama kare (Adaptive Censoring based Least 
Mean Square (ACLMS)) algoritması yardımıyla YSA eğitiminde kullanılacak olan 
bilgilendirici giriş ve hedef verilerini elde etmektedir. Adaptif sansürleme işleminde, 
sonlu dürtü cevaplı (finite impulse response (FIR)) filtre yapısı kullanılmıştır ve filtreye 
ait çıkış sinyali aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 1. Önerilen adaptif sansürleme yöntemi 
 

( ) ( ) ( )Ty k k k w x , 1,2,...,k D             (1) 

 

burada D  ise veri uzunluğunu temsil ederken,  1 2( ) ( ), ( ),..., ( )
T

Nk w k w k w kw  ve 

 ( ) ( ), ( 1), ( 2),..., ( )
T

k x k x k x k x k N   x  ifadeleri ise sırasıyla k  anına ilişkin ağırlık ve 

giriş vektörüdür. Adaptif sansürleme işlemine ait hata sinyali ( )e k  ise aşağıdaki 

tanımlanır. 
 

( ) ( ) ( )e k d k y k                (2) 

 
burada ( )d k  hedef (target) sinyalidir. 

 
Bu çalışmada Denklem (1)’de yer alan ağırlık vektörü ( )kw ’yi güncellemek için 

Denklem (3)’de sunulan AC-LMS algoritması kullanılmıştır. 
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burada   adım büyüklüğünü,   eşik seviyeyi (Berberidis vd., 2016), inf ( )d i  ve inf ( )ix  

i ’nci ana ilişkin hedef sinyalini ve giriş vektörünü temsil eder. Denklem (3)’de yer alan 

eşik seviyesi   aşağıdaki gibi hesaplanır (Berberidis vd., 2016). 
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burada 
1Q
 ifadesi, ters tamamlayıcı kümülatif dağılım (inverse complementary 

cumulative distribution) fonksiyonu temsil eder. Denklem (4)’de yer alan d  

parametresi AC-LMS algoritmasının ağırlık vektörü güncelleme aşamasında 
kullanılması gereken bilgilendirici veri (informative data) sayısıdır (Berberidis vd., 
2016). Ayrıca   parametresi, sinyalde mevcut olan gürültünün standart sapmasıdır. 

Bu parametrenin gerçek uygulamalarda anlık olarak aşağıdaki denklem vasıtasıyla 
elde edilmesi gerekir (Berberidis vd., 2016). 
 

2 2 2ˆ ˆ( ) ( 1) (1 ) ( )k k e k                  (5) 

 
burada   parametresi unutma faktörüdür. 

 
 

Şekil 2. Önerilen YSA Yapısı 
 
AC-LMS algoritması Denklem (3)’de yer alan güncelleme kuralları sayesinde bütün 
giriş vektörlerini ve onlara karşılık gelen hedef sinyallerini kullanmak yerine daha az 
bilgilendirici verileri sansürler ve başarımı doğrudan etkileyen daha anlamlı eğitim 
kümesini oluşturmamızı sağlar. Bu sayede Şekil 2’de yer alan YSA eğitiminde 
kullanılacak olan eğitim kümesi ciddi oranda azaltılır ve aynı zamanda YSA’nın eğitim 
süresi önemli oranda düşürülür. Ayrıca önerilen hibrit YSA yapısı, literatürde yaygın 
kullanılan eğitim düşüm geriye yayılım (gradient descent backpropagation) algoritması 
ile eğitilmiştir. 
 
3. Benzetim Sonuçları ve Tartışma 
 
Bu bölümde, önerilen YSA ve adaptif sansürleme tekniği tabanlı hibrit yaklaşımın 
başarımı gerçek dünya verisi olan rüzgar sinyallerinin hızının tahmini üzerinde test 
edilmiştir ve aynı özelliklere sahip adaptif sansürleme tekniğinin kullanılmadığı klasik 
bir YSA yapısı ile test tahmin kazancı ve eğitim süresi açısından karşılaştırılmıştır. 
Kullanılan YSA yapılarına ait özellikler aşağıda sunulmuştur. 
 

 GDPB algoritması kullanılarak eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 Eğitim algoritmasının öğrenme oranı (learning rate) 0.005 olarak seçilmiştir. 

 Her iki yapı için devir sayısı (epoch) 2000’e ayarlanmıştır. 
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 Ağ yapıları, 10 adet giriş katmanı,1 adet gizli katman ve 1 adet çıkış katmanı 
mevcuttur. Ayrıca, her iki ağ yapısının; 1 adet giriş nöronu, 20 adet çıkış nöronu 
ve 1 adet çıkış nöronu mevcuttur. 

 Gizli katmanda, doğrusal olmayan fonksiyon olarak tanjant hiperbolik 
fonksiyonu kullanılmıştır. Çıkış katmanı fonksiyonu ise doğrusaldır. 

 Rüzgar hızı veri kümesi (Rüzgar veri kümesi, 2019), 
“http://mesonet.agron.iastate.edu/request/awos /1min.php” sitesinde mevcut 
olan 2004 yılı Ocak ayında Amerika’nın Washington bölgesinden ölçülmüş birer 
dakikalık veri kümesi olup toplamda 43200 veriden oluşmaktadır. Bunların %70’i 
eğitimde, geriye kalan %30’u ise testte kullanılmıştır. 

 
Bu özelliklere ek olarak önerilen hibrit yaklaşımda kullanılan sansürleme yönteminde; 
LMS algoritmasının giriş vektörünün boyutu ağın giriş nöronuyla aynı olacak şekilde 
seçilmiş ve adım büyüklüğü   ise 0.05 değerine ayarlanmıştır. Ayrıca önerilen hibrit 

yaklaşım, bilgilendirici veri kullanımı için eğitim kümesinin %50’sini kullanacak şekilde 
ayarlanmıştır. Başarım ölçütü olarak test sonuçları üzerinde tahmin kazancı ifadesi ise 
dB cinsinden aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır (Haykin ve Li, 1995). 
 

2

2
10log10 test

test

d

e

TK




 
  

 
 

             (6) 

 

burada 
2

testd  ve 
2

teste  sırasıyla test kümesine ait hedef ve hata sinyallerinin varyansını 

temsil eder. 
 

Tablo 1. Önerilen hibrit yapının tahmin kazancı ve eğitim süresi başarımları 
 

Başarım Ölçütleri Klasik YSA Önerilen Hibrit Yaklaşım 

Tahmin Kazancı (dB) 21.5727 23.2423 

Eğitim Süresi (sn) 35 26 

 

 
(a)        (b) 

 
Şekil 3. Test Verisine ait Regresyon sonuçları (a) Klasik YSA Yapısı (b) Önerilen 

Hibrit Yaklaşım 
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(a) 

 
(b) 

 
Şekil 4. Test Verisinin Takibi (a) Klasik YSA Yapısı (b) Önerilen Hibrit Yaklaşım 

 
Tablo 1’de önerilen hibrit yaklaşım ile klasik YSA yapısı tahmin kazancı ve eğitim süresi 
açısından karşılaştırılmıştır. Tablo 1’den görüldüğü üzere, önerilen hibrit yaklaşım 
eğitim verilerinin %50’sini kullandığından dolayı, klasik YSA yapısına göre yaklaşık 9 
saniye gibi bir süre eğitimi hızlandırmıştır. Ayrıca önerilen yaklaşım, eğitim kümesi 
içinden daha anlamlı ve bilgilendirici verileri alıp eğitim esnasında kullandığından 
dolayı da, test tahmin kazancı klasik YSA’ya göre daha yüksektir. 
 
Şekil 3’de sunulan test verileri üzerindeki regresyon sonuçları incelendiğinde ise, 
önerilen yaklaşımın daha yüksek bir regresyon katsayısıyla, klasik YSA’ya kıyasla 
hedef sinyale daha yakın olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 4’de test verisinin takibi yer 
almaktadır. Her iki yapıda yüksek bir başarımla test verisini takip edebilmektedir. 
 
4. Sonuçlar 
 
Yapmış olduğumuz bu çalışmada, rüzgar hızının tahmin edilmesi için YSA ve adaptif 
sansürleme tekniği tabanlı yeni bir hibrit yaklaşım ortaya konulmuştur. Çalışmamızda 
ortaya koyulan yaklaşım sayesinde başta hedeflenen, daha az veri ile hesap yükü 
azaltılması ve rüzgar sinyallerinin tahmin başarımının korunması sağlanmıştır. 
Önerilen hibrit yaklaşımın eğitim süresi ve test tahmin başarımı, gerçek rüzgar veri 
kümesi üzerinde test edilmiş ve klasik YSA yapısı ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 
rüzgar hızının tahmin edilmesi için YSA ve adaptif sansürleme tekniği tabanlı yeni hibrit 
yaklaşım sayesinde hem daha az veri ile eğitim süresi azaltılmış hem de test 
aşamasındaki tahmin kazancı klasik YSA yapısına göre arttırılmıştır. 
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İleriki çalışmalarda ise, bu hibrit yaklaşım farklı YSA yapılarına ve farklı eğitim 
algoritmalarına adapte edilerek hem eğitim süresinde hem de tahmin başarımında 
iyileştirilmelerin yapılması hedeflenmektedir. 
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Parkinson Hastaları İçin İstirahat Tremorünün Adaptif Fourier Lineer 
Birleştiriciler İle Modellenmesi 
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Özet: Bu çalışmada, Parkinson hastalarında görülen istirahat tremorünün 
modellenebilmesi için adaptif Fourier lineer birleştiriciler kullanılmıştır. 
Modellemede kullanılan Fourier lineer birleştirici yapılarının ağırlık vektörleri yani 
Fourier seri katsayıları en küçük ortalama kare algoritması ile güncellenmiştir. Bu 
Fourier lineer birleştirici yapılarının başarımları, ortalama kare hata, sinyal takibi 
açısından literatürde yaygın kullanılan gerçek istirahat tremorü veri kümeleri 
üzerinde detaylı bir şekilde test edilmiştir. Yapılan benzetim sonuçları, adaptif 
Fourier lineer birleştirici metotları Parkinson hastalarında gözlemlenen istirahat 
tremorünün modellenebilmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermekte 
ve tremor işaretinin baskın frekansının bilinmediği durumlarda ise ağırlıklandırılmış 
Fourier lineer birleştiricinin kullanılmasının daha uygun olduğunu ayrıca 
kanıtlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstirahat tremorü, Fourier lineer birleştirici, en küçük ortalama 
kare, modelleme. 

Modelling of Resting Tremor for Parkinson's Patients with Adaptive Fourier 
Linear Combiners 

Abstract: In this study, adaptive Fourier linear combiners are used to model the 
resting tremor in Parkinson's patients. The weight vectors of the Fourier linear 
combiner structures used in modelling, that is the Fourier series coefficients, are 
updated with the least mean square algorithm. The performances of these Fourier 
linear combiners are tested in detail on the well-known real-world resting tremor 
datasets in terms of mean square error and signal tracking. The simulation results 
show that adaptive Fourier linear combiner methods can be used effectively in the 
modelling of resting tremor observed in Parkinson's patients and also prove that it 
is more appropriate to use the weighted Fourier linear combiner when the dominant 
frequency of the tremor signal is not known. 

Keywords: Resting tremor, Fourier linear combiner, least mean square, modelling. 

 

 

1. Giriş 
 
Bilindiği üzere tremor kasların ritmik olarak kasılmasından oluşan istem dışı bir hareket 
olarak tanımlanır ve karakteristiksel olarak sinüzoidal işaretlere benzeyen biyomedikal 
işaretlerdir (Elble ve Koller, 1990). Bu tip biyomedikal işaretlere genellikle insan 
vücudunun diresek eklemleri ile el bileği bölgelerinde rastlanır ve genelde fizyolojik ve 
patolojik tremorler olarak iki başlık altında incelenir. Fizyolojik tremorlerin, yapılan klinik 
incelemeler neticesinde düşük genlikli ve yüksek frekanslı bir işaret olduğu ve 
neredeyse insanların tamamında rastlandığı ortaya konulmuştur (Riviere vd., 2003). 
Öte yandan yapılan incelemeler ve analizler, patolojik tremorlerin 3 ila 4 Hz arası bir 
frekans bandı genişliğine sahip olduğunu, sinir sistemi hastalıklarından dolayı ortaya 
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çıktığını ve tehdit edici olmamakla birlikte günlük yaşamı sadece istemsiz salınımlarla 
bozduğunu ortaya koymuştur (Elble, 1997; Wang vd., 2014). Günümüzde patolojik 
tremor bulgusuna; Parkinson, esansiyel tremor ve çoklu skleroz hastalıklarının mevcut 
olduğu hastalarda rastlanmaktadır (Riviere ve Thakor, 1996). Parkinson hastalarında, 
tremorün oluşumu istemsiz el salınımlarına sebep olduğundan dolayı hastaların 
hedefleme ve koordinasyon gibi kısıtlayıcı durumlara maruz kalmasına neden olur. Bu 
yüzden bu tip hastalar için yardımcı, giyilebilir ve iyileştirici teknolojilerin 
tasarlanabilmesi için minimum gecikme ve maksimum doğrulukta anlık olarak tremor 
gibi istem dışı bileşenlerin modellenebilmesi gerekmektedir (Atashzar vd., 2016; 
Rocon vd., 2007a; Rocon vd., 2007b; Meneski, 2011; O’Connor ve Kini, 2011; Kiguchi 
ve Hayashi, 2012). 
 
Son zamanlarda, fizyolojik ve patolojik tremor işaretlerinin minimum gecikme ve 
yüksek başarımla modellenebilmesi için sabit filtrelerin yerine adaptif Fourier lineer 
birleştirici (Fourier Linear Combiner (FLC)) yapıları etkin bir şekilde kullanılmaktadır 
(Riviere ve Thakor, 1996; Atashzar vd., 2016; Vaz vd., 1994; Riviere vd., 1997; Riviere 
vd., 1998; Veluvolu vd., 2007; Veluvolu and Ang, 2010; Veluvolu vd., 2010; Rezayi ve 
Mengüç, 2018). Bu çalışmalar incelendiğinde ise FLC yapılarının ağırlık katsayılarının 
güncellenebilmesi için en küçük ortalama kare (Least Mean Square (LMS)) algoritması 
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu algoritmanın kullanılmasının en temel sebebi ise 
hem hesap yükünün az olması hem de gerçek zamanlı tremor işaretlerinin kestiriminde 
kolaylıkla uyarlanabilir olmasıdır (Haykin, 2002; Hayes, 1999; Wang vd., 2014; Riviere 
ve Thakor, 1996; Atashzar vd., 2016; Vaz vd., 1994; Riviere vd., 1997; Riviere vd., 
1998; Veluvolu vd., 2007; Veluvolu ve Ang, 2010; Veluvolu vd., 2010; Rezayi ve 
Mengüç, 2018). Ayrıca literatürde yoğun olarak kullanılan adaptif FLC yapıları; genelde 
FLC tabanlı LMS (FLC-LMS) ve ağırlıklandırılmış (Weighted) FLC-LMS (WFLC-LMS) 
yapılarıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu yapılar istemli hareketin mevcut olduğu 
tremor işaretlerinin modellenmesinde kullanılmıştır. 
 
Bu çalışmada ise Parkinson hastalarında istemli hareketin mevcut olmadığı istirahat 
tremorü ele alınmaktadır. Bu tremor işareti literatürde yaygın kullanılan FLC-LMS ve 
WFLC-LMS yapıları ile modellenmektedir. Her bir yapının başarımı ise gerçek veri 
kümesi üzerinde ortalama kare hata ve işaret takibi cinsinden karşılaştırmalı olarak 
analiz edilmektedir. Yapılan analizler, her iki metodun Parkinson hastalarında 
gözlemlenen istirahat tremorünün modellenebilmesinde etkin bir şekilde 
kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışma sayesinde, tremor işaretinin 
baskın frekansının bilinmediği durumlarda WFLC-LMS yapısının kullanılmasının daha 
uygun olduğu kanısına varılmaktadır. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu bölümde sırasıyla FLC-LMS ve WFLC-LMS yapılarından kısaca bahsedilecektir. 
 
2.1. FLC-LMS Yapısı 
 
Matematiksel olarak bir tremor işareti sinüzoidal formda olduğundan dolayı Fourier 
serisi ile ifade edilebilir. Şekil 1’de, adaptif FLC blok diyagramı yer almaktadır. Buradan 
görüldüğü üzere, adaptif FLC yapısında, Fourier serisine ait Fourier katsayılarının 
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güncellenebilmesi için bir kontrol algoritması kullanılmaktadır. Bu algoritma; referans 
giriş işareti xk

’nın genlik ve faz bilgisi adaptif olarak Fourier katsayıları (
kw ) ile 

ayarlayarak önceden belirlenmiş bir frekansta öncelikli giriş işareti 
kd ’nın FLC’nin çıkışı 

ky ’da elde edilmesini sağlar. 

1w

Mw

1Mw 

2Mw

 

Kontrol 

Algoritması





kd

xk

wk

ky ke

0sin( )k

0sin( )M k

0cos( )k

0cos( )M k

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

 
 

Şekil 1. FLC blok diyagramı 
 

Şekil 1’de, 
k k ke d y   ise adaptif FLC yapısına ait hata işaretidir ve referans giriş 

vektörü 
kx  harmonik sinüzoidal işaretleri içerir: 

 

 
0

0

sin( ),  1

cos ( ) ,  1 2
rk

r k r M
x

r M k M r M





 
 

   
      (1) 

 
burada 

0  ise açısal frekansı temsil etmektedir. Ayrıca ağırlık vektörü 
kw  ise 

 

 1 2 2,  ,  ...,  
T

k k k Mkw w ww       (2) 

 

burada M  ve  
T

ifadeleri sırasıyla Fourier seri katsayısının sayısını ve vektörel 

transpozu temsil eder. Böylece, FLC yapısına ait sonlu dürtü cevabı çıkışı 
ky  aşağıdaki 

gibi ifade edilir: 
 

T

k k ky  w x       (3) 

 
Bu çalışmada, kontrol algoritması olarak aşağıda sunulan LMS algoritması 
kullanılmıştır. 
 

1 xk k k ke  w w       (4) 
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burada   adım büyüklüğünü temsil eder. 

 
2.2. WFLC-LMS Yapısı 
 
Bilindiği üzere FLC yapısı sadece bilinen bir sabit frekansta çalışma kabiliyetine 
sahiptir. Frekans ve genliği bilinmeyen periyodik işaretler için ise literatürde WFLC 
yapısı kullanılmaktadır (Riviere ve Thakor, 1996). Bu yapı sayesinde, referans giriş 
işaretinin frekansı zamana bağlı olarak güncellenebilir. 
 

sin( )

sin( )M 

cos( )M 

cos( )
.

.

.

   

   

   

.

.

.
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.
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.

   

   

   

1w

Mw
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2Mw

kd

ke

Kontrol 

Algoritması

wk
xk

0  
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Şekil 2. WFLC blok diyagramı 
 

WFLC algoritmasına ait matematiksel denklemler aşağıda sunulmuştur. 
 

 

0

0

0

0

sin( ), 1

cos , 1 2

t

t

k

t

rk k

t

r r M

x

r M M r M










 


 

        




      (5) 

 

 
10 0 0

1

2
k k

M

k rk M rk M rk rk

r

e r w x w x  
  



         (6) 

 

burada 0t
  ifadesi t  anına ait açısal frekanstır. Şekil 2’de yer alan ağırlık vektörü 

 1 2 2,  ,  ...,  
T

k k k Mkw w ww  bir önceki yapıda olduğu gibi Denklem (4)’de sunulan LMS 

algoritması ile güncellenir. 
 
3. Benzetim Sonuçları ve Tartışma 
 
Bu bölümde Parkinson hastalarında görülen istirahat tremorünü modellemek için 
kullanılan adaptif FLC yapılarının sonuçları karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 
Bu çalışmada, Derin Beyin Stimülasyonunun Parkinson Tremorüne Etkisi (Effect of 
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Deep Brain Stimulation on Parkinsonian Tremor) adlı (Beuter vd., 2001) veri 
kümesinde yer alan “refh” olarak isimlendirilen derin beyin stimülasyonunun olmadığı 
5 adet istirahat tremorü kullanılmıştır. Bu işaretler, 100 Hz’lik örnekleme frekansı ile 
ölçülmüştür (Beuter vd., 2001). Yapılan benzetimlerde, FLC-LMS ve WFLC-LMS 
yapılarına ait parametreler ise şu şekildedir. 
 

(i) Her iki yapı için adım büyüklüğü  , 0.1’e kurulmuştur. 

(ii) (ii) Başlangıç frekansları 
of  ise FLC-LMS ve WFLC-LMS için sırasıyla 5 Hz 

ve 6 Hz’e ayarlanmıştır. 

(iii) Fourier seri katsayısının sayısı M  ise 1’e ayarlanmıştır. 
(iv) Ayrıca, çalışmada refh isimli veri kümesinde yer alan g2rof, v4rof, v5rog, 

s6rof ve s7rof verileri sırasıyla İşaret 1, İşaret 2, İşaret 3, İşaret 4 ve İşaret 5 
olarak isimlendirilmiştir. 

 
Şekil 3 ve 4’de, İşaret 1 için adaptif FLC yapılarına ait çıkışlar yer almaktadır. Hem 
FLC-LMS hem de WFLC-LMS yapısı tremor işaretini iyi bir şekilde takip etme 
kabiliyetine sahiptir. Yani her iki yöntemde de tremor işareti yüksek başarımda 
modellenmiştir. Fakat unutulmamalıdır ki FLC-LMS yapısında önceden belirlenmesi 
gereken temel parametre başlangıç frekansıdır. Seçilen başlangıç frekansı eğer tremor 
işaretinin baskın frekansına yakın olmaz ise başarım önemli ölçüde düşmektedir. 
 
Öte yandan, WFLC-LMS yapısı her hangi bir başlangıç frekansına ayarlandıktan sonra 
kendi frekansını anlık olarak tremorün değişen frekansına ayarlayabilmektedir. WFLC-
LMS yapısının bu özelliği Şekil 5’den rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Şekil 5’den 
görüldüğü üzere, başlangıçta yüksek olan frekansi zaman geçtikçe adaptif olarak 6 Hz 
civarında bir frekansa oturmaktadır. Dolayısıyla, WFLC-LMS yapısında tremor 
işaretinin baskın frekansının bilinmesine ihtiyaç olmadığı gözlemlenmiştir. 
 
Ayrıca, İşaret 1 için her iki yapının frekans tayfları Şekil 6’da yer almaktadır. Şekil 6’dan 
da gözlemlenebildiği üzere, her iki yapı tremor işaretinin frekansa göre genlik 
değişimini büyük oranda modelleyebilmektedir. 
 
Son olarak ise her iki yapının bütün işaretler üzerindeki başarımını daha iyi ölçebilmek 
için Tablo 1’de MSE değerleri hesaplatılmıştır. Tablo 1’de yer alan MSE başarımları 
incelendiğinde, WFLC-LMS yapısı adaptif olarak değişebilen frekansı sayesinde FLC-
LMS yapısını tremor işaretinin modellenmesinde önemli ölçüde geride bırakmıştır. Bu 
sonuçlardan da görüldüğü üzere, FLC-LMS yapısının başarımı doğrudan tremor 
işaretinin baskın frekansına önemli oranda bağlıdır. 
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(a) 

 
(b) 

 
Şekil 3. (a) İşaret 1’in bütün örnekleri için FLC-LMS yapısının çıkışı (b) 0.4 ile 0.5’inci 

saniyeler arasındaki örnekler için FLC-LMS yapısının çıkışı  
 

 
(a) 
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(b) 

 
Şekil 4. (a) İşaret 1’in bütün örnekleri için WFLC-LMS yapısının çıkışı (b) 0.4 ile 

0.5’inci saniyeler arasındaki örnekler için WFLC-LMS yapısının çıkışı 

 
 

Şekil 5. İşaret 1 için WFLC-LMS yapısının frekansa göre anlık değişimi 
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Şekil 6. İşaret 1 için FLC-LMS ve WFLC-LMS yapılarının frekans tayfları 
 

Tablo 1. FLC yapılarına ait MSE başarımları 
 

FLC Yapıları 
MSE Değerleri 

İşaret 1 
(g2rof ) 

İşaret 2 
(v4rof) 

İşaret 3 
(v5rof) 

İşaret 4 
(s6rof) 

İşaret 5 
(s7rof) 

FLC-LMS 0.0105 0.0235 0.0075 0.0528 0.0026 

WFLC-LMS 0.0046 0.0086 4.9466x10-4 0.0103 5.8777x10-4 

 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, Parkinson hastalarında istemli hareketin mevcut olmadığı istirahat 
tremorü ele alınmıştır. Tremor işaretlerinin modellenmesinde literatürde yaygın 
kullanılan FLC-LMS ve WFLC-LMS yapıları kullanılmıştır. Her bir yapının başarımı ise 
gerçek veri kümesi üzerinde ortalama kare hata ve işaret takibi cinsinden 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler, her iki metodun Parkinson 
hastalarında gözlemlenen istirahat tremorünün modellenebilmesinde etkin bir şekilde 
kullanılabileceğini göstermiştir. Bunun yanı sıra yapılan analizler neticesinde, tremor 
işaretinin baskın frekansının bilinmediği durumlarda WFLC-LMS yapısının 
kullanılmasının daha uygun olduğunu kanısına varılmıştır. 
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Özet: DA motorlarının, farklı hızlarda çalıştırılabilmesi, ucuz oluşu ve kontrol 
kolaylığı gibi üstün özellikleri nedeniyle robotik sistemler, fabrikalar, tekstil sanayi 
ve takım tezgâhları gibi geniş bir kullanım alanı vardır. Bu çalışmada öncelikle DA 
şönt motor, MATLAB Simulink ortamında modellenmiştir. Modellenen DA şönt 
motor, farklı gerilim (Va) ve yük momenti (Ty) değerleri altında çalıştırılarak veriler 
elde edilmiştir. Elde edilen veriler, eğitim kümesi ve test kümesi olarak ikiye 
ayrılmıştır. Daha sonra yük momentinin tahmini için Adaptif Sinirsel Bulanık Mantık 
Çıkarım Sistemi (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS) tasarlanmıştır. 
Elde edilen veriler ile tasarlanan ANFIS eğitilmiş ve test edilmiştir. Eğitim işlemi için 
farklı üyelik fonksiyonları kullanılarak sonuçlar tablo halinde verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: DA şönt motor, ANFIS, Yük momenti. 

 

 

1. Giriş 
 
İndüksiyon ve senkron makineler gibi doğru akım (DA) motorları da elektromekanik 
enerji dönüşümü için kullanılmaktadır. DA motorları, hem mekanik enerjiyi elektrik 
enerjisine hem de elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilirler. DA motorlar 
günümüzde robotik sistemlerde, fabrikalarda, tekstil sanayinde ve takım tezgâhlarında 
yaygın şekilde kullanılmaktadır (Terzioğlu, 2008).   
 
Farklı yapay zekâ tekniklerinin, farklı yetenekleri vardır. Örneğin yapay sinir ağları 
sınıflandırma problemlerinde iyi iken, karar alma konusunda aynı başarıyı 
gösterememektedir. Bulanık mantık ise karar verme problemlerinde başarım 
göstermektedir. Bulanık mantığın zayıf yönü ise karar verme mekanizmasındaki 
kuralların uzman bir kişi tarafından oluşturulması gerekliliğidir. Yapay sinir ağları ve 
bulanık mantığın güçlü olduğu yönler birleştirilerek hibrit bir sistem olan Adaptif Sinirsel 
Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS) 
ortaya çıkmıştır. ANFIS, yapay sinir ağlarının öğrenme kabiliyetini ve bulanık mantığın 
karar verme becerisini kullanır (Yılmaz, 2018), (Özkan, 2015). ANFIS tahmin için 
kullanılmakla birlikte, farklı uygulamalarda kontrol amaçlı da kullanılmaktadır (Reddy, 
2017), (Gün, 2007). 
 
Bu çalışmada öncelikle DA şönt motor, MATLAB Simulink ortamında modellenmiştir. 
Simulink ortamındaki motor modeli kullanılarak eğitim kümesi ve test kümesi için veriler 
elde edilmiştir. Daha sonra yük momentinin tahmini için ANFIS tasarlanmıştır. Elde 
edilen veriler ile tasarlanan ANFIS eğitilmiş ve test edilmiştir. Farklı üyelik 
fonksiyonlarının, test başarımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
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2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada eğitim ve test kümesi için veriler elde edilirken Matlab Simulink 
ortamında tasarlanan DA şönt motor modeli kullanılmıştır. DA şönt motorun eşdeğer 
devresi Şekil 1’de verilmiştir (Yüksel, 2018).  

 
a) b) 

 
Şekil 1. DA şönt motorun a) endüvi devresi, b) uyartım devresi 

 
Motorun modellenmesi için denklem 1, denklem 2 ve denklem 3 kullanılmıştır. Elde 
edilen Matlab Simulink modeli Şekil 2’de verilmiştir.  
 

Denklem 1:  
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
=

𝑉𝑎−𝑅𝑎.𝑖𝑎−𝐸𝑎

𝐿𝑎
 

 

Denklem 2:  
𝑑𝑖𝑓

𝑑𝑡
=

𝑉𝑓−𝑅𝑓.𝑖𝑓

𝐿𝑓
 

 

Denklem 3:  
𝑑𝑤

𝑑𝑡
=

𝑘.𝑖𝑓.𝑖𝑎−𝑇𝐿−𝐵.𝑤

𝑗
 

 
Denklemlerde, Ia endüvi akımını, If uyartım akımını, Va endüvi gerilimini ve Vf uyartım 
devresi gerilimini ifade etmektedir. Bunlara ek olarak, Ea zıt emk gerilimini, k makine 
sabitini, J atalet momentini ve B sürtünme katsayısını göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 2. DA şönt motorun simulink modeli 
 

Modellenen motora ait parametreler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. DA şönt motor parametreleri 

 

Parametre Sembol Birim Değer 

Nominal Güç Pn Hp 5 

Nominal Kaynak Gerilimi Va Volt 240 

Endüvi Sargısı Direnci Ra Ohm (Ω) 0.6 

Endüvi Sargısı İndüktansı La Henry 0.012 

Atalet Momenti J kg.m2 1 

Sürtünme Katsayısı B N.m.s 0 

Uyartım Sargısı Direnci Rf Ohm (Ω) 240 

Uyartım Sargısı İndüktansı La Henry 120 

 
Şekil 2’de verilen simulink modeli kullanılarak ANFIS’i eğitmek ve test etmek için veri 
kümesi oluşturulmuştur. Veri kümesi oluşturulurken Va, Ia, w ve Ty değerleri 
kaydedilmiştir. Veri kümesi; eğitim kümesi ve test kümesi olarak ikiye ayrılmıştır. Eğitim 
kümesinde 32, test kümesinde ise 8 tane ölçüm değeri bulunmaktadır. 
 
3. Bulgular 
 
ANFIS’e giriş olarak Ia, Va ve w değerleri, çıkış olarak ise Ty değeri verilmiştir. 
Böylelikle tasarlanan ANFIS, eğitim sonucunda Ty’yi tahmin edebilmektedir. 
Tasarlanan ANFIS ağ yapısının gösterimi Şekil 3’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Tasarlanan ANFIS yapısı 
 
Tasarlanan ANFIS, 8 farklı üyelik fonksiyonu kullanılarak eğitilmiş ve test edilmiştir. 
Farklı üyelik fonksiyonları için elde edilen hata oranları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. ANFIS’ın farklı üyelik fonksiyonları ile değerlendirilmesi 
 

Üyelik 
Fonksiyonu 

MATLAB 
İsmi 

Eğitim Kümesi 
için Ortalama 
Hata Değeri 

Test Kümesi 
için Ortalama 
Hata Değeri 

Üçgen trimf 0,0035969 0,0042216 

Yamuk trapmf 0,76698 1,974 

Çan Eğrisi Şekilli gbellmf 0,023735 0,066508 

Gauss gaussmf 0,022214 0,060301 

Gauss 
Kombinasyonu 

gauss2mf 0,26195 2,1968 

∏ Şekilli pimf 0,76783 3,6247 

Sigmoid dsigmf 0,50517 3,2132 

Sigmoid 
Kombinasyonu 

psigmf 0,50517 3,2132 

 
Tablodan da görüldüğü gibi en düşük hata değerine sahip üyelik fonksiyonu trimf iken, 
en yüksek hata değerine sahip üyelik fonksiyonu pimf’dir. Trimf üyelik fonksiyonuna 
için eğitim kümesine ait grafik Şekil 4’te; test kümesine ait grafik ise Şekil 5’te 
verilmiştir. Pimf üyelik fonksiyonuna için eğitim kümesine ait grafik Şekil 6’da; test 
kümesine ait grafik ise Şekil 7’de verilmiştir. Burada tahmin edilmeye çalışılan Ty yük 
momenti 14 ile 35 Nm arasında değişmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Trimf üyelik fonksiyonun eğitim kümesi 
 

 
Şekil 5. Trimf üyelik fonksiyonun test kümesi 
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Şekil 6. Pimf üyelik fonksiyonun eğitim kümesi 
 

 
 

Şekil 7. Pimf üyelik fonksiyonun test kümesi 
 
4. Sonuçlar 
 
Yapılan bu çalışmada, DA şönt motorun yük momentini tahmin etmek için ANFIS 
modeli tasarlanmıştır. Bu model giriş olarak olarak Ia, Va ve w olmak üzere üç giriş 
parametresi, çıkış olarak ise Ty olmak üzere bir çıkış parametresi kullanmıştır. ANFIS 
modelinin eğitim işlemi için 8 farklı üyelik fonksiyonu kullanılmıştır. En iyi başarımı 
%0.0042 hata oranı ile trimf üyelik fonksiyonu verirken, en düşük başarımı %3,6247 
hata oranı ile pimf fonksiyonu vermiştir. Böylece, ANFIS modeli eğitilirken doğru üyelik 
fonksiyonu seçiminin önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçlar, DA şönt 
motorun yük momentinin tahmin edilmesinde ANFIS modelinin kullanılabileceğini 
göstermiştir. 
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Özet: Bu çalışma, α-κ-μ sönümlü kanallarda sabit iletim gücüyle optimum hız 
adaptasyonu, optimal eşzamanlı güç ve hız adaptasyonu, sabit hızlı kanal 
dönüşümü ve sabit hız ile kesilmiş kanal dönüşümü olarak sıralanan farklı adaptif 
iletim teknikleri için kapasite analizlerini sunmaktadır. Ele alınan iletim koşulları için 
ayrı ayrı kapasite ifadeleri türetilmiş olup, bu ifadelerin doğruluğu simülasyonlarla 
kıyaslanarak gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, analitik ifadelerden bulunan 
sonuçlar ile simülasyon sonuçları oldukça uyumludur.  

Anahtar Kelimeler: Farklı adaptif iletim teknikleri; α-κ-μ sönümlü kanallar; adaptif 
iletim koşulları. 

 

1. Giriş 
 
Gezgin radyo işaretlerinin istatistiklerini tanımlayan çok sayıda dağılım mevcuttur. 
Uzun ölçekli işaret değişimini Log normal dağılımının takip ettiği bilinirken kısa ölçekli 
işaret değişimini Hoyt, Rayleigh, Rice, Nakagami-m ve Weibull gibi çok bilindik ve 
literatürde sıkça üzerine çalışmalar yapılan dağılımlar tanımlamaktadır [Simon and 
Alouini, 2004]. Bu dağılımlar kullanılarak birçok farklı telsiz iletişim sistemlerinin 
performansı için çalışmalar yapılmış, farklı analizler gerçekleştirilmiştir [Ikki and Aissa, 
2012], [Bilim vd., 2017].  
 
Telsiz iletişim sistemleri için gezgin radyo işaretlerinin istatistiklerinin tanımlanması 
oldukça önemlidir. Çünkü gerçek kanal ortamı tanımlaması ne kadar doğru yapılırsa 
iletişim sistemlerinin başarım analizlerinin doğruluğu da o kadar yüksek olacaktır. Bu 
sebeple, farklı analizler ve türetmeler doğrultusunda birçok farklı kanal ortamı 
tanımlaması, literatürde araştırmacılar tarafından sunulmuştur [Yacoub, 2007; Paris, 
2014; da Costa and Yacoub, 2007; Al-Hmood and Al-Raweshidy, 2017; Badarneh and 
Aloqlah, 2016; Li vd., 2017; Fraidenraich and Yacoub, 2006]. [Yacoub, 2007]’deki 
çalışmada, κ-μ ve η-μ olarak adlandırılan genelleştirilmiş iki adet farklı dağılım modeli 
önerilmiştir. Bu dağılım modelleri literatürde sıklıkla kullanılan ve işaret 
tanımlanmasında oldukça başarılı modellerdir. Bu çalışmadan esinlenerek, [Paris, 
2014]’te ise gölgeleme etkisinin de dahil olduğu κ-μ gölgeleme (κ-μ shadowed) olarak 
isimlendirilen farklı bir dağılım modeli geliştirilmiştir. κ-μ ve η-μ sönümlenmeli kanal 
modellerinin ortalama kanal kapasite analizi [da Costa and Yacoub, 2007]’deki 
çalışmada verilmektedir. Daha sonra, [Al-Hmood and Al-Raweshidy, 2017]’de yazarlar 
Gamma dağılımını da bu kanal modellerine adapte ederek κ-μ/Gamma ve η-μ/Gamma 
olarak adlandırılan farklı sönümlenmeli kanal modellerini önermişlerdir. Türetilen bu 
kanal modellerine ait enerji algılama uygulamaları da yine aynı çalışmada verilmiştir. 
 
Öte yandan α-η-μ olarak isimlendirilen üç parametreli sönümlenme modeline ait 
kapsamlı bir çalışma ise [Badarneh and Aloqlah, 2016]’da sunulmuştur. Buradaki 
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çalışmada, α-η-μ sönümlü bir telsiz kanalın servis dışı kalma olasılığı, bit hata olasılığı 
ve kanal kapasitesi analizleri sunulmuştur. Dört farklı parametre ile diğer popüler kanal 
modellerini içeren daha geniş kapsamlı bir sönümlenme modeli ise α-η-κ-μ dağılımıdır 
ve bu kanalın kanal kapasitesi analizi ise [Li vd., 2017]’deki çalışmada verilmiştir. 
 
Yukarıda bahsi geçen kanal yapılarından farklı olan α-κ-μ kanal modeli ilk olarak 
[Fraidenraich and Yacoub, 2006]’daki çalışmada sunulmuştur. [Bhatt and Soni, 2018] 
ve [Salahat and Hakam, 2014]’deki çalışmalarda sırasıyla, bu kanala ait enerji algılama 
ve ortalama bit hata oranı analizleri gerçekleştirilmiştir. α-κ-μ kanalına ait ortalama 
kanal kapasitesi analizi [Salahat and Hakam, 2014]’teki çalışma verilmiştir. Ancak 
[Salahat and Hakam, 2014]’teki çalışmada farklı adaptif iletim protokolleri ele 
alınmamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada sabit iletim gücüyle optimum hız adaptasyonu 
(optimal rate adaptation with constant  transmit power, ORA), optimal eşzamanlı güç 
ve hız adaptasyonu (optimal simultaneous power and rate adaptation, OPRA), sabit 
hızlı kanal dönüşümü (channel inversion with fixed rate, CIFR) ve sabit hız ile kesilmiş 
kanal dönüşümü (truncated channel inversion with fixed rate, TCIFR) olarak bilinen 
farklı adaptif iletim teknikleri ile α-κ-μ kanal modeli için kapsamlı bir kanal kapasite 
analizi sunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda dört adet farklı kapasite ifadesi kapalı 
formda türetilmiştir. Türetilen ifadeler farklı senaryolarla ele alınarak kapasite eğrileri 
çizdirilmiştir. Tüm bunlara ilaveten, türetilen kapasite ifadelerinin doğruluğu bilgisayar 
simülasyonları ile gösterilmiştir. Buna göre, ele alınan senaryolardaki analitik sonuçlar 
ile simülasyon sonuçlarının tam bir uyum içerisinde olduğu gösterilmiştir. 
 

2. α-κ -μ  Dağılımı ve Özellikleri 

 
Bir sönümlü kanalın küçük ölçekli değişimlerini temsil etmekte oldukça başarılı olan α-
κ-μ dağılımı, genelleştirilmiş bir dağılımdır [Fraidenraich and Yacoub, 2006]. 
Dağılımdaki α, κ ve μ parametrelerinin ayarlanması ile farklı sönümlü kanal modelleri 
elde edilebilmektedir. Bu durum genelleştirilmiş kanal modellerinin kullanım 
avantajlarından en önemlisidir. Bu sayede α-κ-μ gibi bir sönümlü kanal modelinde bir 
iletişim sisteminin analizi gerçekleştirilirse, uygun parametre değişimleri ile diğer kanal 
ortamlarındaki performansları da elde edilecektir. α-κ-μ kanal modeli için: α=2, κ=0, 
μ=1 alınırsa Rayleigh sönümlenmesi, α=2, κ=k, μ=1 alınırsa Rice, α=2, κ=0, μ=0.5 
olarak ayarlanırsa tek taraflı Gaussian, α=2, κ=κ, μ=μ alınırsa κ-μ sönümlenmesi, α=α, 
κ=0, μ=μ şeklinde değer verilirse α-μ sönümlenmesi, α=c, κ=0, μ=1 olarak 
değerlendirilirse Weibull ve α=2, κ=0, μ=m alınırsa Nakagami-m sönümlenmesi elde 
edilir. Normalize edilmiş zarfı P ve zarfı R olan bir α-κ-μ sönümlü işaretin olasılık 
yoğunluk fonksiyonu (probability density function, PDF) aşağıda verildiği gibidir: 
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          (1) 

 

Burada  vI   birinci türden modifiye edilmiş Bessel fonksiyonu [Gradshteyn and Ryzhik, 

2007] ve 0  . α-κ-μ sönümlü bir işaretin birikimli dağılım fonksiyonu (cumulative 

distrubution function, CDF) ise 
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           (2) 

 

şeklindedir. Burada  Q   Marcum fonksiyonudur. Anlık işaret gürültü oranı (signal-to-

noise ratio, SNR) dönüşümü ve  vI   için seri açılımı kullanılarak anlık SNR’nin,  , 

PDF’si eşitlik (3)’te verildiği gibi ifade edilir: 
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Burada     Gamma fonksiyonu,   ortamın doğrusallığını tanımlayan parametre,   

baskın bileşenlerin toplam gücü ile saçılan dalgaların toplam gücü arasındaki oranı 
belirleyen parametre ve   ise çoklu yol kümelerinin toplam sayısını belirleyen 

parametredir.   ortalama SNR’yi belirtmektedir. 

 

3. Kapasite Analizleri 
 
 

A. Sabit İletim Gücüyle Optimum Hız Adaptasyonu Analizi 
 
Bu alt başlıkta sabit iletim gücüyle optimum hız adaptasyonu (ORA) analizi 
sunulmaktadır. ORA matematiksel olarak aşağıdaki gibidir [Alouini and Goldsmith, 
1999]: 
 

   2
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 ORAC f d            (4) 

 

Buna göre, eşitlik (3)’te verilen PDF ifadesi (4)’te yerine yazılır, 
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integralini çözmek için [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (1.512.3)] ve [Gradshteyn 
and Ryzhik, 2007, eşitlik (1.111)] açılımları kullanırsa  
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elde edilir. Eşitlik (6)’daki W2 integralini çözmek için yine [Gradshteyn and Ryzhik, 

2007, eşitlik (1.111)]’deki açılımından faydalanılır. Tekrardan 1 x t  değişken 
dönüşümü yapılır ve [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (3.478.1)] yardımı ile W2 
için çözüm bulunur. W2 ve W1 yerine konulursa 
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olarak türetilir. 
 
B. Optimal Eşzamanlı Güç ve Hız Adaptasyonu Analizi 
 
Bu kısımda optimal eşzamanlı güç ve hız adaptasyonu (OPRA) analizi verilmektedir. 
Buna göre OPRA şu şekilde tanımlanır [Alouini and Goldsmith, 1999]: 
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elde edilir. [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (3.381.9)] kullanılarak eşitlik (10)’daki 
ifade  
 

 1 0

0 0

1
1 , 

  
    

 

     
           

 
m q l

l
l m qq

l m

l m q l
C q

m ql
       (11) 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  847 
 

olarak çözülür. Burada  ,    üst tamamlanmamış Gamma fonksiyonudur. 
2C  

integralinin çözümü ise yine [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (3.381.9)]’deki 
formattadır ve 
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şeklinde elde edilir. Eşitlik (11) ve (12)’de bulunan çözümler (9)’da yerine yazılarak, 
eşitlik (13) ile verilen OPRA ifadesi elde edilmiştir: 
 

 
0

0 0

0 0 0

,
1 1

1 ln ,
ln 2



  



 
     

  
   
 

   
                       



  

q
q

l
l m pq

OPRA m q l
k l m

q

m q l

l q q
C A p

m pl
q

  (13) 

   

C. Sabit Hızlı Kanal Dönüşümü Analizi 
 
Sabit hızlı kanal dönüşümü (CIFR) analitik olarak eşitlik (14) ile hesaplanmaktadır 
[Alouini and Goldsmith, 1999]. 
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haline dönüşür. [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (3.381.10)] ve [Gradshteyn and 
Ryzhik, 2007, eşitlik (8.356.3)] kullanılarak eşitlik (15)’teki J integralinin çözümü 
aşağıdaki gibi bulunur: 
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(16)’da verilen çözüm eşitlik (14)’te yerine konulursa, 
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şeklinde türetilir. 
 
D. Sabit Hız ile Kesilmiş Kanal Dönüşümü Analizi 
 
Son olarak, bu alt başlıkta sabit hız ile kesilmiş kanal dönüşümü (TCIFR) analizi 
yapılmıştır. Bu sebeple TCIFR hesaplaması [Alouini and Goldsmith, 1999] 
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elde edilir. Eşitlik (19) için [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (3.381.9)], eşitlik (20) 
için ise [Gradshteyn and Ryzhik, 2007, eşitlik (3.381.8)] kullanılıp, eşitlik (18)’de yerine 
yazılarak, 

TCIFRC  ifadesi şu şekilde türetilmiştir: 
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Burada  ,    alt tamamlanmamış Gamma fonksiyonudur. 

 
4. Bulgular 
 
Bu bölümde α-κ-μ sönümlü kanallarda ORA ve OPRA değerlendirmeleri için sırasıyla 
eşitlik (7) ve (13) kullanılırken, CIFR ve TCIFR için ise eşitlik (17) ve (21) kullanılmıştır. 
Şekil 1’in (a) kısmında ORA, (b) kısmında ise OPRA sonuçları verilmiştir. α-κ-μ 
sönümlü kanalda α, κ ve μ parametre değerlerinin ayarlanması ile ORA için Rayleigh, 
Weibull (c=3) ve Nakagami-m (m=5) sonuçları gösterilmiştir. 
 
Görüldüğü üzere, sönümlenme değeri 3 olan Weibull durumuna ait ORA performansı 
Rayleigh durumuna ait ORA performansından daha iyidir. Aynı sonuç OPRA için de 
geçerli olup 

0  kesim SNR seviyesi değeri arttıkça performans beklenildiği gibi 

kötüleşmektedir. 
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Şekil 1. α-κ-μ sönümlü kanalların ORA (a) ve OPRA (b) sonuçları 
 

Öte yandan, Şekil 2’nin (a) bölümünde CIFR, (b) bölümünde ise TCIFR sonuçları 
verilmektedir. CIFR sonuçlarında yine Weibull (c=3 ve 6) ile Nakagami-m (m=3) 
durumları verilmiştir. Burada da Weibull durumları için sönümlenme parametresinin 
değeri arttıkça performansın iyileştiği gözlenmektedir. Bu durum TCIFR sonuçlarında 
da açık bir şekilde görülmektedir. Bütün bunlara ek olarak, verilen tüm sonuçlarda 
(Şekil 1 ve 2) eşitlik (7), (13), (17) ve (21)’de türetilen bütün ifadelerin sonuçları ile 
simülasyon sonuçlarının oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. 
 

 
 

Şekil 2. α-κ-μ sönümlü kanalların CIFR (a) ve TCIFR (b) sonuçları. 
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5. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, α-κ-μ sönümlenmesi kullanılarak sırasıyla ORA, OPRA, CIFR ve TCIFR 
adaptif iletim teknikleri için kapasite analizleri sunulmuştur. Yapılan analizler ile her bir 
adap 
tif iletim tekniği için analitik ifade türetmeye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Türetilen 
bu ifadelerin doğruluğu simülasyonlarla sonuçlar kısmında gösterilmiştir. Ayrıca, 
sonuçlarda α-κ-μ sönümlenmesinin esnekliğinden faydalanılarak Rayleigh, Weibull ve 
Nakagami-m gibi diğer sönümlenme durumları da analiz edilmiş ve bu durumlara ait 
kapasite eğrileri de verilmiştir.  
 

Kaynaklar  

 Al-Hmood H. and Al-Raweshidy H. (2017). Unified modeling of composite κ-
μ/gamma, η-μ/gamma, and α-μ/gamma fading channels using a mixture gamma 
distribution with applications to energy detection. IEEE Antennas Wireless 
Propag. Lett., 16 pp.104–108. 

 Alouini, M.S. and Goldsmith, A. (1999). Capacity of Rayleigh fading channels 
under different adaptative transmission and diversity combining techniques. 
IEEE Trans. Veh. Technol., 48(4) pp.1165–1181. 

 Badarneh, O. S., and Aloqlah, M. S. (2016). Performance analysis of digital 
communication systems over α−η−μ fading channels. IEEE Trans. Veh. 
Technol., 65(10) pp. 7972–7981. 

 Bhatt, M. and Soni, S. K. (2018). Energy detection over unified α-η-μ and α-κ-μ 
fading channels. in Proc. Second International Conference on Inventive 
Communication and Computational Technologies, pp. 1269-1272. 

 Bilim, M., Kapucu, N., Develi, I. (2017). Cooperative IDMA systems with 
regenerative relays over Weibull fading channels: outage probability and error 
analysis. IET Commun., 11(7) pp. 993-999. 

 da Costa, D. B. and Yacoub, M. D. (2007). Average channel capacity for 
generalized fading scenarios. IEEE Commun. Lett., 11(12) pp. 949–951. 

 Fraidenraich G. and Yacoub, M. D. (2006). The α-η-μ and α-κ-μ fading 
distributions. in Proc. IEEE Ninth International Symposium on Spread Spectrum 
Techniques and Applications, pp. 16–20. 

 Gradshteyn, I. S. and Ryzhik, I. M. (2007) Table of Integrals Series, and 
Products. 7th ed. San Diego, CA: Academic.  

 Ikki, S. and Aissa, S. (2012). Performance analysis of amplify-and-forward 
relaying over Weibull-fading channels with multiple antennas. IET Commun., 
6(2) pp. 165-171. 

 Li, X., Chen, X., Zhang, J., Liang, Y., Liu, Y. (2017). Capacity analysis of α-η-κ-
μ fading channels. IEEE Commun. Lett., 21(6) pp. 1449–1452. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  851 
 

 Paris, J. F. (2014) Statistical characterization of κ−μ shadowed fading channels. 
IEEE Trans. Veh. Technol., 63(2) pp. 518–526. 

 Salahat, E. and Hakam, A. (2014) Performance analysis of α-η-μ and α-κ-μ 
generalized mobile fading channels. in Proc. 20th European Wireless 
Conference European Wireless, pp. 1-6. 

 Simon, M. K. and Alouini, M.-S. (2004) Digital Communication Over Fading 
Channels. 2nd ed. New York: Wiley. 

 Yacoub, M. D. (2007). The κ-μ distribution and the η-μ distribution. IEEE 
Antennas Propag. Mag., 49(1) pp. 68–81. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  852 
 

ASM’lerin Rotor Direnci Kestirimi için Yenileme-Tabanlı Uyarlamalı 
Genişletilmiş Kalman Filtresi Tasarımı 

Remzi İNAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
rinan@ohu.edu.tr  

 
Özet: Bu çalışmada, asenkron motorların (ASM’lerin) anma hızının üzerindeki alan 
zayıflama bölgesinde hız-algılayıcılı doğrudan vektör kontrolünün (DVK’sının) 
sağlanabilmesi için stator akımının ve rotor akısının stator duran eksen takımı 
bileşenlerini ve rotor direnci kestirimini sağlayan yenileme-tabanlı uyarlamalı 
genişletilmiş Kalman filtresi (YTGKF) tasarımı gerçekleştirilmiştir. YTGKF’de, 
sistem ve ölçme gürültü matrislerinin deneme-yanılma ya da sezgisel yöntemlerle 
belirlendiği geleneksel GKF yöntemlerinin aksine, sistem gürültü matrisi uyarlamalı 
bir yapı ile ASM’nin çalışma koşullarına bağlı olarak belirlenmiştir. Sistem ve ölçme 
gürültü matrislerinin her ikisinin birlikte uyarlamalı bir yapı ile belirlenmesinde 
meydana gelen ıraksama probleminin çözümü için yalnızca sistem gürültü 
matrisinin uyarlamalı bir yapı ile belirlenmesi tercih edilmiştir. Ayrıca mıknatıslama 
endüktansında akı zayıflamasına bağlı olarak meydana gelen değişimler de harici 
bir çevrim-içi mıknatıslama endüktansı kestiricisi ile belirlenmiştir. Böylelikle iki 
farklı kestirim yöntemi kullanılarak karma bir kestirici yöntemi elde edilmiş olup 
stator akımının ve rotor akısının stator duran eksen takımı bileşenleri ile birlikte 
özellikle alan zayıflama bölgesinde meydana gelen rotor zaman sabiti değişimi 
kestirilmiştir. Önerilen karma kestirim yönteminin takip başarımı ASM’nin hız-
algılayıcılı DVK yöntemi üzerinde benzetim ortamında test edilmiştir. Elde edilen 
benzetim sonuçları önerilen sürücü sisteminin kontrol ve kestirim başarımının 
tatmin edici bir seviyede olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motor, Yenileme-tabanlı uyarlamalı genişletilmiş 
Kalman filtresi, Alan zayıflama bölgesi, Rotor zaman sabiti. 

Innovation-Based Extended Kalman Filter Design for the Rotor Resistance 
Estimation of Induction Motors 

Abstract: In this study, an innovation-based adaptive extended Kalman filter 
(IBEKF) is designed for the estimations of changes of rotor resistance with the 
stator stationary components of stator current and rotor flux in order to provide the 
direct vector control (DVC) of induction motors (IMs) with-speed sensor in field 
wekanening region which occurs over the rated speed. Conversely to the 
conventional GKF methods, where the system and measurement noise matrices 
are determined by trial-and-error or heuristical methods, the system noise matrix is 
determined by an adaptive structure according to the operation conditions of IM in 
IBEKF. It is preferred to determine only the system noise matrix by an adaptive 
mechanism in order to avoid the divergence problem which occurs when the 
determination of the system and measurement noise matirces together. In addition, 
changes in the magnetization inductance due to flux weakening are also 
determined by an external online magnetization inductance estimator. Thus, a 
hybrid estimator method is obtained by using two different estimation methods. 
With the proposed hybrid estimation mehtod, the stator stationary axis components 
of stator current and rotor flux and rotor time constant which changes especially in 
field weakening region are estimated. The tracking performance of the proposed 
hybrid estimation method is tested in simulation on the DVC of the IM with speed-
sensor. The simulation results represent that the proposed drive system has 
satisfactory control and estimation performances. 

Keywords: induction motor, innovation-based extended Kalman filter, field 
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weakening region, rotor time constant. 

 

1. Giriş 
 
Asenkron motorun (ASM’nin) hız-algılayıcılı doğrudan vektör kontrolünde (DVK’sında) 
akı bilgisinin ölçülmesi ASM’ye sonradan yapılan fiziksel müdahaleler gerektirmekte 
olup, akı bilgisinin ölçülmesi yerine gözlemlenmesi ya da kestirilmesi tercih 
edilmektedir. Akı bilgisinin gözlemlenmesi ya da kestirilmesi amacı ile önerilen 
gözlemleyici/kestirici yöntemlerinin ise diğer durum ve parametre değişimlerine karşı 
da duyarlı olduğu bilinmektedir. Özellikle alan zayıflama bölgesinde çalışma 
esnasında, rotor sıcaklığına ve frekansa bağlı olarak rotor direncinde (𝑅𝑟’de) meydana 
gelen değişimler (İnan ve Barut, 2014) ve yüksek stator frekansı, ASM’nin alan 
yönlendirme koşulunun gerçekleştirilmesini bir hayli zorlaştırmaktadır. Ayrıca, anma 
hızının (𝑛𝑏’nin) altındaki hız bölgesinde, akı seviyesi ve mıknatıslama endüktansı (𝐿𝑚) 

anma değerlerinde (|�⃗� 𝑏| ve 𝐿𝑚𝑏) sabit tutularak ASM’nin DVK’sı sağlanırken, alan 
zayıflama bölgesinde ise ASM’nin DVK’sı, akı seviyesinin ASM’nin rotor mekanik 
açısal hız (𝜔𝑚) bilgisiyle ters orantılı bir şekilde zayıflatılması ile sağlanmaktadır. Alan 
zayıflama bölgesinde meydana gelen akı zayıflaması, ASM’deki manyetik doyum 
etkisine bağlı olarak 𝐿𝑚’nin artmasına neden olmaktadır. (Huang ve Liaw, 2003; Shin 
ve Hyun, 2003; Matsue ve Kubota, 1991; Klaes, 1993). Bu nedenle, alan zayıflatma 
işlemi sırasında, ASM’nin rotor zaman sabitinin (𝜏𝑟) doğru şekilde bilinmesi gerekliliği 

nedeni ile  𝐿𝑚 ve  𝑅𝑟 eş-zamanlı olarak kestirilmelidir. ASM’lerin durum ve parametre 
kestirimi için literatürde modele uyarlamalı sistem (Kumar vd., 2015), tam-dereceli 
gözlemleyici (Qu vd., 2014), genişletilmiş Luenberger gözlemleyicisi (Jouili vd., 2012), 
kayma-kipli gözlemleyici (Zaky vd., 2018), genişletilmiş Kalman filtresi (GKF) (Barut 
vd., 2012) gibi model tabanlı kestirim yöntemleri önerilmiştir. Olasıl tabanlı GKF 
kestiricisinin aksine sistem ve ölçme gürültülerini hesaba katmamaları nedeni ile 
belirgin tabanlı gözlemleyicilerin kestirim başarımları olasıl tabanlı GKF yöntemine 
göre daha düşüktür. Ancak GKF’lerin kestirim başarımı ise sistem ve ölçme gürültüsü 
kovaryans matrislerinin (𝐐 ve 𝐑’nin) doğru belirlenmesine bağlıdır. Bu matrisleri 
belirlemek için literatürde farklı yöntemler önerilmiş olup iki grupta ele alınabilmektedir. 
İlk grup 𝐐 ve 𝐑’yi sabit olarak kabul etmekte iken ikinci grup 𝐐 ve 𝐑’nin dinamik bir yapı 
sergilediğini kabul etmektedir (Zerdali, 2018). İlk grupta, 𝐐 ve 𝐑’nin değerleri deneme-
yanılma yöntemi (Barut vd., 2012; Alonge vd., 2015; Demir ve Barut, 2018) ya da 
sezgisel eniyileme yöntemleri (Zerdali ve Baut, 2017) ile çevrim-dışı olarak 
belirlenmektedir. Ancak bu yöntemlerin zaman alıcı olması ve belirlenen sabit 
değerlerin ASM’nin çalışma koşullarından etkilenmesi bu yöntemin olumsuzluklarını 
oluşturmaktadır. İkinci grupta ise GKF yönteminin kestirim başarımının iyileştirilmesine 
yönelik olarak 𝐐 ve 𝐑’nin dinamik olarak sürekli güncellenmesi amacı ile Aydın vd. 
(2014)’de bulanık mantık-tabanlı bir dinamik yapı, Mohamed ve Schwarz (1999), 
Almagbile vd. (2010), Yin vd. (2014), Yin vd. (2016) ve Yin vd. (2017)’de uyarlamalı 
sönümleme yaklaşımını, çoklu model-tabanlı uyarlamalı kestirim yaklaşımını ve 
yenileme ya da kalıntı-tabanlı yaklaşımı kullanan uyarlamalı GKF (UGKF) yöntemleri 
önerilmiştir. 𝐐 ve 𝐑‘nin bulanık mantık-tabanlı dinamik bir yapı ile güncellendiği 
yöntemlerin tasarımı hem zaman alıcı hem de uzmanlık gerektirmesi nedeni ile UGKF 
yöntemleri tercih edilmektedir. Uyarlamalı sönümleme yaklaşımı-tabanlı UGKF 
yönteminin içerdiği hesap yoğunluğu ve çoklu model-tabanlı uyarlamalı kestirim 
yaklaşımının kullanıldığı UGKF yönteminde birden fazla GKF yönteminin paralel 
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çalıştırılması gerekliliği nedeni ile oluşan hesap yükünün getirdiği olumsuzluklar bu 
yaklaşımların tasarımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca Almagbile vd. (2010)’da belirtildiği 
üzere 𝐐 ve 𝐑’nin eş-zamanlı olarak güncellenmesi ıraksama ve takip problemine 
neden olacağından ve Zerdali (2018)’de belirtildiği gibi 𝐑 matrisinin hesaplanabilir 
olması nedeni ile yalnızca 𝐐 matrisinin güncellenmesi tercih edilmektedir.  
 
Bu çalışmada, ASM’nin stator akımının 𝛼𝛽 −stator duran eksen takımı bileşenlerinin 
(𝑖𝑠𝛼 ve 𝑖𝑠𝛽), rotor aksının duran eksen takımı bileşenlerinin (𝜑𝑟𝛼 ve 𝜑𝑟𝛽) ve  𝑅𝑟’nin 

kestirilmesi için diğer UGKF yaklaşımlarına göre daha az hesap yükü gerektiren 
yenileme-tabanlı uyarlamalı GKF (YTGKF) yöntemi tasarlanmıştır. ASM’nin özellikle 
alan zayıflama bölgesindeki kontrolünde bilinmesi gerekli olan 𝜏𝑟’nin de kestirilmesi 
için İnan vd. (2018), Levi vd. (2000), Zaky vd. (2008), Zaky vd. (2009) ve Dybkowski 
ve Orlowska-Kowalska (2010)’da önerilen çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi kullanılmıştır. 
Önerilen çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisinde ölçülen stator gerilimlerinin duran eksen takımı 
bileşenleri (𝑣𝑠𝛼 ve 𝑣𝑠𝛽) ile birlikte ASM’nin ters mıknatıslama eğrisi kullanılarak 𝐿𝑚 

değeri çevrim-içi olarak kestirilmiştir. Burada kullanılan ters mıknatıslama eğrisi, 

mıknatsılama akımının (𝑖 ̇𝑚’nin) birime indirgenmiş (per-unit) (|𝑖 ̇𝑚|𝑝𝑢) bir analitik 

fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Mıknatıslama eğrisini ifade eden analitik fonksiyon, 
ASM’nin mıknatıslama akısının (|�⃗� 𝑚|) birime indirgenmiş (per-unit) değeri (|�⃗� 𝑚|𝑝𝑢) 

kullanılarak belirlenmiştir. Böylelikle 𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝑅𝑟 ve 𝐿𝑚 kestiriminin 

gerçekleştirildiği karma (hybrid) bir kestirim yöntemi ile birlikte ASM’nin özellikle alan 
zayıflama bölgesinde yüksek kontrol başarımına sahip olan hız-algılayıcılı DVK’sı 
gerçekleştirilmiştir. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Asenkron Motorun Genişletilmiş Dinamik Modeli 
 
ASM’nin stator duran eksen takımındaki rotor akısı temelli dinamik modeli, (1) ve (2) 
eşitliklerinde sunulmuştur. 
 
𝐱𝑘+1 = 𝐟𝑒(𝐱𝑘, 𝐮𝑘) + 𝐰  

          = 𝐀(𝐱𝑘)𝐱𝑘 + 𝐁𝐮𝑘 +  𝐰             (1) 
 
𝐳𝑘 = 𝐡(𝐱𝑘) + 𝐯  

      = 𝐇𝑘𝐱𝑘 + 𝐯               (2) 
 
Burada, 𝐱𝑘 ayrık durum vektörünü, 𝐟𝑒 durum ve girişlerin doğrusal olmayan 
fonksiyonunu, 𝐀 sistem matrisini, 𝐁 giriş matrisini, 𝐮𝑘 giriş vektörünü, 𝐡 çıkış 

fonksiyonunu, 𝐇𝑘 ölçüm matrisini, 𝐰 ve 𝐯 sırasıyla sistem ve ölçme gürültüsünü ifade 
etmektedir. 
 
(1) ve (2)’de genel ifadesi verilen rotor akısı temelli ASM modelinin ayrıntılı gösterimi 
aşağıda verilmiştir. 
 
𝐱𝑘 = [𝑖𝑠𝛼,𝑘 𝑖𝑠𝛽,𝑘 𝜑𝑟𝛼,𝑘 𝜑𝑟𝛽,𝑘 𝑅𝑟,𝑘]𝑇  
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𝐀(𝐱𝑘) =

[
 
 
 
 
 
−(𝑎1 + 𝑐1,𝑘𝐿𝑚,𝑘𝑎2) 0 𝑐1,𝑘𝑎2 𝑐2,𝑘𝑎3 0

0 −(𝑎1 + 𝑐1,𝑘𝐿𝑚,𝑘𝑎2) −𝑐2,𝑘𝑎3 𝑐1,𝑘𝑎2 0

𝑐1,𝑘𝑎4 0 −𝑐1,𝑘𝑎4 −𝑝𝑝𝜔𝑚,𝑘 0

0 𝑐1,𝑘𝑎4 𝑝𝑝𝜔𝑚,𝑘 −𝑐1,𝑘𝑎4 0

0 0 0 0 1]
 
 
 
 
 

  

𝐁 =

[
 
 
 
 
𝑏1 0
0 𝑏1
0 0
0 0
0 0 ]

 
 
 
 

 , 𝐮𝑘 = [
𝑣𝑠𝛼,𝑘
𝑣𝑠𝛽,𝑘

], 𝐳𝑘 = [
𝑖𝑠𝛼,𝑘
𝑖𝑠𝛽,𝑘

], 𝑯𝑘 = [
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0

] 

 

Burada 𝐀(𝐱𝑘) ve 𝐁 matrislerinde kullanılan katsayılar, 𝑎1 = 𝑅𝑠 𝐿𝜎⁄ , 𝑎2 = 1 𝐿𝑟
2𝐿𝜎⁄ , 𝑎3 =

𝑝𝑝 𝐿𝜎𝐿𝑟⁄ , 𝑎4 = 1 𝐿𝑟⁄ , 𝑏1 = 1 𝐿𝜎⁄ , 𝑐1,𝑘 = 𝑅𝑟,𝑘𝐿𝑚,𝑘, 𝑐2,𝑘 = 𝐿𝑚,𝑘𝜔𝑚,𝑘’dır. Ayrıca 𝑅𝑠 ve 𝐿𝑠 

sırasıyla stator direncini ve endüktansını, 𝐿𝑟 stator tarafına indirgenmiş rotor 
endüktansını, 𝐿𝜎 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚

2 /𝐿𝑟
′  stator geçici endüktansını, 𝑝𝑝 kutup çiftini, 𝑣𝑠𝛼 ve 𝑣𝑠𝛽 

motora uygulanan stator gerilimlerinin duran eksen takımı bileşenlerini ifade 
etmektedir. Ayrıca Tablo 1’de sunulan ASM modeline ait parametrelerde de, 𝐵𝑡 
ASM’nin ve yükün toplam viskoz sürtünme terimini, 𝐽𝑡 ASM’nin ve yükün toplam 
eylemsizliğini ifade etmektedir. 
 

Tablo 1. ASM modeline ait anma değerleri 
 

𝑃 [kW] 𝑓 [Hz] 𝑉 [V] 𝐼 [A] 𝑝𝑝 𝑛𝑚 [dev/dk] 𝑡𝐿 [Nm] 

2.2 50 380 5.5 3 1000 20 

𝑅𝑠 [Ω] 𝑅𝑟 [Ω] 𝐿𝑙𝑠 [H] 𝐿𝑙𝑟 [H] 𝐿𝑚 [H] 𝐽𝑇 [kg.m2] 𝛽𝑇 [Nm/(rad/sn)] 

3.03 2.53 0.0116 0.0174 0.1269 0.055 0 

 
2.2.Yenileme-Tabanlı Genişletilmiş Kalman Filtresi Tasarımı 
 
Bu çalışmada, ASM’nin hız-algılayıcılı DVK’sında 𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽 ve 𝑅𝑟 kestirimlerinin 

gerçekleştirilmesi amacı ile yeni model tabanlı girişlere sahip olan YTGKF yöntemi 
önerilmiştir. YTGKF yönteminin geleneksel GKF yöntemlerinden farkının anlaşılması 
amacı ile öncelikle geleneksel GKF eşitlikleri aşağıda verilmiştir: 
 

𝐅𝑘+1|𝑘 =
𝜕𝐟e(𝐱𝑘,𝐮𝑘)

𝜕𝐱𝑘
|𝐱𝑘=�̂�𝑘              (3) 

 
�̂�𝑘+1
− = 𝐟e(�̂�𝑘, 𝐮𝑘+1)               (4) 

 

𝐏𝑘+1
− = 𝐅𝑘+1|𝑘𝐏𝑘𝐅𝑘+1|𝑘

𝑇 + 𝐐𝑘             (5) 

 

𝐊𝑘+1 = 𝐏𝑘+1
− 𝐇𝑘

𝑇[𝐇𝑘𝐏𝑘+1
− 𝐇𝑘

𝑇 + 𝐑𝑘]
−1            (6) 

 
�̂�𝑘+1 = �̂�𝑘+1

− + 𝐊𝑘+1(𝐳𝑘+1 − 𝐇𝑘�̂�k+1
− )            (7) 

 
𝐏𝑘+1 = 𝐏𝑘+1

− − 𝐊𝑘+1𝐇𝑘𝐏𝑘+1
−              (8) 
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Burada, 𝐅, durum ve girişlerin doğrusal fonksiyonudur. 𝐇𝑘, ölçüm eşitliğinin doğrusal 
fonksiyonudur. 𝐏𝑘

− ve 𝐏𝑘, sırasıyla önceki ve sonraki durum ve parametre kestirim 

hatasının kovaryans matrisleridir. 𝐊𝑘, Kalman kazancıdır. 𝐳𝑘, ölçüm vektörüdür. �̂�𝑘, 
kestirilen durum ve parametrelerin vektörüdür. 
 
YTGKF’de, 𝐑 matrisi Laroche vd. (2008)’de belirtildiği gibi hesaplanarak 

belirlenebilirken, 𝐐 matrisi de, belirlenen 𝐑 matrisinin kullanılması ile sürekli 
güncellenebilmektedir. Böylelikle her iki matrisin eş-zamanlı olarak belirlenmesi 
durumunda ortaya çıkan ıraksama ve takip problemi ortadan kaldırılmaktadır.  
 
Geleneksel GKF’den farklı olarak YTGKF’de 𝐐 matrisinin güncellenmesini içeren 
ifadeler (9)-(11)’de verilmiştir (Zerdali, 2018). Yenileme artığının (innovation residual) 
ortak değişintisinin (covariance) kestirimi, 𝑁 genişliğindeki bir pencere için önceki artık 
dizinin ortalaması alınarak elde edilmektedir: 
 

�̂�𝐯𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝐯𝒋𝐯𝑗

𝑇𝑘
𝑗=𝑗0

                (9) 

 
Burada; 
 
𝐯𝒌 = 𝐳𝑘 −𝑯𝑘�̂�𝑘+1             (10) 
 
olarak tanımlanmaktadır. 𝐯𝒌, Kalman filtresindeki yenileme artığıdır. (9)’da 𝑗0 = 𝑘 −
𝑁 + 1 olarak belirlenmekte olup kestirim penceresindeki dizinin ilk örneklemesidir. 
Böylelikle sistem gürültüsünün kestirimi aşağıdaki gibi sağlanmaktadır: 
 

�̂�𝑘 = 𝐊𝑘+1�̂�𝐯𝑘𝐊𝑘+1
𝑇              (11) 

 
Ayrıca önerilen YTGKF kestiricisinin kararlılığı Zerdali, (2018)’de analiz edilerek kararlı 
bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. 
 
2.3. Mıknatıslama Endüktansı Kestiricisinin Tasarımı 
 
Bu çalışmada, 𝐿𝑚 değişimlerinin hem kontrol hem de YTGKF algoritmasına 
güncellenebilmesi amacı ile Inan vd. (2018)’de önerilen çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi 
kullanılmıştır ve bu kestirici ise Levi vd. (2000), Zaky vd. (2008), Zaky vd. (2009) ve 

Dybkowski ve Orlowska-Kowalska (2010)’da önerilen |𝑖 ̇𝑚|(𝑝𝑢)’nin analitik fonksiyonu 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu analitik fonksiyonda kullanılan. �⃗� 𝑚’nin stator duran 
eksen takımı bileşenleri (𝜑𝑚𝛼 ve 𝜑𝑚𝛽) aşağıdaki gibi elde edilmektedir: 

 
𝜑𝑚𝛼 = 𝜑𝑠𝛼 − 𝐿𝑙𝑠𝑖𝑠𝛼             (12) 
 
𝜑𝑚𝛽 = 𝜑𝑠𝛽 − 𝐿𝑙𝑠𝑖𝑠𝛽             (13) 

 

|�⃗� 𝑚| = √𝜑𝑚𝛼2 + 𝜑𝑚𝛽
2             (14) 

 

�̂�𝑠,𝛼𝛽 = 𝐿𝑠𝑖̇̂𝑠,𝛼𝛽 + 𝐿𝑚𝑖̇̂𝑟,𝛼𝛽            (15) 
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�̂�𝑟,𝛼𝛽 = 𝐿𝑟
′ 𝑖̇̂𝑟,𝛼𝛽 + 𝐿𝑚𝑖̇̂𝑠,𝛼𝛽            (16) 

 

�̂�𝑚𝛼 = (
𝐿𝑚

𝐿𝑟
′ �̂�𝑟𝛼 + 𝐿𝜎𝑖̇̂𝑠𝛼) − 𝐿𝑙𝑠𝑖𝑠𝛼           (17) 

 

�̂�𝑚𝛽 = (
𝐿𝑚

𝐿𝑟
′ �̂�𝑟𝛽 + 𝐿𝜎𝑖̇̂𝑠𝛽) − 𝐿𝑙𝑠𝑖𝑠𝛽           (18) 

 

|�⃗� 𝑚| = √�̂�𝑚𝛼2 + �̂�𝑚𝛽
2             (19) 

 
Burada, 𝜑𝑠𝛼 ve 𝜑𝑠𝛽 stator akısının stator duran eksen takımı bileşenleridir Aynı 

zamanda, ∗̂ indisi durumların ya da parametrelerin kestirilen değerini ifade etmektedir.  
 
ASM’nin mıknatıslama eğrisine ilişkin analitik fonksiyon aşağıdaki gibidir:  
 

|𝑖 ̇𝑚|(𝑝𝑢) = 𝑎|�⃗� 𝑚|(𝑝𝑢) + (1 − 𝑎)|�⃗� 𝑚|(𝑝𝑢)
𝑏           (20) 

 

|�⃗� 𝑚|(𝑝𝑢) =
|�⃗⃗� 𝑚|

𝜑𝑏
             (21) 

 
Burada, 𝜑𝑏 değeri ASM’nin anma akısı olup, Tablo 1’de verilen stator geriliminin anma 
değeri (𝑉𝑏) ve stator açısal frekansının anma değeri (𝜔𝑠𝑏) kullanılarak aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 
 

𝜑𝑏 =
𝑉𝑏

𝜔𝑠𝑏
=
√2

380

√3

2𝜋50
≅ 0.987 [𝑉. 𝑠]            (22) 

 

Mıknatıslama reaktansının (�̂�𝑚’in) birime-indirgenmiş (per-unit) değeri (�̂�𝑚𝑝𝑢), (23)’de 

verilen |�⃗� 𝑚|(𝑝𝑢) ile |𝑖 ̇𝑚|(𝑝𝑢) arasındaki ilişki ile elde edilmektedir. 

 

�̂�𝑚𝑝𝑢 =
|�⃗⃗� 𝑚|(𝑝𝑢)

|�̇� 𝑚|(𝑝𝑢)
             (23) 

 

�̂�𝑚𝑝𝑢 ‘nun elde edilmesinden sonra �̂�𝑚 değeri, (24) ve (25)’de verildiği gibi 

belirlenmektedir. 
 

�̂�𝑚𝑝𝑢 =
�̂�𝑚𝑝𝑢

𝜔𝑠𝑏
              (24) 

 

�̂�𝑚 = �̂�𝑚𝑝𝑢𝑍𝑏             (25) 

 
Burada, 𝑍𝑏 ASM’nin temel empedansıdır ve Tablo I’de verilen ASM’nin anma akımı 
(𝐼𝑏) ve 𝑉𝑏 değerleri kullanılarak aşağıdaki gibi belirlenmektedir: 
 

𝑍𝑏 =
𝑉𝑏

𝐼𝑏
=
√2

𝑉𝑏

√3

√2𝐼𝑏
=

𝑉𝑏

√3

5.5
≅ 39.89 [Ω]           (26) 
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Şekil 1. ASM’ye ait mıknatıslama eğrisi ve mıknatıslama endüktansı değişimi 
 

(20)’de verilen analitik fonksiyondaki 𝑎 ve 𝑏 katsayılarının belirlenmesi için Tablo I’de 
anma parametre değerleri verilen ASM’nin gerçek-zamanlı deney düzeneği üzerinde 
Ermiş vd. (2003)’de önerilen yöntemin gerçekleştirilmesi ile elde edilen mıknatıslama 
eğrisi kullanılmıştır. Deneme-yanılma yöntemi ile 𝑎 ve 𝑏 katsayıları ölçülen 
mıknatıslama eğrisi ile karşılaştırılarak 𝑎 = 0.514 ve 𝑏 = 5 olarak bulunmuştur. Ölçülen 
mıknatıslama eğrisi ile (20)’de sunulan analitik fonksiyon yardımı ile elde edilen 
mıknatıslama eğrileri Şekil 1’de verilmiştir (İnan vd., 2018). Bu eğriler aynı zamanda 
ASM’nin doyum eğrileri olarak da tanımlanmaktadır. 
  
3. Bulgular 
 
YTGKF ile çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi kullanılarak ilk kez bu çalışmada önerilen karma 

kestirim yöntemi ASM’nin hız-algılayıcılı DVK’sında 𝑖̇̂𝑠𝛼, 𝑖̇̂𝑠𝛽, �̂�𝑟𝛼, �̂�𝑟𝛽, �̂�𝑟 ve �̂�𝑚 

kestirimleri için tasarlanmıştır ve kestirim ve kontrol başarımı benzetim ortamında test 
edilmiştir. Yeni karma kestirim yöntemi tabanlı hız-algılayıcılı ASM sürücüsü Şekil 2’de 
verilmiştir. Burada 𝑣𝑠𝛼, 𝑣𝑠𝛽, 𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽 ve 𝜔𝑚’nin ölçüldüğü kabul edilerek ASM modeli ve 

evirici modelinden elde edilen değerleri sürücü sistemine uygulanmaktadır. Sürücü 
sisteminde kullanılan hız, alan ve moment denetçileri geleneksel oransal-integral (PI) 
denetçi yapısındadır. Kullanılan denetçilerin katsayıları deneme-yanılma yöntemi ile 
belirlenmiştir.  
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Şekil 2. ASM’nin yeni karma kestirici tabanlı hız-algılayıcılı DVK’sı 
 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi, YTGKF algoritması ile 𝑖̇̂𝑠𝛼, 𝑖̇̂𝑠𝛽, �̂�𝑟𝛼, �̂�𝑟𝛽 ve �̂�𝑟 

kestirimlerinin gerçekleştirilmesi için ASM modelinden ve evirici modelinden elde 
edilen 𝑣𝑠𝛼, 𝑣𝑠𝛽, 𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽 ve 𝜔𝑚 uygulanırken, çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisine yalnızca ASM 

modelinden elde edilen 𝑖𝑠𝛼 ve 𝑖𝑠𝛽 uygulanmaktadır. Burada, YTGKF ile çevrim-içi 𝐿𝑚 

kestiricisi eş-zamanlı olarak çalışmaktadır. Her örnekleme zamanında (𝑇’de), 𝑖̇̂𝑠𝛼, 𝑖̇̂𝑠𝛽, 

�̂�𝑟𝛼, �̂�𝑟𝛽, �̂�𝑟 ve �̂�𝑚 değerleri YTGKF algoritmasına güncellenirken, çevrim-içi 𝐿𝑚 

kestiricisine ise 𝑖̇̂𝑠𝛼, 𝑖̇̂𝑠𝛽, �̂�𝑟𝛼, �̂�𝑟𝛽 ve �̂�𝑚 değerleri güncellenmektedir. Sıfır hızdan 𝑛𝑏’ye 

kadar olan hız aralığında, YTGKF’ye ASM’nin gerçek-zamanlı testinden elde edilen 

anma 𝐿𝑚 değeri (𝐿𝑚𝑏) uygulanırken 𝑛𝑏’nin üzerindeki alan zayıflama bölgesinde 

çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi tarafından kestirilen birinci dereceden alçak-geçiren filtre (AGF) 

çıkışında elde edilen �̂�𝑚 değeri güncellenmektedir. Çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisine ise her 

𝑇 anında �̂�𝑚 değeri güncellenmektedir. Bu durum, Şekil 2’de sunulan “Anahtar” (Hız 
bölgesi seçici) yardımı ile sağlanmaktadır. 
 

Şekil 2’de sunulan sürücü sisteminde, |�⃗� 𝑟|
𝑟𝑒𝑓’in değeri (27)’de verildiği gibi 

belirlenmektedir. Ayrıca ASM modeline uygulanan 𝐿𝑚’nin referans değeri ise, sıfır 
hızdan 𝑛𝑏’ye kadar olan hız aralığında 𝐿𝑚𝑏 olarak alınmış olup, 𝑛𝑏’nin üzerindeki alan 

zayıflama bölgesinde ise ASM’nin gerçek mıknatıslama eğrisi bilgisi kullanılarak 
belirlenmektedir. ASM’ye 𝐿𝑚’nin kesin referans değerinin uygulanabilmesi amacı ile 
ASM’nin gerçek mıknatıslama eğrisinin veri adım aralığının daraltılmasını sağlayan 

ASM Modeli 

sai sbi sci

sav

sbv

scv

sav

sbv

scv

Doğrusallaştırma
Eşitlik (3)

Zaman Güncellemesi
Eşitlik (4)-(5)

Ölçüm Güncellemesi
Eşitlik (6)-(8)

dcV

sv 

sv 

si 

si 

1S 3S 5S

2S 4S 6S
ref

et et

et

YTGKF 

Q Güncellemesi
Eşitlik (9)-(11)

𝑖̇̂𝑠𝛼
𝑖̇̂𝑠𝛽
�̂�𝑟𝛼
�̂�𝑟𝛽

�̂�𝑟

 

√�̂�𝑟𝛼
2 + �̂�𝑟𝛽

2  

|�⃗̂� 𝑟 | 
|�⃗� 𝑟|

𝑟𝑒𝑓  ∆|�⃗̂� 𝑟| 

tan−1(�̂�𝑟𝛽 �̂�𝑟𝛼⁄ ) 

𝜃𝑟𝑒𝑓  

𝜔𝑚
𝑟𝑒𝑓

 

𝐿𝑚  

𝛼𝛽 
𝑎𝑏𝑐 

𝛼𝛽 
𝑎𝑏𝑐 

Anahtarlama Devresi 
ve 

Evirici �̇̂�𝑠𝑑  

𝜃𝑟𝑒𝑓  

�̂�𝑟𝑑 = |�⃗̂� 𝑟 | 

x 3

2

�̂�𝑚

�̂�𝑟
(�̂�𝑟𝑑 �̇̂�𝑠𝑞) �̇̂�𝑠𝑞  

�̇̂�𝑠𝛼  �̇̂�𝑠𝛽  

Alan 
Kontrolü 

PI 

PI 

Moment 
Kontrolü 

𝑑𝑞 
𝛼𝛽 

𝑑𝑞 
𝛼𝛽 

PI 

Hız 
Kontrolü 

𝑛𝑚
𝑟𝑒𝑓

 

𝑛𝑚  

∆𝑛𝑚  

𝜋
30⁄  

𝑖𝑠𝑑
𝑟𝑒𝑓

 

𝑖𝑠𝑞
𝑟𝑒𝑓

 

𝑖𝑠𝑎
𝑟𝑒𝑓

 

𝑖𝑠𝑏
𝑟𝑒𝑓

 

𝑖𝑠𝑐
𝑟𝑒𝑓

 

Çevrim-içi 𝐿𝑚  Kestiricisi 
Eşitlik (17)-(26) 

�̇̂�𝑠𝛼  �̇̂�𝑠𝛽  �̂�𝑟𝛼  �̂�𝑟𝛽  �̂�𝑚  𝑖𝑠𝛼  𝑖𝑠𝛽  
Anahtar

0
1

 

 0 

1 �̂�𝑚  

𝐿𝑚𝑏  

Anahtar 

𝑛𝑚 ≤ 𝑛𝑏  
𝑛𝑚 > 𝑛𝑏  

𝜔𝑚  sv  sv  si  si 

30
𝜋⁄  

𝜔𝑚  

𝜔𝑚  

AGF 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  860 
 

|�⃗� 𝑟|
𝑟𝑒𝑓’e bağlı yüksek dereceden bir fonksiyon kullanılmıştır. Bu fonksiyon çeşitli eğri 

eğri uydurma yöntemlerinin denenmesi ve incelenmesi ile elde edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Önerilen karma kestirim yönteminin kestirim başarımı testi için DVK 
sistemine uygulanan referans değişimleri 

 

|𝜑𝑟⃗⃗ ⃗⃗ |
𝑟𝑒𝑓 = {
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≤ 𝑛𝑏

         (27) 

 
Önerilen YTGKF’de, 𝐑 ve 𝐏0 köşegen matrislerinin değerleri deneme yanılma yöntemi 
ile belirlenmiş olup elde edilen 𝐑 ve 𝐏0 matrisleri aşağıdaki gibidir: 
 
𝐑 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{10−3 10−3}, 
 
𝐏𝟎 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{10 10 10 10 10}. 
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Şekil 4. Yeni karma kestirici tabanlı hız-algılayıcılı DVK sistemine ait kontrol ve 
kestirim başarımları 

 
Karma kestirim yönteminde YTGKF ile kestirilen tüm durum ve parametrelerin 

başlangıç değerleri sıfır, çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi ile kestirilen �̂�𝑚 değerinin başlangıç 
değeri 𝐿𝑚𝑏 ve 𝑇 = 100 [𝜇𝑠] olarak alınmıştır. Şekil 3-5’te sunulan benzetim 

sonuçlarında ∗𝑟𝑒𝑓 üst indisi referans değişimleri, ∗̂ işareti kestirilen durumları veya 
parametreleri, 𝑒(∗)ölçülen veya referans değişimler ile kestirilen değişimler arasındaki 

fark olarak tanımlanan hataları göstermektedir. 
Önerilen karma kestirim yöntemi tabanlı olarak tasarlanan ASM’nin hız-algılayıcılı DVK 
sisteminin kontrol ve kestirim başarımı, Şekil 3’te sunulan zorlayıcı referans değişimleri 
altında test edilmiştir. Sıfır hız ile anma hızının üzerindeki geniş bir hız aralığında 

meydana gelen |�⃗� 𝑟|
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 ve yük momentindeki (𝑡𝐿’deki) referans değişimlerine 

karşı elde edilen kestirim ve kontrol başarımına ilişkin sonuçlar Şekil 4’te, kestirim ve 
kontrol hataları ise Şekil 5’te sunulmuştur.  
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Şekil 5. Karma kestirici tabanlı hız-algılayıcılı DVK sistemine ait kontrol ve kestirim 
hataları 

 
Benzetim ortamında elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki 
yorumlar yapılabilir: 
 

 Önerilen sürücü sisteminin sıfır hızdan ile alan zayıflama bölgesini içeren geniş 
bir hız aralığında ileri ve geri yönde çalışabilme kapasitesine sahip olduğu Şekil 
4 ve 5’te görülmektedir. 

 Tüm çalışma hızı değerlerinde 𝑅𝑟’de meydana gelen referans değişimlerin, 
önerilen YTGKF yöntemi ile başarılı bir şekilde kestirdiği ve anlık kestirim 
hatalarının hızlı bir şekilde sıfıra yakınsadığı görülmektedir. Sıfır hızda sürekli-

hal durumunda, �̂�𝑟 değerinin 𝑅𝑟
𝑟𝑒𝑓

 değerini çok düşük bir hata ile takip ettiği Şekil 

4’te görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan faktör, sıfır hız ve 
sıfır yük momenti ya da doğru akım koşulunda rotor ile stator arasındaki 
indüklenmenin sıfıra düşmesi nedeni ile rotor tarafına ait herhangi bir bilginin 
statora iletilememesi nedeni ile YTGKF yönteminde, 𝐐 matrisinin güncellenmesi 
adımında zorlukların oluşmasıdır. 

 Anma hızının üzerindeki alan zayıflama bölgesinde doğrusal ya da basamak 

şeklindeki |�⃗� 𝑟|
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değişimlerinin yeni önerilen karma kestirim yöntemi ile yüksek bir başarımla 
kestirildiği Şekil 4 ve 5’te görülmektedir. ASM’nin anma hızının üzerindeki 
referans hız değerine doğru hızlandırılması esnasında çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi 

ile kestirilen ve AGF ile filtrelenen �̂�𝑚 değerinde meydana gelen gecikmeden 

dolayı �̂�𝑟 kestiriminde ve buna bağlı olarak 𝑛𝑚’de gürültülerin ve bozunmaların 
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oluştuğu Şekil 4’te görülmektedir. Ancak sürekli-hal durumuna ulaşıldığı anda, 
alan zayıflama bölgesinde meydana gelen 𝐿𝑚 değişimlerinin çevrim-içi 𝐿𝑚 
kestiricisi ile başarılı bir şekilde kestirilmesi ile kontrol ve kestirim hatasının sıfıra 
yakınsadığı Şekil 5’te sunulan sonuçlardan anlaşılmaktadır. 

 Uyarlamalı bir yapıya sahip olan YTGKF ile yüksek başarımla kestirimleri 
gerçekleştirilen 𝜑𝑟𝛼 ve 𝜑𝑟𝛽 durumları ile akının stator duran eksen takımına göre 

konum bilgisi yüksek doğrulukta tayin edilebilmektedir. Ayrıca 𝑅𝑟 kestiriminin ve 
çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi ile 𝐿𝑚 kestiriminin gerçekleştirilmesi ile 𝜏𝑟 ‘nin kesin 
değeri belirlenebilmektedir. Hem 𝜑𝑟𝛼 ve 𝜑𝑟𝛽’nın yüksek başarımla kestirilmesi 

hem de tüm hız bölgelerinde değişkenlik gösterebilen 𝜏𝑟 değerinin kesin 
değerinin belirlenebilmesi ile ASM’nin hız-algılayıcılı DVK’sının başarımı 
artırılmaktadır. 

 Son olarak, geleneksel GKF yönteminde 𝐐 matrisinin belirlenmesindeki 
zorluklar, YTGKF yönteminin sahip olduğu uyarlamalı kestirim yaklaşımı ile 
çözüm bulmuş olup, iyileştirilmiş takip başarımı ile ASM sürücü sistemlerinin 
kontrol başarımlarının ve uygulanabilirlik düzeylerinin artırıldığı açıktır. 

 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada 𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽 ve 𝑅𝑟 kestirimi için tasarlanan YTGKF kestiricisinin 

kestirim başarımı ASM’nin hız-algılayıcılı DVK’sı üzerinde test edilmiştir. Bununla 
birlikte sürücü sistemine alan zayıflama bölgesinde çalışabilme kabiliyetinin 
kazandırılması amacı ile (İnan vd., 2018)’de önerilen çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisi YTGKF 
ile eş-zamanlı çalıştırılarak yeni bir karma kestirim yönteminin tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Geleneksel GKF’de farklı yöntemlerle belirlenerek tüm çalışma 
koşullarında sabit olarak alınan 𝐐 matrisi YTGKF’de uyarlamalı bir yapı ile ASM’nin 
çalışma koşullarına bağlı olarak sürekli güncellenmiş ve kestirim başarımı 
iyileştirilmeye çalışılmıştır. Benzetim ortamında geçekleştirilen kontrol ve kestirim 
başarımı testlerinden alınan sonuçlar önerilen karma kestirim yöntemi tabanlı hız-
algılayıcılı ASM sürücü sisteminin tatmin edici bir başarıma sahip olduğunu 
doğrulamaktadır. Bunun yanında basit bir yapıya sahip olan çevrim-içi 𝐿𝑚 kestiricisinin 
kullanılması ile oluşturulan karma kestirim yönteminin hesap yükü İnan ve Barut 
(2014)’de önerilen GKF tabanlı kestiriciye göre azaltılmış ve böylelikle ayrık-zamanlı 
olarak gerçeklenen gerçek-zamanlı mikro denetleyici tabanlı uygulamalarda önem arz 
eden örnekleme zamanı düşürülerek kestirim başarımının iyileştirilebileceği bir yöntem 
geliştirilmiştir. Bu yönleriyle literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır. Sonraki çalışmalar 
ise önerilen karma kestirim yönteminin farklı sayısal platformlarda gerçek-zamanlı 
uygulamaları üzerine olacaktır.  
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Hız-Algılayıcılı Doğrudan Vektör Kontrollü Asenkron Motor Sürücüleri 
için Durum ve Parametre Kestirimi 
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ridvandemir@ohu.edu.tr  

 
Özet: Bu çalışmada, doğrudan vektör kontrollü (DVK’lı) asenkron motor (ASM) 
sürücü sistemleri için hız-algılayıcılı genişletilmiş Kalman filtresi (GKF) tabanlı 
kestirim algoritmasının tasarımı gerçekleştirilmiştir.  Tasarlanan GKF algoritması ile 
rotor mekanik hızı, yük momenti ve rotor akılarının stator duran eksen takımı 
bileşenleri kestirilmektedir. Önerilen GKF tabanlı kestirim algoritması, ölçüm 
eşitliğinde stator akımlarının duran eksen takımı bileşenlerini kullanan önceki 
çalışmalardan farklı olarak rotor açısal hız bilgisini kullanarak durum ve parametre 
kestirimlerini gerçekleştirmektedir. Önerilen sürücü sisteminin başarımı sıfır hızı da 
içeren geniş bir hız aralığında, farklı yük momenti değerleri altında benzetim 
ortamında test edilmiştir. Benzetim çalışmalarından elde edilen sonuçlar önerilen 
GKF tabanlı kestiricinin yüksek başarıma sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motorlar, genişletilmiş Kalman filtresi, durum ve 
parametre kestirimi, doğrudan vektör kontrol. 

State and Parameter Estimation for Speed-sensored Direct Vector Controlled 
Induction Motor Drives 

Abstract: In this study, the design of the speed-sensored extended Kalman filter 
(EKF) based estimation algorithm for direct vector controlled (DVC) induction motor 
(IM) drive has been performed. By the designed EKF algorithm, the rotor 
mechanical speed, load torque, and the stator stationary axis components of the 
rotor fluxes are estimated. The proposed EKF-based estimation algorithm is 
estimated the states and parameters of induction motor, using the rotor angular 
velocity, unlike previous studies using stationary axis components of stator currents 
in the measurement equation. The performance of the proposed drive system has 
been tested with simulations in a wide speed range including zero speed, under 
different load torques. The results obtained by the simulation studies demonstrate 
that the proposed EKF based estimator has high performance. 

Keywords: Induction motors, extended Kalman filter, state and parameter 
estimation, direct vector control. 

 
 

1. Giriş 
 
Doğrudan vektör kontrol tabanlı ASM sürücüsü, yüksek başarımlı değişken 
hız/moment kontrolü gerektiren endüstriyel sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ancak, ASM’lerin doğrusal olmayan modele sahip olması ve parametrelerinin sıcaklık, 
frekans ve bilinmeyen yük girişleri gibi çalışma şartlarından etkilenmesi kontrol 
başarımını zorlaştırmaktadır (Barut vd., 2012). Bu problemlerin üstesinden gelmek için, 
DVK’lı ASM sürücü sistemlerinde, kontrol yapıları ve durum/parametre kestirim 
yöntemleri ile ilgili geliştirmeler hala devam etmektedir.  
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ASM sürücülerin kontrolü kestirim yöntemlerinin başarımından etkilendiği için 
literatürde ASM modelinin kullanıldığı, modele uyarlamalı sistemler (Yang vd., 2017), 
genişletilmiş Luenberger gözlemleyicileri (Costa vd, 2015), yapay sinir ağları (Wlas vd., 
2008), tam dereceli gözlemleyiciler (Chen vd., 2015) ve genişletilmiş Kalman filtresi 
(Demir ve Barut, 2018) gibi yöntemler önerilmiştir. 
Literatürdeki diğer model tabanlı kestirim yöntemlerinden farklı olarak GKF’ler durum 
ve parametre kestirimlerinde sistem ve ölçme gürültülerinin sebep olduğu doğal 
uyartımı hesaba katma yeteneğine sahiptir (Demir ve Barut, 2018). Bu yüzden GKF’ler 
özellikle çok düşük ve sıfır hızı da kapsayan geniş bir hız aralığında durum ve 
parametre kestiriminde kullanılmaktadır.  
 
ASM’lerin durum ve parametre kestirimi için hız-algılayıcılı GKF algoritması kullanan 
çalışmalar incelendiğinde, Buchholz vd. (2018)’de ASM parametrelerinden stator ve 
rotor direnci kestirimi gerçekleştirilmiştir. Demir vd. (2017)’de stator akımları, stator 
akısı, stator ve rotor direnci kestirimleri sunulmaktadır. Ouhrouche vd. (2016)’da stator 
akımları ve stator akıları, Laowanitwattana ve Uatrongjit, (2016)’da ise stator akımları 
ve rotor akıları kestirimleri gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu çalışmanın temel katkısı rotor mekanik hızı (𝜔𝑚), rotor akılarının duran eksen takımı 
bileşenleri (𝜑𝑟𝛼 ve 𝜑𝑟𝛽) ve yük momenti (𝜏𝑙) kestirimlerini, ölçüm eşitliğinde stator 

akımlarının duran eksen takımı bileşenlerini kullanan önceki çalışmalardan farklı olarak 
rotor açısal hız bilgisini kullanan GKF algoritması ile gerçekleştirmesidir. Ayrıca, 
önerilen GKF algoritması stator direnci (𝑅𝑠) içermeyen yeni gözlemleyici modelini 

kullandığından dolayı 𝑅𝑠’de meydana gelen değişimlerinden etkilenmemektedir. Diğer 
taraftan, önerilen GKF algoritması ile kestirilen durumları kullanan ASM sürücüsünün 
başarımı sıfır hızı da içeren geniş bir hız aralığında, farklı yük momenti değerleri altında 
doğrulanmıştır. 
 
Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1’de ASM’lerin durum ve parametre 
kestirimleri ile ilgili mevcut literatür taraması sunulmaktadır. Bölüm 2’de doğrusal 
olmayan ASM modeli ve yeni gözlemleyici modeli tanıtılmaktadır. Bölüm 3’te GKF 
algoritmasına ait genel bilgiler sunulmaktadır. Bölüm 4’te önerilen GKF algoritması ve 
vektör kontrollü ASM sürücüsüne ait benzetim sonuçları, Bölüm 5’te ise genel sonuçlar 
ve yorumlar verilmektedir. 
  

2. Asenkron Motorların Genişletilmiş Dinamik Modeli  
 
ASM’lerin dinamik modeli rotor ya da stator akılı olarak ifade edilebilir. ASM’lerin stator 
duran eksen takımındaki rotor akılı dinamik modeli aşağıdaki eşitlikler ile ifade 
edilebilir.  
 
𝑑𝑖𝑠𝛼

𝑑𝑡
= (

−𝑅𝑠

𝐿𝜎
−
𝐿𝑚
2 𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎
)) 𝑖𝑠𝛼 +

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎

𝜑𝑟𝛼 +
𝐿𝑚𝑝𝑝𝜔𝑚

𝐿𝑟𝐿𝜎
𝜑𝑟𝛽 +

1

𝐿𝜎
𝑣𝑠𝛼               (1) 

 
𝑑𝑖𝑠𝛽

𝑑𝑡
= (

−𝑅𝑠

𝐿𝜎
−
𝐿𝑚
2 𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎
)) 𝑖𝑠𝛽 +

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎

𝜑𝑟𝛽 −
𝐿𝑚𝑝𝑝𝜔𝑚

𝐿𝑟𝐿𝜎
𝜑𝑟𝛼 +

1

𝐿𝜎
𝑣𝑠𝛽              (2) 

 
𝑑𝜑𝑟𝛼

𝑑𝑡
=
𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛽 −

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑟𝛼 − 𝑝𝑝𝜔𝑚𝜑𝑟𝛽                 (3) 
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𝑑𝜑𝑟𝛽

𝑑𝑡
=
𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛼 −

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑟𝛽 + 𝑝𝑝𝜔𝑚𝜑𝑟𝛼                 (4) 

 
ASM’lerin rotor akılı mekanik hareket eşitliği ise Eşitlik (5)’te verilmiştir. 
 
𝑑𝜔𝑚

𝑑𝑡
=
3𝑝𝑝𝐿𝑚

2𝑗𝑇𝐿𝑟
(𝜑𝑟𝛼𝑖𝑠𝛽 − 𝜑𝑟𝛽𝑖𝑠𝛼) −

𝐵𝑇

𝑗𝑇
𝜔𝑚 −

𝜏𝑙

𝑗𝑇
                 (5) 

 
Burada, 𝑖𝑠𝛼 ve 𝑖𝑠𝛽, stator duran eksen takımındaki stator akımlarının bileşenlerini; 𝑅𝑟 

ve 𝑅𝑠 sırası ile rotor ve stator direncini; 𝐿𝑟, 𝐿𝑠 ve 𝐿𝑚 ise rotor, stator ve mıknatıslama 

endüktanslarını; 𝐿𝜎 = 𝜎𝐿𝑠 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚
2 /𝐿𝑟, stator geçici endüktansını; 𝜎, kaçak 

faktörünü; 𝑝𝑝, kutup çifti sayısını; 𝜏𝑙, yük momentini; 𝐵𝑇, ASM ve yükün toplam viskoz 

sürtünme terimini; 𝑗𝑇 ise ASM ve yükün toplam eylemsizliğini ifade etmektedir. 
 
ASM’lerin rotor akılı genelleştirilmiş dinamik modeli Eşitlik (6) ve (7)’deki genel formda 
ifade edilebilir. 
 
 �̇� = 𝐟(𝐱, 𝐮) + 𝐰 
    = 𝐀(𝐱)𝐱 + 𝐁𝐮 + 𝐰                   (6) 
 
𝐳 = 𝐡(𝐱) + 𝐯         
   = 𝐇𝐱 + 𝐯                     (7) 
 
Burada �̇�, genişletilmiş durum uzay vektörü; 𝐟, durum ve girişlerin doğrusal olmayan 
fonksiyonu; 𝐀, sistem matrisi; 𝐁, giriş matrisi; 𝐰, sistem gürültüsü; 𝐡, çıkışların 
fonksiyonu; 𝐇, ölçme matrisi ve 𝐯, ölçme gürültüsüdür. 
 
Eşitlik (6) ve (7)’deki genel forma göre 𝜔𝑚, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽 ve 𝜏𝑙 kestirimleri için Eşitlik (3)-(5) 

kullanılarak oluşturulan yeni gözlemleyici modeline ait detaylar Eşitlik (8) ve (9)’da 
sunulmuştur. 
 

[

�̇�𝑚
�̇�𝑟𝛼
�̇�𝑟𝛽
�̇�𝑙

]

⏟  
�̇�

=

[
 
 
 
 
 

−𝐵𝑇

𝑗𝑇

3𝑝𝑝𝐿𝑚

2𝑗𝑇𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛽

−3𝑝𝑝𝐿𝑚

2𝑗𝑇𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛼

−1

𝑗𝑇

−𝑝𝑝𝜑𝑟𝛽
−𝑅𝑟

𝐿𝑟
0 0

𝑝𝑝𝜑𝑟𝛼 0
−𝑅𝑟

𝐿𝑟
0

0 0 0 0 ]
 
 
 
 
 

⏟                        
𝐀

[

𝜔𝑚
𝜑𝑟𝛼
𝜑𝑟𝛽
𝜏𝑙

]

⏟  
𝐱

+

[
 
 
 
 
0 0

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
0

0
𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟

0 0 ]
 
 
 
 

⏟        
𝐁

[
𝑖𝑠𝛼
𝑖𝑠𝛽
]

⏟
𝐮

+𝐰           (8)   

 

[𝜔𝑚]⏟
𝐳

= [1 0 0 0]⏟        
𝐇

[

𝜔𝑚
𝜑𝑟𝛼
𝜑𝑟𝛽
𝜏𝑙

]

⏟  
𝐱

+ 𝐯                       (9) 
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3. Genişletilmiş Kalman Filtresi 
 
Bu çalışmada önerilen DVK’lı ASM sürücüsü tarafından kullanılan 𝜔𝑚, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽 ve 𝜏𝑙 

kestirimlerinin gerçekleştirildiği GKF algoritmasına ait genel ifadeler Eşitlik (10)-(15)’te 
verilmiştir. 
 

 Doğrusallaştırma 
 

𝐅𝑘+1|𝑘 =
𝜕𝐟(𝐱,𝐮)

𝜕𝐱
|𝐱=�̂�𝑘+1                (10) 

 

 Zaman güncellemesi 
 
�̂�𝑘+1 = 𝐟(�̂�𝑘, 𝐮𝑘+1)                             (11) 
 

𝐏𝑘+1
− = 𝐅𝑘+1𝐏𝑘𝐅𝑘+1

𝑇 +𝐐                           (12) 
 

 Ölçüm güncellemesi 
 

𝐊𝑘+1 = 𝐏𝑘+1
− 𝐇𝑘+1

𝑇 [𝐇𝑘+1𝐏𝑘+1
− 𝐇𝑘+1

𝑇 +𝐑]−1                   (13) 
 
�̂�𝑘+1 = �̂�𝑘+1

− +𝑲𝑘+1(𝑧𝑘+1 −𝐇𝑘+1�̂�𝑘+1
− )                   (14) 

 

�̂�𝑘+1 = 𝐏𝑘+1
− − 𝐊𝑘+1𝐇𝑘+1𝐏𝑘+1

−                    (15) 

 
Burada, 𝐅, doğrusal olmayan modeli doğrusallaştırmak için kullanılan fonksiyonu; 𝐊, 
Kalman kazancını; 𝐏, kestirilen durum ve parametre hatalarının kovaryans matrisini; 
𝐐, ile modelleme hatası olarak adlandırılan sistem gürültü matrisinin kovaryansını; 𝐑 
ise ölçüm hatası olarak adlandırılan çıkış gürültü matrisinin kovaryansını ifade 
etmektedir. 
 

4. Benzetim Sonuçları 
 
Önerilen GKF algoritmasının kestirim başarımı, anma değerleri Tablo 1’de verilen ASM 
parametreleri kullanılarak Şekil 1’de gösterilen DVK tabanlı sürücü sisteminde test 
edilmektedir. Sürücü sistemindeki hız, alan ve moment kontrolörleri geleneksel PI 
(oran+integral alıcı-(proportional+integral)) kontrolördür. 𝜃𝑟𝑓 alan açısı olarak 

tanımlanan stator duran ekseninin 𝛼- bileşeni ile dönen eksenin 𝑑-bileşeni arasındaki 
açıdır. 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  871 
 

 
 

Şekil 1. Önerilen GKF tabanlı hız-algılayıcılı vektör kontrollü ASM sürücü sisteminin 
blok şeması  

 
Tablo 5. ASM’nin anma değerleri 

 

𝑷 [kW] 𝒇 [Hz] 𝑽 [V] 𝑰 [A] 𝒑𝒑 𝒏𝒎𝒏 [dev/dk] 

3 50 380 6.9 2 1430 

𝝉𝒍𝒏 [N.m] 𝑅𝑠𝑛 [Ω] 𝑅𝑟𝑛 [Ω] 𝐿𝑠𝑛 [H] 
𝐿𝑟𝑛 
[H] 

𝐿𝑚𝑛 [H] 

20 2.283 2.133 0.2311 0.2311 0.22 

 
Önerilen GKF algoritmasının kestirim, sürücü sisteminin ise kontrol başarımı Şekil 2’de 
verilen 𝑛𝑚, 𝜏𝑙 ve 𝑅𝑠 referans değişimleri ile üretilen senaryolar altında 
doğrulanmaktadır. Şekil 2 ile verilen senaryolarda; 
 

 ASM sürekli sıfır, çok düşük (0.067 × 𝑛𝑚𝑛) ve anma hızı da kapsayan geniş bir 
hız bölgesinde sürülmektedir. 

 ASM’ye basamak ve/veya doğrusal değişimler ile 20 N.m ve -20 N.m arasında 
üretilen yük momenti değerleri uygulanmaktadır. 

 ASM modelinde farklı hız bölgeleri için 𝑅𝑠 basamak ve doğrusal bir şekilde anma 
değeri ile iki katı arasında değiştirilmiştir. 
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Şekil 2. GKF tabanlı hız-algılayıcılı ASM sürücü sisteminin başarım testi için 
tanımlanan referans değişimler 

 
Kestirim başarımı Şekil 2’de verilen senaryo ile test edilen GKF algoritması tarafından 
kestirilen durum ve parametrelerin başlangıç değerleri sıfır olarak seçilmiş ve 
örnekleme zamanı 100𝜇𝑠 olarak ayarlanmıştır. Ayrıca, GKF algoritmasının kovaryans 
matrisleri deneme-yanılma yöntemi ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 
𝐐 = diag{ 10−10   10−10   10−3   10−3}  
 

𝐑 = 10−3  
 
𝐏0 = diag{ 10   10   10   10}  
 
GKF algoritması ve sürücü sisteminden elde edilen benzetim sonuçları Şekil 3 ve 4’te 
sunulmaktadır. Şekil 3 ve 4’te verilen sonuçlarda “ ∙ ̂” kestirilen durum ve parametreler 
olarak, 𝑒(∙) ise gerçek değer ile kestirilen değer arasındaki hata olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Şekil 3. Hız algılayıcılı GKF algoritmasının kestirim sonuçları 
 

 
 

Şekil 4. Hız algılayıcılı GKF algoritmasının kestirim hataları 
 

Şekil 3 ve 4’te verilen benzetim sonuçları incelendiğinde aşağıdaki değerlendirmeler 
yapılabilir. 
 

 Kestirilen durum ve parametrelerin başlangıç değerleri sıfır seçilmesine rağmen 
kestirimlerin tamamı hızlı bir şekilde referans değerlerine yakınsamaktadır. 

 Önerilen kestirim algoritması için oluşturulan yeni gözlemleyici modeli 𝑅𝑠’yi 
içermediğinden dolayı, Şekil 2’de gösterilen 10𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 16𝑠 zaman aralığı için 
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motor modelinde meydana getirilen 𝑅𝑠 değişimleri kestirim başarımını 
etkilememektedir. 

 ASM’lerin kestirim ve kontrol yöntemleri için en zorlu durum olarak belirtilen 
(Holtz, 2000) sıfır hız ve sıfır yük momenti bölgesinde önerilen kestirici ve 
sürücünün başarımı oldukça yüksektir. 

 Yük momenti hatasında sürekli halde görülen fark, gözlemleyici modelinde 
değeri sıfır olarak seçilen viskoz sürtünme teriminin  �̂�𝑙 içerisinde 

kestirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu fark 4 ≤ 𝑡 ≤ 5 zaman aralığındaki 

ortalama hız (1500
dev

dk
) ve moment hatası (−0.1567 N.m) kullanılarak için 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
 
𝑒𝜏𝑙 ≅ −𝐵𝑇 × 𝜔𝑚(∞) 

−0.1567 ≅ 0.001 ×
1500 × 2𝜋

60
 

−0.1567 ≅ −0.1570 

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, hız-algılayıcılı vektör kontrollü ASM sürücü sistemleri için GKF tabanlı 
kestirim algoritmasının tasarımı gerçekleştirilmiş ve benzetim ortamında test edilmiştir.  
Önceki çalışmalardan farklı olarak ölçüm eşitliğinde stator akımları yerine rotor açısal 
hız bilgisini kullanan GKF algoritması ile 𝜔𝑚 (buna bağlı olarak, 𝑛𝑚), 𝜏𝑙 𝜑𝑟𝛼 ve 𝜑𝑟𝛽  

kestirilmektedir. Tasarlanan GKF algoritmasını kullanan sürücü sisteminin başarımı 
sıfır hızı da içeren geniş bir hız aralığında, farklı yük momenti değerleri altında 
benzetim ortamında doğrulanmıştır. Ayrıca, bu çalışmada oluşturulan gözlemleyici 
modeli stator direncini içermediğinden dolayı, bu modeli kullanan GKF algoritması 
stator direncinde meydana gelen değişimlerden etkilenmemektedir. Benzetim 
çalışmalarından elde edilen sonuçlar önerilen GKF tabanlı kestiricinin yüksek 
başarıma sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sıcaklık ve frekans gibi 
çalışma koşullarına bağımlı olarak değeri değişebilen rotor direnci kestirim 
algoritmasının başarımını olumsuz etkilemektedir. Sonraki çalışmalar bu çalışmada 
kestirilen durum ve parametrelere ilaveten rotor direncinin de kestirilmesine yönelik 
olacaktır. 
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Abstract: In this study, it is the first time to compare Extended Kalman filter (EKF) 
based position-sensorless two different rotor angular velocity estimators developed 
for permanent magnet synchronous motors (PMSMs) in the literature: By using 
measured stator currents and voltages, one of the EKF utilizes equation of motion 
including estimated load torque for the estimation of the rotor angular velocity while 
the other estimates the rotor angular velocity as a constant state. The Computer 
based simulation results show that the EKF based angular velocity estimator with 
the equation of motion has slightly advantage over the EKF based angular velocity 
estimator with constant state in the transient states, but it needs more 
computational times than the EKF based angular velocity estimator with the 
constant state.  

Keywords: Permanent Magnet Synchronous Motor, position-sensorless control, 
extended Kalman filter, speed estimation. 

 

1. Introduction 
 
PMSMs are still good alternative due to their reduced weight and volume resulting in 
higher power density and higher energy efficiency in the all of operating speed ranges, 
in spite of the aggressive competition between different types of electrical machines in 
the literature. Thus, in order to save energy and space they are commonly used in the 
electrical drive applications of hybrid electric vehicles (HEV), electrical vehicles (EVs), 
industrial machines, renewable power generation, and home appliances.  
 
On the other hand, the electrical drive designed for the high performance control of 
PMSMs requires rotor shaft position and angular velocity. For this aim, resolvers, 
optical encoders and hall-effect sensors can be used, but they increase the cost, size, 
weight and hardware wiring complexity of the electrical drive and reduce the drive 
reliability and mechanical robustness. Thus, position-sensorless control of PMSMs and 
thus, position-sensorless estimation techniques (Singh and Tiwari, 2017; Xu et al., 
2018) become crucial. 
 
The position-sensorless estimation techniques (Singh and Tiwari, 2017; Xu et al., 
2018; Quang et al., (2014)) in literature can be mainly classified as 
 
-Open Loop (Non Adaptive) Techniques developed based on direct evaluation of the 
fundamental PMSM model to extract rotor angular position and velocity (or speed). 
Thus, they are sensitive to changes in varying parameter of model due to the operating 
condition of PMSM. 
 
-Close Loop (Adaptive) Techniques such as EKFs, extended Luenberger observers 
(ELOs), Sliding Mode Observers (SMOs), and Model Reference Adaptive System 

mailto:mbarut@ohu.edu.tr
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(MRAS) forcing the estimation error, which is defined as a difference between the 
actual and estimated outputs of PMSM, to zero via their own adaptive mechanism. 
They utilize the fundamental PMSM model, and their performance deteriorates 
because of the reduced back-EMF voltage depending on rotor speed as the rotor 
speed decreases and owing to varying PMSM parameters which are not updated to 
estimation algorithm. 
-Saliency and Signal Injection (non-ideal property) based Techniques not using the 
fundamental model of PMSM and having very good performance at very low and zero 
speeds and robust against variations in parameter. However, they are not applicable 
at middle and high speeds and require special hardware due to high frequency voltage 
injection. They are mostly utilized with the Close Loop estimator (or observer) methods. 
 
Among the close loop estimators (or observers), EKF is the stochastic approach and 
is only able to perform the estimations of states together with parameter(s) by taking 
system and measurement noises into account. That’s why EKF based estimators are 
commonly designed in the literature. On the other hand, all of close loop estimators (or 
observers) including EKF utilize the fundamental model of PMSM for the angular 
position and/or speed estimations. In the fundamental model of PMSM, the rotor speed 
is defined in two different ways:  
 
-In the first group of studies (Han et al., 2018; Tang et al., 2018; Tian et al., 2018; Pillai 
et al., 2017; Gopinath and Shyama, 2015; Chongwu et al., 2013; Chan et al., 2009;) 
the rotor speed is defined by using the equation of motion, which requires load torque, 
viscous friction coefficient, and inertia. 
 
-In the second group of studies (Li, 2017; Saihi et al., 2015; Chen et al., 2014; 
Janiszewski (2006); Zedong et al., 2006;), the rotor speed is considered as a slowly 
varying parameter instead of the state as in the first group. 
 
The contribution of this study is to develop the EKF based two different rotor angular 
velocity estimators developed for the position-sensorless control of PMSMs and 
compare their estimation performances. For this aim, by using the obtained simulation 
data from a vector controlled PMSM and assuming that stator voltages and currents 
are available, the EKF based estimators are designed. The achieved results 
demonstrate that the EKF with the equation of motion has slightly better performance 
especially in the transient state but requires more computational load than the other 
EKF with the constant speed state. 
 

2. Fundamental Model of PMSM  
 
In this study, the mathematical model of PMSM in dq-field coordinates rotating at 

r p m sp    . is used as below: 

 

1 sqsd s
sd sd p m sq

sd sd sd

Ldi R
v i p i

dt L L L
                (1) 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  878 
 

1 1sq s sd
sq sq p m sd p m f

sq sq sq sq

di R L
v i p i p

dt L L L L
                 (2) 

 

 
1m T

ind L m

T T

d
t t

dt J J

 
    (as equation of motion)        (3a) 

 

0md

dt


  (as constant state)          (3b) 

 

Here, 
m  is mechanical shaft (rotor) speed. pp  is pole pair. 

s  is synchronous speed. 

r  is the rotor (electrical) angular speed. 
TJ  is the total inertia of PMSM and load. 

T  

is the total viscous friction coefficient of PMSM and load. 
Lt  is the load torque. 

  
3

2
ind p sq f sd sd sqt p i i L L    is the induced electromagnetic torque. f  is the rotor 

pole flux. 
 

3. Development of EKF Based Algorithms 
 
For the speed-sensorless control of PMSMs, two EKF algorithms are designed in the 

scope of this study. By using measured 
sdi , sqi , 

sdv , and sqv , the first EKF algorithm, 

called as EKF-1, estimates 
sdi , sqi , 

m  (as equation of motion), and 
Lt  while the second 

one called as EKF-2 includes estimation of 
sdi , sqi , 

m  (as constant state). For the 

development of the EKF-1 and EKF-2, the discrete models of PMSM are defined in the 
following general form: 
 
        

       kwkuBkxkxA

kwkukxfkx

eeeee

eeee

1

1

)(

,1




                (4) 

 

      

   kwkxH

kwkxhkZ

ee

ee

2

2




 (measurement equation)               (5) 

 

Here 
e

f  is the nonlinear function of the states. 
ex  is the extended state vector. 

eA  is 

the system matrix. 
eu  is the control input vector. 

eB  is the input matrix. 
eh  is the 

function of the outputs. 
eH  is the measurement matrix. 

1w  and 
2w  are the process and 

measurement noises, respectively. 
 
By utilizing the fundamental model of PMSM in (1)-(3) and considering the general 
form in (4) and (5), the PMSM models for each of EKF algorithms can be also defined 
in the discrete form as follows: 
 
(Model-1 with equation of motion for EKF-1) 
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(Model-2 without equation of motion for EKF-2) 
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After linearization of the nonlinear model in (6) or (7) with the usage of the current 
estimation of states  kxe

ˆ  and inputs  kue
 as in (8), 
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the standard EKF algorithm (Barut, 2010; Barut et al. 2012; Zerdali and Barut M. 2017) 
in (9) can be used for position-sensorless estimations: 
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           (9c) 

 

Here, Q  is the covariance matrix of the system noise, namely model error. D  is the 

covariance matrix of the output noise, namely measurement noise. 
uD  is the 

covariance matrix of the control input noise (
sdv  and sqv ), namely input noise. P  and 

N  are the covariance matrix of state estimation error and extrapolation error, 

respectively. 
 

2. Simulation Results and Observations 
 
In order to take more realistic evaluation and verification of the simulation 
performances of the introduced EKF algorithms, the real IPMSM parameters given in 
Foo and Rahman (2010) are used. 
 
Table 1. The rated parameters of the IPMSM used in computer simulations (Foo and 

Rahman, 2010) 
 

Parameter Symbol Value Unit 

Pole pair  pp   2 Pp 

Rotor pole flux f  0.533 Wb 

d-inductance sdL  0.0447 H 

q-inductance sqL  0.1024 H 

Stator resistance sR  5.8 Ω 

Moment of inertia TJ  0.0716 kg.m2 

Base speed mn  1500 rpm 

Rated torque (Moment) Lt  6 Nm 

Rated phase current sI  3 A 

Phase Voltage sV  132 V 

 
Later, the designed vector controlled IPMSM drive is built in MATLAB\Simulink as 
demonstrated in Fig. 1. The direct axis component of armature current does not exist 

in Fig.1. In order to avoid demagnetization of the permanent magnet, 0r

di   is applied 

in general, and thus, the reluctance torque is ignored in this study 
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Figure 1. The designed vector controlled IPMSM drive in MATLAB\Simulink. 
 

For initializing the EKF algorithms, .P , Q , and D  in the EKF algorithms are selected 

by trial-and-error method in order to obtain the desired estimation performances as 
below: 
 
For EKF–1: 
 

    2 28 2 8 2 6 8

1 10 10 10 / 10 .Q diag A A rad s N m                 
  

 

 5 5 5 5

1 10 10 10 10P diag       

 
For EKF–2: 
 

  28 2 8 2 6

2 10 10 10 /Q diag A A rad s             
 

 

 5 5 5

2 10 10 10P diag     

 
For both EKFs: 
 

    2626 105105 AAdiagD    

 
For performance evaluations of the designed EKFs, the IPMSM in Fig.1 is operated 
under vector control. Later, among the data obtained from the vector control system, 
 

-
sdi , sqi , 

sdv , and sqv  are used in each of EKF algorithms as measured states/inputs. 

-
m (or 

60

2

m
mn






  rpm) and 

Lt  are utilized to verify the estimated 
mn  and 

Lt .  

 
Finally, the resulting estimation performances of EKF-1 are shown in Fig. 2 while the 
ones of EKF-2 are summarized in Fig. 3. 
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(a) The variation of Real, 
mn , and Estimated, ˆ

mn , rotor speeds 

 

 
 

(b) The variation of Real, 
Lt , and Estimated, L̂t , load torques 

 

 

 

(c) The variation of rotor speed estimation error, ˆ
mn m me n n   

 
Figure 2. Simulation results for EKF-1 in the wide speed range 
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(a) The variation of Real, 
mn , and Estimated, ˆ

mn , rotor speeds 

 

 

 

(b) The variation of rotor speed estimation error, ˆ
mn m me n n   

 
Figure 3. Simulation results for EKF-2 in the wide speed range 

 
Analyzing the estimation results of both EKF-1 and EKF-2 in Figs 2 and 3., 
-all of the estimated states/parameters instantly converge their real ones even though 
their initial values are assumed as zero. 
-EKF-1 has a slightly better performance than EKF-2 in both transient and steady 
states, as specifically demonstrated in Fig. 2c and Fig. 3b. 
 
On the other hand, the computational load of each EKF algorithm is given in Table 2. 
Considering Table 2, EKF-1 requires 11.3219 % more computational time than EKF-2 
for the same scenario. 
 

Table 2. The computational durations of EKF-1 and EKF-2 in simulations 
  

Algorithm Duration [seconds] 

EKF-1  5.280 
EKF-2 4.743 
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4. Conclusions 
 
In this study, two different EKF based algorithms called as EKF-1 and EKF-2 are 
designed for the position sensorless vector control of IPMSM. EKF-1 utilizing equation 

of motion for rotor speed estimation estimates 
sdi , sqi , 

m , and 
Lt  while EKF-2 assuming 

m  as constant or slowly varying parameter includes estimation of 
sdi , sqi , 

m . The 

obtained simulation results show that both EKF-1 and EKF-2 have very satisfactory 
estimation performances in spite of challenging step/linear variations in 

m and step-

like changes in 
Lt . Moreover, comparing both algorithms, EKF-1 has slightly better 

performances especially in transient states where rotor speed (or load torque) is 
changing, but it needs 11.3219 % more computational time than EKF-2. Our next study 
is going to be about using these algorithms in a position-sensorless vector control 
system for evaluating their close loop estimation performances. 
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Özet: Bu çalışmada, Asenkron motorların (ASM’lerin) hız-algılayıcısız doğrudan 
vektör kontrolü (DVK’sı) için stator akımı ve rotor akısının duran eksen takımı 
bileşenlerini, rotor mekanik hızını ve stator direncini eş zamanlı olarak kestiren 
dağılımlı Kalman filtresi (DKF) algoritması önerilmiştir. Önerilen DKF algoritması 
yük momenti ve stator direncinde meydana getirilen basamak ve doğrusal 
değişimler altında, sürekli sıfır hız ve hız terslemelerini içeren geniş bir hız 
aralığında üretilen senaryolar ile benzetim ortamında test edilmiştir. Elde edilen 
benzetim sonuçları önerilen DKF algoritmasının başarımının yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motorlar, dağılımlı Kalman filtresi, durum ve 
parametre kestirimi, doğrudan vektör kontrol. 

Unscented Kalman Filter Based Speed and Stator Resistance Estimation for 
Speed-sensorless Vector Control of Induction Motors 

Abstract: In this study, an unscented Kalman filter (UKF) algorithm concurrently 
estimating the stationary axes component of stator current and rotor flux, rotor 
mechanical speed, and stator resistance has been proposed for the speed-
sensorless direct vector control (DVC) of induction motors (IMs). The proposed 
UKF algorithm has been tested in simulation under challenging scenarios including 
step and ramp changes at both load torque and stator resistance in a wide speed 
range involving zero and reversed operation. The obtained simulation results 
demonstrate the superior performance of the presented UKF algorithm. 

Keywords: Induction motors, unscented Kalman filter, state and parameter 
estimation, direct vector control. 

 

1. Giriş 
 
Asenkron motorlar (ASM’ler) verimlerinin yüksek olması, bakım gerektirmemeleri ve 
maliyetlerinin düşük olması nedenleri ile değişken hız ve moment ihtiyacın bulunduğu 
endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. ASM’lerin hız-
algılayıcısız kontrolü sürücü sisteminin güvenilirliğinin artırılmasını, donanım 
karmaşıklığının azaltılmasını ve maliyetinin düşürülmesini sağlamaktadır. Ancak, 
ASM’ler zamanla değişen ve yüksek dereceli doğrusal olmayan bir dinamik model ile 
tanımlanmaktadır. Modelde bulunan mekanik parametrelerinin belirlenmesinin zorluğu 
ve elektriksel parametrelerin sıcaklık ve frekansa bağımlı olarak değişmeleri hız-
algılayıcız sürücü kontrolünü zorlaştırmaktadır. Dolayısı ile kontrol başarımının 
arttırılması için sıcaklık ve frekans ile değişen bu parametrelerin kestirilmeleri ve 
kestirim algoritması içerisine güncellenmesi gerekmektedir. 
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Literetürde ASM’lerin hız-algılayıcısız kontrolü için geliştirilen birçok yöntem 
bulunmaktadır (Finch and Giaouris, 2008). Bu yöntemlerden en yaygın olarak 
kullanılanlardan birisi Kalman filtresi yöntemidir. Geleneksek Kalman filtresi doğrusal 
zamanla değişmeyen sistemlerde kullanılabildiğinden dolayı doğrusal olmayan 
zamanla değişen sitemler için genişletilmiş Kalman filtresi (GKF) ve dağılımlı Kalman 
filtresi (DKF) algoritmaları kullanılmaktadır. GKF ve DKF algoritmalarının her ikisinde 
de zamanla değişen durum ve\veya parametrelerin kestirimleri sistem ve ölçüm 
gürültüleri dikkate alınarak kestirilmektedir. Ancak, GKF algoritmasında DKF 
algoritmasından farklı olarak doğrusal olmayan sistem doğrusallaştırılarak kestirim 
işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle GKF algoritması Taylor serisindeki yüksek dereceli 
terimlerin ihmalini ve jacobian matrisi hesabını gerektirmektedir. DKF algoritmasında 
ise doğrusallaştırma işlemi yerine dağılımlı dönüşüm (DD) kullanılmaktadır. Bu durum 
DKF algoritmasının yüksek dereceli doğrusal olmayan sistemler için kullanılabileceğini 
göstermektedir. 
 
Literatürde bulunan DKF tabanlı çalışmalar incelendiğinde; Akin vd., (2006)’da stator 
akımının ve rotor akısının duran eksen takımı bileşenleri ve sabit parametre olarak 
kabul edilen rotor mekanik hızının eş zamanlı kestirimleri benzetim ortamında ve 
gerçek zamanlı deneylerle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca GKF ve DKF algoritmalarının 
kestirim başarımları kıyaslanmış olup, DKF algoritmasının GKF algoritmasına kıyasla 
daha hızlı gerçek değerlere yakınsadığı ve GKF algoritmasının DKF algoritmasından 
daha fazla sürekli hal hatasına sahip olduğu vurgulanmıştır. Karami vd, (2010)’ da 
ASM’lerin kafes arızalarının belirlenmesi amacıyla stator akımının ve rotor akısının 
duran eksen takımı bileşenleri, durum olarak belirlenen rotor mekanik hızı ve rotor 
direncinin eş zamanlı kestirimleri yüksüz durum için gerçekleştirilmiştir. (Jafarzadeh 
vd., 2012)’de dört faklı DD yapısının DKF algoritmasında kullanılması ile stator 
akımının ve rotor akısının duran eksen takımı bileşenleri rotor mekanik hızı ve yük 
momenti kestirimleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmiş ve DD yapıları hem 
başarım hem de işlem yükü bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca mıklatıslama 
endüktansı, stator direnci ve rotor direnci değişimlerine karşı DKF ve GKF 
algoritmalarının başarımı karşılaştırılmıştır. Düşük hız bölgesinde yapılan parametre 
değişimlerinde DKF’nin kestirim başarımının GKF’den yüksek olduğu vurgulanmıştır. 
Jafarzadeh vd., (2013)’de Jafarzadeh vd, (2012) ile aynı durum ve parametrelerin 
kestirimleri DKF ve GKF algoritmalarına ek olarak önerilen karekök DKF (KDKF) 
algoritması ile de gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmiş, kestirim başarımları ve işlem 
yükü bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda önerilen KDKF 
algoritmasının hem kestirim başarımının hem de hesap yükünün kıyaslanan diğer 
algoritmalara göre yüksek olduğu vurgulanmıştır. Yildiz vd., (2016)’da Jafarzadeh vd. 
(2013)’de gerçekleştirilen durum ve parametre kestirimlerine ek olarak rotor direncinin 
kestirimi de eş zamanlı olarak DKF algoritması ile benzetim ortamında 
gerçekleştirilmiştir.  Yildiz vd. (2017a)’da rotor akısının duran eksen takımı bileşenleri 
rotor mekanik hızı yük momenti ve rotor direnci kestirimleri indirgenmiş dereceli DKF 
(İDDKF) algoritması ile benzetim ortamında gerçekleştirilmiş ve işlem yükü 
bakımından Yildiz et al. (2016)’da kullanılan tam dereceli DKF (TDDKF) algoritması ile 
karşılaştırılmıştır. İDGKF algoritmasının TDDKF algoritmasına kıyasla daha düşük 
işlem yüküne sahip olduğu vurgulanmıştır. Yildiz vd. (2017b)’de stator akımının ve 
rotor akısının duran eksen takımı bileşenleri, rotor mekanik hızı, yük momenti ve stator 
direncinin eş zamanlı kestirimleri DKF algoritması ile benzetim ortamında 
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gerçekleştirilmiştir. Barut vd. (2018)’de ise Yildiz vd. (2016)’da benzetim ortamında 
gerçekleştirilen çalışma gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu çalışmanın temel katkısı stator akımlarının duran eken takımı bileşenlerinin (𝑖𝑠𝛼 ve 
𝑖𝑠𝛽), rotor akısının duran eksen takımı bileşenlerinin (𝜑𝑟𝛼 ve 𝜑𝑟𝛽), rotor mekanik hızının 

(𝜔𝑚) ve stator direncinin (𝑅𝑠) eş zamanlı kestirimini gerçekleştirmek üzere tasarlanan 
DKF algoritmasının kestirim başarımının zorlayıcı senaryolar altında test edilerek 
doğrulanmasıdır. Gerçekleştirilen çalışmada Yildiz vd. (2017b)’de gerçekleştirilen 
çalışmadan farklı olarak rotor mekanik hızı sabit parametre olarak kestirildiğinden 
dolayı yük momenti kestirimi gerçekleştirilmemiştir. Yük momentinin kestirilmediği 
durumda da algoritmanın kestirim başarımı benzetim ortamında doğrulanmıştır. 
 
Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm Giriş bölümüdür. II. Bölüm’de 6. 
Dereceden doğrusal olmayan ASM modeli tanıtılmıştır. III. Bölüm’de DKF 
algoritmasına ait bilgiler verilmektedir. IV. Bölümde önerilen DKF algoritmasından 
zorlayıcı senaryolar altında elde edilen benzetim sonuçları sunulmuştur. V. Bölüm 
gerçekleştirilen çalışma ile ilgili sonuç değerlendirmesini içermektedir. 
 

2. Asenkron Motorların Genişletilmiş Dinamik Modeli  
 
ASM’lerin rotor akılı altıncı dereceden genelleştirilmiş dinamik modeli Eşitlik (1) ve 
(2)’deki genel biçimde verilebilir. 
 
 
    
 �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢) + 𝑤  
     = 𝐴(𝑥)𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝑤                       (1) 
 
𝑧 = ℎ(𝑥) + 𝑣       

   = 𝐻𝑥 + 𝑣                     (2) 
 
Burada �̇�, genişletilmiş durum uzay vektörü; 𝑓, durum ve girişlerin doğrusal olmayan 
fonksiyonu; 𝐴, sistem matrisi; 𝐵, giriş matrisi; 𝑤, sistem gürültüsü; ℎ, çıkışların 
fonksiyonu; 𝐻, ölçme matrisi ve 𝑣, ölçme gürültüsüdür. 𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝜔𝑚 ve 𝑅𝑠 

kestirimleri için oluşturulan dinamik modele ait vektör ve matrislere ilişkin detaylar 
Eşitlik (3) ve (4)’te sunulmuştur. 
 

[
 
 
 
 
 
 
𝑖̇̇𝑠𝛼
𝑖̇̇𝑠𝛽
�̇�𝑟𝛼
�̇�𝑟𝛽
�̇�𝑚
�̇�𝑠 ]
 
 
 
 
 
 

⏟  
�̇�

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
−𝑅𝑠

𝐿𝜎
−
𝐿𝑚
2 𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎

0
𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎

𝐿𝑚𝑝𝑝𝜔𝑚

𝐿𝑟𝐿𝜎
0 0

0
−𝑅𝑠

𝐿𝜎
−
𝐿𝑚
2 𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎

−𝐿𝑚𝑝𝑝𝜔𝑚

𝐿𝑟𝐿𝜎

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
2𝐿𝜎

0 0

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
0

−𝑅𝑟

𝐿𝑟
−𝑝𝑝𝜔𝑚 0 0

0
𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑝𝑝𝜔𝑚

−𝑅𝑟

𝐿𝑟
0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 
 

⏟                                  
𝐴

[
 
 
 
 
 
𝑖𝑠𝛼
𝑖𝑠𝛽
𝜑𝑟𝛼
𝜑𝑟𝛽
𝜔𝑚
𝑅𝑠 ]
 
 
 
 
 

⏟  
𝑥

+

[
 
 
 
 
 
 
1

𝐿𝜎
0

0
1

𝐿𝜎

0 0
0 0
0 0
0 0]

 
 
 
 
 
 

⏟    
𝐵

[
𝑣𝑠𝛼
𝑣𝑠𝛽
]

⏟  
𝑢

+𝑤            (3) 
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[
𝑖𝑠𝛼
𝑖𝑠𝛽
]

⏟
𝑧

= [
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0

]
⏟              

𝐻

[
 
 
 
 
 
𝑖𝑠𝛼
𝑖𝑠𝛽
𝜑𝑟𝛼
𝜑𝑟𝛽
𝜔𝑚
𝑅𝑠 ]
 
 
 
 
 

⏟  
𝑥

+ 𝑣                   (4) 

 
Burada, 𝑖𝑠𝛼 ve 𝑖𝑠𝛽, stator duran eksen takımındaki stator akımlarının bileşenlerini; 𝑅𝑟 

ve 𝑅𝑠 rotor ve stator dirençlerini; 𝐿𝑟, 𝐿𝑠 ve 𝐿𝑚 ise rotor, stator ve mıknatıslama 

endüktanslarını; 𝐿𝜎 = 𝜎𝐿𝑠 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚
2 /𝐿𝑟, stator geçici endüktansını; 𝜎, kaçak 

faktörünü; 𝑝𝑝, kutup çifti sayısını ifade etmektedir. 

 

3. Dağılımlı Kalman Filtresi 
 
Eşitlik (3) ve (4) ile verilen modelin zamanla değişen ve 6. dereceden doğrusal olmayan 
bir model olması ASM’ye ait durum ve parametrelerin kestirimin güçlüğünü 
göstermektedir. Doğrusal olmayan sistemlerde durum ve/parametre kestiriminde en 
yaygın olan kullanılan yöntemlerden biri olan GKF algoritmasında doğrusallaştırma 
işlemi kullanılmaktadır. Ancak doğrusallaştırma işleminin, Taylor serisindeki yüksek 
dereceli terimlerin ihmalini ve jacobian matrisi hesabı gerektirmesi bu yöntemin 
sakıncalarıdır. Bu nedenle DKF algoritmasında dağılımlı dönüşüm (DD) kullanılarak 
doğrusallaştırma işleminden kaçınmak amaçlanmıştır. Böylece DKF algoritması 
kullanılarak doğrusal olmayan sistemde doğrusallaştırma yapmadan durum ve/veya 
parametre kestirimleri gerçekleştirilmektedir. 
 

3.1 Dağılımlı Dönüşüm 
 
DD yöntemi rasgele bir değişkenin doğrusal olamayan sistemdeki istatistiğinin 
hesaplanması için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem durum dağılımlarının sigma 
noktalar grubu ile tanımlanmasını gerektirir. Tanımlanan sigma noktalar grubunun 
doğrusal olmayan sisteme uygulanması sonucunda bir sonraki adıma ait kovaryans ve 
ortalama değer bilgileri elde edilmiş olur. Böylece doğrusal olmayan modeli kullanan 
Kalman filtresi için ortalama ve kovaryans bilgileri elde edilmiş olur. 𝑥 (𝐿 boyutlu) 
rastgele bir değişken, 𝑦 = 𝑓(𝑥) eşitlik (1) ile verilene benzer bir doğrusal olmayan 

fonksiyon, �̂� rasgele değişkenin ortalama değeri ve 𝑃𝑥 rastgele değişkenin kovaryansı 

olsun. DD yönteminde 𝑦’nin istatistiğinin hesaplanması amacıyla 2𝐿 + 1 sigma 
vektöründen oluşan yeni bir 𝑋 matrisi oluşturulmaktadır. Oluşturulan 𝑋 matrisi; 
 
𝑋0 = �̂�                 (5) 
  

𝑋𝑖 = �̂� + (𝛾√𝑃𝑥  )𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝐿              (6) 

 

𝑋𝑖 = �̂� − (𝛾√𝑃𝑥 )𝑖−𝐿, 𝑖 = 𝐿 + 1,… ,2𝐿             (7) 

 

𝛾 = √𝐿 + 𝜆                 (8) 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  890 
 

elemanlarından oluşmaktadır. Burada λ = 𝛼2(𝐿 + κ) − 𝐿 ifadesi ile hesaplanan λ 
ölçeklendirme parametresidir. λ eşitliği içerisinden bulanan κ ikincil ölçeklendirme 

parametresi olup genellikle 3 − 𝐿 olarak seçilmektedir. Aynı şekilde 𝛼 ise oluşturulan 
sigma noktalarının rasgele değişken 𝑥’in ortalama değerinden ne kadar 

uzaklaşacağını belirlemek için kullanılan parametredir ve genellikle 10−4 ≤ α ≤ 1 

değer aralığında seçilmektedir. (𝛾√𝑃𝑥  )𝑖 ile 𝑦’nin istatistiğinin elde edilmesi için 

oluşturulan 𝑋 matrisinin 𝑖’inci sütununu ifade etmektedir. Gerçekleştirilen karekök 
işleminde Cholesky faktörizasyonu kullanılmaktadır. 
 
DD'de kullanılmak üzere sigma vektörlerinin oluşturulması ile 𝑦’nin ortalama değer ve 
kovaryansı, sigma vektörlerinin 𝑦 = 𝑓(𝑥) ile tanımlanan doğrusal olmayan fonksiyona 
uygulanması ile elde edilir.  
 
𝑌𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖), 𝑖 = 0,… ,2𝐿               (9) 
 

�̂� ≈ ∑ 𝑊𝑖
(𝑚)𝑌𝑖

2𝑘
𝑖=0               (10) 

 

𝑃𝑦 ≈ ∑ 𝑊𝑖
(𝑐)(𝑌𝑖

2𝑘
𝑖=0 − �̂�)(𝑌𝑖 − �̂�)

𝑇              (11) 

 
Belirlenen sigma noktaları için ağırlıklar, 
 

𝑊0
(𝑚)

=
λ

𝐿+λ
               (12) 

 

𝑊0
(𝑐)
=

λ

𝐿+λ
+ (1 − 𝛼2 + 𝛽)              (13) 

 

𝑊𝑖
(𝑚)

= 𝑊𝑖
(𝑐)
=

λ

2(𝐿+λ)
, 𝑖 = 1,… ,2𝐿            (14) 

 
eşitlikleri ile hesaplanır. Burada 𝛽, gaussian dağılımlarda 2 optimal değerinde 
kullanılan ve 𝑥’in önceki dağılım bilgilerinin dahil edilmesi için kullanılan parametredir 
(Haykin, 2001; Yildiz vd., 2016). 
 

3.2 Dağılımlı Kalman Filtresi Algoritması 
 
DKF algoritmasına ait sözde kod aşağıda verilmiştir. 
 

1. Başlangıç değerlerinin belirlenmesi 
 

�̂�0 = 𝐸[𝑥0]              (15) 
 

𝑃0 = 𝐸[(𝑥0 − �̂�0)(𝑥0 − �̂�0)
𝑇]            (16) 

 
2. Sigma noktalarının vektörlerinin oluşturulması; 

 

       𝑋𝑘−1 = [�̂�𝑘−1 �̂�𝑘−1 + 𝛾√𝑃𝑘−1 �̂�𝑘−1 − 𝛾√𝑃𝑘−1 ]       (17) 
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3. Zaman güncellemesi; 
 

𝑋𝑘|𝑘−1
∗ = 𝐹(𝑋𝑘−1, 𝑢𝑘−1)           (18) 

 

�̂�𝑘
− = ∑ 𝑊𝑖

(𝑚)2𝐿
𝑖=0 𝑋𝑖,𝑘|𝑘−1

∗            (19) 

 

      𝑃𝑘
− = ∑ 𝑊𝑖

(𝑐)2𝐿
𝑖=0 (𝑋𝑖,𝑘|𝑘−1

∗ − �̂�𝑘
−)(𝑋𝑖,𝑘|𝑘−1

∗ − �̂�𝑘
−)
𝑇
+ 𝑄𝑘       (20) 

 
      �̂�𝑘

− = 𝐻�̂�𝑘
−             (21) 

 
4. Ölçüm güncellemesi; 

 

𝑃�̂�𝑘�̂�𝑘 = 𝐻𝑃𝑘
−𝐻𝑇 + 𝑅𝑘           (22) 

 

𝑃𝑥𝑘𝑦𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑇            (21) 

 
Kalman kazancı 𝐾𝑘, kestirilen durumlar ve/veya parametreler �̂�𝑘, ile hata kovaryansı 
𝑃𝑘 hesabı; 
 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑥𝑘𝑦𝑘  (𝑃�̂�𝑘�̂�𝑘)
−1            (22) 

 
�̂�𝑘 = �̂�𝑘

− + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − �̂�𝑘
−)           (23) 

 

𝑃𝑘 = 𝑃𝑘
− − 𝐾𝑘𝑃�̂�𝑘�̂�𝑘𝐾𝑘

𝑇           (24) 

 

4. Benzetim Sonuçları 
 
Önerilen DKF algoritmasının kestirim başarımını test etmek için, anma değerleri Tablo 
1’de verilen ASM parametreleri ve Şekil 1’de gösterilen hız-algılayıcısız DVK tabanlı 
sürücü sistemi kullanılmaktadır. Hız-algılayıcısız sürücü sistemindeki hız, alan ve 
moment kontrolörleri geleneksel PI (oran+integral alıcı-(proportional+integral)) 
kontrolördür. 𝜃𝑟𝑓 ise stator duran ekseninin 𝛼- bileşeni ile dönen eksenin 𝑑-bileşeni 

arasındaki alan açısıdır. 
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Şekil 1. DKF tabanlı hız-algılayıcısız doğrudan vektör kontrollü ASM sürücü 
sisteminin genel şeması  

 
Tablo 1. ASM parametrelerine ait anma değerleri 

 

𝑷 [kW] 𝒇 [Hz] 𝑽 [V] 𝑰 [A] 𝒑𝒑 𝒏𝒎𝒏 [dev/dk] 

3 50 380 6.9 2 1430 

𝒕𝑳𝒏 [N.m] 𝑅𝑠𝑛 [Ω] 𝑅𝑟𝑛 [Ω] 𝐿𝑠𝑛 [H] 
𝐿𝑟𝑛 
[H] 

𝐿𝑚𝑛 [H] 

20 2.283 2.133 0.2311 0.2311 0.22 

Şekil 2’de verilen 𝑛𝑚, 𝜏𝑙 ve 𝑅𝑠 referans değişimleri ile üretilen senaryolar ile önerilen 
DKF algoritmasının kestirim, hız-algılayıcısız sürücü sisteminin ise kontrol başarımı 
doğrulanmaktadır. Şekil 2 ile verilen senaryolarda; 
 

 ASM farklı geniş bir hız bölgesinde (sıfır, çok düşük (0.067 × 𝑛𝑚𝑛) ve anma hız) 
hız terslemeleri ile sürülmektedir. 

 ASM’ye 20 N.m ve -20 N.m arasında üretilen basamak ve/veya doğrusal 
değişimler ile yük momenti değerleri uygulanmaktadır. 

 ASM modelinde sıfır, çok düşük ve anma hız bölgeleri için basamak ve doğrusal 
bir şekilde 𝑅𝑠 değişimleri uygulanmaktadır. 
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Şekil 2. DKF tabanlı hız-algılayıcılı ASM sürücü sisteminin başarım testi için 
tanımlanan referans değişimler 

 
Şekil 2’de verilen senaryolar ile test edilen DKF algoritması tarafından kestirilen durum 
ve parametrelerin başlangıç değerleri sıfır olarak seçilmiş ve örnekleme zamanı 100𝜇𝑠 
olarak alınmıştır. Ayrıca, DKF algoritmasının kovaryans matrisleri deneme-yanılma 
yöntemi ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

𝐐 = diag{ 1𝑥10−11(A)2    1𝑥10−11(A)2    1𝑥10−15(V. s)2    1𝑥10−15(V. s)2      
 1𝑥10−2(dev/dk)2    1𝑥10−8(Ω)2} 
 

𝐑 = diag{ 1𝑥10−5(A)2    1𝑥10−5(A)2}  
 

𝐏0 = diag{ 10(A)
2    10(A)2   10(V. s)2    10(V. s)2    10(dev/dk)2    10(Ω)2}  

 
Hız-algılayıcısız ASM sürücü sistemi ve DKF algoritmasından elde edilen benzetim 
sonuçları Şekil 3 ve 4’te sunulmaktadır. Benzetim sonuçlarında  “ ∙ ̂” kestirilen durum 
ve parametreleri, 𝑒(∙) ise gerçek değer ile kestirilen değer arasındaki hata olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Şekil 3. Hız algılayıcısız DKF algoritmasının kestirim sonuçları 
 

 
 

Şekil 4. Hız algılayıcısız DKF algoritması ve kontrol sistemine ait kestirim hataları 
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Şekil 3 ve 4’de verilen benzetim sonuçları incelendiğinde aşağıdaki gözlemler 
yapılabilir. 

 Sıfır başlangıç değerlerine sahip durum ve parametrelerin kestirimleri hızlı bir 
şekilde referans değerlerine yakınsamaktadır. 

 Önerilen kestirim algoritmasını kullanan sürücü bilinmeyen bozucu yük 
girişlerine karşın hız terslemelerini de içeren geniş bir hız aralığında çalışabilme 
yeteneğine sahiptir. 

 ASM’lerin hız kestirim yöntemleri ve sürücü kontrolü için en zorlu senaryo olarak 
belirtilen (Holtz, 2000) sıfır hız ve sıfır yük momentinde dahi önerilen kestirici ve 
sürücü oldukça kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, ASM’lerin hız-algılayıcısız DVK’sı için gerekli olan durumlar (𝑖𝑠𝛼, 𝑖𝑠𝛽, 

𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝜔𝑚) ile birlikte 𝑅𝑠’in eş-zamanlı kestirimi için DKF algoritması önerilmiştir. 

Önerilen DKF algoritması yük momenti ve stator direncinde meydana getirilen 
basamak ve doğrusal değişimler altında, sürekli sıfır hız ve hız terslemelerini de içeren 
geniş bir hız aralığında üretilen senaryolar ile benzetim ortamında test edilmiştir. Elde 
edilen benzetim sonuçları önerilen DKF algoritmasının başarımının yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte bu çalışmada kestirilen durum ve parametrelere 
ilaveten değeri sıcaklık ve frekans gibi çalışma koşulları ile değişebilen rotor direncinin 
kestirilmesi gelecek çalışmalar olarak planlanmaktadır. 
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Özet: Bu makale, zaman gecikmelerinin sistem frekansını düzenlemek için çoklu 
elektrikli araç (EA) grupları içeren bir bölgeli Yük Frekans Kontrol (YFK) sisteminin 
karalılığına olan etkisini incelemektedir. Zaman gecikmeleri, kontrol sinyallerini 
göndermek ve almak için kullanılan açık haberleşme ağından kaynaklanmaktadır. 
Bu zaman gecikmeleri denetleyicinin performansını azaltmakta, sistem frekansında 
istenmeyen salınımlara yol açmakta ve hatta eğer kararlılık gecikme payı olarak 
bilinen bir üst değeri aşarsa kararsızlığa sebep olmaktadırlar. Bu nedenle, YFK 
sisteminin kararlı çalışma açısından kararlılık gecikme paylarının bilinmesi oldukça 
önemlidir.  Bu makalede, benzetim yöntemi kullanılarak, EA grupları içeren bir 
bölgeli YFK sistemin karalılık gecikme payları oransal-integral denetleyicinin 
oldukça farklı kazanç değerleri için belirlenmiştir. Sonuçlar integral denetleyicinin 
kazancı artırıldıkça kararlılık gecikme payının azaldığını göstermektedir. Kararlılık 
gecikme payı bilgisi, zaman gecikmelerinin olması durumunda bile EA grupları 
içeren bir bölgeli YFK sisteminin kararlılığını sağlayacak denetleyici kazanç 
değerlerinin ayarlanmasını mümkün kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Haberleşme zaman gecikmesi, Elektrikli araçlar, Yük frekans 
kontrolü, Kararlılık gecikme payı. 

Stability Analysis of a Single-Area Load Frequency Control System with 
Electric Vehicles Group and Communication Time Delays 

Abstract: This paper investigates the impact of time delays on the stability of a 
single-area load frequency control (LFC) system that includes plug-in multiple 
electric vehicles (EVs) to regulate the system frequency. Time delays are caused 
by an open communication network used to send and receive control signals. 
These delays degrade the performance of the controller, lead to undesired 
oscillations in the system frequency and may even cause instability if they exceed 
an upper bound known as stability delay margin. Therefore, for a stable operation 
it is essential to compute stability delay margins of the single-area LFC system with 
EVs. By implementing a simulation approach, this paper determines stability delay 
margins for a wide range of the proportional-integral (PI) controller gains of the 
single-area LFC system with plug-in EVs. Results indicate that stability delay 
margins decrease as the integral controller gain increases.  The knowledge of 
stability delay margins makes it possible to appropriately tune the PI controller 
gains that ensure a stable operation of the LFC system even in the presence of 
inevitable time delays. 

Keywords: Communication time delay, Electric vehicles, Load frequency control, 
Stability delay margin. 

 

1. Introduction 
 
Electric vehicles (EVs) have become a promising tool for load frequency regulation in 
an interconnected system with one or more independently controlled areas (Kempton 
et al., 1997). This is due to increasing environmental concerns, gradual depletion of 
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fossils resources and increased penetration of highly variable renewable energy (RE) 
power generation. Batteries in EVs can increase or decrease faster power output than 
conventional generators. This fast response characteristic enhances dynamic 
performance of load frequency control (LFC) system. EVs can be used as generators 
or loads and hence reduce generation/demand fluctuations, and improve frequency 
response (Pillai et al., 2011; Mu et al., 2013). For practical participation of EVs in 
frequency regulation market, a new entity called as EVs aggregator is required to 
aggregate and control large number of EVs in order to satisfy the frequency regulation 
criteria (Guille et al., 2009; Han et al., 2010; Jia et al., 2018; Bessa et al., 2010). The 
main function of an EVs aggregator is to receive and send information about the EVs 
status to LFC center and reallocate the control signals to disperse EVs. Fig.1 shows a 
schematic of EVs plugged into the grid as a power source using vehicle-to-grid (V2G) 
technique. 
 
The integration of EVs into LFC system requires a communication network to send and 
receive control commands. For this purpose, an open distributed communication 
network is generally used. However, communication time delays are observed in such 
a communication network (Jia et al., 2018; Ko et al., 2018; Pham et al., 2016). These 
delays can cause instability of LFC system against an expectation that EVs can 
improve the LFC dynamic performance. Hence, it is important to investigate delay-
dependent stability of LFC system enhanced by EVs and to compute the stability delay 
margins that are defined as the allowable upper bound on the communication time 
delay (Ko et al., 2018). 
 
In the existing literature, numerous approaches are available to determine stability 
delay margins of dynamical systems with time delays. These might be categorized into 
two major types: i) frequency-domain direct methods and ii) time-domain indirect 
approaches. The former group of methods aims to calculate complex roots of the 
characteristic polynomial on the imaginary axis. This group of methods include Schur-
Cohn method (Chen et al., 1995), removal of exponential terms in the characteristic 
polynomial (Walton et al., 1987), Rekasius substitution (Rekasius, 1980; Olgaç et al., 
2002), delay space re-scaling approach (Dong et al., 2017), the argument principle (or, 
contour integral) method (Xu et al., 2016). The frequency domain direct methods are 
exact ones that are able to calculate delay margins accurately. However, the main 
disadvantage of these methods is that they can be used for only constant delay cases. 
A detailed literature review on the methods for delay margin estimation of linear time-
invariant continuous-time systems with constant delays can be found in a survey given 
in (Pekař et al., 2018). Among these methods, the direct method based on the removal 
of exponential terms (Walton et al., 1987) has been effectively implemented to 
compute delay margin of time-delayed LFC systems (Sönmez et al., 2016) and micro-
grid frequency control system (Gündüz et al., 2017). The Rekasius substitution has 
been applied to delay margins computation for a single-area LFC system (Sönmez et 
al., 2014). The delay space re-scaling approach has been used to estimate the stability 
delay margin for hybrid energy storage system with hierarchical control in DC micro-
grids that have multiple time delays (Dong et al., 2017).The latter group of methods 
employs Lyapunov stability theory together with linear matrix inequalities (LMIs) 
method. These methods have been used in delay margin computation of LFC systems 
(Ko et al., 2018; Jiang et al., 2012) and micro-grids (Thangaiah et al., 2016). Indirect 
approaches can be used for both constant and time-varying delay cases. On the other 
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hand, they provide more conservative delay margins than frequency domain direct 
methods. 
 
In this paper, time-domain simulation (Simulink, 2000) based approach is implemented 
to compute stability delay margins of a single-area LFC system with multiple EVs 
aggregator. The impacts of EVs and controller gains on the stability delay margins are 
investigated. The use of this approach enabled us to obtain the exact values for time 
delay margins. 

 
 

Fig 1. Participation of EVs in frequency regulation 
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Fig 2. Block diagram of a single-area LFC system with EVs aggregator 
 

2. Time-delayed single area LFC system due to the participation of EVs 
 
The block diagram of a single-area LFC system including a two EVs aggregators is 
given in Fig. 2. The dynamic model of the EV battery is described by the following first-
order transfer function: 
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where 

1EVK ,
1EVT  represent the gain and the time constant of the first EV battery system 

and 
2EVK ,

2EVT  represent the gain and the time constant of the second EV battery 

system in Fig. 2. 

In Fig. 2, 1 2, , , , ,g m g EV EVf X P P P P       and 
dP  denote the deviation of frequency, 

valve position, mechanical power output, the generator power output, the EVs 

aggregators power outputs and load disturbance, respectively. , , , , ,g r c PM D T T T F ,  

and R  are the generator inertia constant, damping coefficient, time constant of the 
governor, reheat-turbine, fraction of the total turbine power, frequency bias factor and 
speed drop, respectively. Moreover, ACE , 

PK , and 
IK  represent the area control error, 

PI controller gains, respectively.  
 
As a result of any sudden changes in load demand, ACE as a control signal is 
transmitted to PI controller and then the output signal of the PI controller is send to 
reheat steam turbine and EVs aggregators based on the participation ratios 

0  and 
1  

for the regulating of the system frequency. The control signals transmitted to EVs 
aggregators through communication networks provide that EVs participate in 
frequency regulation service to the grid. It is to be noted that the communication time 
delays from EV aggregators to the first EV (

1 ) and from the EV aggregator to the 

second EV (
2 ) are considered to be commensurate time delays and these delay 

terms are modelled as exponential transfer function of 1s
e

 and  2s
e

  in Fig. 2. 

 

3. Materials and Methods 
 
A. Stability delay margin 
 
The stability studies of time-delayed systems aim to determine whether the system is 
delay-independent or delay-dependent stable. For the delay-independent stability, the 
system remains stable for all finite values of time delays. In a delay-dependent stability 
case, the system remains stable for *   where   and *  represent delay and 

stability delay margin, respectively. If the delay exceeds the margin *  , the system 

becomes unstable. The delay margin is the key factor for stability evaluation of LFC 
systems. The total time delays observed in the LFC system with EVs aggregator must 
be less than the stability delay margin. The knowledge of delay margins for a large set 
of system parameters is essential to assess the stability of the single-area LFC with 
EVs aggregator. 
 
Theoretically, the necessary condition for the single-area LFC with EVs aggregator to 
be asymptotically stable is that all the roots of its characteristic equation lie in the left 
half of the complex plane. Considering both the delays, the delay margin problem is to 
find value of *  for which the characteristic equation has roots (if any) on the j -axis 

of the complex plane. So, time-domain simulations are run to find this boundary beyond 
which the system shows an unstable response. 
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B. Selection of delays 
 

The multiple time delays 1  and 2  are expressed in polar coordinate  ( , )   as 

shown in Fig. 3. All points are defined as  1 2,T    on a boundary depending on ( , )   

in  1 2,  -space. Magnitude   and angle   are defined as 2 2
1 2     and 

1 2

1

tan





  
  

 
.  

 
 

Fig 3. Changing of 1  and 2  time delay values in a direction 

 
4. Results 
 
The section presents stability region results for the single-area LFC system with 
multiple EVs aggregators using time-domain simulations. The system parameters are 
given as: 
 

8.8,  1,  0.2 ,  0.3 ,  12 ,  

1 6,  R 1 11,  21,  1,  0.1 
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The selection of multiple delays  1 2,   is achieved by using the polar coordinates and 

specifying the values of  1 2,   by choosing   and .   In order to investigate the effect 

of different values of   1 2,   on stability delay margins, the angle is fixed at 045  . 

It is to be noted that the angle 045    corresponds to the case in which the delay from 

EV aggregator to both the EVs is the same 
1 2  . The values of the corresponding 

time delay magnitude | |  for this case are presented in Table 1. Whereas, the time-

domain simulation results are shown in Fig. 4.  It can be clearly observed from Fig. 4 
(a) that the oscillations in the frequency response of LFC-EVs system damped out 
showing stable operation of the system for a given PI controller gains 

( 0.6, 0.8)P IK K   when the time delay margin magnitude is | | 0.97 sec   or 

1 2( 0.689 ) sec   . However, sustained oscillations are observed in the frequency 
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response in Fig. 4 (b) showing the marginal stability of the system for 

( 0.6, 0.8)P IK K  and | | 0.9804 sec   or 
1 2( 0.693 ) sec   . If this time delay value 

increases even slightly, the system will become unstable. As shown in Fig. 4 (c), the 
oscillations in the frequency response of LFC-EVs system are increasing for 

( 0.6, 0.8)P IK K  and | | 0.99 sec   or 
1 2( 0.70 ) sec   . 

 
As can be seen From Table 1 that the magnitude of the stability delay margin 
decreases as the integral control gain increases. This implies that the LFC system 
becomes less stable. 

 

 
a) Stable case 

 

 

b) Marginally stable case 
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c) Unstable case 
 

Fig 4. Frequency Deviations for ( . , . ) 0 6 0 8P IK K   

 
 

Table 1. Magnitude of stability delay margin for various PI controller gains 
 

                                                      IK  

 
 
 
 
 

PK  

 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0.2 2.7840 1.1770 0.6511 0.3929 0.2416 

0.4 3.1198 1.6890 1.0795 0.7463 0.5385 

0.6 2.7470 1.8295 1.3081 0.9804 0.7582 

0.8 2.2529 1.7302 1.3575 1.0875 0.8872 

1.0 1.8377 1.5418 1.2962 1.0965 0.9354 

 
5. Conclusions 
 
This work has presented a simulation based approach to identify stability delay 
margins over a wide range of PI controller parameter for a single-area LFC system 
with EVs aggregator having multiple time delays. It has been observed that plugging 
in the EVs into the LFC system introduces communication time delays resulting in the 
destabilization of the LFC system if they exceed the delay margin. The delay 
dependent stability analysis of single-area LFC system with multiple EVs aggregator 
will be extended to the multi-area LFC system with multiple EV aggregators for future 
studies. 
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Jeotermal ve Denizaltı Petrol Kuyularında Kullanılan Üç Faz Asenkron 
Motor ve 120 derece Sürücü İçeren Sistemler için Rezonans Frekansı 

Tespiti 

Sema Nur İpek, Eyup Akpınar 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, 35390, İzmir 
semanur.ipek@ogr.deu.edu.tr, eyup.akpinar@deu.edu.tr  

 
Özet: Bir sürücü sisteminde, AC güç kaynağından alınan sabit frekansta gerilimler, 
doğrultucular aracılığı ile DC gerilime çevrilip, sıfır frekansta gerilimler elde edilir. 
Doğrultucuların şebekeye bağlantısı 12-pulse çıkış elde edebilmek için tek primer 
ve çift sekonder bulunduran trafolarla yapılmaktadır. İkinci kademede, DC gerilim, 
tekrar istenen frekansta gerilimlere evirici (inverter) aracılığı ile dönüştürülür. 
Yüksek güçte (MW seviyesinde) motorların bağlı olduğu çevirgeçlerde ölü zaman 
denetimini daha kolay sağlayabilmek için 120 derece motor sürücüleri, PWM 
tabanlı sürücülere tercih edilebilmektedir. Bu durumun en yaygın kullanım alanı da 
jeotermal ve denizaltı petrol kuyuları ve benzer özellikteki madenlerdir. Seçilen 
motorlar genellikle asenkron motor tipinde olup, çevirgeçlere uzun yeraltı 
kablolarıyla bağlanmaktadır. Ayrıca çevirgeç ile motor arasında üçgen/yıldız trafo 
kullanımı etkili bir gerilim şekillendirilme yöntemi olarak tercih edilmektedir. 
Sistemde bulunan, yarıiletken elemanların kullanıldığı çevirgeçler, harmonikli akım 
ve gerilim kaynağıdır. Motor gibi endüktif ve uzun kablo gibi kapasitif özellik 
gösteren bileşenler ise rezonansa etki edebilecek önemli bileşenlerdir. 
Doğrultucunun şebekeden çektiği akım harmonikleri, kaynak tarafında güç kalitesi 
ve rezonans sorunlarına yol açarken; evirici çıkışındaki  gerilim ve akım 
harmonikleri, yük tarafında rezonans sorunlarına, motorlarda tork ve rotor 
hızlarında salınımlara yol açmaktadır. Böyle bir sistemde rezonansa bağlı arızalar 
çok yaygın ortaya çıkmaktadır. Rezonansın etkisiyle oluşabilecek aşırı gerilimler ve 
akımlar, sistem içerisindeki elemanların zarar görmesine neden olabilmektedir. 
Yeraltı ve sualtında çalışan büyük elektrik makinelerinin ve uzun kabloların 
kullanımını gerektiren bu sahalarda, motorların bakımı zor olacağından, yıkıcı 
etkileri görülmeden önce rezonans frekansının belirlenmesi ve herhangi bir 
harmonik frekansına denk gelmesinin engellenmesi önemlidir. Bu makalede, böyle 
bir sistemin simülasyonu ve rezonans analizi yapılacaktır. Elde edilen simülasyon 
sonuçları makalede verilerek, rezonans frekansının tespiti ve çözümü 
tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal kuyularda motor ve sürücüleri,  denizaltı petrol 
kuyularında motor kontrol,  maden ocaklarında motor kontrol, rezonans frekansı, 
asenkron motor. 

 

 
1. Giriş 
 
Deniz altı petrol kuyuları(pompa sistemleri) ve jeotermal enerji tesisleri gibi endüstriyel 
tesisler, yüksek güçlü motor kullanımını gerektirir.  Bu motorların hız ve tork denetimi 
IGBT gibi yarıiletken elemanlar içeren sürücü sistemleri ile sağlanır. Sahaların 
büyüklüğü nedeniyle, motorlar ve sürücüler arasındaki bağlantı uzun kablolar ile 
sağlanır. Bu sahaların yüksek tehlike sınıfında bulunması nedeniyle, yapılan tüm 
uygulamalarda yüksek güvenlik standartları uygulanır. Ancak kullanılan sürücü 
sistemleri, içerdiği anahtarlama elemanları nedeniyle, akım ve gerilim harmoniği üreten 
bir yapıya sahiptir. Ayrıca uzayan kabloların kapasitif etkisinin artması ve trafo, motor 
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gibi endüktif elemanların bulunması, harmoniklerin sistem içindeki rezonans 
problemini öne çıkarmaktadır. Rezonans oluşumu aşırı gerilim ya da aşırı akımları 
ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum, motor ve kablolarda izolasyon hasarı ya da yanma 
ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla rezonans durumunun tespit edilmesi ve bu tespitten yola 
çıkılarak önlem alınması önemlidir.  
 
Yeraltı maden tesisleri, uzun kablo ve motor sürücüleri kullanım özellikleriyle, denizaltı 
petrol kuyuları ve jeotermal enerji tesisleri ile benzer endüstriyel ortamlar 
oluşturmaktadır. Rogriguez ve arkadaşları (2006), madenlerde havalandırma için 
kullanılan, PWM evirici ile sürülen bir asenkron makinenin terminallerinde oluşan aşırı 
gerilimlerin nedenlerinin, teorik olarak salınım ve rezonans olduğunu öne sürmüşler ve 
saha ölçümleri ile rezonansın, ana neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aşırı 
gerilimlerin azaltılması amacıyla, bu sistem için ikinci derece bir alçak geçiren filtre 
tasarımı önermişlerdir. 
 
Frieder Endrejat ve arkadaşları (2009a), büyük kimyasal proses tesislerinde kullanılan 
senkron motor ve çok kademeli H-köprü (VSI) inverter sürücü içeren bir sistemi, sürücü 
ve motor arasındaki salınımlara ve rezonans kaynaklı aşırı gerilimlere odaklanarak 
incelemişlerdir. İnverter çıkışında senkronizasyon reaktörü kullanım durumuna göre 
farklı uygulama senaryoları oluşturarak, saha ölçümleri ve simülasyonlar yapmışlar ve 
sonuç olarak bu tarz sürücü kullanılan bir sistemde, inverter için uygun taşıyıcı sinyal 
frekansı seçilerek, rezonansın etkilerinin minimize edilebileceği belirtilmiştir.  
 
Frieder Endrejat ve arkadaşları (2009b), diğer bir çalışmalarında, VSI ve LCI senkron 
motor sürücü içeren sistemleri, sistemin gerektirdiği uzun kabloları ve etkilerini ön 
plana alarak incelemiş ve bu kablo uzunluklarında rezonans koşullarının meydana 
geldiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca ilave elektrik filtresi ve rotor konum algılama 
ekipmanının ne zaman gerekebileceğine dair bir değerlendirme yapmışlar ve sistemin 
güvenli çalışması için bir RC filtre önermişlerdir.  
 
Xiaodong Liang ve arkadaşları (2015), NPC sürücülü bir denizaltı pompa sistemi için, 
sistemin karakteristik harmoniklerini temel alarak bir yük filtresi tasarlamışlardır. 
Sürücü kaynaklı harmoniklerin etkisiyle gerçekleşebilecek bir rezonans durumunda 
artan bozulmanın, LC tip bir yük filtresi ile azaltılabileceğini, saha ölçümleri ile 
doğrulamışlardır.  
 
F.Bertoldi ve arkadaşları (2018), uzun kablolar ile bağlı motor ve sürücü sistemi 
uygulamalarını hedef aldıkları çalışmalarında, aşırı gerilimlerin azaltması için, daha 
düşük kapasitör ve filtre bileşeni değerleri gerektiren 2-seviyeli bir inverter(Q2L) 
önermişlerdir. 
 
Bu makalede, 6-basamak 120 derece sürücü ile motor sürme uygulamalarına 
odaklanılmış, rezonans koşullarının nasıl oluşacağına dair bilgisayar simülasyonları 
yapılmış ve rezonansın nasıl önlenebileceğine dair öneride bulunulmuştur. 
 
2. Güç Sistemi Modeli 
 
Asenkron motor ve sürücü içeren ve 3-fazlı güç kaynağı ile beslenen bir güç sisteminin 
tek hat şeması, Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu sistemde elemanlar arasındaki bağlantı 
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kablolarla sağlanır ve istenen gerilim seviyesini elde etmek için, 3-fazlı yükseltici ve 
alçaltıcı güç transformatörleri bulunur. 
 

 
 

Şekil 1. Güç sisteminin tek hat şeması 
 
2.1. Sistemin Bileşenleri 
 
2.1.1. 120 derece sürücü 
 
Sürücü, motorun uygun frekans ve genliğe sahip bir gerilimle beslenmesini ve kontrol 
edilmesini sağlayan bir sistemdir. 120 derece sürücü, Şekil 2'de gösterildiği gibi 
genellikle 12-darbeli doğrultucu, DC bağlantı ve evirici olmak üzere üç ana bölümden 
oluşur. Doğrultucu, AC gerilimin, DC gerilime dönüştürüldüğü kısımdır. DC link, 
doğrultucu ve evirici arasındaki bağlantıyı sağlar, aynı zamanda gücü tek yönlü olarak 
aktarır. Sürücü sisteminin daha düzgün çalışması için, DC link geriliminin daha kararlı 
olması arzu edilir. Daha düz bir dalga formu elde etmek için doğrultucu ile evirici 
arasına kapasitör (smoothing) yerleştirilir. Evirici, DC gerilimi tekrar AC gerilime çevirir 
ve sahip olduğu kontrol tipine göre istenilen frekansta 3-fazlı gerilim sağlar. Bu 
kontrolde, genellikle V/f sayısal denetimi tercih edilir. Sürücüye bağlı motorun terminal 
gerilimlerinin değeri, DC gerilim değerine bağlıdır.(Akpinar, 1994) 

 

 
 

Şekil 2. 120 derece sürücünün yapısı 
 

2.1.1.1. 12-Darbeli Doğrultucu 
 
12-darbeli doğrultucu, seri olarak bağlanmış iki adet 6-darbeli doğrultucudan oluşur. 
Şekil 1’de gösterildiği gibi, doğrultucu gruplarından birini besleyen trafo sargıları wye-
wye biçiminde bağlanırken, diğerini besleyen sargılar wye-delta biçiminde bağlanır. Bu 
bağlantı biçimleri nedeniyle, Şekil 3'te gösterildiği gibi doğrultucu gruplarının çıkış 
gerilimleri arasında 30 derecelik bir fark oluşur ve 12-darbeli doğrultucunun çıkış 
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gerilimi bu gerilimlerin toplamına eşittir. DC çıkış geriliminin ortalama değeri 1 no’lu 
eşitlik ile ifade edilebilir. (Williams, 2006) 
 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉1 + 𝑉2 =
6√2𝑉𝐿𝐿

𝜋𝑁
𝑐𝑜𝑠 𝛼                                             (1) 

 
𝑉𝐿𝐿 : Giriş hat-hat arası gerilimi 
N : Transformatör sarım oranı 
α: Yarı iletken anahtarların ateşleme açısı 
 

Şebekeden çekilen akım harmonikleri 2 no'lu formülden tahmin edilebilir. (Williams, 
2006) Bu doğrultucu türü kullanıldığında, şebeke akımında 5. ve 7. harmonikler gibi 
bazı önemli temel harmonikler yoktur. 
 
ℎ = 12𝑛 ± 1                                                                   (2) 
 
 n=1,2,3…. 

 

 
 

Şekil 3. Doğrultucu grupları ve 12-darbeli doğrultucunun çıkış gerilimleri 
 

2.1.1.2. Evirici 
 
Şekil 2’de gösterildiği gibi, evirici 6 adet IGBT’den oluşmaktadır. Bu sürücü sisteminin 
120 derece olarak adlandırmasının nedeni, eviricideki yarı iletkenlerin 120 derece 
boyunca iletimde kalmasıdır. Aynı anda yalnızca iki anahtar iletimdedir. (Akpinar & 
Pillay, 1994)  
 

 
 

Şekil 4. 120 derece iletim modunda kapı sinyalleri 
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Şekil 4, 120 derece iletim modunda çalışan eviricinin kapı sinyallerini göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 5. 180 Derece iletim modunda kapı sinyalleri 
 

Şekil 5 ise, 180 derece iletim modunda çalışan bir eviricinin kapı sinyallerini 
göstermektedir. Bu modda, her bir anahtar 180 derece boyunca iletimde kalır. Sabit 
frekanslı sinüs dalgalarını, üçgen biçimli dalgalarla karşılaştırarak üretilen bu kapı 
sinyalleri, Şekil 6'da gösterilen mantık geçiş algoritmasıyla 120 derece iletim modu kapı 
sinyallerine dönüştürülebilir.   
 

     
 

Şekil 6. 180 derece-120 derece iletim modları arası mantıksal geçiş devresi 
 

2.1.2. Asenkron Motor 
 
Stator üzerindeki üç fazlı sargılara enerji verildiğinde, dönen bir manyetik alan oluşur. 
Bu manyetik alan rotor üzerinde konumlandırılmış çubukları veya sargıları keser ve 
bunlar üzerinde AC bir gerilim indüklenir, rotor sargılarından akım akmaya başlar ve 
böylece rotor manyetik alanı da oluşur. Bu iki alan birbirini etkileyerek bir tork üretir ve 
rotor dönmeye başlar. Statorun dönme alan hızı, denklem 3'teki gibidir. Statorun alan 
hızı ile rotorun alan hızı arasındaki fark, kayma olarak adlandırılır ve denklem 4'te 
gösterilmiştir. Makinenin bir motor olarak çalışması için kayma 0 ile 1 arasında 
olmalıdır. Kayma 1'den fazla ise, frenleme gerçekleşir. Kayma 0'ın altına düştüğünde, 
yani rotor alan hızı, stator alan hızından büyük olduğunda ise, makine bir generatör 
olarak çalışır. 
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𝑛𝑠 = 120 ×
𝑓

𝑃
                                                         (3) 

 

𝑠 =
𝑛𝑠−𝑛

𝑛𝑠
                                                                        (4) 

 

𝑛𝑠: Stator döner alan hızı 
n: Rotor alan hızı 
f : Frekans 
P:Kutup sayısı 
s: Kayma 

 
Makinenin sahip olduğu stator ve rotor gerilimlerinin büyüklüğü, kaçak akı reaktansları, 
sargı dirençleri ve mıknatıslanma reaktansı ile ilişkilidir. Ayrıca rotor açısal hızı da etkin 
bir elektriksel parametredir. Gerilim bağlantıları, akımların bir fonksiyonu olarak, eşitlik 
5’teki gibi ifade edilebilir. (Krause, Wasynczuk & Sudhoff, 1995) 
 

[
 
 
 
 
𝑉𝑞𝑠
𝑉𝑑𝑠
𝑉𝑞𝑟

′

𝑉𝑑𝑟
′]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 𝑟𝑠 +

𝑝

𝜔𝑏
𝑋𝑠𝑠

𝜔

𝜔𝑏
𝑋𝑠𝑠
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[
 
 
 
𝑖𝑞𝑠
𝑖𝑑𝑠
𝑖𝑞𝑟

′

𝑖𝑑𝑟
′]
 
 
 

            (5) 

 
Makinenin motor olarak çalışabilmesi için, elektromanyetik tork değerinin pozitif olması 
gerekir. Asenkron makinanın ürettiği tork 6 no’lu eşitlikte verilmektedir. (Krause, 
Wasynczuk & Sudhoff, 1995) 
 

𝑇𝑒 = (
3

2
) (

𝑃

2
)𝑀(𝑖𝑞𝑠𝑖𝑑𝑟

′ − 𝑖𝑑𝑠𝑖𝑞𝑟
′)                                                (6) 

 
Makinanın kaçak reaktansları, dirençleri ve mıknatıslanma reaktansı, kararlı durumda 
gözüken tek faz yaklaşık eşdeğer devrede, Şekil 7’de olduğu gibi gösterilebilir. (Diyoke, 
Okeke and Aniagwu, 2016) 
  

 
 

Şekil 7. Asenkron motorun basitleştirilmiş eşdeğer devresi 
 

𝑋𝐿𝑙𝑠: Stator leakage reaktansı 

𝑋𝐿𝑙𝑟′: Rotor leakage reaktansı 

𝑅𝑠: Stator direnci 

𝑅𝑟
′: Rotor direnci 

𝑋𝑀: Mıknatıslanma reaktansı 
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2.1.3. Güç Kabloları 
 
Orta gerilim seviyesinde elektrik iletimi genellikle yeraltı kanalları kullanılarak yapılır. 
Bu kanallarda, XLPE izoleli, çok telli bakır ya da alüminyum iletkenli orta gerilim 
kablolarının kullanımı tercih edilir. Bu kablolar Şekil 8’deki gibi modellenebilir. 
(Cataliotti, Daidone, Sanacore and Tinè, 2008). 
 

 
Şekil 8. Basitleştirilmiş güç kablosu eşdeğer devresi 

 
R direnci, kablo iletkenin yapısından kaynaklanan, gerilim düşümüne ve aktif güç 
kaybına neden olan kablo parametresidir. denklem 7'de görüldüğü gibi, büyüklüğü 
iletkenin kesiti ve uzunluğu ile ilgilidir. (Thue, 2003) 
 

𝑅𝑑𝑐 = 1000 ×
𝜌

𝐴
                                                         (7) 

 
ρ: İletkenin ohm cinsinden özdirenci (per circular mil foot) 
A: İletkenin kesit alanı (circular mils) 

 
Kablonun endüktansı (L) ise, formül 8’de ifade edilmiştir ve değeri faz sayısına, iletken 
çaplarına, iletkenlerin düzenine ve iletkenlerin aralarındaki boşluğa bağlıdır. (Thue, 
2003) 
 

𝐿 = 0.1404 log10
𝐺𝑀𝐷

𝐺𝑀𝑅
× 10−3                                           (8) 

 
GMD: İletkenler arasındaki geometrik ortalama mesafe (in) 
GMR: İletkenlerin geometrik yarıçapı (in) 

 
Birbirlerine karşı yerleştirilen iletkenler, aralarında bulunan dielektrik karakterde olan 
hava veya toprak gibi bileşenlerin de etkisi ile, kapasitif özellik gösterir. Böylece 
iletkenler üzerinde bir yük oluşur. Elektrik yükünün iletken potansiyeline oranı kapasite 
olarak adlandırılır. Kablonun kapasite değeri (C) formül 9 ile ifade edilir. (Thue, 2003) 
 

𝐶 =
𝜀

2 log𝑒
𝐷

𝑑

                                                             (9) 

 
ε: Yalıtım malzemesinin dielektrik sabiti 
D: Yalıtımın dış çapı 
d: Yalıtımın iç çapı 

 
2.2. Sistemin Birim-Değerlere Çevrilmesi 
 
Birim değerlerle yapılan analiz, sistemin farklı gerilim, akım ve güç seviyelerinde 
tasarlanması durumunda dahi yorum yapılabilecek sonuçlar verir. Birim-değer 
hesaplamalarında, sistemin güç ve gerilim seviyeleri için baz değerleri belirlenir. Eşitlik 
11’de gösterilen baz empedans ve eşitlik 12’de gösterilen baz tork değerleri, öncelikli 
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olarak seçilen bu iki değere göre hesaplanır. Motor gibi döner bileşen bulunduran 
ekipmanlar için ayrıca baz hız değeri de belirlenmelidir.  

 
𝑃𝑏𝑎𝑧 = 3𝑉𝑏𝑎𝑧𝐼𝑏𝑎𝑧                                                (10) 
 

𝑍𝑏𝑎𝑧 =
𝑉𝑏𝑎𝑧

𝐼𝑏𝑎𝑧
                                                       (11) 

 

𝑇𝑏𝑎𝑧 =
𝑃𝑏𝑎𝑧

(
2

𝑃
)𝑤𝑏𝑎𝑧

                                                    (12) 

 
Formül 13'de belirtildiği gibi, tork, empedans, endüktans ve kapasitans gibi 
parametrelerin birim değerleri, gerçek değerleri, belirlenen baz değerlerine bölünerek 
hesaplanır. (Akpinar and Pillay, 1993) Üreticiler tarafından verilen  birim empedans 
değerleri, ekipmanın nominal güç ve nominal gerilimini baz alır. Bu empedanslar 14 
no’lu formül kullanılarak, ortak bazda ifade edilir. 

 

𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑝𝑢 =
𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘

𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑏𝑎𝑧
                                                (13) 

 

𝑍𝑝𝑢
𝑦𝑒𝑛𝑖 = 𝑍𝑝𝑢

𝑒𝑠𝑘𝑖 ×
𝑆𝑏𝑎𝑧

𝑦𝑒𝑛𝑖

𝑆𝑏𝑎𝑧
𝑒𝑠𝑘𝑖 × (

𝑉𝑏𝑎𝑧
𝑒𝑠𝑘𝑖

𝑉𝑏𝑎𝑧
𝑦𝑒𝑛𝑖)

2

                           (14) 

 
Şekil 9'da gösterilen sistem için güç ve gerilim baz değerleri sırası ile 𝑆𝑏𝑎𝑧 = 1 𝑀𝑉𝐴, 𝑉𝑏𝑎𝑧 =

3,3 𝐾𝑉𝐴 olarak belirlenmiştir. Trafoların gerilim seviyeleri dikkate alınarak sistem 5 
bölgeye ayrılmış ve buna göre baz empedans ve birim-değerler hesaplanmıştır.  
 
3. Sistemin Simülasyonu ve Analizi 
 

 
 

Şekil 9. Güç sisteminin simülasyonu 
 

Tablo 1. Kabloların elektriksel parametreleri (kilometre başına) 
 

Kablo No DC Resistans (Ω/𝑘𝑚 ) Endüktans 
(𝐻/𝑘𝑚) 

Kapasitans 
(𝐹/𝑘𝑚 ) 

Kablo uzunluğu 
(km) 

1 0,387 0,351 × 10−3 0,318 × 10−6 0.1 

2 0,0754 0,284 × 10−3 0,587 × 10−6 0.1 

3 0,0754 0,284 × 10−3 0,587 × 10−6 0.1 

4 0,0283 0,264 × 10−3 0,739 × 10−6 0.02 

5 0,387 0,351 × 10−3 0,318 × 10−6 5 
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Tablo 2. Üç sargılı alçaltıcı güç transformatörünün elektriksel parametreleri 
 

Nominal 
Güç 

(MVA) 

Bağlantı 
Tipi 

1. Sargı Parametreleri 
(Birincil Taraf) 

2. Sargı Parametreleri 
(İkincil Taraf) 

3. Sargı Parametreleri 
(İkincil Taraf) 

Mıknatıslanma 
Kolu 

Parametreleri 
Ph-Ph 

Gerilim 

(KVA) 
R1 
(Ω) 

L1 
(H) 

Ph-Ph 
Gerilim 

(KVA) 
R2 
(Ω) 

L2 
(H) 

Ph-Ph 
Gerilim 

(KVA) 
R3 
(Ω) 

L3 
(H) 

Rm 
(Ω) 

Lm 
(H) 

1 
WYE-
WYE, 

DELTA 
3.3 

7,623
× 10−3 

1,3869
× 10−3 

0.4 
9,6
× 10−5 

2,0372
× 10−5 

0.4 
2,88
× 10−4 

6,1115
× 10−5 

5445 17,332 

 
Tablo 3. İki sargılı yükseltici güç transformatörünün elektriksel parametreleri 

 

Nominal 
Güç 

(MVA) 

Bağlantı 
Tipi 

1. Sargı Parametreleri 
(Birincil Taraf) 

2. Sargı Parametreleri 
(İkincil Taraf) 

Mıknatıslanma Kolu 
Parametreleri 

Ph-Ph 
Gerilim 
(KVA) 

R1 
(Ω) 

L1 
(H) 

Ph-Ph 
Gerilim 
(KVA) 

𝑅2′ 
(Ω) 

𝐿2′ 
(H) 

Rm 
(Ω) 

Lm 
(H) 

1 
DELTA-

WYE 
0.4 

4,8
× 10−6 

3,0558
× 10−5 

3.3 
1,089
× 10−4 

6,9328
× 10−4 

48 0,15279 

 
Tablo 4. Asenkron motorun elektriksel parametreleri 

 
Nominal 

Güç 
(MVA) 

Gerilim 
(line-
line) 

(KVA) 

Stator 
Resistans 

Rs 
(Ω) 

Stator 
Endüktans 

Lls 
(H) 

Rotor 
Resistans 

Rr' 
(Ω) 

Rotor 
Endüktans 

Llr' 
(H) 

Mutual 
Endüktans 

Lm 
(H) 

Eylemsizlik 
Momenti 

J 
(𝑘𝑔.𝑚2 ) 

Kutup 
Çiftleri 

p 

Yük 
Torku 
𝑇𝐿 

(Nm) 

0.63 3.3 0,973 7,7445
× 10−3 

1,238 9,5111
× 10−3 

0,1749 2,6 1 1500 

 
 

Tablo 5. DC link kapasitesinin değeri 
 

Smoothing Capacitance ( F ) 

0,05 

 
Tablo 6. Üç fazlı gerilim kaynağının elektriksel parametreleri 

 
Gerilim (phase-to-phase) 

(KV) 
Kaynak direnci 

(Ω) 
Kaynak endüktansı 

(H) 

3.3 0,8929 16,58 × 10−3 

 
Analiz edilen güç sistemi Şekil 9'da gösterilmiştir. Bu başlıkta, jeotermal tesislerde veya 
denizaltı petrol kuyularında kullanılan ve uzun kablo grupları tarafından beslenen bir 
asenkron motorun terminal gerilimlerinde oluşabilecek rezonansa dayalı aşırı 
gerilimler incelenmiştir. Sistemin bileşenlerinin nominal değerleri ve elektriksel 
parametreleri yukarıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Şekil 10. Asenkron motorun tork-hız eğrisi 
 

Simüle edilen sistemde kullanılan, nominal değerleri ve diğer parametreleri Tablo 4’te 
verilen motorun tork-hız karakteristiği, Şekil 10’daki gibidir. Motorun terminal gerilimleri 
Şekil 11’de ve akımları ise Şekil 12’deki gibi elde edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 11. 3-faz asenkron motor terminal gerilimleri 
 

 
 

Şekil 12. 3-faz asenkron motor stator akımları 
 

3.1. Rezonans Analizi 
 
Rezonans analizi yapmak için, sürücünün çıkışı, AC bir gerilim kaynağı gibi varsayılmış 
ve yükseltici trafo, kablo grupları ve asenkron motordan oluşan yük grubunun tek faz 
eşdeğer şeması Şekil 13'deki gibi oluşturulmuştur. Yük modelini oluşturan elemanların 
parametreleri sırası ile Tablo 3, Tablo 1 ve Tablo 4’te verilmiştir.  
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Şekil 13. Yük modeli Tek Faz Eşdeğer Şeması 
 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 + 𝑅2
′ 

 
𝐿𝑒𝑞 = 𝐿1 + 𝐿2

′ 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 4 no’lu gruptaki kabloların uzunluğu, 5 no’lu gruptaki 
kabloların uzunluğuna oranla çok kısadır. Bu nedenle, rezonans koşullarına önemli bir 
etkisi olmayacağı varsayılabilir ve bu kablo grubu ihmal edilebilir. Model, Şekil 14'teki 
gibi, aynı kollardaki aynı tip seri bileşenlerin toplanmasıyla, daha da basitleştirilebilir. 
 

 
 

Şekil 14. Basitleştirilmiş Yük Modeli 
 

Şekil 14'te gösterilen devrede, “Norton Dönüşümü” yapıldığında, devre aşağıdaki 
formu alır. 
 

 
 

Şekil 15. Yük Modelinin Norton Eşdeğer Devresi 
 

Rezonans, sistemin empedansının sadece gerçek terimlerden oluştuğu ve sanal 
bileşenin sıfır olduğu anda gerçekleşir. Rezonansa karşılık gelen frekansta, devrede 
gerilim ve akım arasındaki faz farkı (açı) sıfır olacaktır. (Wang, 2010) Sistemdeki 
rezonans frekansının tespiti amacıyla, sistemin yük modelinin empedansı, Şekil 15 baz 
alınarak aşağıdaki şekilde analiz edilebilir.  
 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

(𝑅𝑒𝑞 + 𝑅5) + 𝑗(𝑋𝑒𝑞 + 𝑋𝐿5)
 

 
𝑅𝑇 = 𝑅𝑒𝑞 + 𝑅5 

 
𝑋𝐿𝑇 = 𝑋𝑒𝑞 + 𝑋𝐿5 

 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  917 
 

𝑋𝐶 = 𝑋𝐶5 

 

𝑅𝑇𝑀 = 𝑅𝑠 +
𝑅𝑟′

𝑠
 

 
𝑋𝐿𝑇𝑀 = 𝑋𝐿𝑙𝑠 + 𝑋𝐿𝑙𝑟′ 

 
1

𝑍
=

1

𝑅𝑇 + 𝑗𝑋𝐿𝑇
+

1

−𝑗𝑋𝐶
+

1

𝑗𝑋𝐿𝑀
+

1

𝑅𝑇𝑀 + 𝑗𝑋𝐿𝑇𝑀
 

      𝑅𝑇 − 𝑗𝑋𝐿𝑇     +𝑗𝑋𝐶   −𝑗𝑋𝐿𝑀   𝑅𝑇𝑀 − 𝑗𝑋𝐿𝑇𝑀 

 

    =
𝑅𝑇 − 𝑗𝑋𝐿𝑇
𝑅𝑇

2 + 𝑋𝐿𝑇
2 +

𝑗𝑋𝐶

𝑋𝐶
2 −

𝑗𝑋𝐿𝑀
𝑋𝐿𝑀

2 +
𝑅𝑇𝑀 − 𝑗𝑋𝐿𝑇𝑀
𝑅𝑇𝑀

2 + 𝑋𝐿𝑇𝑀
2 

 

    = (
𝑅𝑇

𝑅𝑇
2+𝑋𝐿𝑇

2 +
𝑅𝑇𝑀

𝑅𝑇𝑀
2+𝑋𝐿𝑇𝑀

2) + 𝑗(
−𝑋𝐿𝑇

𝑅𝑇
2+𝑋𝐿𝑇

2 +
𝑋𝐶

𝑋𝐶
2 −

𝑋𝐿𝑀

𝑋𝐿𝑀
2 −

𝑋𝐿𝑇𝑀

𝑅𝑇𝑀
2+𝑋𝐿𝑇𝑀

2)             (15) 

 
Rezonans durumunu incelemek için 15 no’lu empedans bağıntısının, sanal bileşeni 
sıfıra eşitlenir. 
𝐼𝑚(𝑍) = 0; 
 
−𝑋𝐿𝑇

𝑅𝑇
2+𝑋𝐿𝑇

2 +
1

𝑋𝐶
−

1

𝑋𝐿𝑀
−

𝑋𝐿𝑇𝑀

𝑅𝑇𝑀
2+𝑋𝐿𝑇𝑀

2 = 0                            (16) 

 
Denklem 16’nın terimleri, aşağıdaki reaktans ve kapasitans ifadeleri kullanılarak 
dönüştürülür ve denklem 17 elde edilir. 
 
𝑋𝐿𝑇 = 𝜔. 𝐿𝑇 

 

𝑋𝐶 =
1

𝜔. 𝐶
 

𝑋𝐿𝑀 = 𝜔. 𝐿𝑀 

 
𝑋𝐿𝑇𝑀 = 𝜔. 𝐿𝑇𝑀 

 

𝜔6(𝐿𝑇
2𝐿𝑀𝐿𝑇𝑀

2)  + 𝜔4 (−
𝐿𝑇𝐿𝑀𝐿𝑇𝑀

𝐶
+ 𝑅𝑇

2𝐿𝑀𝐿𝑇𝑀
2 + 𝐿𝑇

2𝐿𝑀𝑅𝑇𝑀
2 − 𝐿𝑇

2𝐿𝑇𝑀
2 − 𝐿𝑇𝑀

2𝐿𝑀𝐿𝑇
2) 

+𝜔2 (−
𝐿𝑇𝐿𝑀𝑅𝑇𝑀

2

𝐶
+ 𝑅𝑇

2𝐿𝑀𝑅𝑇𝑀
2 − 𝑅𝑇

2𝐿𝑇𝑀 − 𝐿𝑇
2𝑅𝑇𝑀

2 − 𝐿𝑇𝑀𝐿𝑀𝑅𝑇
2) + (𝑅𝑇

2𝑅𝑇𝑀
2) = 0                (17) 

 
Altıncı dereceden denklemin çözümü, aşağıdaki kökleri vermektedir. 
 

𝜔 = 104

[
 
 
 
 
 
−1.6106 
1.6106 
𝑗0.2418
−𝑗0.2418

0
0 ]

 
 
 
 
 

 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 
Bu köklerde rezonans gerçekleştiği değerlendirmesinin yapılabilmesi için, ayrıca kök 
değerinin 0’dan büyük ve gerçel olup olmadığına bakılmalıdır. (Wang, 2010)  Bu 
yaklaşıma göre, uygun kök ve rezonansın meydana gelebileceği frekans değeri 
aşağıdaki gibidir. 
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 𝜔0 = 16106 rad/s 

 
𝑓0 =

𝜔0
2𝜋
= 2563 𝐻𝑧 

 
3.1.1. Bode diagramı analizi 
 
Bode diyagramı sistemle ilgili girdilerin genliğinin ve fazının frekansa bağlı olarak nasıl 
değişeceği hakkında bilgi veren bir yöntemdir. Bu sistemin motor girişi ile inverter çıkışı 
arasındaki frekans bölgesi davranışı, Şekil 15 kullanılarak,  denklem 18’de olduğu gibi 
ifade edilebilir. Empedansın frekans ile değişimi incelenerek, rezonans hakkında bilgi 
elde edinilebilir. 
 

𝑍(𝑗𝜔) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑖𝑛
(𝑗𝜔)                                                       (18) 

 

 
 

Şekil 16. Bode Diagramı 
 

Şekil 16'da gösterilen Bode diyagramında, 𝑉𝑜𝑢𝑡 ve 𝐼𝑖𝑛  arasındaki faz açısı 0 olduğunda, 
empedans değerinin maksimuma ulaştığı görülür. Bu nedenle, diagramın tepe 
noktasının paralel bir rezonans durumu gösterdiği düşünülebilir, rezonansın frekansı 
da 𝑓𝑟 = 2580 𝐻𝑧 ‘dir. 
 
3.1.2. FFT analizi 
 
Sistemin yük eşdeğer devresine göre beklenen rezonans frekansı değeri yaklaşık 2550 
Hz’dir. (Analitik çözümden 2563 Hz bulunurken, Bode diyagramında 2580 Hz 
bulunmuştur). Bu değerlendirmenin gerçek sistemde karşılığı olup olmadığının 
anlaşılabilmesi için, Şekil 9’da gösterilen temel güç sisteminin simülasyonunda, motor 
terminal gerilimleri incelenebilir. Terminal gerilimlerinin FFT analizi yapıldığında, Şekil 
17’de görüldüğü gibi gerilimin harmonik bileşenlerinin frekansının sistemin rezonans 
frekansı etrafında yoğunlaştığı ve genliklerinin de arttığı görülür. Rezonans frekansı 
yaklaşık olarak 51. harmoniğe karşılık gelmektedir.  Bu harmoniğin yüzde değerinin, 
basitleştirilmiş 19 no’lu denkleme göre (Williams, 2006), normalde %1,96 civarı 
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olabileceği ancak analiz edilen sistemde % 18’e kadar arttığı görülür. Bu nedenle 
rezonansın beklenen frekanslar etrafında gerçekleştiği söylenebilir. 
 

% ℎ𝑓 = |
𝑉𝑛

𝑉1
| . 100                                                  (19) 

 
n : Harmonik kat sayısı (n=51) 
 

 
 

Şekil 17. Asenkron motor terminal gerilimlerinin FFT analizi 
 

4. Sonuçlar 

Analiz edilen sistem kapasitif etkisi yüksek uzun kablolarla, transformatör, ve motor 
gibi büyük endüktif yüklerle karakterize edilebilir. Sistemin bu yapısı rezonans 
koşullarının oluşmasına neden olur. Rezonansın sistemde yarattığı etki motor terminal 
gerilimlerinin üzerindeki salınım frekanslarından ve büyüklüklerinden anlaşılabilir. 
Sistemde bulunan elemanların, üretildikleri materyallere bağlı olarak yüksek gerilime 
ve ısınmaya karşı belirli büyüklükte ve belirli sürede bir dayanımları vardır. Bu aşırı 
gerilimler, özelikle motorda ve kablolarda izolasyon hasarına neden olabilir. Hatta 
rezonans etkisinde kalınan süre artarsa, elemanlar fazla ısınarak yanabilir. Sistemi 
rezonansın ve aşırı gerilimlerin zararlı etkilerinden korumak için, analizlerde tespit 
edilen rezonans frekansı ve bu frekansa karşılık gelen harmonikler hedef alınarak, 
inverter çıkışına (yükseltici trafo kullanılan sistemlerde, trafo çıkışına), C-tip veya LCL 
filtre yerleştirilebilir. 
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Özet: Beşinci Nesil (5G) yeni radyo (NR), bağlı cihazların artan taleplerini 
karşılamak amacıyla gelecek nesil kablosuz iletişim sistemleri için geliştirilen en 
güncel radyo arabirimidir. Gelişmiş mobil geniş bant (eMBB), ultra güvenilir düşük 
gecikmeli iletişim (URLLC) ve makine tipi iletişim (mMTC) gibi farklı senaryoları 
destekleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışma, aşağı yönlü kullanıcı 
verilerinin (diğer bir ifadeyle fiziksel aşağı yönlü paylaşımlı kanalların (PDSCH)) 
iletimi için 5G NR fiziksel kanalına odaklanmaktadır. NR, yüksek veri hızı 
gereksinimlerini karşılamak için farklı modülasyon ve erişim teknolojilerini kullanır. 
Bu çalışmada, veri hızına karşılık işaret gürültü oranı (SNR) cinsinden PDSCH’ın 
performansını karşılaştırmak için farklı modülasyon şemaları kullanılmıştır. 
Maksimum veri hızı elde edebilmek için hem verici hem de alıcı birimde çoklu anten 
yapısı kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, farklı alt taşıyıcı uzayları (SCS) 
kullanımının etkisi de analiz edilmiştir. Son olarak, farklı yayılım kanal modelleri için 
PDSCH’nın veri hızı cinsinden değişimi simülasyonlar yardımıyla analiz edilmiştir. 
Simülasyon sonuçları, 60 kHz SCS seçilerek maksimum veri hızı ulaşıldığını 
gösterirken, düşünülen sistem kümelenmiş gecikme hattı (CDL) yayılma kanalı 
üzerinden diğerlerinden daha iyi veri hızı sonuçları elde eder. 

Anahtar kelimeler: Beşinci nesil (5G) iletişim sistemleri, fiziksel aşağı yönlü 
paylaşımlı kanallar, kümelenmiş gecikme hatlı kanallar, dallı gecikme hattı. 

 
Abstract: Fifth Generation (5G) New Radio (NR) is the latest radio air interface that 
is developed for next-generation wireless communication systems to meet the 
growing demands of connected devices. It is designed such that it can support 
different versatile scenarios like enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-
Reliable Low-Latency Communications (URLLC) and massive Machine Type 
Communications (mMTC). This paper focuses on 5G NR physical channel for 
transmission of downlink user data namely as Physical Downlink Shared Channel 
(PDSCH). The NR utilizes different modulation and access technologies for 
meeting high data rate requirements. In this study, different modulation schemes 
are employed to compare the performance of PDSCH in terms of throughput versus 
Signal-to-Noise Ratio (SNR) via computer simulation studies. Multiple antennas are 
deployed at both the transmitter and receiver to achieve maximum throughput. In 
addition, the effect of using different Sub-Carrier Spacing (SCS) is also analyzed in 
this study. Lastly, the behavior of PDSCH in terms of throughput for different 
propagation channel models are analyzed with the aid of simulations. Simulation 
results suggest that maximum throughput is achieved by utilizing 60 kHz of SCS 
while considered system attains better throughput results over Clustered Delay 
Line (CDL) propagation channel than other. 

Keywords: Fifth Generation (5G) communication systems, Physical Downlink 
Shared Channel, Clustered Delay Line channel, Tapped Delay Line channel. 

 

mailto:yasinkabalci@ohu.edu.tr
mailto:muhammad.ali@mail.ohu.edu.tr


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  922 
 

 
 
 

1. Introduction 
 
The current wireless communication systems are the result of continuous evaluation 
process in wireless technology. The demand for high data rate and a large number of 
connected devices have dramatically increased with the passage of time and it is 
expected that current demands will grow almost ten times more than current status in 
next-generation wireless communication systems called as Fifth Generation (5G) 
(Akyildiz et al., 2016; Mirfananda and Suryanegara, 2016; Vision, 2014). By adopting 
modern hardware components (i.e., sources, detectors, antennas and so on) along 
with the latest physical layer solutions, high data rate for the transportation of 
information can be acquired up to some extent but it is still unfeasible for current 
wireless communication systems to meet the data rate requirement of 5G which is 
expected to be around 100 gigabits per second (Gbps) or even more (Song and 
Nagatsuma, 2011). In addition, Smart Grids (SGs), Internet-of-Things (IoT), Machine-
to-Machine (M2M), Vehicle-to-Everything (V2X) and so on require uninterrupted, 
reliable and efficient services to their users and have to accommodate millions of 
connected devices due to deployment of diverse nature of sensors in thereof systems 
(Hossain and Hasan, 2015; Kabalci, 2019). These requirements are very challenging 
to meet while maintaining the Quality-of-Service (QoS) at the same time. To satisfy all 
the aforementioned requirements, which are also agreed by the International 
Telecommunication Union (ITU), a modern 5G wireless access technology called as 
New Radio (NR) is developed by International Mobile Telecommunication (IMT) that is 
expected to launch by the year 2020 (IMT-2020)(ITU-R SG05, 2017). These 
requirements are addressed in NR technology by supporting enhanced Mobile 
Broadband (eMBB), Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC) and 
massive Machine Type Communications (mMTC) (Lin et al., 2018). The eMBB is 
responsible to provide uninterrupted and flexible services to the users in forthcoming 
wireless communication networks when compared with existing systems, whereas the 
URLLC aims to overwhelm the challenging issues such as reliability, availability and 
unwanted delays in advanced applications like remote monitoring and control, SGs 
and V2X. However, mMTC tries to achieve manifold connected devices with limited 
power consumption in 5G systems. 
 
5G NR is under-developing for last few years by the Third Generation Partnership 
Project (3GPP) that looks after all the wireless communication network technologies 
consist of radio access, the core transport network and service structures to provide 
complete system specifications. The significant attributes of NR are innovative antenna 
technologies, interoperability between different ranges of frequency bands, provision 
for low latency and ultra-lean transmission (Dahlman and Parkvall, 2018; Hoymann et 
al., 2013). The NR interface is divided into a physical layer and few higher layers known 
as medium access control (MAC) and radio resource control (RCC). Specifications of 
physical layer are addressed in (3GPP:TS 38.201, 2018; 3GPP:TS 38.202, 2018; 
3GPP:TS 38.211, 2018; 3GPP:TS 38.213, 2018; 3GPP:TS 38.214, 2018), whereas 
specifications of higher layers are discussed in (3GPP:TS 38.215, 2018). There are 
many elementary physical layer features. For example, waveform and data scheduling 
processes that are implemented in Long Term Evaluation (LTE) may be improved to 
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encounter the 5G radio system requirements due to outstanding progress and 

achievements in present 3GPP standards (3GPP: TS38.913, 2016).  
 
This paper addresses the physical layer and specifically focuses on the Physical 
Downlink Shared Channel (PDSCH). The selection of a suitable radio waveform is a 

very critical task for mobile access technologies. Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing with a Cyclic-Prefix (CP-OFDM) is regarded as the most suitable 
option by considering all the proposed waveforms for NR. Therefore, 3GPP utilizes 
CP-OFDM for both the downlink and uplink transmissions. The reasons to opt this 
scheme are its lower complexity in implementation, lower cost for operations of 
wide bandwidth and supportive nature with Multiple Input Multiple Output (MIMO) 
systems. In addition, Discrete Fourier Transform Spread OFDM (DFT-S-OFDM) is 
also utilized to expand the coverage in the uplink. In this study, the performance of 
PDSCH in terms of throughput versus Signal-to-Noise Ratio (SNR) for different Sub-
Carrier Spacing (SCS) (i.e., 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz) are firstly studied via simulation 
studies. Later, the effect of different modulation schemes, such as Quadrature Phase 
Shift Keying (QPSK), 16-Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64-QAM and 256-
QAM are compared. It is established that QPSK achieves high throughput values in 
low SNR values, whereas 256-QAM provides better throughput results in high SNR 
values. To visualize the outcome of using multiple antennas at both the Transmitter 
(Tx) and Receiver (Rx), different number of antennas are deployed to consider the 
performance of throughput. Simulation results confirm that by increasing the number 
of antennas at both Tx and Rx, higher throughput is achieved even in low SNR values. 
Lastly, performance of communication system over different propagation channel 
models like Clustered Delay Line (CDL) and Tapped Delay Line (TDL) are analyzed 
with the aid of simulations and it is concluded that examined NR PDSCH for 5G 
achieves maximum throughput in CDL than other one. The rest of paper is organized 
as follows. In Section 2, the general overview of PDSCH is given, whereas the 
performance of PDSCH for different system parameters is presented in Section 3. 
Lastly, the paper is concluded in Section 4.  
 

2. Materials and Methods 
 
The PDSCH is used to transport downlink user data, system information, paging and 
some higher layer information related to the user equipment to all the available 
connected devices within the covered area (Abbas et al., 2011). It is the primary data-
carrying channel in NR 5G allocated for the users on actively and adoptable basis. It 
is also utilized to send broadcast information that is not even transmitted on the 
Physical Broadcast Channel (PBCH) like as System Information Blocks (SIBs). 
Moreover, application data can be sent through PDSCH. Similar to LTE, modulation 
schemes like QPSK and different orders of QAM (e.g., 16, 64 and 256) can be utilized 
in NR PDSCH. Low-Density Parity-Check (LDPC) coding scheme compatible with 
quasi-cyclic is adopted for NR data channels, whereas Reed-Muller block codes and 
Cyclic Redundancy Check (CRC) are used for NR control channels (Lin et al., 2018). 
The general block diagram of 5G NR PDSCH is shown in Fig. 1. It can be shown from 
the figure that CRC is firstly added with payload for error detection and then a specific 
graph based upon LDPC is selected for the transmission over physical layer. There 
are two graphs based on LDPC, which are selected on the basis of payload size (i.e., 
one for smaller and other for larger). 
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Figure 1. General block diagram of 5G NR PDSCH 
 

This payload is generally referred as transport block, which is further segmented into 
code blocks (LPDC encoded) and then rate matching is performed to harmonize all the 
code blocks. After generating harmonized code blocks, these are interlinked to form 
codeword to transmit on PDSCH. Maximum two codewords can be carried out at the 
time on the PDSCH. The generated codeword is scrambled to transmit on the channel 
and after that modulation of scrambled bits is performed to create complex-valued 
modulation symbols. This modulation of scrambled bits is executed based on the 
modulation scheme adopted by the PDSCH channel. If QPSK modulation scheme is 
opted by the PDSCH channel, a single pair of the scrambled bit is transformed into its 
equivalent complexed-valued modulation symbols. However, for the modulation 
schemes like 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM, correspondingly two, three and four 
pairs of the scrambled bits are transformed into their equivalent complexed-valued 
modulation symbols, respectively. According to the available number of antenna ports, 
mapping of complex-valued modulated symbols is then performed on all the 
transmission layers. This process is known as layer mapping. Later on, precoding is 
performed on each layer for complex-valued modulated symbols to transmit on 
antenna ports. Finally, in order to activate the transmission of PDSCH from all the 
antenna ports, thereof symbols are mapped to a Resource Block (RB), which generate 
OFDM signal for all the antenna ports.  
 

3. Results 
 
To visualize the performance of PDSCH in terms of throughput versus SNR, computer 
simulations are accomplished by considering the parameters shown in Table 1. SNR 
values from -15 dB to 15 dB are selected for evaluating the throughput values. Figure 
2 shows the comparison of differently used SCSs where 16-QAM is used as 
modulation scheme while 8 and 2 antennas are used at transmitter and receiver sides, 
respectively. CDL is utilized as propagation channel model. It can be seen from the 
figure that the use of 60 kHz SCS provides the best throughput results than 15 kHz 
and 30 kHz SCSs as expected depending on increasing bandwidth. In addition, 
throughput values are increasing for lower SNR values (i.e., from -15 dB to 0 dB), while 
throughput is the same for higher SNR values. 
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Table 1. Simulation parameters for performance evaluation 
 

Parameter Value 

Sub-carrier spacing (SCS) 15 kHz/ 30 kHz/ 60 kHz 
Frame duration 10 ms 

Modulation scheme QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM/ 256-QAM 
Transmitting antenna (Tx) 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128 

Receiving antenna (Rx)  2/ 4/ 8 
Propagation channel Model CDL/ TDL 

 

 
 

Figure 2. Comparison of different sub-carrier spacing effect on throughput 
 

Next result is illustrated in Fig. 3 that is used to analyze the effect of different 
modulation schemes on throughput as discussed in Section 1. In this case, SCS of 60 
kHz is chosen while the rest of parameters remained the same as used in previous 
case. The figure clearly indicates QPSK attains higher throughput values at lower SNR 
values (i.e., until -5 dB), whereas 256-QAM outperforms the other modulation schemes 
at higher SNR values (i.e., approximately 7 dB and onward). 
 
Figure 4 evaluates the achievable throughput by varying number of transmitting 
antennas where 64-QAM is opted as a modulation scheme. However, SCS, the 
number of Rx antennas and channel propagation model are the same. It can be 
visualized from the figure that maximum achievable throughput is almost 3.7 Mbps. It 
is obvious from the result that as the number of transmitting antennas is increasing, 
maximum achievable throughput is also reached at even low SNR values. For 
example, targeted throughput is obtained at almost 7.5 dB SNR value by utilizing 2 
transmitting antennas, whereas, by the deployment of 128 antennas at the transmitter 
side, maximum achievable throughput value is reached at approximately -12.5 dB SNR 
value. 
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Figure 3. Effect of modulation schemes on throughput 
 

 
 

Figure 4. Throughput variation for different number of Tx antennas 
 

Figure 5 assesses the achievable throughput by varying number of receiving antennas. 
In this case, the antenna number of Tx is 64, the modulation scheme is 64-QAM, 
whereas the same SCS (i.e., 60 kHz) and propagation channel model (i.e., CDL) are 
selected. The figure indicates that maximum achievable throughput is almost 3.7 Mbps 
even by changing the Rx antenna number. The result also shows that targeted 
throughput is obtained at almost 13 dB SNR by deploying 8 number of antennas, 
whereas maximum achievable throughput value is attained at approximately -7.5 dB 
SNR value by employing 2 antennas at receiver. 
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Figure 5. Throughput variation for different number of Rx antennas 
 

 
 

Figure 6. Throughput evaluation of 5G NR PDSCH over CDL and TDL propagation 
channels 

 
Last simulation result is shown in Fig. 6 that compares performance of communication 
system over differently utilized propagation channel models (i.e., CDL and TDL) on 
throughput. For a fair comparison, same SCS is selected for both the mentioned 
channels at a single instant. However, this comparison is performed for three different 
SCSs as can be seen from the figure. In addition, exactly same parameters employed 
in the first simulation case of the study are selected to guarantee fairness. It can be 
seen from the figure that examined NR PDSCH designed for 5G achieves maximum 
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throughput in CDL before than TDL for all the selected SCSc. Moreover, it is also 
noticed that NR PDSCH for 5G shows same performance in terms of throughput by 
utilizing 60 kHz of SCSs over both the considered propagation channel models as 
expected due to increasing bandwidth. 
 

4. Conclusions 
 
This paper has investigated the performance of PDSCHs for 5G NR in terms of 
throughput versus SNR by varying system parameters (i.e., SCS, modulation 
schemes, number of Tx and Rx antennas and propagation channel models). From the 
obtained simulation results, it is confirmed that by applying 60 kHz of SCS, higher 
values of throughput are achieved rather than by using 15 and 30 kHz SCSs. Further, 
it is noticed that QPSK provides better throughput results in low SNR values while 256-
QAM offers best results in high SNR values. Later on, the effect of deploying multiple 
antennas at both the transmitter and receiver sides is studied and it is established that 
maximum throughput values can be achieved at even low SNR values by utilizing 
g 128 and 8 antennas at Tx and Rx sides, respectively. Lastly, performance evaluation 
of communication systems over the propagation channel models (i.e., CDL and TDL) 
are studied and it is found that 5G NR PDSCH attains better throughput results by 
utilizing CDL than other one. 
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Abstract: The new Fifth-generation (5G) New Radio (NR) specifications are 
designed to fulfill communication requirements that enable ubiquitous, low-latency, 
high-speed, and high-reliability connections among mobile devices. Compared to 
fourth-generation (4G) long-term evolution (LTE), new error-correcting codes have 
been introduced in 5G NR for both data and control channels. Low-Density Parity-
Check (LDPC) codes channel coding scheme is defined for user data channels and 
Polar Coding scheme for Broadcast and Control Channels. LDPC was chosen 
because it supports support incremental-redundancy hybrid ARQ, and a wide range 
of block lengths and coding rates. The objective of this research is to analyze the 
performance of LDPC codes in 5G NR Physical Downlink Shared Channels 
(PDSCH). Initially, PDSCH structure and LPDC codes are explained. Then LPDC 
codes are simulated for BER in AWGN. Also, the performance of the Physical Layer 
of 5G NR is observed through PDSCH throughput analyses in Time Delayed Line 
(TDL) channel models. 

Keywords: Fifth generation (5G) communication systems, low-density parity-
check (LDPC) codes, physical downlink shared channel (PDSCH). 

 

 
1. Introduction  
 
Following on the success of Fourth Generation (4G) and Long-Term Evolution (LTE) 
wireless communication system, the upcoming Fifth Generation (5G) New Radio (NR) 
aims to improve data transmission performance by providing higher data rates with 
less delay. To achieve these aims, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has 
defined new specifications for the 5G NR. The first full set of 5G standards, Release 
15, was published in 2018 and it is expected that the 5G era will begin in the next few 
years. One of the changes from 4G/LTE is the channel coding schemes (38.212, 
2018). According to the 3GPP specifications, 5G NR is going to use Low-Density 
Parity-Check (LDPC) codes channel coding scheme for user data channels and Polar 
Coding scheme for Broadcast and Control Channels. The choice of LDPC codes was 
driven by their lower computational complexity and better performance in terms of 
coding gain when compared to the previously used Turbo Codes (Richardson, 2018; 
Hui, 2018). The use of LDPC codes also meets the high throughput requirements of 
up to 20 Gbps at code rate of 8/9 and the need to support Incremental Redundancy 
(IR) - Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) as well as the need to support a wide 
range of block sizes and code rates.  
 
The channel coding schemes affect the end to end system performance, including the 
transmission of the data channels, ie Physical Downlink Shared Channel (PDSCH). 
5G NR definition of PDSCH encompasses all the physical layer functions and the data 
processing aspects that 5G NR introduces. PDSCH defines all the procedures and the 
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algorithms that regulate how data streams coming from the Medium Access Control 
(MAC) Layer are encoded for transmission over the radio link and also how they are 
decoded in the receiver side and given back to the MAC Layer. Therefore, the objective 
of this research is to investigate LDPC codes in conjunction with their use in the 
PDSCH. To achieve the objectives, the LDPC codes are analyzed and evaluated for 
their performance in PDSCH. The rest of the paper is organized as follows. Section 
two describes how PDSCH frames are constructed and deconstructed. Section three 
gives an overview of the PDSCH channel coding steps and the LDPC codes and their 
implementation in 5G NR. Section four shows the simulation setup and the results first 
for LDPC Bit Error Rate (BER) and then the throughput results for PDSCH.  
 
2. Physical Layer of 5G NR  
 
2.1. Frame Structure of Physical Downlink Shared Channel  
 
In 5G NR the physical resources are represented as a time-frequency resource grid in 
which each element corresponds to an OFDM subcarrier in an OFDM symbol interval 
and can be shared by multiple users (38.214, 2018). Figure 1 shows the structure of 
the 5G NR resource grid. 5G NR frame has a duration of 10ms and consists of 10 
subframes, each 1ms. This is the same as in LTE, facilitating the coexistence of 5G 
NR and LTE physical channels. A subframe consists of 2µ slots of 14 OFDM symbols 
each for normal CP mode. 12 consecutive subcarriers (180 kHz for 15kHz numerology) 
of 14 symbols make up a resource block (RB). A subcarrier in an OFDM symbol is a 
Resource Element (RE) (38.211, 2018).  
 

 
 

Figure 1: 5G NR Frame Structure 
 

2.2. PDSCH Processing  
 
The user data carried by the PDSCH is organized as Transport Blocks (TB), which are 
passed from the MAC layer to the Physical (PHY) layer to be processed. Figure 2 
shows the flow of signal processing in a PDSCH transceiver, which follows a modular 
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structure, which makes the channel easy to debug and extend (38.214, 2018). PDSCH 
processing is carried out in two stages. In the first stage, the user data is encoded 
according to the transport channel coding schemes and in the second stage, the 
encoded data is mapped onto physical resources and sent through a channel.  
 
2.2.1. Channel Coding 
 
The transport blocks get encoded and rate matched to the PDSCH channel bit 
capacity. The procedures applied at this stage are, in order, transport block CRC 
attachment, code block segmentation and code block CRC attachment, LDPC 
encoding, and rate matching. On the receiver, channel decoding includes rate 
recovery, LDPC decoding, block desegmentation, and CRC calculations. 5G NR 
PDSCH channel coding is explained in more detail in the next section.  
 

 
 

Figure 2. Block diagram for DLSCH Processing 
 
2.2.2. PDSCH Mapping on Channels  
 
For spatial multiplexing purposes, one or two codewords can be transmitted as two 
separate streams simultaneously, also depending on the number of layers transport 
coded blocks are mapped on the PDSCH as separate channels. As shown in figure 2 
above, the codewords undergo scrambling, modulation, layer mapping, precoding, and 
resource element mapping (38.212, 2018).  
 
Scrambling: The bits are scrambled with scrambling sequences generated according 
to (38.212, 2018).  
 
Modulation: The scrambled codeword(s) is symbol modulated using one of the 
modulation schemes of QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.  
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Layer Mapping: The complex modulated symbols are mapped on to one or several 
layers according to the transmission scheme employed.  
 
Precoding: The precoding stage takes in the M-by-Layers matrix from the layer 
mapping stage and returns the matrix of size M-by-P for transmission on P antennas 
as defined in (38.214, 2018).  
 
Mapping to Resource Elements: The complex modulated symbols are then mapped 
on to the resource elements in two stages (38.214, 2018). In the first stage, symbols 
are mapped on “virtual resource blocks”, which is an array of available blocks. The 
symbols are then mapped from the virtual resource blocks to “physical resource 
blocks”.  
 
OFDM Mapping: Finally, the complex modulated symbols are mapped onto OFDM 
subcarriers according to (38.211, 2018). The OFDM mapped signal is the last stage of 
the transmitter and the signals are sent through the channel.  
 
2.2.3. PDSCH Decoding 
 
The decoding is the inverse of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) 
processing and the receiver part design specifications are given in (38.214, 2018). The 
algorithms employed at this stage are the inverse algorithms of the coding algorithms 
apart from the channel estimation and MIMO detection.  
 
MIMO and Channel Estimation: In order to cancel out the effects of the channel and 
to improve receiver efficiency the receiver needs to estimate the state of the channel. 
To estimate the channel coefficients, the transmitter sends known sequences called 
pilot sequences at specific time-frequency REs. With these sequences, the receiver 
can estimate the Channel Quality Information (CQI),  which is used both for precoding 
and for equalization. The estimated channel coefficients form the channel response 
matrix. Using the estimation matrix, a weights matrix (W) is calculated to apply Zero-
Forcing and Minimum Mean Square Error algorithms to separate the multiple streams.  
 
3. LDPC Codes and 5G NR Channel Encoding Chain 
 
Data channel coding chain of the 5G NR uses the LDPC codes as forward error 
correction (FEC) scheme, Cyclic Redundancy Check (CRC) as error detection, 
interleaving and rate-matching to match the channel capacity. Figure 3 shows the 
steps as block diagram (38.212, 2018).  
 
CRC attachment: Although 6 CRC modes are defined; 24A, 24B, 24C, 16, 11, and 6, 
PDSCH uses either 24 bit or the 16 bit CRCs. For TBs bigger than 3824 bits, 24A CRC 
is applied, for smaller TBs 16-bit CRC is applied. In the case of segmentation, 24B 
CRC code block is appended to each segment.  
 
Code block segmentation: The maximum LDPC code block size is 8448 bits for base 
graph 1 (BG1) and 3840 bits for base graph 2 (BG2). For TB sizes larger than the 
maximum code block size, the TB is segmented into multiple code blocks.  
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LDPC encoding: Discussed next sub-section.  

 
 

Figure 3. 5G NR PDSCH channel coding block diagram 
 
Rate matching and bit- interleaving: Rate matching is the process of selecting LDPC 
encoded bits so that the length of a coded TB is the same size as the length of the 
defined TB. Rate matching for the NR LDPC consists of bit selection from the transmit-
side circular buffer depending on a Redundancy Version (RV) index. Four RVs are 
defined (0, 1, 2, 3), which indicate the starting bit location in the circular buffer. After 
the rate matching a bit interleaver is applied to each code block.  
 
3.1. 5G NR LDPC Characteristics 
 
An LDPC code is defined by a parity check matrix H and parity bits such that:  
 

H. [
c
w
] = 0,  

 
Where c is the input data sequence (c0, c1, … ck-1) as column matrix and w is the parity 
bits (w0, w1, … wN+2Z-K-1) also as a column matrix. The 5G NR LDPC codes use a quasi-
cyclic structure, where the parity check matrix is defined by a smaller base matrix or a 
base graph (BG) [6 in hui]. Besides the BG, the LDPC also defines shift size Z, and 
shift coefficients (Pij). To obtain the parity check matrix, 0s in the BG are replaced by 
zero matrix of size ZxZ, 1s in the BG are replaced by a circular permutation matrix I(Pij) 
the size of ZxZ, where i and j are row and column indices. The shift coefficients Pij are 
right cyclic shifts applied to the identity matrix for the element with the (ij) indices in 
BG. The shift values are calculated using modulo operation: Pij=mod(Vij,Z), where V is 
the (i,j) element of the shift coefficient matrix for the corresponding set (38.212, 2018;  
38.802, 2018).  
 
Figure 4 presents the general structure of the LDPC base graph (Hamidi-Sepehr, 
2018). Sub-matrix A corresponds to the systematic bits. The encoding process for the 
high-rate portion of the base graph is performed based on the dual diagonal structure 
so that most parity bits can be obtained via block-wise back-substitution. Sub-matrix B 
corresponds to the first set of parity bits; its first column has weight 3, while its other 
columns have a dual diagonal structure. Sub-matrix C is an all-zero matrix. The sub-
matrix D is the single parity-check (SPC), whose rows are used to support lower rates. 
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Sub-matrix E is an identity matrix corresponding to the second set of parity bits, i.e. it 
is an SPC extension.  

 
 

Figure 4: LDPC Base Graph (BG) 
 
5G NR defines two base graphs (BG1 and BG2) to ensure that good performance and 
decoding latency is achieved for a range of block-lengths and code-rates. BG1 is 
optimized for large block sizes and large coding rates. It is a 46×68 matrix with 22 
systematic columns (Kb=22). It supports lift the size of maximum 384 (Z), in other 
words, the supported block size is from around 300 to 8448 (B=Kb.Z). The code rate 
of BG1 is between 1/3 and 8/9, however, it can support lower rates with repetition and 
can be used for higher rates up to 948/1024 (38.212, 2018). BG2 is designed for 
smaller block sizes and lower data rates. It is designed to support code rates between 
1/5 and 2/3. Its dimensions are 42×52, and the number of systematic columns 
supported are 6, 8, 9, 10 (Kb). It can support any block size from 40 to 3840 bits.  
 
3.2. LDPC decoding  
 
Decoding of transmitted LDPC codes can be carried out either as hard decision or soft 
decision decoding. In practice, soft decision decoding is performed where the decision 
is based on calculating the likelihoods of the transmitted bits. The decoding techniques 
used today are based on iterative belief propagation decoding (Bocharova, 2019). 
These techniques view each parity check that makes up the LDPC as an independent 
SPC code. Each SPC code is decoded separately, where soft decision information is 
cross-checked and updated with other redundant SPC decodings of the same 
information bit. Each SPC code is then decoded again using the updated soft decision 
information. This process is iterated until a valid codeword is achieved or decoding is 
exhausted. This type of decoding is often referred to as sum-product decoding. Min-
sum algorithm is another derivative of the sum-product algorithm (Ji, 2018; Le Trung, 
2019).  
 
4. Simulation and Results 
 
The performance analyses of LDPC and PDSCH were carried out in two parts. In the 
first part, LDPC codes were simulated to observe their performance in an AWGN 
environment. In the second part, a full PDSCH was simulated. 
 
4.1. LDPC BER Analyses  
 
The 5G NR LDPC codes were evaluated for their performance with different coding 
rates. The simulation was run over an Additive White Gaussian Noise (AWGN) channel 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  936 
 

using a product sum decoder with a maximum of 20 decoder iterations. Table 1 shows 
the parameters used in the simulation. The coded transport block size was chosen as 
N=8192 so that block segmentation does not take place for any coding rate. 
 

Table 1. LDPC codes BER simulation parameters 
 

CRC 24A 

Modulation 16QAM (Qm=4) 

Rate 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

Noise AWGN (-2:6 dB) 

N (Coded Transport Block Size) 8192 

 
Figure 5 shows a comparison of the simulation results for different coding rates. The 
BER results, as expected, show that the BER curve moves to the right as the coding 
rate goes up. In other words, the SNR to achieve the same BER goes up with the 
coding rate. As with any channel coding scheme, the more Forward Error Correction 
information is transmitted, the easier it is to detect the transmitted signal correctly.  
 

 
 

Figure 5: BER simulation results for LDPC codes with different coding rates 
(N=8192) 

 
The encoding of the LDPC codes is essentially a 1/3 code rate encoding. The ratio of 
the block size of uncoded bits entering the LDPC encoder to the coded block size is 
always 1/3 (Kb/N=66/22=1/3). To achieve higher code rates Rate Matching algorithm 
is applied, which was already explained in section 3. The rate matching uses a circular 
buffer to puncture or remove parity bits from the encoded signal. At the receiver side, 
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Rate Recovery is applied before the LDPC decoder, which brings the coding rate back 
to 1/3 by adding zeros to the received signal. The shortening (code puncturing) of the 
encoded bits by rate matching is the reason why coding information is reduced and the 
BER goes up as the coding rate goes up.  
 
 
4.2. PDSCH Throughput Analyses  
 
Since, the aim of the simulation is to observe the channel coding schemes and the 
throughput of the PDSCH, control channels and Synchronisation Signal (SS) Bursts 
were omitted from the simulations. The simulation was run using MATLAB LTE 
Toolbox and 5G Library extensions (LTE, 2019). Table 2 shows the simulation 
parameters.  
 

Table 2. PDSCH Simulation Setup Parameters 
 

Number of Frames Transmitted  10 

Number of PRB Transmitted  8  

Number of Layers  2  

Waveform and Cyclic Prefix  CP-OFDM, Normal CP  

Numerology (µ) µ=0 (Carrier Spacing=15kHz) 

Channel Coding Rate  1/2  

Modulation  16QAM 

Number of Transmit x Receive Antennas  8 x 2  

HARQ  Enabled – 8 Processes  

SNR(dB) for AWGN  -5:1:9 (dB) 

Channel Model  TDL-C, Delay Spread=300 ns,  
V=0km/h and V=30km/h  

Channel Estimation  Perfect  

 
The number of frames was chosen as 10 because 10 frames offer an acceptable 
compromise between duration of simulation and meaningful plot for the throughput. 
The simulation was run twice using the Tapped Delay Line (TDL-C) channel model. In 
the first simulation, the user equipment was stationary and in the second simulation 
the user equipment was moving at 30km/h. The TDL channel model is an FIR filter like 
description of the multipath fading channel. In TDL, the filter is based on truncating the 
time delayed taps with coefficients and then convoluting the user signal with the 
channel model.  
 
Figure 6 shows the simulation results for the PDSCH throughput analyses. The graph 
shows that the throughput goes up with the SNR, which is expected. In this example, 
IR-HARQ is employed to retransmit erroneous data. Unsuccessful transmissions are 
detected with the CRC algorithm and NACK (Negative Acknowledgement) is sent to 
the transmitter. In IR-HARQ, each retransmission is not necessarily identical to the 
original transmission. Instead, multiple sets of coded bits are generated and sent 
through to the receiver using a different Redundancy Version (RV) for each 
retransmission. As the retransmission contains additional parity bits, not included in 
the previous transmission attempts, the receiver combines the previously received 
coded bits with the newly generated coded bits. This combination of coded bits in effect 
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reduces the coding rate. Reducing the coding rate, therefore, increases the probability 
of successful detection.  

 
 

Figure 6: Throughput results for PDSCH simulation  
 
When the throughput results are compared for the stationary and moving user 
equipment, it can be seen that the SNR needed for the stationary equipment to reach 
peak data rate is 5dB less than the equipment moving at 30km/h. The user equipment 
moving at 30km/h introduces Doppler Shift to its carrier, which in effect is phase noise. 
Although 30km/h is not a very high speed, it is sufficient to show how the throughput 
is affected. That is one of the reasons why 5G NR introduces numerology, which would 
be used when there is higher phase noise. As can be seen from the throughput 
simulation results, the data rate achieved is around 5 Mbps, the exact number is 
4.992Mbps. The data rate for 5G NR can be calculated with the following equation:  
 

Data Rate =  ∑(vLayers
(j)

. Qm
(j)
. f
(j)
. R.
NPRB
BW(j),µ

. 12

Ts
µ  . (1 − OH(j))) 

J

j=1

 

 
where:  
J: Number of component carriers  
vLayers : Number of layers (number of parallel streams) 
Qm: Modulation order  
f: Scaling factor (0.4 - 1) 
R: Coding Rate  

NPRB
BW : Number of Resource Blocks allocated  

Ts
µ
: Duration of a slot(s), 14.2µ slots in 1ms, thus  Ts

µ
=

10−3

14.2µ
  

OH(j): Overhead factor. For Normal CP and gap length, the OH is %7.15 
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Given the parameters in Table 1, and assuming a single carrier component and scaling 
factor of 1, the data rate can be manually calculated as 4.991661Mbps. Which is 
confirmed by the simulation.  
 
5. Conclusions  
 
The article provides an overview of the LDPC codes employed in 5G NR and the 
PDSCH processing. The LDPC codes were analyzed for their performance with 
different coding rates and it was observed that they perform well for large block sizes. 
The results were particularly good for a coding rate of 1/3, however, to achieve high 
throughput the coding rates are increased. Although the BER went up with the code 
rate, the rates achieved were satisfactory. The throughput analyses of PDSCH justify 
the use of LDPC in 5G NR. With LDPC large block sizes are transmitted and with the 
use of IR-HARQ the maximum throughput can be reached in as little as 5dB.  
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Özet: Son yıllarda çok kullanıcılı iletişim kurma talebi günümüzün vazgeçilmez 
ihtiyaçlardan birisi haline gelmiştir. Beşinci nesil (5G) kablosuz iletişim standardı, 
daha yüksek spektral verimlilik, büyük bağlantı ve düşük gecikme ihtiyacını 
karşılamayı hedeflemektedir. Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (NOMA), belirli bir 
zaman-frekans kaynağı içindeki kullanıcı sayısını arttırmak için olası çözüm 
sağlayan sistemdir. Seyrek kodla çoklu erişim (SCMA), 5G ve ötesinde gelecek 
vaat eden bir NOMA tekniğidir. Literatürdeki mevcut çalışmalardan farklı olarak, bu 
çalışmada, SCMA iletişim sistemlerinin Weibull sönümlü kanaldaki bit-hata oranı 
(BER) başarım analizleri gerçekleştirilmiştir. Weibull sönümlü kanal modeli, bina içi 
ve bina dışı ortamlarda çok yollu yayılıma sahip sönümlemeli kanalların 
tanımlanabilmesi için önerilmiş uygun bir kanal modelidir. Altı farklı kod çizelgesi ve 
altı kullanıcı ile gerçekleştirilmiş olan simülasyon Weibull kanal sönümleme 
parametresi 1 ile 2.5 aralığında 0.5 değer aralıkları ile değiştirilerek 
değerlendirilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre kod çizelgeleri benzer 
sonuçlar vermesine rağmen, kod çizelgesi 4 genel olarak bir miktar daha iyi sonuç 
göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Beşinci nesil (5G) iletişim sistemleri, Seyrek kodla çoklu erişim 
(SCMA), Weibull sönümlü kanal. 

 
Abstract: In recent years, the demand for multi-user communication has become 
one of the indispensable necessities of today. The fifth generation (5G) wireless 
communication standard aims to meet the need for higher spectral efficiency, 
greater connectivity and low latency. Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) is 
the system that provides a possible solution to increase the number of users within 
a given time-frequency source. Sparse code multiple access (SCMA) is a promising 
NOMA technique for the 5G and beyond. Unlike the current studies available in the 
literature, the bit-error ratio (BER) performance analyzes of the SCMA 
communication systems in Weibull fading channel were performed in this study. 
The Weibull fading channel model is an appropriate channel model to characterize 
multipath fading channels for both indoor and outdoor environments. Six different 
codebooks and six simulated simulation Weibull channel damping parameters were 
evaluated by changing the range of values from 1 to 2.5 in the range of 0.5. 
Although codebooks give similar results according to the simulation results, 
Codebook 4 generally shows slightly better results. 

Keywords: Fifth generation (5G) communication systems, Sparse code multiple 
access (SCMA), Weibull fading channel. 

 

1. Giriş 
 
İletişim teknolojileri, kullanıcıların artan taleplerini karşılayabilmek için daima gelişmek 
ve yenilenmek zorundadır. Çoklu erişim teknolojilerinin gelişim süreci, kablosuz 
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sistemlerin evrimini yansıtmaktadır. Birinci nesilden (First Generation, 1G) dördüncü 
nesile (Fourth Generation, 4G) kadar kablosuz sistemler sırasıyla, Frekans Bölmeli 
Çoklu Erişim (Frequency Division Multiple Access FDMA), Zaman Bölmeli Çoklu 
Erişim (Time Division Multiple Access, TDMA), Kod Bölmeli Çoklu Erişim (Code 
Division Multiple Access, CDMA) ve Dikgen Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (Orthogonal 
Frequency Division Multiple Access, OFDMA) teknolojilerini kullanmışlardır (Dai vd., 
2018; Tao vd., 2015). Çoklu erişim şemaları kaynakların zaman, frekans, kod-etki alanı 
veya zamana göre birden fazla kullanıcıya dikgen olarak tahsis edildiği dikgen çoklu 
erişim (Orthogonal Multiple Access, OMA) kategorisine aittir. Böylece kullanıcıların 
bilgi taşıyan sinyalleri düşük maliyetli alıcılar kullanılarak düşük bir karmaşıklıkla 
kolayca ayrılabilir. Bununla birlikte, desteklenen kullanıcıların sayısı OMA’daki mevcut 
dikgen kaynakların sayısı ile sınırlıdır. OMA sistemlerin bir diğer problemi ise dikgen 
zaman, frekans veya kod alanı kaynaklar kullanılmasına rağmen, kanalın neden 
olduğu bozulmaların dikgenlikleri neredeyse her zaman olumsuz olarak etkilemesidir. 
Sonuç olarak OMA, beşinci nesil (Fifth Generation, 5G) sistemlerin hedeflediği spektral 
verimlilik, masif bağlantı ve düşük gecikme gereksinimlerini karşılayamayacaktır. 
Mevcut dikgen zaman, frekans veya kod alanı kaynaklarının sayısından daha fazla 
kullanıcıyı desteklemek için dikgen olmayan çoklu erişim (Non-Orthogonal Multiple 
Access, NOMA) kavramı önerilmiştir. NOMA’nın temel fikri, belirli bir zaman-frekans 
kaynağı içinde kullanıcı sayısını arttırmak, kullanıcılar arasında dikgen olmayan 
sinyalleri ayırmak ve artan alıcı karmaşıklığının azaltmak için olası çözüm sağlamaktır. 
NOMA sistemler genel olarak, güç eksenli NOMA ve kod eksenli NOMA olmak üzere 
iki ana kategoriye ayrılır. Güç eksenli NOMA’da, kullanıcılar kanal kalitesine bağlı 
olarak farklı güç seviyelerine atanırken, aynı zaman-frekans kodu kaynakları birden 
fazla kullanıcı tarafından paylaşılır. Bu teknikte alıcı tarafta farklı kullanıcıları ayırt 
etmek için ardışıl girişim iptali (Successive Interference Cancellation, SIC) yöntemi 
kullanılır. Kod eksenli NOMA yöntemi ise, düşük yoğunluklu dizileri veya düşük çapraz 
korelasyona sahip dikgen olmayan dizileri kullanma tercihleri dışında, CDMA veya çok 
taşıyıcılı CDMA’ya benzer (Dai vd., 2018, 2015; Higuchi ve Benjebbour, 2015; Islam 
vd., 2017).  
 
Seyrek kodla çoklu erişim (Sparse Code Multiple Access, SCMA), 5G ve ötesi iletişim 
sistemleri için umut vaat eden bir güç alanı NOMA tekniğidir. SCMA, CDMA ve OFDMA 
yöntemlerini birleştiren, dikgen olmayan çoklu erişim teknolojisidir. Kod çizelgesinin 
haritalandırmasına dayanan modülasyon şeması, bir çeşit yayılı spektrum kodlama 
teknolojisi olarak kabul edilebilir ve kodlama kazancı, spektrum kullanımını, sistem 
kapasitesini ve transfer hızını iyileştirmeye yardımcı olur. Alıcıda, çok kullanıcılı 
sinyalleri tespit etmek için kullanılan mesaj geçiş algoritması (Message Passing 
Algorithm, MPA), seyrek yapı nedeniyle hesaplama karmaşıklığını azaltmaktadır 
(Taherzadeh vd., 2014; Yuan vd., 2018). Günümüze kadar SCMA alanında 
gerçekleştirilen çalışmaların çoğunda bit hata oranı (Bit Error Rate, BER) analizleri için 
toplamsal beyaz Gauss gürültüsü (Additive White Gaussian Noise, AWGN), Rayleigh 
ve Nakagami sönümlü kanal modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda SCMA 
sinyalleri için hata olasılık sınırları araştırılarak belirli bir zaman dilimi kaynağındaki 
aktif kullanıcı sayısını arttırmaya izin verilmiştir. AWGN ve Rayleigh sönümlü 
kanallarda sembol ve bit hata olasılığı için sınırlar hesaplanmıştır. Sinyaller arasındaki 
minimum mesafeye bağlı olarak asimptotik sınır belirlenmiştir ve analitik sınırlar 
simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılarak, AWGN kanalı için sıkı olduğu gösterilmiştir. 
Rayleigh kanalı için, sembol hata olasılığı analitik sınır orta ve yüksek işaret gürültü 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  943 
 

oranı (Signal-to-Noise Ratio, SNR) bölgelerinde yaklaşık olarak 0.7 dB değerindedir 
(Cheng vd., 2015; Klimentyev ve Sergienko, 2017a, 2017b). 
 
SCMA kod çizelgesinin optimize edilmiş bir tasarımı, 16 seviyeli dördün genlik 
modülasyonunun (Quadrature Amplitude Modulation, 16-QAM) birkaç alt gruba 
bölünmesiyle sunulmuştur (Liu vd., 2018). Bu yöntemin asıl amacı, minimum Öklid 
mesafesini maksimize etmek ve böylece bilgi bitlerinin kaynaklar üzerindeki 
çarpışmalarını azaltmaktır. SCMA kod çizelgesi, ana QAM takımyıldızını bölerek 
oluşturulan alt takımyıldızlarını gösteren haritalama matrisi ile elde edilmiştir. 
Simülasyon sonuçları, Rayleigh ve Nakagami sönümleme kanallarında incelenmiştir. 
Nakagami sönümlü kanalında, önerilen tasarım yöntemi optimize edilmiş SCMA 
planının, yaklaşık 1.0 ile 4.0 dB arasında performans artışı sağladığını göstermektedir. 
Ayrıca önerilen SCMA kod çizelgelerinin, Nakagami sönümlü kanallarda 2’den daha 
büyük sönümlü ortamlardaki performansların, sönüm katsayısı 1 olan Rayleigh 
sönümlü kanallardakinden daha iyi olduğu gösterilmiştir. 
 
Literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde, SCMA iletişim sistemlerinin Weibull 
sönümlü kanal ortamında başarım analizlerinin şimdiye kadar değerlendirilmemiş 
olduğu görülmektedir. Weibull sönümlü kanal modeli, bina içi ve bina dışı ortamlarda 
çok yollu yayılıma sahip sönümlemeli kanalların tanımlanabilmesi için önerilmiş uygun 
bir kanal modelidir. Bu çalışmada, SCMA iletişim sistemlerinin Weibull sönümlü kanal 
ortamındaki BER başarım analizleri gerçekleştirilmiştir. Başarım analizleri 
gerçekleştirilirken farklı kod çizelgeleri ve farklı kanal sönümleme değerleri göz önünde 
bulundurularak detaylı analizler gerçekleştirilmiştir. Altı farklı kod çizelgesi (KÇ) ve altı 
kullanıcı için gerçekleştirilmiş olan simülasyon sonuçlarına göre, en iyi başarım genel 
olarak KÇ4 tarafından sunulmuştur.  
 

2. Seyrek Kodlu Çoklu Erişim Sistemleri 
 

2.1 Sistem Yapısı 
 

Bir SCMA kodlayıcı, 2mM   boyutunun K  boyutlu karmaşık KÇ’nin 2logJ M  

bitlerinden oluşan bir haritalama yöntemi olarak tanımlanır. KÇ’nin K  boyutlu karmaşık 

kodları, N K  sıfır olmayan seyrek vektörlerdir. Tüm kodlayıcılar herhangi bir KÇ’de 

aynı N K  boyutlarında sıfır içerir. Bir eşleme matrisi  V , N  sıfır olmayan boyutları 

K  boyutlu karmaşık etki alanına eşler. Ayrıca bir SCMA kodlayıcı J  farklı katman içerir. 

Takımyıldız işlevi jg , jN  uzunluğundaki jM  harfleriyle jC  takımyıldızını ayarlar. jV  

haritalama matrisi, jN  boyutlu takımyıldızı noktalarını, jX  kod sözcüğü oluşturmak için 

SCMA kod sözcüğü ile eşleştirir. Burada tüm katmanların aynı takımyıldız büyüklüğüne 

ve uzunluğuna sahip olduğu varsayılır, yani ,jM M  ,jN N  j . Senkron katman 

çoğullama işleminden sonra alınan sinyal,  
1

J

j j

j

y diag h x n


   olarak ifade edilir. 

Burada  ,j j j jx V g b  j  katmanın SCMA kod sözcüğüdür. jh , j  katmanının vektörüdür 
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ve n  ortam gürültüsüdür. Tüm katmanların aynı iletim noktasından iletilmesi 

durumunda, hedef alıcıya giden tüm kanallar aynıdır. J  katmanlarının K  kaynakları 

üzerinden çoğaltılmasıyla, kodun aşırı yük faktörü fdJ
λ

K N
   olarak tanımlanır. jV  

eşleşme matrisi sıfır olmayan sıralarına karşılık gelen, jf  ikili gösterge vektörünün sıfır 

olmayan elemanlarının indeksi ile belirlenir. SCMA kodunun tüm yapısı  1,..., jF f f  

olarak tanımlanan bir faktör grafik matrisi ile temsil edilir. Katman düğümü j  ve kaynak 

düğümü k , yalnızca   1
kj

F   ise bağlanır. F ’nin bir faktör grafiği gösterim örneği, 

Şekil 1’de 6 sembol düğümü ve 4 kaynak düğümü için gösterilmiştir (Klimentyev ve 
Sergienko, 2017b; Taherzadeh vd., 2014).  

  

 

 
 

Şekil 1: Bir SCMA sistemin faktör grafik gösterimi (J =6, K =4, N =2, df =3) 
 

Bir kullanıcı düğümü j  yalnızca kullanıcı kaynağını işgal ederse bir k  kaynak 

düğümüne bağlanır ve kaynak düğümünün derecesi fd  ile gösterilir. Bu çalışmada 

kullanılacak olan altı farklı KÇ, Eşitlik (1)-(6) ile analitik olarak tanımlanmıştır. KÇ1, 

4M   dört boyutlu kod sözcüğünden birine eşlenmesiyle oluşan minimum Öklid 
mesafesine sahip ilk KÇ olarak tanımlanmıştır. 

1

0 -0.1815 - 0.1318j 0 0.7851

0 -0.6351 - 0.4615j 0 -0.2243

0 0.6351 + 0.4615j 0 0.2243

0 0.1815 + 0.1318j 0 -0.7851

T

KÇ

 
 
 
 
 
 

   (1) 

2

0.7851 0 -0.1815 - 0.1318j 0

-0.22430 0 -0.6351 - 0.4615j 0

0.2243 0 0.6351 + 0.4615j 0

-0.7851 0 0.1815 + 0.1318j 0

T

KÇ

 
 
 
 
 
 

   (2) 
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3

-0.6351 + 0.4615j 0.1392 - 0.1759j 0 0

0.1815 - 0.1318j 0.4873 - 0.6156j 0 0

-0.1815 + 0.1318j -0.4873 + 0.6156j 0 0

0.6351 - 0.4615j -0.1392 + 0.1759j 0 0

T

KÇ

 
 
 
 
 
 

  (3) 

4

0 0 0.7851 -0.0055 - 0.2242j

0 0 -0.2243 -0.0193 - 0.7848j

0 0 0.2243 0.0193 + 0.7848j

0 0 -0.7851 0.0055 + 0.2242j

T

KÇ

 
 
 
 
 
 

   (4) 

5

-0.0055 - 0.2242j 0 0 -0.6351 + 0.4615j

-0.0193 - 0.7848j 0 0 0.1815 - 0.1318j

0.0193 + 0.7848j 0 0 -0.1815 + 0.1318j

0.0055 + 0.2242j 0 0 0.6351 - 0.4615j

T

KÇ

 
 
 
 
 
 

  (5) 

6

0 0.7851 0.1392 - 0.1759j 0

0 -0.2243 0.4873 - 0.6156j 0

0 0.2243 -0.4873 + 0.6156j 0

0 -0.7851 -0.1392 + 0.1759j 0

T

KÇ

 
 
 
 
 
 

   (6) 

KÇ2, Gray kod bit eşlemeli ana takımyıldızına bağlı olarak tanımlanmaktadır. KÇ3, her 
kullanıcı için farklı kaynak öğe eşlemeli darbe genlik modülasyonu (Pulse Amplitude 
Modulation, PAM-4) takımyıldızına dayanmakta olup kanal kapasitesinin maksimuma 
çıkarılması için faz rotasyonunun etkisi kullanılmaktadır. KÇ4, (Cheng vd., 2015) 
tarafından tanımlanmıştır. Bu kod çizelgeleri AWGN kanalında kapasite 
maksimizasyonu ile elde edilir. Optimizasyon, kod sözcüğü sembollerinin 
döndürülmesiyle sağlanır. Tek boyutlu takımyıldız kümeleri birleştirilerek çok boyutlu 
ana takımyıldızı elde edilir. KÇ5 ve KÇ6, QPSK ana takımyıldızına ve verilen faktör 
grafik yapısı için tam rotasyon faktörlerinin verilmesine dayanır. 
 
2.2 Weibull Sönümlü Kanal Modeli 
 
Weibull sönümlü kanal modeli, çok yollu yayılıma sahip sönümlemeli kanalların 
tanımlanabilmesi için önerilmiş uygun bir modeldir (Babich ve Lombardi, 2000; 
Tzeremes ve Christodoulou, 2002). Weibull dağılım için teorik istatiksel model, kanal 
kapasitesini analiz eden Sagias ve Karagiannidis tarafından tanımlanmıştır (Hashemi, 
1993; Sagias vd., 2004; Sagias ve Karagiannidis, 2005). 900 MHz frekansında çalışan 
GSM iletişim sistemleri için gerçekleştirilen deneyler, Weibull dağılımının bina içi 
ortamlara ek olarak bina dışı ortamlar için de sönümlenme modeli olarak 
kullanılabileceğini göstermiştir (Kabalci, 2016; Tzeremes ve Christodoulou, 2002; 

Wang vd., 2016). Alıcı birime ulaşan ( )y t  işareti, Weibull sönümlü kanal modeli 
değerlendirildiğinde aşağıdaki gibi ifade edilebilir (M. Cvetkovic vd., 2011): 
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          exp 2 cy t k t j πf t ν t φ t n t                (7) 
 

burada cf  taşıyıcı frekansını,  ν t  bilgi evre açısını,  φ t   0,2π  aralığında düzgün 

dağılımlı rastgele evreyi,  k t  olasılık yoğunluk fonksiyonu ile rastgele dağılımlı 

Weibull değişkenlerini,  n t  ise sıfır ortalamalı 0 2N  varyanslı AWGN’yi 

göstermektedir. Weibull dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu ise aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir: 

  1 exp
Ω Ω

β
β

r

β r
p r r   

  
 

            (8) 

β  değeri, 0 β    aralığında Weibull dağılımı için sönümlenme parametresini 

gösterirken, Ω  enerji parametresini modeller. Weibull dağılımı farklı dağılımları 
bünyesinde barındırmaktadır. Weibull dağılımı, 1β   durumunda üstel dağılıma, 2β   

olması durumunda ise Rayleigh dağılımına dönüşmektedir.  

SCMA sistemine ait blok diyagram Şekil 2’de verilmektedir. Şekildeki blok diyagramda 

K  kaynak elemanlarını paylaşan, j  kullanıcılarını içeren bir sistem bloğu 

görülmektedir. Çoklu kullanıcılar, farklı KÇ’ler aracılığıyla aynı kaynak bloklarında 
iletirler. Her SCMA katmanında belirli bir fark vardır ve SCMA modülatörü giriş bitlerini 

katmana özgü KÇ’den seçilen karmaşık çok boyutlu bir jC  kod sözcüğü ile eşler. 

SCMA kod sözcükleri yalnızca 2N   sıfır olmayan eleman içerir. Bir SCMA 
katmanına karşılık gelen tüm SCMA kod sözcükleri basitlik için seyreklik kalıbı olarak 
adlandırılan, sıfır olmayan girişlerin benzersiz bir konumuna sahiptir. 

 
 

Şekil 2: Analiz edilen SCMA iletişim sisteminin blok diyagram 
  

Her bir kod sözcüğünün uzunluğu 4M   olup yayılma uzunluğu ile aynıdır. 
Kullanıcıların kodlanmış bitleri, atanmış kod çizelgesine göre SCMA kod sözcüğü ile 
eşleştirilir. Kod sözcükleri, SCMA blokları cinsinden sembollere iletilir. Ardından, 
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tasarlanan semboller Weibull sönümlü kanaldan geçer ve  n t  gürültüsünün 

eklenmesi ile alıcı karmaşıklığını azalmak ve kullanıcı içi girişime karşı performans 

elde etmek için MPA dedektörüne iletilir. Çıkışta alınan  y t  sinyali    1,... Ky t y y  

olarak ifade edilebilir. 

 

 

3. Bulgular 

SCMA iletişim sisteminin Weibull sönümlü kanal modeli üzerindeki BER başarım 
analizleri farklı KÇ’ler değerlendirilerek bu bölümde sunulacaktır. Şekil 2’de blok 
diyagramı verilen SCMA iletişim sistemine ait simülasyonlar hem altı farklı KÇ 
kullanarak hem de Weibull kanal sönümleme parametresi 1 ile 2.5 aralığında 0.5 değer 
aralıkları ile değiştirilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca kullanıcı sayısı altı olarak seçilirken 
tüm durumlar için enerji parametresi olan lamda 1 kabul edilmiştir. Şekil 3’te Weibull 
kanal ortamının sönümleme parametresi 1β   alınarak gerçekleştirilmiş simülasyona 

ait sonuçlar verilmiştir. KÇ6 değerlendirildiğinde 210 ’lik hata başarımına ulaşılabilmesi 

için, SNR’da yaklaşık 9.87 dB değerine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.   

 

 
Şekil 3: SCMA iletişim sistemlerinde altı farklı KÇ kullanılarak 1β   sönümleme 

şartında elde edilen BER performans sonuçları 

 
Aynı bit hata oranı değeri için diğer KÇ’ler incelendiğinde; KÇ4 için 10.18 dB SNR 
değeri gerekirken, KÇ1 ve KÇ2 sırasıyla 10.9 dB ile 10.83 dB ile yakın performans 
sonuçları göstermektedir. KÇ3 ve KÇ5 incelendiğinde ise, KÇ5’in göstermiş olduğu SNR 
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gereksinimi 11.7 dB olup, bu şartlar için en kötü sonuca karşılık gelmektedir. 1.5β   
sönümlenme değeri için elde edilen sonuçlar Şekil 4’te verilmektedir. Bu kanal 
durumunda aynı hata eşiği değerlendirildiğinde, en iyi başarım KÇ2 ile 8 dB SNR 
değerinde elde edilmiştir. KÇ4 ve KÇ5 aynı hata eşiğine 8.2 dB SNR değerinde 
ulaşabilmiştir. En kötü performans ise 8.96 dB SNR değeri ile KÇ1 ve KÇ3 tarafından 
sunulmuştur.  

 
 

Şekil 4: SCMA iletişim sistemlerinde altı farklı KÇ kullanılarak 1.5β   

sönümleme şartında elde edilen BER performans sonuçları 

 
Şekil 5’te Weibull kanal ortamının sönümleme parametresi 2β   değeri için 410 ’lük 

bir BER başarımı değerlendirildiğinde KÇ4 17.52 dB SNR değeri ile en iyi performansı 
göstermektedir. KÇ3 ve KÇ6 incelendiğinde ise bu kod çizelgelerinin birbirlerine çok 
yakın sonuç sundukları ve incelenen başarım eşiğine erişmek için SNR’da yaklaşık 
17.7 dB’ye ihtiyaç duydukları görülmektedir. KÇ5 ile KÇ1 değerlendirildiğinde ise KÇ5’in 
başarım değerinin küçük bir oranda daha verimli performans sergilediği 
gözlenmektedir. Şekil 5 310 ’lük BER başarımına göre Şekil 4’de en iyi performans 

gösteren KÇ6 için karşılaştırıldığında, yaklaşık 2.2 dB güç kaybı ile daha iyi performans 
göstermiş olduğu yorumlanmaktadır. Son olarak, 2.5β   değeri için gerçekleştirilen 

analiz sonuçları Şekil 6’da sunulmuştur. Başarım eğrileri incelendiğinde, en iyi 
performans KÇ4’e aittir ve 410 ’lük bir hata başarım değerine ulaşılabilmesi için SNR 

değerinin 15.13 dB değerine ihtiyaç duyulmaktadır. KÇ5 ile karşılaştırıldığında, 
yaklaşık 0.6 dB kazanç sağladığı görülmektedir. KÇ1 ve KÇ3 başarım eğrilerinde çok 
yakın güç kazanımı sonucu elde edilmiştir. En kötü başarım performansına sahip olan 
KÇ6 olup, en yakın değere sahip çizelgeyle arasında 0.5 dB değerinde performans 
farkı oluştuğu gözlenmektedir. 
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Şekil 5: Şekil 3: SCMA iletişim sistemlerinde altı farklı KÇ kullanılarak 2β   

sönümleme şartında elde edilen BER performans sonuçları 

 
Şekil 6: SCMA iletişim sistemlerinde altı farklı KÇ kullanılarak 2.5β   

sönümleme şartında elde edilen BER performans sonuçları 

 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  950 
 

4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada SCMA iletişim sistemlerinin BER başarımları Weibull sönümlü kanal 
modeli göz önünde bulundurularak, altı kullanıcı ve altı farklı kod çizelgesi için analiz 
edilmiştir. Weibull sönümlü kanal modeli, bina içi ve bina dışı ortamlarda çok yollu 
yayılıma sahip sönümlemeli kanalların tanımlanabilmesi için önerilmiş uygun bir kanal 
modelidir. Kanal enerji parametresi sabit tutulurken, kanalın sönümleme parametresi 
değiştirilerek incelenmiştir. Simülasyon sonuçları değerlendirildiğinde, KÇ’ler genel 
olarak benzer sonuçlar verseler de, KÇ4’ün bir miktar daha iyi sonuç gösterdiği 
sunulmuştur. Ancak incelenen KÇ’lerin Weibull sönümlü kanal ortamında birbirlerine 
göre herhangi bir anlamlı üstünlüğü elde edilememiştir. Gelecek çalışma konusu olarak 
yeni türetilen ve meta-sezgisel optimizasyon algoritmaları ile geliştirilen KÇ’lerin 
tanımlanması ve sönümlü kanal ortamında performanslarının incelenmesi 
hedeflenmektedir.  
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Özet: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızlı ve güvenilir kablosuz ağ sistemlerine 
olan talep önemli derecede artmıştır. Beşinci nesil (5G) iletişim sistemleri; daha 
yüksek kapasite ve veri hızı, daha düşük gecikme süresi ve bunlara ek olarak daha 
güvenilir iletişim sistemlerine olan gereksinimleri karşılamayı hedeflemektedir. 
Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) tekniğinin 5G iletişim sistemlerinin 
yüksek gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olmadığı bilinmektedir. Öte 
yandan, 5G iletişim sistemleri için önerilmiş olan ve umut verici bir teknoloji ise 
Evrensel Filtreli Çoklu Taşıyıcı Sistem (UFMC)’dir. UFMC, Dikgen Olmayan Çoklu 
Erişim (NOMA) teknolojisidir. Bu çalışmada, UFMC iletişim sistemlerinde 
kullanılabilecek farklı pencereleme yöntemlerinin Bit-Hata Oranı (BER) cinsinden 
başarımları araştırılmıştır. Öncelikle on farklı pencerenin BER performansı 
araştırılmış ardından en iyi, orta ve en kötü performansı sunan üç pencere ile 
incelemelere devam edilmiştir. Gauss, Kaiser ve Hamming pencerelerinde farklı 
modülasyonlar kullanılarak başarımlar karşılaştırılmış, tepe/ortalama güç oranı 
(PAPR) değerleri de hesaplanmıştır. 4QAM, 16QAM, 64QAM ve 256QAM gibi farklı 
modülasyonlar için gerçekleştirilen analizlere göre, en iyi BER performansı 4QAM 
modülasyonu ve Gauss penceresi kullanan UFMC sistemi ile elde edilmiştir. Öte 
yandan, PAPR cinsinden en iyi performans ise 16QAM modülasyonu ve Hamming 
penceresi kullanan UFMC sistemi ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beşinci nesil (5G) iletişim sistemleri, Evrensel filtreli çoklu 
taşıyıcı sistem (UFMC), Pencereleme teknikleri. 

 
Abstract: With the development of technology, the demand for fast and reliable 
wireless network systems has increased significantly. Fifth generation (5G) 
communication systems; higher capacity and data rate, lower latency, and more 
reliable communication systems. It is known that the Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing (OFDM) technique is not capable of meeting the high 
requirements of 5G communication systems. On the other hand, a promising 
technology for 5G communication systems is a Universal Filtered Multi Carrier 
System (UFMC). UFMC is the Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) 
technology. In this study, the performance of different windowing methods which 
can be used in UFMC communication systems in terms of Bit-Error Rate (BER) 
were investigated. First of all, the BER performance of ten different windows was 
researched and then the reviews were continued with three windows offering the 
best, medium and worst performance. Gauss, Kaiser and Hamming windows were 
compared by using different modulations and peak/average power ratio (PAPR) 
values were calculated. 4QAM, 16QAM, 64QAM, and 256QAM, the best BER 
performance was obtained with 4QAM modulation and the UFMC system using 
Gauss window. On the other hand, the best performance in PAPR was obtained 
with the UFMC system using 16QAM modulation and Hamming window. 

Keywords: Fifth generation (5G) communication systems, Universal filter multiple 
carrier system (UFMC), Windowing techniques. 
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1. Giriş 
 
Kablosuz ve mobil iletişim teknolojileri her on yılda bir önemli değişiklikler 
göstermektedir. Bu değişikliklerin gerekliliği, gelişen teknolojilerin sunduğu değişen 
kullanıcı taleplerine dayanmaktadır. İletişim sistemlerinin birinci nesilden (First 
Generation, 1G) dördüncü nesile (Fourth Generation, 4G) kadar olan evrimi 
düşünüldüğünde, her bir iletişim sisteminin amacı önceki neslin zayıflıklarını 
gidermek olduğu açıktır. Bu zayıflıklar spektral verimlilik, veri hızı ve kapsama alanı 
ile yakından ilişkilidir. 1G hücresel sistemler 1980’lerin başında ortaya çıkmış ve 
frekans bölmeli çoklu erişim (Frequency Division Multiple Access, FDMA) 
yöntemini kullanmıştır. 1G sistemlerin ardından ikinci nesil (Second Generation, 
2G) hücresel sistemler ortaya çıkmış ve zaman bölmeli çoklu erişim (Time Division 
Multiple Access, TDMA) yönteminden faydalanmıştır. Üçüncü nesil (Third 
Generation, 3G) iletişim sisteminde ise kod bölmeli çoklu erişim (Code Division 
Multiple Access, CDMA) teknolojisi kullanılmıştır. Devamında gelen 4G hücresel 
iletişim sistemleri, dikgen frekans bölmeli çoklu erişim (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access, OFDMA) yöntemini kullanmıştır. Bu süreç içerisinde 
internet kullanımının artması nedeniyle daha fazla bant genişliği gereksinimi ile 
karşı karşıya kalınmış olup, daha iyi spektral verimlilik, daha yüksek veri hızı gibi 
gereksinimler ortaya çıkmıştır. Beşinci nesil (Fifth Generation, 5G) ile 4G iletişim 
sistemleri karşılaştırıldığında, bu yeni nesil sistemlerin bahsedilen konularda 
önemli ilerlemeler sağlaması beklenmektedir. (Kabalci, 2019; Tao vd., 2015). 
Mevcut iletişim sistemlerinin artan kapasite talebini karşılayamayacak olmasından 
dolayı, 5G iletişim sistemlerinde yeni dikgen olmayan iletim tekniklerinin kullanımı 
önerilmiştir (Tao Yunzheng vd. 2015). Dikgen olmayan çoklu erişim (Non-
Orthogonal Multiple Access, NOMA) teknikleri; artırılmış spektral verimlilik, kaynak 
tahsisi, yüksek kapasite ve düşük iletim gecikmesi gibi avantajları ile 5G sistemler 
için umut verici erişim teknolojileridir (Dai vd., 2018).  
 

5G iletişim sistemleri için önerilmiş olan umut verici NOMA teknolojilerinden birisi 
Evrensel Filtreli Çoklu Taşıyıcı Sistem (Universal Filter Multi Carrier System, 
UFMC)’dir. Bu teknikte ilk olarak, tüm frekans bandı çoklu alt bantlara bölünür, 
daha sonra birçok alt taşıyıcı içeren her alt bantta filtreleme yapılır (Tao vd., 2015). 
Literatürde, farklı pencere kullanımının UFMC iletişim sistemi başarımı üzerindeki 
etkileri değerlendirilmiştir (Suiyan Geng vd., 2015). Yazarlar Dolph-Chebyshev, 
Hamming ve Hanning pencereleri için çeşitli analizler gerçekleştirerek pencerelerin 
performanslarını karşılaştırmışlardır. Sunulan bulgulara göre, Dolph-Chebyshev 
penceresinin Hanning ve Hamming penceresinden daha iyi performansa sahip 
olduğu rapor edilmiştir. Hamming, Kaiser, Gauss, Dolph-Chebyshev pencerelerinin 
yanı sıra önerilen yeni bir pencerenin performansı da (Mottaghi-Kashtiban ve 
Shayesteh, 2010) tarafından incelenmiştir. Çalışmada sunulan bulgularda önerilen 
pencerenin Hamming, Kaiser ve Gauss pencerelerinden her zaman daha iyi 
olduğu ileri sürülse de, önerilen pencerenin Dolph-Chebyshev penceresinin 
gösterdiği performansla yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğu açık şekilde 
görülmüştür. 
 

Bu çalışmada, öncelikle UFMC iletişim sistemlerinde kullanılabilecek on farklı 
pencereleme yönteminin Bit-Hata Oranı (BER) cinsinden başarımları 
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araştırılmıştır. Daha sonra ise analizi gerçekleştirilen bu on farklı pencereden 
sırasıyla en iyi, orta ve en kötü performansı sunan Gauss, Hamming ve Kaiser 
pencereleri seçilerek analizlere devam edilmiştir. Devam eden analizlerde farklı 
modülasyonları kullanan UFMC sistemlerin başarımı ve modülasyonların PAPR 
üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 4QAM, 16QAM, 64QAM ve 256QAM gibi 
farklı modülasyonlar için gerçekleştirilen analizlere göre, en iyi BER performansı 
4QAM modülasyonu ve Gauss penceresi kullanan UFMC sistemi ile elde edilmiştir. 
İletişim sistemlerindeki yüksek PAPR değeri alıcı birimde donanımsal tasarımların 
gerçekleştirilmesi aşamasında önemli problemlere neden olabilmektedir. Bu 
nedenle tüm çoklu erişim sistemlerinde olduğu gibi UFMC iletişim sistemlerinde de 
düşük PAPR değerlerinin elde edilmesi arzulanmaktadır. Gerçekleştirilen analiz 
sonuçlarına göre en iyi PAPR değeri  16QAM modülasyonu ve Hamming penceresi 
kullanan UFMC sistemi ile elde edilmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Evrensel Filtrelenmiş Çoklu Taşıyıcılı Sistemler (UFMC) 
 
UFMC yönteminde, tek taşıyıcıyı veya tüm bandı filtrelemek yerine alt bandı 
filtreleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bir UFMC işareti üretmek için, taşıyıcı 
sayısını taşıyan her alt bant paralel hale getirilir ve ardından ters hızlı Fourier 
dönüşümü (Inverse Fast Fourier Transform, IFFT) işlemi uygulanır. Daha sonra, 
filtreleme işlemi uygulanarak her filtrenin çıkışı UFMC sinyali oluşturmak için 
toplanır. Tipik bir UFMC sistem modeli Şekil 1’de verilmektedir. Verici blokları ile 
başlayarak, UFMC’nin tüm bandın belli büyüklükteki alt gruplara bölünmesiyle 
başladığı görülmektedir, her alt bandın sembolleri daha sonra zaman alanını 

üreten sembolleri modüle eden N -nokta IFFT bloğundan geçirilir. N  uzunluğuna 

sahip olan modüle edilmiş sinyali temsil eden örnekler, 1N L   uzunluğundaki bir 

çıkış sinyali üreten L  uzunluğundaki bir dijital FIR filtresinden geçirilir. Farklı alt 

bantlara ait 1N L   uzunluğundaki bu zaman alanı çıkış sinyallerinin tümü, tüm 
bantlara karşılık gelen son çıkış sinyalini üretmek üzere bir araya getirilir. Bu çıkış 
ana bant sinyali, dönüştürülecek ve antene gönderilecek olan analog sinyale 
dönüştürülür. Kanaldan geçtikten sonra, alıcıya ulaşan sinyal ilk önce temel bant 
frekanslarına dönüştürülür ve daha sonra örneklenir. Tek bir bağlantı kanalı 

varsayarak ve sistem örnekleme frekansını koruyarak, uzunluğu 1N L   örnekleri 

olan alınan dijital sinyal, N -noktalı hızlı fourier dönüşümü (Fast Fourier Transform, 

FFT) işlemi ile demodüle edilemez, bunun yerine 1N L   (Padding Zeros) 

kullanılır. 2N  noktalı FFT kullanılarak demodüle etmek için; üretilen 2N  toplam 

kompleks değerin tek indeks değeri, verici tarafından üretilenlere karşılık gelen N

-kompleks değerli sembollerin bir çıktısına yol açan komşu alt taşıyıcıların tepe 
noktaları arasında alınan ekstra frekans örneklerini reddetmek için atılır (Helwa 
vd.,2016). 
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Şekil 1:UFMC sistem modeli(Helwa vd.,2016). 

 

2.2. Pencereleme Teknikleri 

Gauss Penceresi: Gauss penceresi, dürtü yanıtı Gauss fonksiyonu olan bir filtredir. 
Gauss pencereleri, yükselme ve düşme süresini en aza indirirken, fonksiyon girişinde 
bir adım fazla kalma özelliğine sahip değildir. Bu özellik, Gauss filtresinin mümkün olan 
minimum grup gecikmesine sahip olduğu gerçeğiyle yakından bağlantılıdır. Tıpkı ideal 
frekans alan penceresi olduğu gibi, ideal zaman alan penceresi olarak da kabul 
edilmektedir. Bu özellikler, osiloskop ve dijital telekomünikasyon sistemleri gibi 
alanlarda önemlidir. Gauss penceresinin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi 
belirtilmektedir (Andrews, 1999; Haddad ve Akansu, 1991; Harris, 1978). 

 

2

2 2

1

2 1 2 /2(n)

n
α

N n σw e e

 
  

        (1)  

pencerenin genişliği, α  değeri ile ters orantılıdır. Daha büyük bir α  değeri daha dar 

bir pencere oluşturur. Burada 
   1 2 1 2N n N    

 ve α  bir Gauss rastgele 

değişkeninin standart sapması α  ile ters orantılıdır.  

Hamming Penceresi: Hamming penceresi, en yakın yan lobu en aza indirmek için 
optimize edilmiş, sıfır olmayan uç noktalara sahip, yükseltilmiş bir kosinüs kullanılarak 
oluşturulan bir fonksiyondur. İşaret işleme uygulamalarında sıklıkla kullanılır. 
Aşağıdaki denklem Hamming penceresinin matematiksel ifadesini oluşturmaktadır 
(Avci, 2014; Oppenheim vd., 1999): 

( ) 0.54 0.46cos 2 , 0
n

w n π n N
N

 
    

 
   (2) 

pencere uzunluğu N  olarak tanımlanır ve n ’in tam sayı değerleri pencere dizisini 
temsil eder. 

Kaiser Penceresi: Kaiser-Bessel penceresi olarak da bilinir. Sonlu dürtü yanıt filtresi 
tasarımında ve spektral analizde kullanılan tek parametreli bir pencere fonksiyonudur. 
Kaiser penceresi, esneklik ve kapalı formda türetilmiş filtre tasarım denklemleriyle, 
yinelemesiz filtre tasarımında sıklıkla kullanılır (Avci, 2014; Kaiser ve Schafer, 1980; 
Oppenheim vd., 1999; ). Kaiser penceresinin katsayıları aşağıdaki denklem aracılığıyla 
hesaplanmaktadır: 
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         (3) 

,β  pencerenin Fourier dönüşümünün yan lob zayıflamasını etkileyen Kaiser pencere 

parametresidir. Beta için varsayılan değer 0.5’tir. Burada 0I  birinci türün sıfır-düzenli 

değiştirilmiş Bessel fonksiyonunu, 1L N   uzunluğu göstermektedir. 

Chebyshev Penceresi: Bu pencere, kosinüs dizisi olarak şu şekilde ifade edilebilir: 
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 (4) 

 0MT x  M  derecesi olan bir Chebyshev polinomudur ve 
0x  yan lob oranının bir 

fonksiyonudur. Bu pencere, yüksek hesaplama maliyetine sahiptir, ancak bir başka 
özelliği de tüm yan lobların eşit olması ve ana lob genişliğinin belirli bir dalgalanma 
oranı için elde edilebilecek minimum oranda olmasıdır (Mottaghi-Kashtiban ve 
Shayesteh, 2010; Oppenheim vd., 1999). 

Bartlett Penceresi: Üçgen pencereye çok benzerdir. Ancak, Bartlett penceresi her 
zaman ilk ve son örneklerde sıfırlara sahipken, üçgen pencere bu noktalarda sıfır 

değildir. 1L N   pencere uzunluğu için Bartlett penceresinin katsayıları şu şekilde 
hesaplanır (Oppenheim vd., 1999):  

 

2
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w n

n N
n N
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    (5) 

Değiştirilmiş Bartlett-Hann Penceresi: Bartlett, Hann ve Hamming pencereleri gibi, 
bu pencerenin de kökeni ana hatlıdır ve her iki tarafta asimptotik olarak zayıflayan yan 

loblar vardır (Yeong Ho Ha ve Pearce, 1989). 1L N   pencere uzunluğu için 
Değiştirilmiş Bartlett-Hanning penceresinin katsayıları aşağıdaki denklem ile 
hesaplanır (Oppenheim vd., 1999): 

  0,62 0,48 0.5 0.38cos 2 0,5 , 0
n n

w n π n N
N N

    
          

    
     (6) 

Üçgen Pencere: Sinyal işleme ve iletişim sistemleri mühendisliğinde idealize edilmiş 
sinyallerin temsili olarak üçgen fonksiyon daha gerçekçi sinyallerin elde edilebildiği 
dönüşüm fonksiyonudur. Ayrıca, dijital sinyalleri iletmek için bir darbe şekli ve sinyalleri 
almak için uygun bir filtre olarak darbe kod modülasyonunda uygulamalara sahiptir. 
Üçgen bir pencerenin katsayıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Oppenheim vd., 1999): 
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L tek sayısı için: 
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L çift sayısı için: 
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      (8) 

Dikdörtgen Pencere: Dikdörtgen pencere, Dirichlet penceresi olarak da bilinen en 

basit penceredir. Bir veri dizisinin N  değerlerinin hepsini sıfır değerleriyle değiştirmeye 
eşdeğerdir, dalga biçimi ise aniden açılır ve kapanır şeklindedir (Nuttall, 1981). 

  1w n        (9) 

Tukey Penceresi: Tukey penceresi kosinüs pencere olarak tanımlanabilir. Tukey 
penceresinin şekil parametresi, kosinüs konik bölge içindeki pencerenin kesrini temsil 
eder. Aşağıdaki denklem Tukey penceresini tanımlamaktadır (Nuttall, 1981): 
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   (10) 

Blackman Penceresi: Aşağıdaki denklem N  uzunluğundaki Blackman penceresinin 
matematiksel ifadesini belirtmektedir (Oppenheim vd., 1999): 

 

2 4
(n) 0.42 0.5cos 0.08cos ,  0 1

1 1

πn πn
w n M

N N
     

 
  (11) 

 

burada M , N  çift sayısı için 2N  ve tek sayısı için  1 2N  ’dir. Blackman penceresi, 

sinyal işleme uygulamalarında kullanılan bir penceredir. FIR filtre tasarımında bir 
Blackman penceresi kullanılırken simetrik durumda olması tercih edilen yöntemdir. 

Periyodik Blackman penceresi, istenen pencere uzunluğunun bir örnekle 1N  ’e 
uzatılması, simetrik bir pencere oluşturulması ve son örneğin çıkarılması ile 
oluşturulur. Blackman penceresinin periyodik özelliği ise, özel bir analizde Blackman 
penceresi kullanıldığında ayrık fourier dönüşümü, giriş vektörünün periyodik olarak 
genişlediğini varsaydığından tercih edilen yöntemdir. 
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3. Bulgular 

Bu bölümde farklı pencereleme yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması için 
gerçekleştirilmiş çalışmalar sunulmaktadır. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken dikkate 
alınan UFMC sisteminin sistem parametreleri Tablo 1’ de verilmiştir. Performans 
karşılaştırma çalışmalarında öncelikle 10 farklı pencere belirlenerek bu pencereler için 
BER ölçütüne karşılık sinyal gürültü oranı (Signal-to-Noise Ratio, SNR) değeri 
cinsinden performans incelemesi yapılmaktadır. Bu karşılaştırmalar yapılırken dörtlü 
genlik modülasyonları (Quadrature Amplitude Modulation, QAM) modülasyonu 
kullanan UFMC iletişim sistemleri kullanılmaktadır. 

 

Tablo 1: Sistem parametreleri. 

Parametre Değer 

FFT Sayısı 512 

Alt bant boyutu 30 
Alt bant sayısı 10 

Alt taşıyıcı denkleştirme 156 
Filtre Uzunluğu 43 

Yan lob zayıflama (dB) 40 
Alt taşıyıcı başına bit sayısı 2, 4, 6, 8 

SNR(dB) 0-15 

 
Hem dijital filtre tasarımında hem de spektral kestirimde, bir pencereleme 
fonksiyonunun seçimi, genel sonuçların kalitesini belirlemede önemli bir rol 
oynamaktadır. Şekil 2 incelendiğinde Değiştirilmiş Bartlett-Hann, Bartlett, Blackman, 
Chebyshev, Gauss, Hamming, Kaiser, Dikdörtgen, Üçgen ve Tukey pencerelerinin 
performansları görülmektedir. Gauss penceresinin performansı değerlendirildiğinde, 

210 ’lik hata başarım değerine ulaşılabilmesi için SNR’da 10.92 dB değerine ihtiyaç 

duyulduğu görülmektedir. Blackman penceresinin aynı hata başarım değerine 
ulaşabilmek için SNR’ da 11.65 dB’ye ihtiyaç duyduğu görülerek, Gauss penceresine 
BER cinsinden en yakın performans gösteren pencere olarak değerlendirilmektedir. 
Kaiser ve Dikdörtgen pencereleri ise en kötü performansı sergileyen pencereler olarak 
görülmektedir. 

Bu aşamadan sonra en iyi, orta ve en kötü performansı sunan üç pencere seçilerek bu 
pencereler detaylı analizler için kullanılmıştır. Bu analizler için öncelikli olarak farklı 
modülasyonlar değerlendirilmiştir. Gauss, Hamming ve Kaiser pencereleri için 
gerçekleştirilen detaylı başarım analizleri Şekil 3, 4 ve 5’te sunulmuştur. 4QAM, 
16QAM, 64QAM ve 256QAM gibi farklı modülasyonlar için gerçekleştirilen analizlere 
göre, en iyi BER performansı 4QAM modülasyonu ve Gauss penceresi kullanan UFMC 
sistemi ile elde edilmiştir. Gauss, Hamming, Kaiser pencereleri ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde ise, Gauss penceresi 210 ’ lik bir BER değerinde 7 dB SNR değeri 

ile en iyi performansı 4QAM modülasyonunda göstermiştir. 16QAM modülasyonunda 
ise 210 ’lik bir BER değerinde 13.6 dB SNR değeri göstermiştir. 
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Şekil 2: UFMC iletişim sisteminin farklı pencereler kullanılarak elde edilen BER 
performans sonuçları. 

 
 

Şekil 3: Farklı modülasyonlar kullanan UFMC iletişim sistemlerinde Gauss 
penceresinin BER performansı. 

Hamming penceresi değerlendirildiğinde ise 210 ’ lik bir BER değerinde 8.5 dB SNR 

değeri ile en iyi performansı 4QAM’de gösterdiği görülmektedir. 16QAM’de ise 210 ’lik 

bir BER değerine ulaşabilmek için 15 dB kadar SNR değerine ihtiyaç duyuldmaktadır.  
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Şekil 4: Hamming penceresinin farklı modülasyon türleri için elde edilen BER 
performansı. 

 
 

Şekil 5: Farklı modülasyonlar kullanan UFMC iletişim sistemlerinde Kaiser 
penceresinin BER performansı. 

Kaiser penceresi değerlendirildiğinde ise 4QAM’ de 110 ’lik bir BER değerinde 7 dB 

SNR değeri göstererek en iyi performansı 4QAM’ de gösterdiği görülmektedir. En iyi 
perfomansı Gauss penceresi, en kötü performansı Kaiser penceresi göstermektedir. 
Hamming penceresinin farklı modülasyonlardaki performansı göz önünde 
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bulundurulduğunda, Gauss ve Kaiser pencerelerine göre orta düzeyde performans 
sunan bir pencere olduğu görülmektedir. 

Farklı modülasyon teknikleri kullanan Gauss, Kaiser ve Hamming pencerelerinin PAPR 
değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Bütün çoklu erişim sistemlerinde olduğu gibi, UFMC 
sistemlerinde de PAPR değerinin azaltılmış olma durumunun bu sistemlerde 
karşılaşılacak zorlukları önleyebileceği değerlendirildiğinde, Gauss, Hamming ve 
Kaiser pencerelerinin sırasıyla 7.787 dB, 8.422 dB ve 7.6486 dB PAPR değerlerini 
16QAM modülasyonu kullanılması durumunda sunmuş olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2: Farklı modülasyon teknikleri için Gauss, Kaiser ve Hamming 
pencerelerinin PAPR değerleri. 

Modülasyon Gauss Penceresi Kaiser Penceresi Hamming Penceresi 

4QAM 9.2541 dB 8.4706 dB 9.3407 dB 
16QAM 7.787 dB 8.422 dB 7.6486 dB 
64QAM 10.0905 dB 9.4981 dB 10.1228 dB 

256QAM 8.5835 dB 8.7889 dB 8.5583 dB 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada farklı pencereleme yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması için 
gerçekleştirilmiş analizler sunulmuştur. İlk olarak on farklı pencerenin BER 
performansları karşılaştırılmış, ve daha sonra en iyi, orta ve en kötü performansı sunan 
üç pencere ile incelemelere devam edilmiştir. Gerçekleştirilen sonuçlarda en iyi BER 
performansı 4QAM modülasyonu ve Gauss penceresi kullanan UFMC sistemi ile elde 
edilmiştir. Gauss penceresine en yakın performansı Blackman penceresi göstermiştir. 
Kaiser ve Dikdörtgen pencereleri ise düşük performans göstermişlerdir. Gauss, 
Hamming ve Kaiser pencereleri farklı tip modülasyonlarda incelendiğinde ise en iyi 
başarım 4QAM’de ve Gauss penceresinde elde edilmiştir. Bu pencerelerin her 
modülasyon işlemi için ayrı ayrı PAPR değerlerini hesaplandığında ise en iyi başarım 
16QAM modülasyonu ve Hamming penceresi kullanan UFMC sistemi ile elde 
edilmiştir.  
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Özet: Bu çalışma, Türkiye’de ilk defa konut projesine uygulanan paket tipi bir mikro-
kojenerasyon sisteminin bir yıllık performans incelemesini içermektedir. İncelenen 
sistem, 71 kWe ve 115 kWt kapasiteye sahip, doğalgaz beslemeli ve içten yanmalı 
motor tiplidir. Sistem elektrik enerjisi üretimine ek olarak, kış aylarında ısıtma, yaz 
aylarında ise evsel sıcak su üretimi gerçekleştirerek, bütün bir yıl aktif olarak enerji 
verimliliği sağlamaktadır. Mikro-kojenerasyon sistemi, Konya’da yapımı 
tamamlanan 137 dairelik konut projesinde uygulanmıştır. Uygulanan mikro-
kojenerasyon sisteminin enerji analizleri elektrik ve termalden oluşan toplam 
verimliliğinin 87% civarında olduğunu göstermiştir. Aylık tüketilen ortalama 6.998 
m³/ay doğalgaza karşılık, ortalama 18.480 kWh/ay elektrik enerjisi elde edilmiştir. 
Mikro kojenerasyonun devreye girmesi ile şebekeden çekilen elektrik enerjisinde 
ise %51 oranında azalma gözlemlenmiştir. Bulgular, mikro-kojenerasyonun 
meskenlerde enerji verimliliği için umut verici bir seçenek sunduğunu ve bu nedenle 
ülkemizdeki konut stokuna odaklanan daha ayrıntılı çalışmaların gerekli olduğunu 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Konut, mikro-kojenerasyon, enerji verimliliği, Konya. 

 

 

1. Giriş 
 
Dünyada ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarının büyük çoğunluğu fosil yakıtlar olarak 
adlandırılan kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlardan oluşmaktadır. Endüstri 
devriminden sonra kömür kullanımı yaygınlaşmış, sonraki dönemlerde ise buna petrol 
ve doğalgaz da eklenmiştir. Ancak, 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi’yle bu enerji 
kaynaklarına karşı bir güven bunalımı ortaya çıkmıştır. Bu kriz sonrasında dünya 
ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışına girmişlerdir. Kullanılan fosil 
yakıtların tersinmez bir çevre kirliliğine neden olması bu arayışı biraz daha 
hızlandırmıştır (Yılmaz, 2012).Nüfusun ve endüstrinin hızla gelişmesi ile birlikte 
dünyanın enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Yaklaşık olarak elli yılda doğal gaz ve 
kömür rezervlerinin tükeneceği tahmin edilmektedir (T. K. B. S. G., 2017). Konutlarda, 
ısı ve elektriğin birbirinden bağımsız ünitelerde üretilerek tüketilmesi yerine tek bir 
santralde aynı anda verimli bir şekilde üretilip tüketime sunulmasına olanak sağlayan 
kojenerasyon sistemlerine gün geçtikçe ilgi artmaktadır. Bu sistemlerin avantajı, 
konvansiyonel sistemlerde güç üretiminde atık ısıdan yararlanılmazken kojenerasyon 
sistemlerinde atık ısıdan da faydalanılır. Böylece toplam sistem verimliliği 
konvansiyonel güç üretim sistemlerine kıyasla önemli ölçüde artar (Pravadalıoğlu, 
2011). Konvansiyonel sistemlerde yüksek enerjili doğalgazın tüketilmesi ile sadece ısı 
elde edilmesi enerjinin israfına neden olmaktadır. Tekil ısıtma sistemlerinde veya 
merkezi ısıtma sistemlerinde doğalgaz yakılarak ısıtılan su, ısıtma tesisatı aracılığı ile 
ortam ısıtmasında kullanılır. Burada hem tekil hem de merkezi sistemlerin ortak 
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problemi olan yüksek enerji potansiyeline sahip doğalgazın tüketilmesi ile sıcak su 
eldesinin ne kadar verimli bir iş olduğunun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Su 
ısıtmak için enerji değeri yüksek doğalgazın yakılması bir daha doğalgazın iş 
yapabilirliğini ortadan kaldırdığından ciddi verim kaybı oluşturur (Evren, 2014). Bu 
enerji kaybı konvansiyonel sistemlerde göz ardı edilir. Ancak yüksek enerjili doğalgazın 
yakılması ile elektrik üretilmesi paralelinde de ısı elde edilmesi maksimum verim eldesi 
sağlar (Evren, 2014). Böylece bina enerji verimliliğini arttıran alternatif yöntemlerin 
başında kombine ısı ve güç sistem uygulamaları gelir. 
 

Kojenerasyon sistemi tekil uygulama alanı bulduğu gibi merkezi ve bölgesel 
uygulama alanlarına da sahiptir. Yani mesken esaslı mikrokojenerasyon 
uygulamaları yapılabileceği gibi blok esaslı kojenerasyon uygulamaları ve hatta 
bölgesel dediğimiz onlarca bloklu yapının tek ısı merkezi ve kojenerasyon ile 
beslendiği sistemler de oluşturulabilmektedir. Kojenerasyon sistemlerinde, 1 kW ila 5 
kW arasında kurulu gücü haiz olanlar minikojenerasyon, 5 kW ile 50 kW arasında 
güç üretenler ise mikrokojenerasyon adı ile literatürde ve piyasaya arz edilen ürünler 
arasında yer bulmaktadır. Bununla birlikte, EPDK (Elektrik piyasası düzenleme 
kurumu) düzenleme alanında bulunan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine ilişkin Yönetmelik (LÜY)’de mikrokojenerasyonun; “elektrik enerjisine 
dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe ve altında olan” kombine ısı ve güç üretim 
tesisleri için kullanılmış olduğu görülmektedir (Evren, 2014) 
 
Bu çalışmada Türkiye’de ilk kez uygulanan konut tipi bir mikro-kojenerasyon sisteminin 
performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Ülkemizde daha önce örneğine 
rastlanılmayan bu uygulamaya dair enerji analizleri yapılarak mikro kojenerasyonun 
konutlara uygulanabilirliği konusu analiz edilmiştir.  
 

2. Materyal ve Metot 
 
Kojenerasyon veya kombine ısı ve güç sistemleri, tek bir enerji kaynağından aynı anda 
ısı ve elektrik üreten sistemler olarak tanımlanır. Mikrokojenerasyon sistemlerinde 
yaygın olarak içten yanmalı Otto çevrimli pistonlu motor yer almaktadır ve genellikle 
fosil esaslı kaynaklar kullanılmaktadır. İçten yanmalı motorlarda (Otto veya Dizel 
motorlar) yakıt-hava karışımının silindir içinde buji yardımıyla veya kendiliğinden 
tutuşarak yanmasıyla birlikte piston hareket etmekte ve mekanik güç üretilmektedir.  
Kojenerasyon, mile aktarılan mekanik gücün bir alternatör aracılığı ile elektrik 
enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayanarak çalışır. Elektrik enerjisi üretimi 
esnasında sıcak gaz ve yüksek motor ceket ısısı oluşur. Böylece kojenerasyon ile 
bacadan dışarı atılacak egzoz gazının içerdiği ısı enerjisi ve motor ceket ısısı sisteme 
geri kazandırılarak enerji verimliliği sağlanmış olunur (Ezen, 2007).  Burada ki enerji 
kazanımı atık ısı olarak atılacak enerjinin ısıtma amaçlı kullanımı ile mümkündür. İçten 
yanmalı pistonlu motora sahip kojenerasyonlar daha düşük sıcaklıkta ve kütlede atık 
ısı sağladıklarından ve çok çeşitli güç üretebildiklerinden dolayı özellikle elektrik 
ihtiyacı ısı ihtiyacından daha fazla olan uygulamalarda optimum çözümler olarak 
karşımıza çıkmaktadır (COELHO, 2002). İçten yanmalı motor bazlı sistemler, mikro 
kojenerasyon uygulamaları için en çok kullanılan teknolojilerden biridir. Örnek bir 
mikrokojenerasyon sisteminin şeması Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Mikro kojenerasyon sisteminin şematik gösterimi 
(http://www.exeterrenewables.co.uk/micro-chp) 

 
Gaz motorları basit bir çevrimle kullanıldığında tüketilen enerjinin %30-40 kadarını 
elektriğe dönüştürür. Kojenerasyon şeklinde kullanılan gaz motorları sistemden dışarı 
atılan ısı enerjisinin geri dönüşümünü sağlayarak enerji verimini %70-90 bandına taşır.  
 
Doğalgaz tüketimi ile yapılabilecek işlerin başında elektrik üretimi gelmektedir. İş 
yapabilme potansiyeli çok yüksek olan elektrik enerjisi, doğalgaz motorları ile elde 
edilebilmekte ve elde edilen elektriğin yanı sıra yüksek miktarlarda atık ısı açığa çıktığı 
bilinmektedir. Yani su ısıtmak için doğalgaz tüketimi yerine yüksek enerji potansiyeline 
sahip doğal gaz tüketimi ile elektrik enerjisi eldesinin yanında atık ısıdan 
faydalanılması verimi arttırır. Paket tipi mikrokojenerasyon modülünde (PTKM) 
doğalgaz tüketimi ile elektrik ve ısı üretimi gerçekleşeceğinden doğalgazın yüksek 
enerji potansiyelinden yararlanılır. Yani doğalgaz tüketimi ile sadece ısı üretilen 
konvansiyonel sistemlerde yüksek enerjili doğalgazın enerji kaybı kojenerasyon 
sistemlerinde bu yakıtın etkin kullanımı ile engellenir. Dolayısıyla enerjinin verimli 
kullanımının yanında çevreye daha az karbon salınımı sağlayarak önemli katkı sağlar 
(CASELLA, 2001; CARDONA, 2004).  
 
Kojenerasyon sistemleri doğalgaz, biyogaz, dizel vb. geniş yelpazede yakıt 
kullanabilme karakterine sahiptir. Şekil 2’de gösterildiği gibi doğalgazı yakıtlı 
kojenerasyonların kullanım oranı %71 civarındadır. Kullanılan yakıt türünün metan 
numarası ve ısıl değeri bu yakıt türünün gaz motorunda kullanılabilir olup olmadığı 
hakkında bilgi verir. Yakıt türünden kaynaklı sıkıntıların en önemlileri vuruntu veya 
detonasyon diye adlandırılan problemlerdir. Bu aslında motorda yakılan gazın 
sıkıştırılma anında gazın gereğinden önce tutuşması sonucu yanma kimyasının 
bozularak şok dalgalarının oluşması sonucu oluşan tahribat olarak tanımlanabilir. 
Detonasyon oluşma ihtimali, motor sıkıştırma oranı ile doğru orantılıdır. Sıkıştırma 
oranı yüksek motorlarda metan numarası yüksek yakıtlar yakılabilmektedir. 
Kurgulanan sistemde yer alan gaz motoru sıkıştırma oranı 12:1 olup metan numarası 
85 olan doğalgaz tüketilir. Ancak doğalgaz yerine metan numarası 30 olan propan 
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kullanılmak istenseydi sıkıştırma oranı 8:1 olan gaz motoru kullanılmalıydı. Motorlarda 
sıkıştırma oranı ile elektriksel verim doğru orantılı olup, sıkıştırma oranı düştükçe 
elektriksel verim azalır. 
 

   
 

Şekil 2. (a) Mikrokojenerasyon sistemlerinde kullanılan yakıtların dağılımları (b) 
Enerji dağılımı 

 

Şekil 2‘de paket tipi kojenerasyonda tüketilen gaz ile elde edilen enerjiler makina 
tiplerine ve kapasitelerine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak şöyle 
sıralanması uygun olacaktır: 
 

 %30-40’lık kısmı mekanik enerjiye dönüşümü sağlanan iç enerji oranıdır. 
Elektrik enerjisine alternatör aracılığı ile dönüşür. 

 %30-35’lık kısım motor blok ısısı olarak açığa çıkar ve bu enerji yararlı enerjiye 
çevrilir. 

 %25-30’lık kısım ise egzozdan atılmaya çalışılan ısı enerjisi olarak açığa çıkar 
ve yararlı ısı enerjisine dönüşümü sağlanır. 

 %7-10’luk kısım ise mekanik kayıplar, hissedilir atık ısı ve radyasyon kayıpları 
olarak karşımıza çıkar. 

 
Kurulumu gerçekleştirilen kojenerasyonun elektriksel güçü 71 kWe iken termal gücü 
115 kWt’dir. Bu sistem EPDK düzenlemesine göre mikrokojenerasyon olarak 
adlandırılmıştır. Santral; hareketi sağlayan bölüm, elektrik jeneratörü, Isı dönüşüm 
sistemi ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. 
 
Bu çalışmada kullanılan PTKM’de içten yanmalı motorda ateşleme gerçekleştiği an 
mekanik enerji oluşur. Oluşan mekanik enerji senkron jeneratör aracılığı ile elektrik 
enerjisine dönüştürülür. Egzoz gazı ısısı, motor bloğu ısısı, toplama borusu ısısı ve 
motor gres yağı termik ısısının açığa çıktığı noktalardan termik enerji toplanarak faydalı 
ısıya dönüşümü gerçekleştirilir. Elde edilen ısı iç ortam ısısına takviye veya sıcak 
kullanım suyu olarak kullanılır. Geri kazanılan ısının yaklaşık 1/3’ü egzozdan elde 
edilirken 2/3’ si motor soğutma sistemlerinden yani motor gömlek soğutma 
devresinden, karterdeki yağın soğutulma devresinden ve turbocharger soğutma 
devresinden elde edilir. Elektrik ihtiyacı, termal enerjiye nispeten daha fazla olan 
yapılarda içten yanmalı otto çevirimli mikrokojenerasyon üniteleri kullanılır. 
 
PTKM’ nin saatlik güç üretimine bağlı olarak modülden çekilen akım miktarı enerji 
analizörleri ile, kojenerasyon modülünde tüketimi gerçekleşen doğalgaz miktarı ile bina 

Doğalgaz %71

Biyogaz %14

Dizel %8

Katı atık %2

Biyokütle %2

Diğer %3



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  968 
 

ısıtmasında tüketimi engellenen doğalgaz miktarının tespiti ise doğalgaz sayacı 
vasıtasıyla tespit edilmiştir.  
 

2.1. Sistem verimliliği  
 
Atık ısının sıcaklığı 70°C civarlarında ise iç ortam ısıtmalarında kullanılabilir. Ama 
düşük sıcaklığa (40°C) sahip ise kullanım suyu gibi noktalarda tüketilerek daha düşük 
verim elde edilir. Atık ısıl enerjinin uzun mesafelere taşınması kayıp-kaçak faktörleri 
de göz önüne alındığında çok maliyetli olabilmektedir. 

Bir birleşik santralin verimliliği şu şekilde hesaplanır (Özil ve diğ., 2012); 

η = (H+E) / F 

Burada η verimi, H üretilen ısıl enerji miktarını, E üretilen elektrik miktarı ve F ise 
kullanılan yakıt miktarını göstermektedir. Bilindiği gibi, yakıt girdisi çıktı olarak ısı ve 
elektriğe dönüşür ve aşağıdaki gibi gösterilir; 

Fh = H / η = F [H / ( E+H ) ] 

Fe = [F - H] / η = F [E / (E + H)]  

Bundan dolayı toplam oluşan enerjinin (ısıl + elektrik), sisteme verilen ısıl enerjiye 
bölünmesi ile basit olarak verim hesaplanır (Özil ve diğ., 2012); 

η toplam = [(Elektrik Üretimi+Isı Üretimi) / Sistem Toplam Isıl Enerji Girişi] * 100 

Şekil 3 dikkate alınarak basit aritmetikle konvansiyonel sistem ve kojenerasyonlu bir 
sistem kıyaslanır ise; 

η toplam = [(Elektrik Üretimi+Isı Üretimi) / Sistem Toplam Isıl Enerji Girişi] * 100 

η kon.sis = [(33+70)/200]*100 

η kon.sis = % 51,5 

Paket tipi kojenerasyon modülünde termal verim %55, Elektriksel verimi %30 olarak 
belirtilmiş olup 200 birim yakıt girişine karşılık çıktı olarak 110 birim ısı enerji, 60 birim 
elektrik enerjisi elde edilmiştir.  

η toplam = [(Elektrik Üretimi+Isı Üretimi) / Sistem Toplam Isıl Enerji Girişi] * 100 

η kojen = [(110+60)/200]*100 

η kojen = % 85 

Konvansiyonel yapılı bir sistemden kojenerasyonlu sisteme geçilerek elde edilen verim 
artışı; 

η toplam = η kojen - η kon.sis 

η toplam = % 85 - % 51,5 = % 33,5  



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  969 
 

 
 

Şekil 3. Konvansiyonel sistem ile Kojenerasyonlu sistem karşılaştırması (Fuentes-
Cortésa ve diğ., 2015) 

 
3. Bulgular 
 
Mesken tipi kojenerasyon modülü uygulaması için sistem kullanımı oldukça detaylı 
olarak incelenmelidir. Çünkü konut sakinlerinin enerji tüketimleri mevsimlere, aylara, 
günlere hatta saatlere göre çok değişkenlik göstermektedir. Bu, konut sakinlerinin 
enerji kullanım alışkanlıklarının çok farklı olması ile ilgilidir. Sistem kurgulanmasından 
önce konut sakinlerinin ısı ve elektrik tüketim miktarları dönemsel olarak kayıt 
edilmelidir. Bu verilerin doğru tespiti PTKM’ nin sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır.  
Bu bölümde PTKM’ nin saatlik güç üretimine bağlı olarak modülden çekilen akım 
miktarı, kojenerasyon modülünde tüketimi gerçekleşen doğalgaz miktarı ve bina 
ısıtmasında tüketimi engellenen doğalgaz miktarı tespit edilecektir. Bu analizler 
dönemsel ortalama ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca eşanjörde gerçekleşen ısı transfer 
analizi ve değerlendirilmesi de yapılacaktır. 
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Şekil 4. (a) Kış dönemine ait saatlik ortalama güç üretimi (b) Yaz dönemine ait 
ortalama saatlik güç üretimi 
 
Kış sezonunda Şekil 4 (a)’ da görüldüğü gibi saatlik güç üretimi ortalama 48 kW’ dır. 
Ancak yaz sezonunda Şekil 4 (b)’ de görüldüğü gibi modülün uyku modu devreye daha 
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fazla girdiğinden sistemin ortalama güç üretimi 30.54 kW olarak tespit edilmiştir. Konut 
sakinlerinin tatile çıkması, güneşlenme süresinin uzaması, ısıtma sistemlerinin devre 
dışı olması gibi etmenler yaz ile kış dönemi arasında PTKM’ nin çalışma performansını 
etkilemektedir. Ortalama gücün yazın düşük olması tüketim noktalarının azalmasına 
bağlı olarak sistemin devreden çıkması ile açıklanır. Modül programına 42 kW olarak 
girilen değerin alt ve üst limitlerinde sistemin denetimi söz konusu olup enerji 
tüketiminin israfını minimuma indirger. Yani modül tüketeceği yakıttan maksimum 
performans almak için uyku moduna geçer. Böylelikle yakıt en verimli şekilde tüketilmiş 
olur. 
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YAZ SEZONU GÜÇ & AKIM GRAFİĞİ
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Şekil 5. (a) Kış dönemine ait ortalama saatlik güç üretimi b) Yaz dönemine ait 
ortalama saatlik güç üretimi 

 
Şekil 5 (a)’ da ortalama anlık güç üretimine karşılık sistemden çekilen elektrik akımı 
kış sezonunda 72 Amp ile 102 Amp. arasında değişirken bu yaz sezonunda Şekil 5 
(b)’ de görüleceği üzere 70 Amp. İle 101 Amp. arasında değişmektedir. Çekilen akımın 
çok değişmemesi aslında uyku modundan dolayı geçen sürenin ortalama güç değerine 
etki etmiş olmasıyla açıklanabilir. 
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Şekil 6. (a) Doğalgaz tüketimine karşılık PTKM’ de elde edilen elektrik enerjisi (b) 
Tasarruf edilen doğalgaz miktarı 
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Paket tipi kojenerasyon modülünde yakıt olarak harcanan doğalgaz ile elektrik enerjisi 
ve termal ısı kazancı elde edilir. Şekil 6 (a) ve (b) ‘de Haziran ve Temmuz aylarındaki 
sistemin kapatılması (sistem bakımı ve yedek malzeme beklenmesi) nedeniyle hem 
doğalgaz tüketimi oluşmamış hem de enerji açığa çıkmamıştır. Şekil 5 (a)’ dan 
anlaşılacağı gibi tüketilen doğalgaza karşılık elektrik enerjisi elde edilmektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta Şekil 5 (b)‘ de gösterilen termal enerjinin ekstra olarak 
oluşmasıdır. Yani Şekil 5 (b)’de belirtildiği gibi doğalgaz tüketimi olmadan termal enerji 
kazanımı söz konusu olup bunun oluşabilmesi için tüketilmesi muhtemel doğalgaz 
sistem kârlılığını artırmıştır. 
 

Tablo 6. Plaka eşanjöründe soğutma suyu ve ısıtma suyu termal geçişi 
 

  

Isı Gücü 
(kWt) 

Soğutma Suyu Sıcaklığı 

Giriş (°C ) Çıkış (°C ) 

Motor blok soğutması ısı 
eşanjörü 

77 80 88 

Egzoz gazı ısı eşanjörü 38 88 92 

Plaka ısı eşanjörü 115 92 81 

 

  

Plaka Isı Eşanjörü 

Giriş (°C ) Çıkış (°C ) 

Soğutma suyu sıcaklığı 92 81 

Isıtma suyu sıcaklığı 70 90 

 
PLAKALI ISI EŞANJÖRÜNDE ISITMA SUYU &

      SOĞUTMA SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMİ
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Şekil 7. Plakalı eşanjördeki termal enerji dönüşümü 
 

Sistemde açığa çıkan elektrik enerjisinin yanında motor blok soğutması ısı eşanjörü 
(motor bloğu ve gres yağı) ve egzoz gazı ısı eşanjörü yardımıyla soğutma suyu 
sıcaklığı 92°C’ ye çıkarılır (Şekil 7). 92°C giriş sıcaklığındaki plaka ısı eşanjörü ısısını 
ısıtma suyuna aktararak çıkışta 81°C olur. Soğutma suyu sıcaklığı çıkışta 81°C iken 
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ısıtma suyu sıcaklığı çıkışta 90°C olur. Yani plaka ısı eşanjüründe giriş/çıkış sıcaklıkları 
92/81°C iken ısıtma suyu giriş/çıkış sıcaklıkları 70/90°C olur.   Böylelikle soğutma suyu 
yardımıyla sistem performansı artırılırken atık ısı olarak atılacak enerji faydalı sıcak 
suya çevrilir. 
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Şekil 8. Motor ceket ısısı ve egzoz gazı ile ısıtılan suyun çalışma yüküne göre çıkış 
sıcaklığındaki değişimi 

 
Uygulanan kojenerasyon sisteminde gaz motorlarının çalışma yüklerine karşılık gelen, 
motor ceket ısısından elde edilen Tss (soğutma suyu sıcaklığı) ve egzozdan elde edilen 
Tec (egzozdan çıkan suyun sıcaklığı) sıcaklıkları Şekil 8' de verilmiştir. Ceket 
soğutmasından yaklaşık olarak 80°C’ye yükselen sıcak su, egzoz ünitesinden elde 
edilen ısıyı da geri kazandığında yaklaşık olarak 88°C civarlarına çıkmaktadır. Dikkat 
edilirse, motor yükü arttıkça karşılık gelen ceket soğutma suyu sıcaklığı ve egzoz gazı 
ısı geri kazanım miktarı da artış göstermektedir. 
 
4. Sonuçlar 
 
Kojenerasyon modülü ısıyı ve elektriği aynı anda, tüketim yerinde ve yaklaşık %90’lık 
bir verimlilikle üreten kompakt bir enerji üretim cihazıdır. Ayrı ayrı enerji teminine göre 
(örn. Termik santralden elektrik temini ve bir kazan üzerinden ısı temini) yaklaşık %30 
primer enerji tasarruf edilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde ilk kez uygulanan konut 
tipi bir mikro kojenerasyon sisteminin performansı enerjik açıdan değerlendirilmektedir. 
Sisteme giren toplam enerji, çıkan elektriksel güç, çıkan termal güç ve sistemin toplam 
verimi ile ilgili bilgiler verilerek değerlendirmeler yapılmıştır.  
 
Genel olarak termal çıkış gücün tüm mikro kojenerasyon sistemlerinde elektriksel 
güçten daha yüksek olduğu tespit edilmiş, uygulanan sistemin toplam veriminin genel 
olarak %85’in üzerinde olduğu görülmüştür.  
 
Yıllık doğalgaz tüketimi 35.000 m3 ve yıllık elektrik tüketimi 80.000 kWh üzerinde ise 
mikro kojenerasyon sistemi düşünülebilir. Yakıt fiyatı ile elektrik fiyatı oranı 3 ve 
üzerinde olursa amortisman süreleri kısalır. Kojenerasyon sistemi yıllık çalışma saati 
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en yüksek olacak şekilde seçilmelidir. Ayrıca, paket tipi kojenerasyon modülü 
uygulamasında dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri de, paket tipi 
kojenerasyon sisteminin ısı kapasitesi binanın ihtiyacı olan ısının %15’ ini 
geçmemelidir. 
Ülke ekonomisinde birincil yakıt tüketiminin ekonomi üzerindeki etkisi yüksektir. Birincil 
yakıt tüketiminin gün geçtikçe artması enerjiyi etkili ve verimli kullanılması gerekliliğini 
doğurur. Kojenerasyon sistemlerinin konut uygulamaları ile enerjinin verimli kullanımı 
sağlanmış olunur. Ancak fizibilitesi doğru hesaplanmayan kojenerasyon tesisleri 
verimli çalışmadan uzaklaşacağı gibi yakıt kaynaklarının israfına neden olabilir. 
Fizibilitesi doğru hesaplanan kojenerasyon sisteminden elde edilen enerji hem yerinde 
tüketilerek verim artışı sağlanacak hem de şebekeye satışı söz konusu ise 
çevresindeki enerji kesintilerini azaltacaktır. Doğru fizibilite analizi amortisman süresini 
azaltacağı gibi kâr marjını da yükseltir. 
 
Hava kirliliğine sebep olan yakıt kaynaklarının kojenerasyonda verimli kullanımı 
sonucu çevreye verilen zarar minimize edilmiş olunur.  
 
Kojenerasyonun konut uygulamalarındaki tespit edilen olumsuz yanı bakım giderlerinin 
oldukça yüksek olmasıdır. Bakım giderlerinin düşmesi konut uygulamalarının 
yaygınlaşması ile mümkündür. Böylelikle tüketim yerinde enerji üretimi artacak ve 
sistem desteklenmiş olacaktır. Toplam elektrik enerji tüketiminin %30’unun konut 
sektöründe olduğu düşünülürse, yerinde enerji üretiminin önemi ortaya çıkacaktır. Ek 
olarak, enerji üretildiği yerde tüketildiğinden, elektrik enerji dağıtımından doğan 
kayıplar da ortadan kalkar, kesintisiz ve kaliteli bir enerji arzı sağlanır. Sonuç olarak, 
mikro kojenerasyonlu sistemlerde sistem verimi konvansiyonel sistemlere göre daha 
fazladır ve enerji verimliliğini arttırmada mikro kojenerasyon sistemleri önemli bir 
potansiyele sahiptir.  
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Özet: Günümüzde, fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve fosil yakıtların 
neden olduğu çevre sorunları nedeniyle enerji tüketiminin kontrolüne, yönetimine 
ve etkin kullanımına verilen önem giderek artmaktadır. Ayrıca, enerjinin verimli 
kullanılması ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Ülkemizde enerji 
tüketiminin sektörlere göre dağılımı göz önüne alındığında, kamu kurumlarında 
tüketilen enerji oldukça yüksektir. Özellikle sağlık tesislerinde geleneksel ticari 
binalardan çok daha fazla enerji tüketimi bulunmaktadır. Enerji Bakanlığının 
referans göstergelerinde binalar kategorisinde alışveriş merkezlerinden sonra en 
fazla enerji tüketen sağlık tesisleridir (600 kWh/m2yıl). Hastaneler çok büyük enerji 
tüketen merkezlerdir, çünkü hasta bakımı ve tedavisinin yıl boyunca yaralandığı 
büyük binalardan oluşmaktadır (24 saat esasına göre). Bu nedenle, bu çalışmada, 
Karaman Devlet Hastanesi'nin ön enerji etüdü yapılmış ve olası enerji tasarrufu 
potansiyeli ortaya çıkarılmıştır. Uygulanabilir verimlilik yöntemleri belirlenmiş, 
yatırım maliyetleri ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Enerjinin verimli 
kullanılmasını sağlamak ve burada tüketilen enerjiyi en aza indirmek için gerekli 
sistem iyileştirmelerinin yapılması önerilmiştir. Bu verimlilik çalışmaları ile sağlık 
tesislerinin konfor şartlarını değiştirmeden enerji maliyetlerinin düşürülebildiği 
bulunmuştur. Böylece, enerjinin verimli kullanılması ile ülke ekonomisine katkı 
sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Enerji Denetimi, Karaman Devlet Hastanesi. 

 

1. Giriş 
 
Dünyada ve ülkemizde giderek artan enerji ihtiyacı fosil enerji kaynaklarının hızla 
tükenmesine ve bunların yarattığı çevre sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle enerji tüketiminin denetimi ve yönetimi giderek önem kazanan bir konudur. 
Ayrıca, tüm dünyada ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli girdilerinden biri 
enerjidir (Brochure, 2009). Enerji bir toplumun yaşam standardının yükseltilmesinde ve 
uluslararası güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çevresel etkiler ve enerji ile ilgili 
yapılan çalışmalarda ise uluslararası anlaşmalar dikkat çekmektedir. Bunlardan en 
önemlisi Kyoto protokolü kapsamında belirlenen hedefler, 2020 yılı itibariyle; %20 daha 
az enerji tüketimi, %20 daha az karbon emisyonu ve üretilen enerjinin %20’ sinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması yönündedir (Çalış, 2009). 
 
Tüm bu ekonomik ve çevresel etmenler dikkate alındığında insanoğlunun enerjiye olan 
ihtiyacı ve bağımlılığının artarak devam edeceği görülmektedir. Özellikle insanların 
yaşam standartlarını artırmaya dönük gerçekleştirdikleri faaliyetler ve tüketimin 
artması enerjiye olan bağımlılığın yüksek düzeyde olmasının temel nedenlerindendir. 
Bu bağlamda enerji üretimi ve tüketimi arasında sürdürülebilir bir dengenin kurulması, 
enerjinin yönetilmesi ve takibi konuları ülkelerin enerji politikası açısından en önemli 
hedefi oluşturmaktadır  (Ekemen, 2015). Ülkemizde ise enerjinin verimli kullanılması 
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ve sürdürülebilir politikaların oluşturulması konularında çalışmalar devam etmektedir. 
Yapılan çalışmalar, sanayide %20’nin, bina ve hizmet sektöründe %30’un, ulaşımda 
%15’in üzerinde olmak üzere toplam olarak yıllık 4 milyar TL üzerinde bir tasarruf 
potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Toplam nihai enerji tüketimi en yüksek tüketim 
payına ve enerji tasarruf potansiyeline sahip olmalarından dolayı sanayi, bina ve 
hizmet sektörleri enerji verimliliği çalışmalarında öncelikli sektörler olmalıdır (Çalıkoğlu, 
2011).  
 
Toplam enerjinin çok önemli bir oranı binalarda kullanıcı konforunu sağlamak üzere 
ısıtma, klima, havalandırma ve aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır (Çalıkoğlu, 2011). 
Ülkemizde enerji tüketimi açısından sağlık tesisleri (hastaneler), Enerji Bakanlığı 
referans göstergelerine göre binalar kategorisinde alışveriş merkezlerinden sonra en 
çok enerji tüketen (600 kWh/m2yıl) binalardır. Hastaneler, bütün yıl boyunca günde 24 
saat hizmet verilen genellikle büyük binalardan oluşan kurumlardır. Bu özellikleri 
nedeniyle hastaneler her yerde en büyük enerji tüketicileridir (Somyürek, 2017). 
Hastanelerde enerji tüketiminin yüksek olduğu; kompresörler, elektrik motorları, 
pompalar ve aydınlatma sistemlerinde yapılabilecek önemli enerji tasarruf çözümleri 
değerlendirilmelidir. Bu alanda yapılabilecek tasarruf çalışmaları ile sağlık 
kuruluşlarının enerji maliyetleri azaltılarak daha konforlu ve enerji verimli hastaneler 
olabilecektir (Rusen, et al., 2018). 
 
Bu çalışmada, Karaman Devlet Hastanesi Binasında enerji tüketimindeki israfın 
önlenmesi ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler Enerji Yönetim 
Sistemine göre irdelenmiştir. Şekil 1’de Enerji tüketimi verileri incelenen Karaman 
Devlet Hastanesi görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Karaman Devlet Hastanesi 
 

Yapılan enerji analizi ayrıca, hastanenin enerji tüketim şekilleri ve yüksek enerji 
yoğunluklu ekipmanların özellikleri, uygulanabilir enerji tasarrufu ölçümleri ve maliyet 
fayda analizi gibi değerli bilgileri içermektedir. 
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2. Materyal ve Metot 
 
Ülkemizde enerji verimliliği uygulamaları ve politikaları son yıllarda ciddi şekilde teşvik 
edilmektedir. Özellikle sağlık sektörü gibi 24 saat hizmet veren ve büyüklükleri 
genellikle 45.000 m2 ve üzerinde olan binalarda enerji verimliliğinin arttırılması ile elde 
edilebilecek kazançların ülke ekonomisine katkıları yüksek olacaktır.  
 
Bu çalışmada, hastanelerde enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla örnek enerji ön-
etüt çalışması yapılmıştır. Yapılacak enerji ön-etüt çalışması kapsamında Karaman 
Devlet Hastanesi binası deneysel çalışma bölgesi olarak seçilmiştir. Hastane 
binasında yapılacak farklı enerji tasarrufu uygulamalarının enerji verimliliği ve enerji 
maliyetleri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan enerji tüketim değerleri 
kurum kayıtlarından alınmıştır.  
 
Hastanenin enerji tüketim noktalarının ve tasarruf potansiyellerinin incelenmesi için 
enerji ölçümleri 05.03.2019-17.05.2019 tarihleri arasında düzenli olarak alınmıştır. Bu 
ölçümler için KMÜ Enerji Verimliliği Ar-Ge laboratuvarında bulunan Baca Gazı 
Analizörü, Termal Görüntüleme Kamerası, Kızılötesi Sıcaklık Ölçüm Cihazı, Elektrik 
Enerji Analizörü, Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazının Lüxmetre probu kullanılmıştır. 
Hastanede alınan enerji ölçümleri ile ilgili görseller Şekil 2’de verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 2. Çalışma süresince yapılan ölçümler, A) Binanın yalıtım ölçümü, B) Bacagazı 

analizi, C) Aydınlık seviyesi ölçümü, D) Kazan yalıtım ölçümü 
 
3. Bulgular 
 
Yapılacak enerji tasarrufu iyileştirmeleri kapsamında Karaman Devlet Hastanesi binası 
enerji ön-etüt çalışması için binada yapılacak farklı enerji tasarrufu uygulamalarının 
etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan enerji tüketim değerleri 
kurum kayıtlarından alınmıştır. Hastanenin enerji tüketim noktalarının tasarruf 
potansiyellerinin incelenmesi için çeşitli ölçüm cihazları kullanılmış ve tüm ölçümler 
düzenli olarak alınmıştır. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait doğalgaz, elektrik ve 
motorin tüketimleri Şekil 3’de gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Karaman Devlet Hastanesi 2015, 2016, 2017, 2018 enerji tüketimi 
 

Hastanenin enerji tüketiminin 2015 yılında 1228,73 TEP, 2016 yılında 1335,30 TEP, 
2017 yılında 1284,40 TEP, 2018 yılında 1149,87 TEP olduğu tespit edilmiştir. Şekil 
3’te verilen enerji tüketim kayıtlarına göre elektrik tüketimi giderek artmış ve doğalgaz 
sarfiyatı azalmıştır. Bu nedenle Karaman Devlet Hastanesi’nin toplam enerji tüketimi 
TEP olarak azalmaktadır. Bina yalıtımında yapılan iyileştirmelerin bu sonucu etkilediği 
öngörülmüştür. 
Baca Gazı Analizör Ölçüm Cihazı ile Karaman Devlet Hastanesinin Kazan Sistemi 
incelenmiştir. İncelemeler sonucunda elde edilen bacagazı parametreleri Tablo 1’de 
gösterilmektedir.Buna göre hastane kazan sisteminin verimli çalıştığı tespit edilmiştir. 
 

Tablo 1. Hastane kazan sistemi bacagazı analizi 
 

T0(oC) Tb(oC) %O2 %CO2 CO(ppm) NO(ppm) NOx(ppm) ʎ %Verim 

24,5 98,3 2,29 10,69 38 47 49 1,11 96,7 

24,6 103,4 2,20 10,74 38 49 51 1,11 96,5 

24,6 104,2 2,22 10,73 36 49 51 1,11 96,5 

 
Ayrıca hastane kazan sistemi ve binalarının dış yalıtımında bulunan yalıtımsız noktalar 
termal kamera kullanılarak tespit edilmiştir. Yalıtımsız noktalarda gerçekleşen ısı 
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kayıpları ve sıcaklık değerleri ile ilgili örnek görüntüler Şekil 4’de verilmiştir. Yalıtımsız 
bölgelerin yalıtılması enerji tüketimini azaltacaktır. 
 

 
 

Şekil 4. Hastane kazan sistemi ve binası termal görüntüleri 
 

Hastanede yapılan aydınlatma analizlerinde lamba seçimi yapılırken, etkinlik 
faktörünün yüksek verimlilik sınıflandırmasına sahip olmasına dikkat edilmediği tespit 
edilmiştir. Hastanenin otoparkında bulunan lamba direklerinin yetersiz aydınlatma 
sağladığı ve fazla enerji tükettiği belirlenmiştir. Ayrıca örnek aydınlık seviyesi ölçümü 
(lüks ölçümü) yapılan genel cerrahi polikinliği ve yönetici odalarında aydınlık 
seviyesinin gereksiz yere fazla seviyede olduğu tespit edilmiştir. 300-400 lüx olması 
gereken alanların 500-600 lüx şeklinde aydınlık seviyesinin fazla olduğu ölçülmüştür. 
 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada Karaman Devlet Hastanesi enerji ön-etüt çalışması yapılarak enerji 
tasarruf noktaları tespit edilmiştir. Yapılan bacagazı ölçümleri sonucunda hastane 
kazan sisteminin oldukça iyi bir şekilde ve verimde yandığı tespit edilmiştir. Kazan 
bakımlarının aksatılmadan yapılması ve yanma kontrolünde bacagazı emisyonlarının 
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sürekli izlenmesi gerektiği hastane yetkililerine belirtilmiştir. Bununla birlikte sisteme 
eklenecek O2 otomasyon sistemleriyle sürekli verimli yanma sağlanabileceği 
bildirilmiştir. Ayrıca yapılan termal kamera ölçümleriyle kazan yalıtımındaki eksiklikler 
ve enerji kayıpları oluşturan noktalar tespit edilmiştir. 
 
Termal kamera ile tespit edilen tüm enerji kayıp noktalarının yalıtılması durumunda 
CO2 salımında yaklaşık %30-33 azalma olabileceğini ve %20 enerji tasarrufu 
sağlanabileceği literatür ile uyumlu olarak tespit edilmiştir (Yılmazoğlu, 2016). 
Aydınlatma analizleri sonucunda hastane otoparkında iyileştirmeler yapılmasına karar 
verilmiştir. Ayrıca mevcut aydınlatma armatürlerinin yeniden kontrolü ve gereksiz 
aydınlık seviyelerinin düzenlenmesi planlanmıştır. Önerilen aydınlatma projesi ile 
elektrik enerji tüketimi yaklaşık %30 azalacağı öngörülmektedir. 
 
Elde edilen sonuçlar hastanelerde enerji verimliliği ve enerji yönetimi açısından örnek 
teşkil etmektedir. Sürekli hizmet veren, çok sayıda hasta ve personel bulunduran 
hastanelerimizde enerjinin etkili ve verimli şekilde kullanılması başta ülke ekonomisi 
ve çevre açısından çok önemlidir. Hastaneler başta olmak üzere enerji tüketiminin 
fazla olduğu ülkemizdeki tüm kamu kurumlarında enerjinin yönetimi ve verimliliğinin 
gerçekleştirilmesi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak çevrenin korunmasına önemli 
katkı sağlayacaktır. 
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Özet: Günümüzde ülkeler enerji politikalarını yeni enerji kaynaklarının araştırılması 
ve enerjinin verimli kullanılması üzerine geliştirmektedir. Özellikle maden ve 
metalürji gibi enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde enerjinin verimli kullanılması 
yönünde çalışmalar hız kazanmıştır. Enerji verimliliği çalışmalarında, enerji 
verimliliği uygulaması yapıldıktan sonra özellikle enerji tüketim noktalarında 
periyodik ölçümler yaparak sistemdeki enerji kullanımının takibinin yapılması da 
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, yaklaşık 14000 TEP/yıl enerji tüketen bir demir-
çelik tesisinde bulunan waelz fırınına ait yanma sisteminde yakıt-hava karışımını 
optimize ederek sistemin yanma verimliliğini artırmak için fırın atık gazı periyodik 
olarak baca gazı analizörü ile takip edilmiştir. Periyodik ölçümler sırasında baca 
gazı bileşenlerinin (özellikle O2) miktarları izlenerek optimum yanma koşullarını 
sağlayacak şekilde fırın brülörü ayarlanmıştır. Böylece, enerji verimliliği açısından 
yüksek bir finansal kazanım sağlayarak waelz fırınını yıllık yakıt tüketimi önemli 
oranda düşürülebilmiştir. Bu çalışmanın sonucu, baca gazı bileşenlerinin periyodik 
ölçümlerle izlenmesinin waelz fırın sistemlerinde önemli enerji tasarrufu ile 
sonuçlanabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Waelz Fırını, Yanma Optimizasyonu. 

 

1. Giriş 
 
Modern dünyada enerji, sanayide, konutlarda, hizmet sektöründe insan yaşamının 
zorunlu bir ihtiyacı ve ortak bir gereksinim olarak toplumsal yapının vazgeçilmez 
bir öğesidir (Liang, et al., 2010). Enerjinin daha etkili ve verimli bir şekilde 
kullanılmasına günümüzde alternatif bir enerji kaynağı olarak yaklaşılmaktadır. Bu 
sebeple enerji verimliliği çalışmaları enerjinin üretimi, tüketimi ve iletilmesi konularında 
üzerinde durulması ve strateji geliştirilmesi gereken konuların başındadır. Özellikle 
enerji tüketimi yüksek olan tesislerde, enerjinin verimli kullanılması enerji maliyetini 
düşürebileceği gibi, kayıp enerjiyi geri kazanmak için yapılan sistemlerin maliyetlerini 
de en aza indirmiş olacaktır. Ayrıca fosil yakıt tüketilen sistemlerde enerji dönüşümü 
sırasında, çevreye atılan zararlı emisyonların minimum miktarda olması çevreyi de 
daha az kirletecektir (Çomaklı, et al., 2006). 
 
Ülkemizde çok önemli miktarda ekonomik değer içeren demir çelik fabrikalarının baca 
külleri çinko oksit üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu bertarafı çok zor 
olan atık hammaddeyi yurt ekonomisine kazandırılmak ve çevresel zararlı etkilerini 
azaltmak amacıyla waelz fırınları kullanılmaktadır  (Çinkom Madencilik & A.Ş., 2013). 
Waelz Fırını Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Ajansı (European IPPCBureau) 
tarafından yüksek miktarda çinko içerikli atıkların geri kazanımı için mevcut en iyi 
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teknoloji olduğu kabul edilmiştir. Bu yöntem diğer uygulamalara kıyasla emisyon 
miktarının az olması, metallerin geri kazanım oranının yüksek olması ve enerji 
tüketiminin düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir (Befesa Silverment, 2014). 
Bu bağlamda, sürdürülebilir çelik üretimi için gerekli tüm önlemlerin alınarak, enerji 
verimliliği çalışmalarının yapılması ve atıkların çevresel etkilerin asgariye indirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Waelz Fırınlarında demir-çelik endüstrisinden atık olarak 
çıkan baca gazı filtre tozu ve/veya çinko cevheri hammadde olarak kullanılarak Waelz 
Oksit üretimi gerçekleşmektedir (Çinkom Madencilik & A.Ş., 2013). Demir-çelik 
endüstrisinde ortaya çıkan atıklar içerdikleri değerli mineraller açısından (özellikle 
çinko) değerlendirildiğinde bu atıkların geri kazanılması hem ekonomik hem de 
çevresel açıdan çok önemlidir (Befesa Silverment, 2014). 
 
Bu çalışmada, incelenen tesisteki waelz fırını 55 metre uzunluğunda, 3,6 metre iç 
çapına sahip ve %2 eğime sahiptir. Waelz fırını hafif eğimli, yavaşça dönen, içi ısıya 
daynıklı refrakter tuğlalar örülmüş döner bir fırındır. Yakıt olarak antrasit kömürü ve 
doğalgaz kullanılmaktadır. Besleme ünitesinde hazırlanan hammadde karışımı waelz 
fırınında yaklaşık 1300℃ - 1500 ℃ sıcaklığında kimyasal işlemlere tabi tutularak waelz 
oksit elde edilmektedir. Şekil 1’de incelenen tesiste bulunan Waelz Fırınına ait resim 
bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 1. İncelenen tesiste bulunan Waelz Fırını (Befesa Silverment) 
 

Fırın/kazan ve brülör sistemlerinde enerji verimliliği için en ideal yanmayı sağlamak 
hassas bir yanma ayarı ve doğru hava/yakıt oranlarına bağlıdır. Bu ayarların sürekli 
takibini yaparak optimum seviyede olmasını sağlamak yolu ile en ideal yanma işlemi 
gerçekleştirilir. Eğer yanma ortamına az miktarda O2 girerse yanma tam olarak 
gerçekleşmeyeceğinden dolayı dışarıya yüksek miktarlarda zehirli CO çıkacaktır. Bu 
durum fırında yanma veriminin kötü olması ve yakıtın tamamıyla yakılmadığının 
göstermektedir. Öte yandan yanma ortamına gereğinden fazla O2 girerse, yani aşırı 
hava oranı sağlanırsa bu defa da açığa hiç CO çıkartılmamış olur. Teorik olarak yakıt 
tam yanmıştır ancak aşırı havadan ötürü sistemde soğuma meydana geleceği için bu 
da bir enerji kaybı olarak karşımıza çıkacaktır. Maksimum yanma verimi, hava fazlalığı 
en düşük seviyeye indirilirken, ısı kaybının en düşük seviyede tutulması ile sağlanır 
(Tesisat Mühendisliği, 2005). Bu nedenle, yanmanın optimizasyonu için ayar ve 
kontrollerin sağlanması şarttır. Bu işlem günümüzde artık Baca Gazı Analiz Cihazı ile 
gerçekleştirilebilmektedir (Bilgin, 2001). 
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2. Materyal ve Metot 
 
Sanayide bulunan fırın/kazan verimini arttırmak ve güvenli çalışmasını sağlamak için 
bir fırında yanma işleminin, daima stokiometrik yanma şartlarını sağlayan hava 
miktarından biraz daha fazla olması gerekir. Fırın ve brülörler sistemlerin en ideal 
yanmayı sağlaması için en temel şart hava-yakıt oranı’dır. Yanmanın optimizasyonu 
için baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı analizleri kolayca yapılarak, brülör ve 
fırınlara anında müdahale edilebilmektedir. Bu cihazlar ile sistemdeki baca gazı 
içerisinde atılan O2, CO, CO2 gibi gazlar, baca sıcaklığı, ortam sıcaklığı, yanma verimi 
ve fazla hava katsayısı gibi parametreleri analiz edilebilmektedir. Fırınlarda/kazanlarda 
verimin yüksek tutulabilmesi için büyük tesislerde sürekli, küçük tesislerde periyodik 
olarak baca gazı analizörü kullanma alışkanlığı kazanılmalı ve hatta otomatik olarak 
sistem tasarlanarak kontrol edilmelidir. 
 
Bu çalışmada yapılan verimlilik arttırıcı proje (VAP) kapsamında, bir baca gazı ölçüm 
cihazı kullanılarak bacadan atılan gazlar ve hava-yakıt oranı sürekli takip edilmiştir.  
Optimum yanma için gereken analizler bu veriler kullanılarak yapılmakta ve hava-yakıt 
oranı sürekli olarak bir otomasyon sistemi ile en ideal yanma verimliliği için 
ayarlanmaktadır. Ayrıca waelz fırının baca çıkışına yerleştirilen O2 kontrol sistemi 
sayesinde yanma verimliliğinin arttırılması sağlanmıştır. Waelz fırınında scada sistemi 
kullanılarak O2 kontrol sistemi ve baca gazı sensörü otomatik olarak takip edilebilmekte 
ve hava/yakıt oranı istenilen optimum seviyede enerji verimliliğinin maksimum yapacak 
şekilde ayarlanmaktadır. 
 
3. Bulgular 
 
Waelz fırını içerisinde yanma veriminin arttırılması, daha yüksek çinko verimine yol 
açar. Aynı zamanda, döner fırındaki cüruf birikimi azaltılarak bakım ihtiyacı azalır. 
Azalan kok kömürü ve doğalgaz tüketimi, daha yüksek metal verimliliği ve azaltılmış 
cüruf birikimi sonucunda ömrünün uzatılmasıyla sistem genel olarak yüksek bir 
verimliliğe sahip olur. 
 
Bu çalışma kapsamında, sisteme ait VAP öncesi ve VAP sonrası analizler yapılmıştır. 
Şekil 2’de incelenen tesisteki Waelz Fırını Baca Gazı Parametrelerinin VAP öncesi 
(kahverengi bölgeler) ve VAP sonrası (yeşil bölgeler) değerleri verilmiştir. Bu 
analizlerden VAP sonrasında baca gazı sıcaklığının %45 düştüğünü, O2 oranının %76 
düştüğünü, CO2 yanma oranının %62 arttığını, fazla hava oranının %91 azaldığını, 
fırın veriminin %12,3 arttığı ölçümler sonucunda belirlenmiştir. 
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Şekil 2. İncelenen tesiste bulunan Waelz Fırını baca gazı parametreleri (Bu grafikte 
kahverengi bölgeler VAP öncesi, yeşil bölge ise uygulanan VAP sonrası değerlerdir) 

 
5. Sonuçlar 
 
Waelz fırını ünitesinde uygulanan bu VAP sonrasında 21711,21 Euro/yıl doğalgaz 
tüketiminde ve 174975,67 Euro/yıl Antrasit Kömür tüketiminde toplamda 196686,88 
maddi kazanç sağlanmıştır. Bu değerler Şekil 3’te grafik olarak verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3. VAP Projesi öncesi ve sonrasına ait Waelz Fırını yakıt tüketim değerleri 
 

Bu çalışma ile waelz fırını içerisinde yanma veriminin arttırılması ve daha yüksek çinko 
verimine ulaşılması sağlanmıştır. Aynı zamanda, döner fırındaki cüruf birikimi 
azaltılarak bakım ihtiyacı azaltılmıştır. Azalan kok kömürü ve doğalgaz tüketimi, daha 
yüksek metal verimliliği ve azaltılmış cüruf birikimi sonucunda sistem ömrünün 
uzatılmasıyla genel olarak yüksek bir verimlilik değerine ulaşılmıştır. Ayrıca bu VAP 
projesi Waelz Fırını kullanan endüstriyel sistemler için örnek olarak alınabilecek 
uygulanabilir otomatik sistem destekli tasarımdır. 
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Abtract: In this study, wind energy potential of Osmaniye region is assessed 
statistically by using the Turkish State Meteorological Service’s hourly wind speed 
data between 2009 and 2013. This study introduced the evaluation of Weibull 
Distribution Function and Rayleigh Distribution Function for Osmaniye Region. 
Moment Method is used to calculate the Weibull and Rayleigh parameters. The 
Relative Percentage Error (RPE) statistical test is used to compare the efficiency 
of these distribution functions. The calculated power density of all used distribution 
function is a major key issue for suitability use of wind energy. The evaluation of 
parameters and wind power distribution play a crucial role in producing electricity 
from wind power. The calculated power densities of all used distribution functions 
were compared with wind power density derived from measured wind data. 

Keywords: Wind Energy, Weibull Distribution, Rayleigh Distribution, Moment 
Method.   

 

1. Introduction 

Nowadays, the need of energy has been increasing day by day with the population 
growth and the advancements of technology [1]. Hence, the search of new energy 
resources becomes very important subject for the entire world. Energy is the most 
important factor which affects economic structure of a country. As is known, energy is 
seen as not only the internal dynamics of the countries but also a strategic case which 
affects International Relations, including political as well as military conflicts. Energy is 
also primary element of economic and social development in the world [2].  Wind 
energy has been used in irrigation, wheat-grinding, vessels and many other fields 
because it is an environment-friendly future energy resource. Furthermore, wind 
energy is used for meeting the energy requirement that will be the most important 
problem of the future world. They are also powerful political player, thanks to the 
economic power. Currently, wind energy is seen as a positive alternative to fossil fuels 
and also a way to assist the expansion of local economies in future. The world will use 
renewable energy instead of using fossil fuels in order to meet the demands of the 
world’s energy [3,4]. This study aims to determine the wind energy potential in 
Osmaniye. The five years data of the wind speed which is measured at 10-meter height 
from the General Directorate of State Meteorology is used to evaluate the wind energy 
of region. Based on the  hourly-measured wind speed data, the convenient of Weibull 
and Rayleigh Distribution Function with measured real data statistically analyzed for 
the region.  
 
Kantar and Usta [5] analyzed the use of the minimum cross entropy principle in the 
estimation of wind speed distribution and wind power density functions. Moreover, they 
compared the Weibull pdf (probability density function) with the MinxEnt (minimum 
cross-entropy principle) pdfs. Akdag and Dinler [6] reviewed different methods, i.e. the 
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graphical, maximum likelihood, moment methods and energy pattern method. Bilgili 
and Sahin [7] investigated wind energy density in the southern and southwestern 
region of Turkey by using the Weibull and Rayleigh probability density functions. Rocha 
et al. [8]  deal with the evaluation and comparison of different numerical methods for 
the assessment of efficiency in determining the parameters for the Weibull distribution 
function, using wind speed data collected in Camocim and Paracuru cities. Freitas et 
al. [9] introduced a new approach for the analyzing of numerical methods used in 
calculating the Weibull distribution parameters for the prediction of wind energy source. 
Chang [10] reviewed the six kinds of numerical methods commonly used for estimating 
Weibull parameters. Bilir et al. [11] collected wind data for a one year period between 
June 2012 and June 2013. Wind speed data, collected for two different heights (20 m 
and 30 m) from a measurement station installed in Atılım University campus area 
(Ankara, Turkey), were recorded using a data logger as one minute average 
valuesThey determined l shape (k) and scale (c) parameter of Weibull using five 
different methods. 
 
2. Wind Energy Potential  
 
Wind power is a low-density energy that abounds in the air. Wind has a natural 
potential because of its kinetic energy. The part of this potential that can be 
transformed scientifically and technically to energy is ‘wind energy technical potential’ 
whereas the part that can be considered economically is ‘wind energy economic 
potential’. Easily affected by topography, surface structure and obscure obstacles, 
wind energy is predicted more difficultly than solar energy. Wind turbines produce 
energy in a certain wind speed range. Thus, the recognition of the wind regime of a 
region where wind energy systems will be established is of prime importance. The 
improvements in aircraft propellers and airfoils have triggered the evolution of wind 
turbines [1,12]. 
 
Figure 1 shows the installed wind power capacity in the world from 2004 to 2014. It is 
seen the figure that the world’s total installed capacity was 238.126 GW with more than 
20% growth rate in the annual market at the end of 2011. More than 70 GW of new 
wind power capacity was installed around the world in 2013, bringing the total installed 
capacity up to 318.137 GW. This represents a year-on-year growth of 29.41 %. At the 
end of 2014, wind power installed capacity reached 369.553 GW in the world. Finally, 
the installed wind power in the world reached over 432 GW as of the end of 2015 [13]. 
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Figure 1. Installed Wind Power Capacity in the World 
Turkey is one of the richest countries in terms of wind energy potential. Because the 
annual average speed of wind is greater than 7.5 m/s. According to the Turkey wind 
energy potential atlas prepared in 2007, at least 48.000 MW wind power is available in 
the regions where the annual wind speed is 7 m/s or over in Turkey [1]. Fig.2 shows 
that the installed wind power in Turkey year by year. In 2012, wind power capacity is 
increased with an amount of 506 MW and total installed wind power capacity is 1312 
MW. In 2013, 647 MW of new wind power installed and total installed wind power has 
reached 2959 MW. Turkey added 803 MW of new wind power in 2014 for a total capacity 
of 3762 MW [14] . Finally, the installed wind power in Turkey  reached 4503 MW as of 
the end of 2015. Turkey’s installed capacity has grown by nearly 500MW per year since 
2010 and the national transmission company expects annual installations to reach 1,000 
MW per year from 2015 onwards [15, 16]. 
 

 
 

Figure 2. Installed Wind Power Capacity in Turkey 
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2.1 The Wind Characteristic of Osmaniye Region 
 
Osmaniye is a Turkish province located in southern of Turkey. It is shown in the Figure 
3 Osmaniye is in the Cukurova region of Turkey, the area of Osmaniye Province is 
3,767 km² and Osmaniye is at an elevation of 125 meters (410.1 feet). This study aims 
to determine the wind energy potential in Osmaniye. We have collected the five years 
data of the wind speed measured at 10-meter height from the General Directorate of 
State Meteorology. Based on the hourly-measured wind speed data, the region’s wind 
energy potential has been statistically analyzed by using Weibull and Rayleigh 
Distribution Functions. 

 
 

Figure 3. The map of Osmaniye 
 

Figure 4 shows the density of wind directions according to wind frequency. The 
dominant wind direction of Osmaniye region is found by using a five-year wind data. 

 
 

Figure 4: The variation of the wind directions 
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3. Statistical Analysis 
 
There are many distribution functions for determining the wind speed distribution. Two-
parameter Weibull and Rayleigh distribution functions are the most popular of all. The 
Rayleigh distribution is less flexible than the Weibull as it is one-parameter. However, 
the calculation of parameters is easier in the Rayleigh distribution.  
 
 
 

 

 
 

3.1 Weibull Distribution Function 
 
The Weibull Distribution Function provides a close approximation to the probability 
laws of many natural phenomena. This function has been used to represent wind 
speed distributions for application in wind turbines studies for a long time. For more 
than half a century the Weibull Distribution Function has attracted the attention of 
statisticians working on theory and methods as well as various fields of statistics [17]. 
The wind data analysis of a region is prepared by the prediction of the region’s potential 
performance through the pre-measured values. Hourly wind speed and wind direction 
details are observed in a place and statistical results are calculated for modelling the 
frequency and probability of the obtained results [7, 18]. First, as is seen in Table 1, 
the periodical frequency (the blowing number) and probability of wind speed are 
determined.  Wind speeds are grouped periodically in the second column of Table 1. 
The third column shows average wind speed for each speed ratio. The blowing number 
or frequency of each speed ratio is given in the fourth column. 
 

Table 1. Periodical Frequency and Probability of Hourly Wind Speeds 
 

i 
vi 

(m/s) 
vi(m/s) fi p(vi) P(vi) 

1 0-1 0,5 9637 0,255467 0,255467 

2 1-2 1,5 12295 0,325928 0,581396 

3 2-3 2,5 5813 0,154097 0,735493 

4 3-4 3,5 3141 0,083265 0,818758 

5 4-5 4,5 2489 0,065981 0,884739 

Nomenclature  
A : Swept Area of Wind [m2] 
c : Weibull scale factor [m/s]  
FR(v) :Rayleigh cumulative 

distribution  
fR(v) :  Rayleigh  probability 

density  
Γ : Gamma function 
k : Weibull shape factor 
n : Total data number 
Pw(v) :Weibull cumulative 

distribution  
pw(v) :Weibull probability density  

PR : Mean power density of Rayleigh 
[W/m2] 

PW : Mean power density of Weibull 
[W/m2] 

Pm : Mean power density of Real [ 
W/m2] 

  : Air density [kg/m3] 

v : Wind speed [m/s] 
vm : Mean wind speed [m/s] 
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6 5-6 5,5 2113 0,056014 0,940752 

7 6-7 6,5 1189 0,031519 0,972272 

8 7-8 7,5 559 0,014819 0,98709 

9 8-9 8,5 255 0,00676 0,99385 

10 9-10 9,5 103 0,00273 0,99658 

11 10-11 10,5 77 0,002041 0,998622 

12 11-12 11,5 39 0,001034 0,999655 

13 12-13 12,5 9 0,000239 0,999894 

14 13-14 13,5 4 0,000106 1 

 
Probability density of each speed ratio is given in following equation,    

1

( ) i

i N

i

i

f
p v

f





                                    (1) 

 
Here, fi is frequency of occurrence of each speed class and N is number of hours in 
the period of time considered. P(vi) is the cumulated probability density which is 
illustrated in the sixth column of the Table 1.  
 
The two-parameter Weibull distribution function is described for wind speed as follow 
Eq. (2)  and as a cumulative distribution function given by Eq. (3) [19, 20]: 
 
Actual probability density function and cumulative probability distributions derived from 
the long-term wind speed data of Osmaniye during 2009 to 2013 period are depicted 
in Figure 5. 
 

 
 

Figure 5: The wind speed probability density and cumulative distribution data of 
Osmaniye 

 
The general expression of the two-parameter Weibull is given by, 
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The cumulative function of wind speed can be attained by computing the integral of the 
probability dencity function is given by, 
 

( ) 1 exp

k
v

P v
c

  
    

   

                          (3) 

 
Where p (v) is the observed probability density function, P(v) is the cumulative 
probability density function , shape (k) and scale (c) parameter of Weibull distribution 
function [20, 21].  
The average wind speed ‘Vm’ and wind power density ‘PW’ of Weibull Distribution 
Function can be estimated by the following equations: 
 

𝑉𝑚 = 𝑐𝛤 (1 +
1

𝑘
)                                                                                                (4) 

 

31 3
1

2
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k


 
   

 
                                                                                 (5)

           
Here, Γ shows the gamma function. 
 

1

0
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3.2 Rayleigh Distribution Function 
 
The Rayleigh distribution is yet another statistical approach used for determining the 
wind speed distribution data. The Rayleigh model is a special and simplified case of 
the Weibull model. It is obtained when the shape factor c of the Weibull model is 
assumed to be equal to 2. The probability density and the cumulative distribution 
functions of the Rayleigh model are given by, [22, 23]: 
 

fR(v) = (
2v

c2
) exp {− (

v

c
)
2

}               (7) 

 
The Rayleigh cumulative distribution function is explained as follow: 
 

FR(v) = 1 − exp {− (
v

c
)
2

}                         (8) 

 
Average wind speed for the Rayleigh distribution is defined by Eq. (9) and power 
density by Eq. (10).  
 

vm = c√π 4⁄                    (9) 

 

PR =
3

π
ρvm

3                                                              (10) 
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One of the most distinct advantages of the Rayleigh distribution is that the probability 
density and the cumulative distribution functions could be obtained from the mean 
value of the wind speed [24]. Figure 6 illustrates the variation of Weibull, Rayleigh and 
observed wind speed frequencies of Osmaniye region for measured wind data. 
 

 
 

Figure 6: Weibull, Rayleigh and observed wind speed frequencies of Osmaniye 
 
4. Determination of Weibull Parameters 
 
There are many different methods to determine the k and c parameters for used 
distribution functions. These parameters are very important to calculate the average 
speed and power densities. The Moment Method is used in this study to determine the 
scale and shape parameters.  
 
4.1 Moment Method 
 
Moment method is one of the oldest method is used to determine Weibull distribution 
parameters. Moment method is a method that, data distribution allows to solve the 
relationship between average and standard deviation values between the shape 
parameters using numerical methods for determining the scale of 1 to 10 and the shape 
parameter. Shape and scale parameters can be expressed as in Eq. (11) and Eq. (12) 
[ 8, 17].  
 

k = (
ơ

v𝑚
)
−1,086

             (11) 

 
Here Γ  is Gamma function. 
 

c =
𝑉𝑚

Γ(1+
1

k
)
              (12) 
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Here, Vi is the measured wind speed,  ơ, shows Standard deviation and  vm is 
average speed. 
 

vm =
1

n
∑ vi
n
i=1              (13) 

 

ơ = √
1

n
∑ (Vi − Vm)2n
i=1                      (14) 

5. Comparison of Methods  
 

In this study, two distribution functions are compared that it was compatible with actual 
data. The long term wind data must be measured in order to determine the wind 
potential of the selected area. The shape and scale parameters are separately 
calculated for each year. The Moment Method is used to determine the parameters of 
distribution functions, the calculated parameters are given in Table 2. 
 

Table 2. Weibull and Rayleigh parameters for Moment Method 
 

Momen
t 

Method 

Weibull Parameters Rayleigh Marameters 

k c(m/s
) 

Vm(m/s
) 

PW(W/m2

) 
k c(m/s

) 
Vm(m/s

) 
PR(W/m2

) 

2009 1,318
0 

2,651
4 

2,4421 29,8923 2,0
0 

2,755
6 

2,4415 17,0326 

2010 1,227
0 

2,572
7 

2,4066 32,6371 2,0
0 

2,715
6 

2,4060 16,3016 

2011 1,296
1 

2,320
7 

2,1446 20,8568 2,0
0 

2,420
0 

2,1441 11,5366 

2012 1,414
7 

2,364
1 

2,1512 18,1422 2,0
0 

2,427
4 

2,1507 11,6428 

2013 1,229
0 

2,441
3 

2,2828 27,7674 2,0
0 

2,575
9 

2,2823 13,9129 

2009-
2013 

1,265
6 

2,465
7 

2,2902 26,5242 2,0
0 

2,584
1 

2,2895 14,0462 

 
The average wind speed ‘VM’ and wind power density ‘PM’ can be computed by the 
following equations for real time series datas: 
 

𝑣𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1                            (15) 

 

𝑃𝑀 =
1

2
𝜌𝑉3̅̅̅̅                                                                                                                 (16) 

 
To determine the efficiency of the used methods and to find the best method of 
mentioned methods, the Relative Percentage Error (MPE) test  can be used. The 
equation of RPE test is given in following equation [25]. 
 

𝑅𝑃𝐸 = [
𝑃𝑤,𝑅−𝑃𝑀

𝑃𝑀
] ∗ 100           (17) 

 
The RPE statistical results of all methods for five years are given in Table 3. 
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Table 3. The RPE statistical results 

 

RPE 
TEST 

Vm(m/s) PM(W/m2) PW(W/m2) PR(W/m2) 
RPE 

(Weibull) 
RPE 

(Rayleigh) 

2009 2,44 30,91 29,89 17,03 -3,30 -43,02 

2010 2,41 33,12 32,64 16,30 -1,45 -50,06 

2011 2,14 21,19 20,86 11,54 -1,56 -44,68 

2012 2,15 21,62 18,14 11,64 -16,10 -38,83 

2013 2,28 27,46 27,76 13,91 1,092 -49,90 

2009-
2013 

2,29 27,04 26,52 
14,05 

-1,92 -47,02 

 
According to the obtained results Weibull Distribution Function gave much better 
results than the Rayleigh Distribution Function. Based on five-years measured wind 
data it has been observed that the Weibull Distribution Function result is very close to 
the actual data. It can be said that Weibull Distribution Function gave acceptable 
results [25]. It is clearly seen that Rayleigh Distribution Function did not give the 
consistent result with the actual data. 
 
6. Results  
 
In this study, by using the available wind data the reliability and the quality of wind 
speed for Osmaniye region are evaluated and the value of Weibull and Rayleigh 
parameters ‘k’ and ‘c’ were determined by using Moment Method. In this work, Weibull 
Distribution Function and Rayleigh Distribution Function are compared for wind data 
analysis of Osmaniye region. This study is a preliminary study for the determination of 
wind potential before making investment in wind energy for this region. The coherence 
of wind speeds with the Weibull and Rayleigh distribution functions have been 
examined by using wind speed data for the year 2009 to 2013. For all years the wind 
power density derived from using measured actual wind data were compared with wind 
power densities estimated from Weibull Distribution Function and the wind power 
density estimated from Rayleigh Distribution Function. According to obtained wind 
power densities, ıt was found that the closest result was obtained by Weibull 
Distribution Function. Moreover, it can be said that the Rayleigh Distribution Function 
is not suitable for estimating the wind power of this region. The wind power estimating 
issue is considered today one of the most important topics of renewable energy 
research. In future studies, the scope of this study can be expanded and detailed with 
using other numerical methods to determine wind energy potential of this region. 
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Özet: İnsanların araziyi kullanması çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak açısından bir 
zorunluluktur. Önemli bir doğal kaynak olan arazi insan ihtiyaçlarına bağlı olarak 
çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Arazi kullanımındaki farklılaşmalar çeşitli toprak 
özelliklerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Ovaçiftliği-Senirköy (Kayseri-
Develi) yöresindeki toprakların bazı özelliklerine arazi kullanım şekillerindeki 
farklılaşmanın etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla 12 adet mera, 12 adet çalılık ve 
12 adet tarım arazisinden olmak üzere toplam 36 noktadan üst toprak (0-20 cm) 
örneği alınmıştır. Örnekler herbir arazi kullanımını temsil ettiği düşünülen 20mx30m 
lik 4 örnekleme alanından 3 er noktadan usulüne uygun şekilde 0-20 cm derinlikten 
doğal yapısı bozulmuş olarak alınmıştır. Bu toprak örneklerinin pH, elektriksel 
iletkenlik, tane yoğunluğu, organik karbon içeriği, tane boyut dağılımı, agregat 
stabilitesi ve dispersiyon oranı özellikleri belirlenmiştir. Veriler tek yönlü varyans 
analizi  (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda arazi kullanımındaki 
farklılaşmanın toprakların pH, elektriksel iletkenlik, tane yoğunluğu, organik karbon 
içeriği, kil, kum içeriği ve dispersiyon oranı özelliklerini etkilediği ortaya 
konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, araştırma alanı toprakları erozyona 
duyarlıdır. Çalılık ve mera alanlarındaki topraklarda tuzluluk problemi saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, toprak özellikleri, tuzluluk, toprak organik 
karbonu 

 

1. Giriş 

Arazi ve toprak sınırlı doğal kaynaklarımızdan olup, nasıl kullanıldığı ekosistemlerdeki 
ve yaşam kalitesindeki değişimlerin en temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır 
(EPA, 2017). İnsanların çeşitli amaçlarla bu kaynaklara olan ihtiyacı ve kullanımı, 
zaman zaman arazinin sahip olduğu yetenek durumu ile örtüşmemekte ve bu durum 
da dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yanlış arazi kullanımı, arazi 
kullanımı değişimleri, arazi bozulması gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu gibi 
sorunlar da arazinin aşırı ve yanlış kullanımına bağlı olarak ekosistemlerin 
bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime 
dayalı ülkelerde, doğal kaynaklar ve arazi varlığı önemli bir üretim faktörü olup, planlı 
ve verimli bir şekilde kullanılması, amaç dışı kullanımlara karşı korunması bir 
zorunluluk halini almıştır (Kılıç, 2010).  

Arazi insan ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Arazinin çeşitli 
özelliklerinin ve bu özelliklerin farklı kullanımlara göre nasıl değişim gösterdiğinin 
bilinmesi, arazilerin üretkenliklerini kaybetmeden sürdürülebilirliklerinin sağlanması 
açısından son derece önemlidir (Oğuz ve Acar, 2011). Arazi kullanımı ve yönetimi ile 
ilgili uygulamalar toprakların fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerini etkileyebilmektedir 
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(Zajícová ve Chuman, 2019). Sulak alan ekosistemleri çok çeşitli amaçlara hizmet 
eden önemli ekosistemlerdir. Dünyada nüfusun artışı, gelişmekte olan ülkelerde, insan 
yaşamını etkileyen pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunların ortadan 
kaldırılması için yeni tarım alanları kazanılmaya çalışılmakta, yerleşim ve endüstriyel 
amaçlı olarak sulak alanlar, ormanlar, meralar vb. doğal ekosistemler tahrip 
edilmektedir. Günümüzde yeni tarım alanları açma, mevcut sulardan faydalanma, 
beslenme kaynaklarının kontrol altına alınması gibi nedenlerle sulak alanların Türkiye 
ve dünyadaki alanları giderek azalmaktadır (Sönmez ve Somuncu, 2016). Bunun 
ülkemizdeki önemli örneklerinden biri olan Develi Ovası’nda da söz konusu nedenlerle 
arazi kullanımlarında zaman içinde birtakım değişiklikler meydana gelmiştir (Jouma ve 
Dadaşer Çelik, 2017; Sönmez ve Somuncu, 2016). Bu arazi kullanım değişimleri sulak 
alan ekosistemlerindeki toprak, biyolojik, hidrolojik yapı vb bazı özellikleri 
değiştirebilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Sultansazlığı civarında yer alan Ovaçiftliği-Senirköy (Kayseri-
Develi) yöresinde farklı arazi kullanım şekilleri altındaki toprakların bazı özelliklerini 
karşılaştırmaktır. 

 

2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Araştırma Alanının Tanıtımı 
 
Araştırma alanı Kayseri –Develi Ovası sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1).  
Develi Ovası, İç Anadolu Bölgesi’nde, Kayseri ili sınırları içerisindedir. Ovanın ortalama 
yükseltisi 1075 m. dir ve 800 km2 ’lik alana ve 3190 km2 ’lik drenaj alanına sahiptir 
Ovanın doğusunda Develi, güneyinde Yahyalı, batısında Yeşilhisar ve kuzeyinde 
İncesu ilçeleri yer almaktadır. Develi Ovası’nda yıllık ortalama sıcaklık 9oC, yıllık 
toplam yağış 370 mm’dir. Develi Ovası, yarı kurak bir iklime sahiptir (DSİ, 1994). 
Toprak örneklerinin alındığı mera alanı ve çalılık alan Ovaçiftliği sınırları içinde olup 
Sultansazlığı’na daha yakındır. Tarım alanları ise Senirköy ile Ovaçiftliği arasındaki 
arazilerdedir. Tarım alanında çekirdek, çavdar, arpa gibi ürünler yetiştirilmektedir. Mera 
ve çalılık alanlarda hayvan otlatma mevcuttur. Mera alanı ve çalılık alanlar yaklaşık 50 
yıldan fazladır, tarım alanları ise yaklaşık 40-50 yıldır bu amaçla kullanılan alanlardır. 
Daha önce bu alanlar bataklık ve sazlık alan niteliğindedir.  
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Şekil 1. Araştırma alanı yer bulduru haritası (google earth) 
 

2. Metot 
 
Araştırma arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada 
yürütülmüştür. 2018 yılı Kasım-Aralık aylarında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
12 adet mera, 12 adet çalılık ve 12 adet tarım arazisinden olmak üzere toplam 36 
noktadan üst toprak (0-20 cm) örneği alınmıştır. Örnekler herbir arazi kullanımını temsil 
ettiği düşünülen 20 m x30 m’ lik 4 örnekleme alanından 3 er noktadan usulüne uygun 
şekilde 0-20 cm derinlikten doğal yapısı bozulmuş olarak alınmıştır. Araziden alınan 
toprak örnekleri laboratuvara taşınmış, serilerek hava kurusu hale getirilmiş ve 2 mm’lik 
elekten geçirilerek analize hazırlanmıştır. Bu toprak örneklerinin pH, elektriksel 
iletkenlik, tane yoğunluğu, organik karbon içeriği, tane boyut dağılımı, agregat 
stabilitesi ve dispersiyon oranı özellikleri belirlenmiştir. pH ve elektriksel iletkenlik 1:5 
H2O toprak-su karışımında Hache-Lange Multiparameter cihazı ile ölçülmüştür. Tane 
boyut dağılımı (tekstür) tayini hidrometre yöntemine göre yapılmıştır (Bouyoucos, 
1962). Organik karbon, Walkley-Black yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir 
(Walkley ve Black, 1934). Tane yoğunluğu (Dp) piknometre yöntemine göre 
belirlenmiştir (Flint ve Flint, 2002). Dispersiyon oranı, Middleton (1930)’a göre 
belirlenmiştir. Agregat stabilitesi, tayin cihazı kullanılarak, Kemper formülüne göre 
belirlenmiştir (Kemper ve Rosenau, 1986). İstatistiksel değerlendirmelerde SPSS 16.0 
paket programı kullanılmış, arazi kullanımı farklılıklarının toprak özellikleri üzerindeki 
etkisi tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiş, farklı ortalamaların 
belirlenmesinde Duncan testi kullanılmıştır (Zar, 1996). 
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3. Bulgular 
 
Ovaçiftliği-Senirköy yöresinde bulunan, mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan 
toprak örneklerinin organik karbon ve bazı özellikleri incelenmiş ve bu özelliklerin arazi 
kullanımından etkilenip etkilenmediği ile ilgili olarak elde edilen bulgular aşağıda 
sunulmuştur. 
 
3.1. pH 
 
Mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan toprakların orta derecede alkalen reaksiyon 
gösterdiği saptanmıştır. Ortalama pH değerlerinin en düşük tarım alanından alınan 
örneklerde, en yüksek ise çalılık alandan alınan toprak örneklerinde olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1).  
 

Tablo 1. Toprak özelliklerinin farklı arazi kullanımlarına göre değişimi 
 

Toprak 
özellikleri 

Arazi 
kullanı
mı 

Ortalam
a 

Standa
rt 
sapma 

Minimu
m 

Maksimu
m 

F P 

pH (1:5 
H2O) 

Mera 8,59b* 0,42 7,74 9,16 

4,265 0,027 Çalılık 8,89a 0,24 8,47 9,16 

Tarım 8,54b 0,09 8,44 8,69 

Elektriksel 
iletkenlik 
(µS/cm) 

Mera 
8437,50
a* 

4243,57 1000 16170 

26,9 0 
Çalılık 

5902,22
b 

901,59 4080 6760 

Tarım 162c 45,85 121 261 

Organik 
karbon (%) 

Mera 4,89a* 1,82 2,65 7,72 

7,923 0,002 Çalılık 3,50ab 1,63 1,29 6,86 

Tarım 2,14b 0,49 1,17 2,81 

Tane 
yoğunluğu 
(g/cm3) 

Mera 3,03a* 0,26 2,53 3,28 
16,35
5 

0 Çalılık 2,69b 0,14 2,39 2,83 

Tarım 2,53b 0,13 2,38 2,81 

Agregat 
stabilitesi 
(%) 

Mera 19,07a* 14,57 2,56 46,74 

0 1 Çalılık 19,12a 17,15 8,79 63,53 

Tarım 19,09a 13,83 5,35 48,28 

Kum (%) 

Mera 34,57a* 10,57 18,04 54,41 
19,50
6 

0 Çalılık 45,25b 10,16 28,01 63,88 

Tarım 19,21c 5,12 10,71 27,5 

Kil (%) 

Mera 12,87a* 5,17 3,93 22,34 
10,10
1 

0,001 Çalılık 8,87a 2,13 5,68 11,31 

Tarım 43,90b 30,03 3,61 73,23 

Silt (%) 

Mera 52,55a* 8,42 41,66 68,66 

1,806 0,187 Çalılık 45,88a 10,19 25,2 61,04 

Tarım 36,90a 25,94 16,06 74,9 

Dispersiyo
n oranı (%) 

Mera 59,24a* 31,18 16,23 122,83 
13,76
7 

0 Çalılık 62,41a 5,23 53,49 70,58 

Tarım 22,66b 5,07 16,67 31,12 
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*Aynı sütundaki farklı harfler farklı ortalamaları göstermektedir. 
 
İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, toprakların pH değeri arazi kullanımındaki 
farklılaşmalardan önemli düzeyde etkilenmiştir (Tablo 1). Çalılık alandaki toprak 
örneklerinin ortalama pH değeri, diğer iki arazi kullanımından alınan toprak örneklerinin 
pH değerlerinden istatistiksel olarak farklıdır. Mera ve tarım alanlarından alınan toprak 
örneklerinin pH değerleri ise istatistiksel olarak benzerdir (Tablo 1).  
 
3.2.  Elektriksel İletkenlik 
 
Araştırma alanı toprakları tuzluluk açısından değerlendirildiğinde, mera ve çalılık 
alanlardaki topraklarda tuzluluk problemi olduğu görülmüştür. Ortalama elektriksel 
iletkenlik değerlerinin en düşük tarım alanından alınan toprak örneklerinde, en yüksek 
elektriksel iletkenlik değerinin ise mera alanından alınan toprak örneklerinde olduğu 
saptanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, toprakların elektriksel iletkenlik 
değeri arazi kullanımındaki farklılaşmalardan önemli düzeyde etkilenmiştir (Tablo 1). 
Mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan toprak örneklerinin elektriksel iletkenlik 
değerleri istatistiksel olarak farklılık göstermiştir (Tablo 1). Tarım alanlarındaki 
tuzluluğun az olmasının nedeninin tarımsal sulamadan kaynakladığı düşünülmektedir.  
 
3.3. Organik Karbon 
 
Ortalama organik karbon değerleri en düşük tarım alanından alınan toprak 
örneklerinde, en yüksek ise mera alanından alınan toprak örneklerinde saptanmıştır. 
İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, toprakların organik karbon içeriği arazi kullanım 
farklılaşmasından önemli düzeyde etkilenmiştir (Tablo 1). Mera alanından alınan 
toprakların ortalama organik karbon değeri, tarım alanlarından alınan toprak 
örneklerinin organik karbon değerlerinden yüksek ve istatistiksel açıdan farklıdır. 
Çalılık alandan alınan toprak örneklerinin organik karbon değerleri istatistiksel olarak 
hem mera, hem de tarım alanlarından alınan örneklerle benzerlik göstermiştir (Tablo 
1). Tarım alanlarında toprak işleme ve devamlı bitki örtüsü olmayışının toprağın 
organik karbon içeriğini azalttığı düşünülmektedir. Wang vd. (2001)’de tarım 
alanlarında organik madde içeriğini işlenmemiş alanlara göre daha düşük bulmuşlardır. 
 
3.4. Tane Yoğunluğu  
 
Mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan toprak örneklerinin ortalama tane yoğunluğu 
değerleri incelendiğinde, en yüksek mera alanından alınan toprak örneklerinde, en 
düşük ise tarım alanından alınan toprak örneklerinde olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel 
analiz sonuçlarına göre, toprakların tane yoğunluğu değeri farklı arazi kullanımından 
önemli düzeyde etkilenmiştir. Mera alanlarındaki toprak örneklerinin ortalama tane 
yoğunluğu değeri, diğer iki arazi kullanımından alınan toprak örneklerinin tane 
yoğunluğu değerlerinden istatistiksel olarak farklıdır. Çalılık ve tarım alanlarından 
alınan toprak örneklerinin tane yoğunluğu değerleri ise istatistiksel olarak benzerdir 
(Tablo 1). 
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3.5. Agregat Stabilitesi 
 
Mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan toprak örneklerinin ortalama, maksimum ve 
minimum değerleri ile standart sapmalar, Tablo 1’ de verilmiştir. İstatistik analiz 
sonuçlarına göre toprakların agregat stabilitesi değeri farklı arazi kullanımından 
etkilenmemiştir. Tablo 1 incelendiğinde, mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan 
örneklerin ortalama agregat stabilitesi benzerlik gösterdiği görülmüştür (Tablo 1). 
 
3.6. Dispersiyon Oranı 
 
Araştırma alanı toprakları erozyona duyarlıdır. Ortalama dispersiyon oranı değerlerinin 
en düşük tarım alanından alınan örneklerde, en yüksek ise çalılık alandan alınan 
toprak örneklerinde olduğu bulunmuştur. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre 
toprakların dispersiyon oranı değeri arazi kullanımındaki farklılaşmalardan önemli 
düzeyde etkilenmiştir. Tarım alanındaki toprak örneklerinin ortalama dispersiyon oranı 
değeri, diğer iki arazi kullanımından alınan toprak örneklerinin dispersiyon oranı 
değerlerinden istatistiksel olarak farklıdır. Çalılık ve mera alanlarından alınan toprak 
örneklerinin dispersiyon oranı değerleri ise istatistiksel olarak benzerdir (Tablo 1). 
 
3.7. Tane Boyut Dağılımı  
 
Araştırma alanı topraklarının ortalama kum, kil ve silt değerleri uluslararası tane çapı 
sınıflaması üçgenine göre değerlendirilmiş, mera ve çalılık alanlarından alınan 
toprakların tozlu balçık, tarım alanından alınan toprakların ise tozlu kil tekstüründe 
olduğu saptanmıştır.  
 
3.7.1. Kum  
 
Ortalama kum miktarı değerlerinin en düşük tarım alanından alınan örneklerde, en 
yüksek ise çalılık alandan alınan toprak örneklerinde olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel 
analiz sonuçlarına göre, toprakların kum miktarı arazi kullanımındaki farklılaşmalardan 
önemli düzeyde etkilenmiştir. Mera, çalılık ve tarım alanlardan alınan toprak 
örneklerinin kum miktarı değerleri istatistiksel olarak birbirinden farklılık göstermiştir 
(Tablo 1). 
 
3.7.1. Kil  
 
Tablo 1 incelendiğinde, ortalama kil miktarı değerlerinin en düşük çalılık alandan alınan 
örneklerde, en yüksek ise tarım alanından alınan toprak örneklerinde olduğu 
görülmüştür. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre toprakların kil miktarı arazi 
kullanımındaki farklılaşmalardan önemli düzeyde etkilenmiştir (Tablo 1). Tarım 
alanındaki toprak örneklerinin ortalama kil miktarı değeri, diğer iki arazi kullanımından 
alınan toprak örneklerinin kil miktarı değerlerinden istatistiksel olarak farklıdır. Çalılık 
ve mera alanlarından alınan toprak örneklerinin kil miktarı değerleri ise istatistiksel 
olarak benzerdir (Tablo 1). Toprak işleme nedeniyle toprağın karışması kimyasal ve 
mekanik ayrışma ile kil oluşumu için daha uygun ortam koşullarını 
oluşturabileceğinden tarım topraklarında kil miktarının diğer iki kullanım şekline göre 
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daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Karagül (1999) de çalışmasında tarım 
alanlarındaki kil miktarını orman ve mera alanlarına göre daha yüksek bulmuştur. 
 
3.7.3. Silt 
 
Ortalama silt miktarı değerleri en düşük tarım alanından alınan örneklerde, en yüksek 
ise mera alanından alınan toprak örneklerinde saptanmıştır. İstatistiksel analiz 
sonuçlarına göre, toprakların silt miktarı arazi kullanımındaki farklılaşmalardan 
etkilenmemiştir. Mera, çalılık ve tarım alanlarından alınan toprak örneklerinin silt 
miktarı istatistiksel olarak benzerdir (Tablo 1). 
 
4. Sonuçlar 
 

 Bu çalışma sonucunda arazi kullanımı farklılığından pH, elektriksel iletkenlik, 
organik karbon, kil, kum, dispersiyon oranı özelliklerinin etkilendiği ortaya 
konmuştur. 

 Araştırma alanı toprakları orta derecede alkalen reaksiyon göstermektedir. En 
yüksek pH değerlerine çalılık alandan alınan toprak örnekleri sahiptir. 

 Mera ve çalılık alandan alınan toprak örneklerinin tuzluluk problemi vardır. 
Tarım alanındaki topraklarda tuzluluk problemi görülmemiştir. Ortalama 
elektriksel iletkenlik değerleri, en yüksek mera alanından alınan örneklerde, en 
düşük ise tarım alanından alınan örneklerdedir. 

 Organik karbon miktarı en yüksek mera alanından alınan örneklerde, en düşük 
ise tarım alanından alınan örneklerde saptanmıştır. 

 Tane yoğunluğu en yüksek mera alanından alınan örneklerde, en düşük ise 
tarım alanından alınan örneklerde saptanmıştır. 

 Agregat stabilitesi değerleri arazi kullanımındaki farklılıktan etkilenmemiştir. 
 Toprak örneklerinin ortalama dispersiyon oranı değerlerinin %15’den fazla 

çıkması nedeniyle erozyona karşı duyarlı oldukları tespit edilmiştir. En az duyarlı 
alan tarım alanlarıdır. 

 Araştırma alanı toprakları mera ve çalılık alanlarında tozlu balçık, tarım alanda 
ise tozlu kil tekstüründedir.  Kum ve kil miktarları arazi kullanımı değişiminden 
etkilenmektedir. Ortalama kum yüzdelerine bakıldığında çalılık alanın yüzdesi 
mera ve tarım alanlarına göre yüksek seviyededir.  Ortalama kil yüzdesi tarım 
alanında mera ve çalılık alanlara göre daha yüksek seviyededir. 
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Özet: Artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların tükenmekte olması ve sürdürülebilirlik ile 
ilgili kaygılar yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine olan ilgiyi arttırmaktadır. 
Biyogaz; her türlü organik atığın işlenmesiyle elde edilen temiz, çevre dostu ve 
oldukça verimli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyogaz üretimi anaerobik 
koşullarda, karmaşık bir takım mikrobiyal süreçlerle organik maddelerin 
parçalanarak CH4, CO2, H2S ve NH3 gibi nihai ürünlere dönüşümüyle 
gerçekleşmektedir. Anaerobik parçalanma (AP) süreci sonucunda oluşan biyogaz 
içeriği yaklaşık % 50-70 oranında metan içerir ve bu metan ısıtma ihtiyacı ya da 
elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Ancak, AP prosesi metanojenlerin büyüme 
hızlarının düşük olması, olumsuz işletme koşullarına karşı hassas olması gibi 
dezavantajlara sahiptir. AP prosesinde iletken malzeme kullanımı, bu süreçte 
karşılaşılan uzun lag fazı, yavaş metan üretimi ve olumsuz koşullara (düşük pH, 
amonyak etkisi vs.) karşı dirençsizlik gibi dezavantajlara pratik bir çözüm olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Mikroorganizmalar arasında elektron transferi AP 
reaksiyonlarında kilit bir öneme sahiptir. Literatürde, iletken malzemelerin, bakteri 
ve metanojenler arasında elektron transferini teşvik edebildiği görülmektedir. Bu 
derleme çalışması, aktif karbon, biyokömür, karbon nanotüpleri, manyetit, grafen, 
grafit gibi iletken malzemelerin mikrobiyal dağılım üzerindeki etkilerine ve biyogaz 
üretimi için tasarlanmış sistemlerde elektron transferini teşvik etmek için kullanılan 
stratejilere odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik parçalanma, iletken malzemeler, mikrobiyal 
dağılım, taramalı elektron mikroskobu, yeni nesil dizileme. 

 

 

1. Giriş 
 
Organik atıkların, anaerobik parçalanma (AP) süreciyle biyogaza dönüşümü hem bir 
atık bertaraf yöntemi hem de yenilenebilir enerji kaynağı olarak dikkat çeken bir 
araştırma konusudur. Anaerobik arıtma, mikroorganizmaların organik maddeleri, 
serbest oksijensiz bir ortamda, metan, karbondioksit, hücresel ve diğer organik 
maddelere çevirdiği biyolojik bir işlemdir (Öztürk, 2007). Anaerobik arıtma sistemleri 
atıksu, arıtma çamurları ya da organik katı atıkların stabilizasyonunda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 
 
Anaerobik arıtmada organik maddeler, serbest oksijenin bulunmadığı bir ortamda 
parçalanarak biyogaza dönüşür. Atıkların anaerobik ayrışması, en temel anlamda iki 
aşamada gerçekleşir (Şekil 1) (Trzcinski and Stuckey, 2009).  
 

 İlk aşama, mikroorganizmaların organik bileşikleri daha basit yapılara 
dönüştürdüğü hidroliz basamağı ile başlamakta (hidroliz bakterileri) ve bunu 
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takiben asit bakterileri tarafından organik asitlere, alkollere ve CO2’ye dönüşüm 
gerçekleşmektedir (Asetojenik faz). 

 İkinci aşama ise asit bakterilerinin parçalama reaksiyonları sonucunda 
oluşturduğu ürünlerin, metanojenler tarafından CH4, CO2 ve suya 
dönüştürülmesini içermektedir (Metanojenik faz). 

 
 

Şekil 1. Anaerobik parçalanma prosesi 
 
Bu proses sonucu oluşan biyogaz, kalorifik değeri yüksek metan gazı üretimine ilave 
olarak CO2, H2O, H2 ve düşük miktarda H2S içerebilmektedir. Oluşan biyogaz yaklaşık 
% 50-70 oranında metan içermektedir ve bu metan ısıtma ihtiyacı ya da elektrik 
üretiminde kullanılabilir (Park vd., 2018). Anaerobik arıtma sürecinde 
mikroorganizmalar tarafından kullanılan organik maddeler hücre sentezi için karbon ve 
enerji kaynağıdır. Serbest oksijenin bulunmadığı bu süreçte bir üst kademe ürünleri, 
takip eden aşama için besi maddesi durumundadır ve sistemin başarısı olayda rol alan 
mikroorganizma topluluklarının organize ve kollektif çalışmalarına bağlıdır. Örneğin; 
asit üretimi safhasında gerekli hızda ve miktarda asetik asit üretilememesi metan 
safhasına hemen yansır ve asetat kullanan metanojenlerin metan üretimi engellenmiş 
olur (Gerardi, 2003).  
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Anaerobik arıtma süreci az atık çamur oluşturması, işletme sürecinin ekonomik olması 
ve nihayetinde bir enerji kaynağı olan biyogaz oluşması gibi avantajlara sahiptir. Diğer 
taraftan anaerobik arıtma mikrobiyolojisi çok hassas bir süreçtir. Düşük pH, amonyağın 
inhibisyon etkisi vb. olumsuz işletme koşulları metan üretimini hemen etkilemektedir. 
Son yıllarda, anaerobik arıtma sürecinin hem olumsuz işletme koşullarına 
dayanıklılığını arttırmak hem de biyogaz içeriğindeki metan oranını iyileştirmek için 
iletken malzemelerden faydalanılmaktadır. Literatürde aktif karbon, biyokömür, karbon 
kumaş, manyetit, grafen, grafit gibi iletken malzemelerin mikroorganizmalar arasında 
elektron transferini teşvik ettiği, enzim aktivitesini arttırdığı, biyogaz verimini ve 
kalitesini iyileştirdiği görülmektedir (Zhang et al., 2018). Bu çalışmada optimum 
biyogaz üretimi için gözlemlenen mikrobiyal indikatörler ve iletken malzeme 
kullanımının mikrobiyal dağılım üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 
 

2. Optimum Biyogaz Üretimi İçin Mikrobiyal Göstergeler 
 
Anaerobik sistemlerde optimum reaktör performansları elde etmek için mikrobiyal 
ekolojinin yönetimi ve mikroorganizma dağılımı oldukça önemlidir. Uçucu yağ asitleri, 
hidrojen iyonu konsantrasyonu gibi proses performans göstergelerinin aksine, 
mikrobiyal göstergeler hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler ışığında, mikrobiyal ekoloji ile ilgili devasa bir 
veri yığını ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi yığını içinde “mikrobiyal dağılımı” ve “mikrobiyal 
dağılımın zamanla değişimini” tespit etmek ve yorumlayabilmek, sistem performansını 
ortaya koymak açısından büyük önem taşımaktadır. 
 
AP sürecine ait mikrobiyal dağılımda önemli bir yer tutan birinci grup bakteriler; protein, 
karbonhidrat ve lipid hidrolizinde ve akabinde de açığa çıkan hidroliz ürünlerinin 
organik asit ve solventlere dönüştürülmesinde rol alırlar. Örneğin, Clostridia sınıfına ait 
bakterilerin, hem protein hem selülozun hidrolizine katkı sağladığı birçok araştırıcı 
tarafından vurgulanmaktadır (Gerardi, 2003; Park, Lee, et al., 2018). Farklı hidroliz 
metabolizmasına sahip hidrolitik bakteriler Tablo 1’de görülmektedir.  
 

Tablo 1. Hidroliz basamağında rol alan bakteri grupları 
 

Protein Hidrolizi 
E.coli, Clostridium, S.Cerevisiae, Vibrio 

Lipid Hidrolizi Clostridium, Stapylococcus, Acetovibrio cellulities 

Nişasta Hidrolizi Clostridia, Bacillus, Aspergillus 

Selüloz Hidrolizi Trichoderma, Thermomonospora, Clostridia, Beyaz 
Çürükçül Fungus, Küf 

 
Hidroliz ürünleri (glikoz, aminoasit ve yağ asitleri gibi) oksijensiz ortamda, hidrojen 
üreten asidojenik mikroorganizmalar tarafından asetik asit, propionik asit, bütirik asit 
gibi uçucu yağ asitlerine ve etanol gibi alkole dönüştürülür. AP süreci daha spesifik 
aşamalara ayrıldığında bu aşama “asidojenik faz” olarak tanımlanmaktadır. Uçucu yağ 
asitlerinin hidrojen üreten asetojen bakterileri tarafından asetat, karbondioksit ve 
hidrojene dönüştürülmesi basamağı ise “asetojenik faz” olarak tanımlanır. 
Syntrophomonas wolfei, Syntropnobacter wolinii, Clostridium aceticum bu bakterilere 
örnek gösterilebilir (Yang et al., 2017). 
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Metan üretimi AP sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada “metanojenler” olarak 
adlandırılan spesifik bir mikroorganizma grubu rol almaktadır. Bilinen üç tür metanojen 
türü vardır: asetoklastik (asetattan metan üreten), hidrojenotrofik (H2 ve CO2’den 
metan üreten) ve metilotrofik (metanol, metilamin gibi metil grubundan metan üreten). 
Anaerobik reaktörlerde üretilen metanın yaklaşık %30’u H2 ve CO2’den, %70’i ise 
asetik asidin parçalanmasından, minumum düzeydeki bir kısım ise metil grubu 
parçalanmasından oluşmaktadır. Asetat kullanan metanojenler asit üreten bakteriler 
ile birlikte hareket ederek (sintropik ilişki) asetik asit konsantrasyonunu ve pH değerini 
kontrol eder. Sintrophomonas gibi sintrofik asetojenler AP prosesinin stabilitesinin 
sağlanmasında kritik rol oynarlar (Venkiteshwaran et al., 2016). Kararlı bir anaerobik 
bir reaktörde Methanothrix, Methanosarcina, Methanosprillum dominant asetoklastik 
metanojenler olarak yer almaktadır (Zhao et al., 2017).  
 
H2 ve CO2’den metan üreten bakteriler, asetik asit kullanan bakterilere nazaran çok 
daha hızlı çoğalmaktadırlar. Dolayısıyla ortamda yeterince H2 ve CO2 olduğu ve H2 
kısmi basıncı da uygun olduğu sürece bu yolla CH4 üretimi devam eder. Bu proseste 
asetojenler ve metanojenler arasında simbiyotik bir ilişki söz konusudur (Gomez 
Camacho and Ruggeri, 2018). Hidrojenotrofik metanojenler, hidrojeni kullanarak 
hidrojenin kısmı basıncını düşürmekte ve bu durumda hidrojeni kullanan asetojenler 
için termodinamik olarak uygun koşullar oluşmaktadır. Methanobacter sp., 
Methanacoccus sp., Methanovibrio sp., Methanospirilla sp. ve Methanobacillus sp., 
anaerobik reaktörlerde en sık görülen hidrojenotrofik metanojenler arasında yer 
almaktadır. Optimum işletme koşullarını sağlarken asetojenler ve metanojenler 
arasındaki denge göz ardı edilmemelidir. 
 
3. İletken Malzemelerin Mikrobiyal Dağılıma Etkisi 
 
Mikroorganizmalar, doğrudan ya da dolaylı olarak yaptıkları elektron transferi ile enerji 
elde ederler. Mikroorganizmalar bu enerjiyi metabolik reaksiyonlarında kullanırlar. AP 
sürecinde asetojenik ve metanojenik fazda yer alan mikroorganizma grupları arasında 
sintrofik bir ilişkinin elektron taşınımına dayandığı düşünülmektedir (Gomez Camacho 
and Ruggeri, 2018). Türler arası elektron transferi metan üreten mikrobiyal 
toplulukların işleyişinin merkezinde yer alır ve AP prosesinde enerji eldesinde önemli 
bir rol oynamaktadır (Şekil 2). Bakteriler ve metanojenler arasındaki dolaylı taşınımda,  
H2 ve format elektron taşıyıcı olarak işlev görebilir (Dang et al., 2017). Doğrudan türler 
arası elektron taşınımda (DIET) ise elektron veren bakteri ve metanojenler arasında 
doğrudan elektriksel bağlantı kurulduğu düşünülmektedir (Shrestha and Rotaru, 2014). 
Bu bağlantı bazen hücresel bir organ “pili” bazen de “taşıyıcı proteinler” vasıtasıyla 
sağlanmaktadır (Şekil 2a). İletken malzeme kullanıldığında ise bazen herhangi bir 
hücresel organ devreye girmeden iletken malzemenin bu görevi üstlendiği tespit 
edilmiştir (Şekil 2b). DIET mekanizmasında, rol alan en önemli elektron veren bakteri 
Geobakteri ve elektron alıcı (metanojenler) da Methanosaeto ya da Methanosarcina 
olarak bilinmektedir. Kato vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada, izolasyon yöntemi 
ile bu türlerin konsantrasyonu arttırılmıştır. DIET mikroorganizmalarının oransal olarak 
artmasının biyometan üretimini arttırdığını gözlemlemişlerdir (Kato vd., 2012). 
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Şekil 2 a) Biyolojik DIET b) İletken malzemelerin kullanımı ile oluşan DIET 
 
AP prosesinde iletken malzemeler kullanıldığında “elektriksel bir köprü” vazifesi 
görerek, bakteri ve metanojenler arasındaki “türler arası elektron transferi” (TAET) 
arttırdığı yönünde çalışmalar ilgi çekmektedir (Tian et al., 2017). Burada iletken 
malzeme hücredeki pili ya da taşıyıcı proteinlere benzer bir görev üstlenmekte ve 
elektron geçişini sağlamaktadır. Bu amaçla granül aktif karbon, biyokömür, karbon 
nano tüpler, manyetit, hematit, grafit, paslanmaz çelik vb. iletken malzemeler 
kullanılmaktadır (Yin et al., 2017). İletken malzeme kullanımının AP prosesinde 
mikrobiyal dağılımı olumlu olarak etkilediği yönünde çalışmalar mevcuttur (Baek et al., 
2018; Cheng and Call, 2016). Granüler aktif karbonla yapılan bir çalışmada, 1.8 kat 
daha fazla metan üretimi gözlemlenmiştir. Granüler aktif karbon eklenmesiyle, 
metanojenlerin baskın olduğu ve elektron verici Geobakteri ile hidrojenotrofik 
metanojenler (Methanospirillum ve Methanolinea) arasında TAET’nin artarak sintrofik 
metabolizma etkisi ortaya çıkardığı vurgulanmıştır. Metan üretimindeki artışın sebebi 
olarak, iletken malzeme kullanımıyla sintrofik ilişkinin artması gösterilmiştir. (Lee and 
Park, 2016). Karbon kumaş kullanılan başka bir çalışmada yapılan mikrobiyal dağılım 
analizi sonucunda baskın olarak Sporanaerobacter ve Methanosarcina türlerine 
rastlanmıştır (Dang et al., 2016). Bu proseste, karbon kumaşın “elektron transfer aracı” 
görevi gördüğü ve DIET’in gerçekleşmesini teşvik ettiği düşünülmektedir.  
 
Grafenle yapılan kesikli ve sürekli reaktörlerdeki denemelerde, grafenin AP sürecine 
olumlu etkilediği görülmüştür (Tian et al., 2017). Grafen varlığında, hidrojenotrofik 
metanojenler yerine asetoklastik metanojenlerin sayısında artış gözlemlenmiştir. 
Düşük sıcaklıklarda (20, 10 °C) hem metanojenik bakterilerin varlığı etkilenmemiş hem 
de kontrolden % 14.3 daha fazla metan üretimi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla iletken 
malzeme kullanılarak hücrenin elektron taşıma sistemini manipüle etmek ve buna bağlı 
olarak biyogaz üretimini iyileştirmek mümkün görülmektedir. 
 
4. Sonuçlar 
 
Optimum biyogaz üretimi için anaerobik reaktörlerde gerçekleşen karmaşık mikrobiyal 
süreçlerin koordine bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki; organik atıkların anaerobik olarak parçalanmasında DIET 
mekanizmasının kontrol altında tutulabilmesi önemli bir stratejidir. Bu amaçla kullanılan 
aktif karbon, biyokömür, karbon kumaş, manyetit, grafen, grafit gibi iletken 
malzemelerin bakteri ve metanojenler arasında DIET bazlı elektron transferini teşvik 
edebildiği görülmektedir. Ayrıca iletken malzeme kullanımı ile anaerobik reaktörlerde 
olumsuz işletme koşullarına dayanıklılığın arttığı, lag fazının ve işletmeye alma 
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süresinin kısaldığı gözlemlenmiştir. İletken malzeme ilavesinin reaktör içinde bir destek 
malzemesi görevi gördüğü ve bu vesileyle hücre kolonizasyonunun arttığı da 
bilinmektedir. Bununla birlikte iletken malzemelerin sürekli reaktörlerde uzun süreli 
kullanımı ve geri kazanımına yönelik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla 
iletken malzeme ve anaerobik mikrobiyom arasındaki mekanizmanın tam olarak 
anlaşılabilmesi için ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda gelecekte 
yapılacak detaylı çalışmalarla, iletken malzemeler ve mikroorganizmalar arasındaki 
ilişki tam anlamıyla anlaşılacaktır. Böylece bu teknolojinin ticari ölçekte uygulanabilir 
olması mümkün olacaktır. 
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Novel Treatment Technologies For Tannery Wastewater 
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Abstract: It is known that excessive amounts of water are consumed in industrial 
production. One of these industries is the food and textile industry. The tannery 
industry in the industry, development of open and Turkey is very common in the 
industry. The tannery industry has very complex wastewater, both due to the 
excessive water consumption and chemical structure which the raw leather and the 
synthetic chemicals it uses during production. As a result the salt, high electrical 
conductivity, heavy metal (chromium, nickel, etc.) in the wastewater from the 
tannery processing industry, high amount of dissolved xenobiotic organics are 
mixed into the receiving water without adequate treatment. This situation destroys 
both soil and water resources and consequently its ecosystem is irreversible. On 
the one hand, the tannery processing industry continues to develop innovative 
production technologies while the leather industry wastewater treatment and 
wastewater recovery technologies continue to be developed through scientific 
research.  In this study, innovative technologies (membrane and advanced 
treatment technology) applied for the treatment of water treatment wastewater and 
water recovery will be considered. 

Keywords: Tannery Wastewater, Innovative Technology, Membrane, Advanced 
Treatment Technology. 

 

1. Giriş 
 
Günümüzde endüstriyel üretimlerde aşırı miktarda su tüketildiği bilinmektedir. Bu 
endüstrilerin başında gıda ve tekstil endüstrisi gelmektedir. Endüstride aşırı su tüketimi 
nedeniyle su kaynaklarının planlanması ve atık suların alıcı ortama deşarj kriterlerine 
uygun olarak arıtılarak deşarj edilmesi gerekmektedir. Endüstriyel teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte her geçen gün endüstriyel atıksu içeriği ve özellikleri 
değişmektedir. Bu durum ekonomik ve teknik açıdan çözüm bekleyen bir problemdir. 
Bahsedilen endüstriler içerisinde deri sanayisi de her geçen gün gelişmeye açık ve 
Türkiye’de de çok yaygın bir endüstri olup, hem aşırı su tüketimine sahip hem de üretim 
sırasında kullandığı sentetik kimyasallar ve derinin kendisinden kaynaklı kimyasal 
yapılardan dolayı son derece kompleks yapıda atık suya sahiptir (Deghles and Kurt, 
2016). Deri işleme eski uygulamalardan biri olup bu endüstrinin atık suyu; içerdiği 
zararlı kimyasallar nedeniyle bilimsel çalışmalar yapmasına rağmen halen çözüm 
bekleyen bir problemdir. Deri üretimi için kullanılan başlıca kimyasallar kireç, sodyum 
ve amonyum tuzları, yağlar, bakteriyel ve fungisitler, tanenler, boyalar vb.dir (Sengil 
vd., 2009). Aynı zamanda bu kompleks atıksuyun yapısı deri endüstrisinde kullanılan 
hayvanın yaşı, cinsiyeti, beslenme şekli, yetiştirildiği bölge ve kesim sezonuna göre de 
değişkenlik göstermektedir. Buna ilave olarak, deri endüstrisinin atık suları deri işleme 
prosesinin her adımında da birbirinden farklı miktarlarda ve içerikte oluşmaktadır. Deri 
işleme atık suları aynı zamanda değişken bir pH, yüksek konsantrasyonda askıda katı, 
BOD, krom, COD ve sülfürlü bileşiklere sahip olmasının yanı sıra her kg deri üretimi 
başına  30-35 L ksenobiyotik içeriğe sahip atıksu üretilmektedir (Deghles ve Kurt, 
2016, Fettig vd., 2017, Menezes vd., 1996, Song vd., 2004). Bahsedilen bu 
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özelliklerinden dolayı deri endüstrisinden gelen atık suyun arıtılması son derece 
zorlaşmaktadır. Özellikle de organize sanayi bölgelerinde bulunan ortak arıtma 
tesislerinin biyolojik arıtma ünitelerini yıkıma uğratabilmektedir. Tüm bunların 
sonucunda deri işleme endüstrisinden gelen atıksularda bulunan tuz, yüksek 
elektriksel iletkenlik, ağır metal (krom, nikel vb), yüksek miktarda çözünmüş 
ksenobiyotik organik maddeler yeterli oranda arıtılmadan alıcı ortama karışmaktadır 
(Fettig, Pick, 2017). Bu durum hem toprak hem de su kaynaklarını ve buna bağlı olarak 
da ekosistem geri dönüşü olmaz yıkıma uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı, günümüz 
teknolojileri ile arıtımı zor, doğaya zararlar veren ve sosyal yaşam alanlarında çözüm 
bekleyen kötü koku problemi oluşturan deri işleme atıksularını deşarj standartlarında 
arıtabilen yeni teknolojileri değerlendirmektir. Uygulanan yeni teknolojilerle atıksu 
arıtılmakta ve elde dilen arıtılmış suyun teknolojide yeniden kullanılması atık 
minimizasyonuna ve böylece doğal kaynakların korunmasına destek olmaktadır.   
 

2. Deri İşleme Tesisleri 
 

2.1. Türkiye’de Deri İşleme Tesisleri 
 
Deri işleme atıkları ve atıksularına hakim olabilmek ve arıtılması güç olduğundan diğer 
atıksularla karışmasının önüne geçmek için Türkiye’de deri sanayisi ayrı organize 
sanayi sitelerinde bir arada kurulması sağlanmıştır. Türkiye’de İstanbul, Tuzla, İzmir 
ve Çorlu başta olmak üzere 9 organize tesis sadece deri işlemektedir. Niğde Bor 
Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de bunlardan biridir. Ülkemizde deri 
işleme sektöründe, istihdam edilen yaklaşık 25 000 çalışanı ile 1500 deri işleme 
fabrikasının 25 adeti Niğde ilindeki Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunmaktadır. Önerilen bu proje ile elde edilen sonuçlar pilot ölçek 
çalışmanın alt yapısını oluşturduğundan çalışmanın bu tip organize sanayilerin arıtma 
sistemlerine revize edilmesiyle Türkiye için ciddi çevre soruna neden olan bu endüstri 
doğa dostu bir endüstri haline gelecektir. 
 

2.2. Deri İşleme Atıksularının Genel Karakteristiği ve Deşarj Kriterleri 
 
Deri endüstrisi atık suyu yüksek kirlilik içeriğine sahip olup 9500-13515 mg/L KOI, 
yaklaşık 800 mg/L krom, 149-178 mg/L amonyum N ve yaklaşık 150 mg/L fosfat 
içeriğine sahiptir. Bu içerik hayvanın türü, yetiştiği yer, beslenme şekline ve derinin 
üretim prosesine göre değişiklik göstermektedir. 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su 
kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin 
Atık  Sularının  Alıcı Ortama Deşarj Standartları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği deri, deri mamulleri ve benzeri sanayilerin 
atık sularının alıcı ortama deşarj standartları 

 

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT 
NUMUNE 
2 SAATLİK 

KOMPOZİT 
NUMUNE 
24 SAATLİK 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
(KOİ) 

(mg/L) 300 200 

Askıda Katı Madde (AKM) (mg/L) 125 - 
Toplam Kjeldahl-Azotu (*) (mg/L) 120 90 
Toplam Kjeldahl-Azotu (**) (mg/L) 60 45 
Yağ ve Gres (mg/L) 30 20 
Sülfür (S‾2) (mg/L) 2 1 
Krom (Cr+6) (mg/L) 0,5 0,3 
Toplam Krom (mg/L) 3 2 
Balık Biyodeneyi (ZSF) - 4 4 
pH - 6-9 6-9 
Renk (Pt-Co) 280 260 

 

2.3. Deri işleme Atıksularında Koku Problemi 
 
Günümüze kadar bir yandan deri işleme endüstrisinde doğa dostu yenilikçi üretim 
teknolojileri geliştirilmeye çalışırken ve diğer yandan da deri endüstrisi atıksu arıtma 
ve geri kazanım teknolojileri bilimsel araştırmalarla geliştirilmesine rağmen (Deghles 
and Kurt, 2016) deri işleme endüstrisi atıksularının deşarj kriterlerine uygun olarak 
etkin bir şekilde arıtılamadığı ve geri kazanılamadığı, yeni metotlar ve tekniklerin 
araştırılmasının ve geliştirilmesinin şart olduğu açıkça görülmektedir (Lofrano et al., 
2013).  
 
Kötü koku problemi deri işleme endüstrisinin önemli bir problemidir. Bu problem, 
atıksuyun verimli arıtılamamasından ve arıtma son ürünlerinden kaynaklanmaktadır. 
Son yıllarda sanayi bölgelerinden çıkan sulardan kaynaklı koku problemleri de tüm 
halkı olumsuz yönde etkilemiştir. Klasik arıtma sistemleri ise deri işleme endüstrisinden 
gelen atık suların arıtılması için yeterli olamamaktadır. Kokunun önüne geçmek adına 
çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla arıtma tesisleri revize edilmekte ve 
üniversitelerden bu konuda destekler sanayiciler tarafından alınmaktadır. Laboratuvar 
ortamında yapılan deri işleme atık sularının kullanıldığı ön çalışmalarda fungusların 
inkübasyonu ile kokunun giderildiği tespit edilmiştir.   
 

3. Deri İşleme Atıksularının Arıtılmasıda Kullanılan Yenilikçi Teknolojiler 
 
Deri işleme endüstrisi atıksuları için yapılan çalışmalarda fiziko-kimyasal işlemler 
(Vilardi et al., 2018, Puchana-Rosero et al., 2018, Borba et al., 2018, Azarian et al., 
2018, Fettig et al., 2017, Varank et al., 2016, Selvabharathi et al., 2016, Deghles and 
Kurt, 2016, Sekaran et al., 2013) oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Guang 
ve arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışmada yüksek konsantrasyonlarda tuz içeren 
atıksuda elektrooksidasyon prosesi ile KOİ giderimi üzerine çalışmışlardır(Qu et al., 
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2011) . Yapılan bu çalışmada titanyum ve rubinyum elektrotlar kullanılmıştır. Optimum 
şartlarının; akım yoğunluğu 156 mA/cm2, elektrot arası mesafe 1,5 cm, başlangıç pH’ı 
5,0 ve elektroliz süresi 120 dakika olduğu reaktörde KOİ giderim verimi maksimum 
%55.74 olarak tespit edilmiştir. Tuz gibi biyolojik arıtımın yapılamamasına sebep olan 
ve giderimi üzerine çeşitli çalışmaların sürdürüldüğü diğer bir parametre ise ağır 
metallerdir. Deri işleme endüstrisi suları gibi yüksek ağır metal (Cr, Ni vb.) içeren 
sularının, arıtımı gerçekleştirilmeden alıcı ortama ulaştırılması, geri dönüşü olmaksızın 
besin zincirlerine dahil olmalarına ve insan vücudunda yüksek miktarda akümüle 
olmalarına sebep olmaktadır (Babel and Kurniawan, 2004). Bu nedenle ağır metallerin 
atıksulardan uzaklaştırılması büyük önem arz etmektedir. Ağır metal içeren suların 
arıtımında kullanılan en yaygın yöntemler adsorpsiyon (Leung et al., 2000), membran 
filtrasyonu (Kurniawan et al., 2006) ve elektrokimyasal giderimidir (Pedersen, 2003). 
Bu çalışmalara göre elektro-oksidasyon prosesleri hem tuz hem de ağır metal içeriği 
yüksek sularda verimli bir şekilde kullanılabildiğini göstermektedir. 
Literatürde bulunan elektro-kimyasal proseslerden birçoğu deri sanayi ile ilgili yapılan 
çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir teknolojidir.  Buna bir örnek olarak; Varank ve ark. 
(2016) deri sanayisi atıksularında elektrokoagülasyon çalışmasında yüzey yanıt 
yöntemi kullanılarak optimizasyon çalışması yapılmıştır (Varank et al., 2016). Elde 
edilen sonuçlara göre elektro fenton için optimum sonuçlar pH 3,31, reaksiyon zamanı 
5 dakika, akım yoğunluğu 53.72 mA/cm2ve H2O2 dozu 0,14 g/L’da %54,8 COD ve 
%87,3 TSS giderim elde edilirken, elektrokoagülasyon için 40,4 dakika, pH 7,0 ve akım 
yoğunluğu 50,9 mA/cm2’de % 87,3 COD ve %88 TSS giderimi belirlenmiştir. Durmaz 
ve Ciner (2017) deri sanayisi atıksularında elektrokoagülasyon çalışmasında elde 
edilen sonuçlara göre COD ve TSS uzaklaştırmak için optimum akım yoğunluğu 20 
dk’da, pH 6’da 18.9 mA/cm2 ve 22,7 mA/cm2 bulunmuştur (Durmaz and Çiner, 2017). 
Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar elektrokimyasal proseslerin deri işleme endüstrisi 
atıksuları için uygun bir arıtım sistemi olduğunu göstermektedir.  
 
Elekro Fenton prosesi iyileştirilerek günümüzde daha sürdürülebilir bir hal olan Biyo-
elektrofenton prosesi geliştirilmiştir. Biyo-elektrofenton prosesinde aynı zamanda 
hidrojen peroksitin reaktör içerisinde sürdürülebilir üretimi gerçekleştirilir, bu da 
kimyasalın taşıma ve depolama tehlikesini azaltır ve böylece kaza riskini azaltır. Bu 
sürecin gerçekleşmesi ise enzimatik aktivite ile sağlanmaktadır. Bu proseste en çok 
kullanılan enzim glukoz oksidazdır (GOX). Ve sudaki kirletici ile buluşması 
aşağıdaki tepkime oluşmaktadır. 
 
C6H12O6 + H2O+ O2 (→┴GOX ) C6H12O7 + H2O2           (1) 
 
Bununla birlikte Biyo-elektrofenton birçok avantajı ile öne çıkmaktadır. Elektro-fenton 
prosesine kıyasla daha düşük enerji ihtiyacına duyulan proseste, hidrojen peroksit 
kullanımının olmaması maliyetin azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca dışarıdan 
kimyasal kullanılmaması ve çamur oluşturulmaması sebebiyle yeşil ve sürdürülebilir 
çevre ideolojisi için oldukça önem taşımaktadır. Bu proses yapılan literatür 
çalışmalarıyla uygulama açısından da oldukça kolay olduğu bildirilmiştir (Elhami et al., 
2015). Prosesin gerçekleştirileceği reaktör herhangi bir konfigürasyon 
gerektirmemektedir. Örneğin, Elhami ve arkadaşları Biyo-elektrofenton prosesi ile 
boya giderimi çalışmasını bir erlenmayer ve bir manyetik karıştırıcı ile 
gerçekleştirmişlerdir(Elhami et al., 2015). Aynı şekilde Karimi ve arkadaşları başka bir 
boya türünü giderimi üzerine Biyo elektrofenton prosesini 100 mL’lik beher içerisinde 
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çalışmışlardır. Proses üzerine optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilse de kullanılan 
kirleticiler boya ile sınırlı kalmıştır(Karimi et al., 2012). Eskandarian ve arkadaşlarının 
gerçekleştirdiği optimizasyon çalışması yine boya giderimi için olmuş ve şişe 
biyoreaktörün kullanıldığı çalışmada çalkalama ve sıcaklık optimizasyonları 
gerçekleştirilmiştir (Eskandarian et al., 2014). Kahoush vd.(2018) yaptıkları çalışmada 
biyofenton ve biyoelektrofenton çalışmaları incelenmiş ve çalışmada pestisitler başta 
olmak üzere birçok atıksuyun ekonomik ve doğa dostu arıtımı için kullanılmıştır 
(Kahoush et al., 2018). Şu ana kadar deri işleme atıksularına uygulanan biofenton 
çalışmaları bulunmamasına rağmen bu tip atıksular için en azından ön arıtım olarak 
uygulanabilecek bir prosestir. 
 
Literatürde deri endüstrisi atık sularının membran filtrasyonu kullanılarak arıtımı 
üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Crossflow microfiltration (MF), ultrafiltration 
(UF), nanofiltration (NF), reverse osmosis (RO) ve destekli sıvı membranların (SLMs) 
atıksudan krom kazanımının sağlandığı çalışmalar mevcuttur.  Tuzun 
uzaklaştırılmasıyla biyolojik sistemin verimli çalışabileceği ve suyun geri 
kazanılabileceği iddia edilmiştir (Chaudry et al., 1997, Fabiani et al., 1997, Cassano et 
al., 2001, Labanda et al., 2009).  
 
Membran biyoreaktörlerin (MBR) kullanıldığı çalışmalar ise çalışmalarında Aktif çamur 
sisteminden aklime edilmiş karışık bakteriyel kültürler kullanılmıştır.  (Alighardashi et 
al., 2017, Fettig et al., 2017, Goltara et al., 2003, Munz et al., 2008, Umaiyakunjaram 
and Shanmugam, 2016). Deri sanayi atıksularının organik içerikleri oldukça değişiklik 
göstermekle birlikte 2100 mg/L ile 11153 mg/L KOİ aralığına sahiptir (Alemu et al., 
2018, Ganesh et al., 2006, Ganesh et al., 2015, Leta et al., 2004, Munz et al., 2008, 
Schenk et al., 1999, Song et al., 2004). KOİ derişimi yüksek olan atıksularda MBR, bir 
kimyasal prosesle entegre kullanıldığında yüksek organik içerik verimli bir şekilde 
giderilmektedir  (Alighardashi et al., 2017, Fettig et al., 2017, Goltara et al., 2003, Munz 
et al., 2008, Umaiyakunjaram and Shanmugam, 2016). Deri işleme endüstrisinin de 
içinde olduğu yüksek tuz ihtiva eden atıksuların biyolojik yollarla arıtılmaya 
çalıştıklarında mikroorganizmaların parçalandıkları veya aktivitelerini yitirdikleri birçok 
araştırmacı tarafından gözlenmiştir. Tuzlu suların kaldırma kuvveti daha fazla 
olduğundan ve tuzun varlığı protozoa ve ipliksi organizmaların elimine edilmesine 
neden olduğundan aktif çamur ünitelerinde çamurun çökmesini de zorlaşmaktadır 
(Dinçer and Kargı, 1998).  Shungabthi vd. tarafından kurulan hibrit sistem MBR, aktif 
çamur sistemi ve elektrokoagülasyondan oluşmaktadır (Suganthi et al., 2013). Bu 
çalışma literatürde membran sistemlerin kullanıldığı iki hibrit sistemden biri olup,  diğer 
hibrit sistem çalışma olan (Keerthi et al., 2013) tarafından yapılan çalışmada, karışık 
kültür bakterilerin kullanıldığı membran biyoreaktör elektro koagülasyon ile hibrit 
sistem olarak işletildiği bir çalışmadır. Bu çalışmada membran biyoreaktör 7 gün 
boyunca 5 mPa transmembran basıncında işletilmiştir. Hibrit sistemin çalışması 
sonucunda %94 COD ve %100 krom giderimi sağlanmıştır. 
 
SBR teknolojisinin laboratuvar, pilot ve büyük ölçekli arıtma sistemlerinin deri işleme 
atıksularına uygulanması ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır (Farabegoli et al., 2004, 
Ganesh et al., 2015, Murat et al., 2002, Murat et al., 2006). 
 
Deri işleme endüstrisi atıksularının organik madde giderimi ve suyun yeniden 
kullanılması üzerine biyolojik prosesler genel olarak aktif çamur sistemi ve bu sistemin 
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modifikasyonları kullanılmaktadır. Membran sistemlerde MBR uygulamalarının olduğu 
çalışmalarda yüksek giderim görünse de çalışmada kullanılan atıksuyun KOİ değerleri 
yaklaşık 9500-13515 mg /L aralığındadır (Lujan-Facundo et al., 2018). Biyolojik 
arıtmanın mutlak olduğu şartlarda ise kullanılan mikroorganizmaların tuza 
adaptasyonu sağlansa da konsantrasyonda oluşan herhangi bir ufak değişiklik, bu 
adaptasyonu hızlı bir şekilde etkilemekte ve sistem veriminin düşmesini neden 
olmaktadır. Bu nedenle yüksek tuzluluk içeren atıksuların arıtımında fiziko-kimyasal 
arıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır (ör. Buharlaştırma, 
koagülasyon/flokülasyon, iyon değiştirme metodu ve membran ayırma prosesleri). 
Ancak bakteriyel türlerden farklı olarak fungusun kullanıldığı birkaç yayın 
bulunmaktadır (Cavalcanti et al., 2018, Reya et al., 2013, Dayanandan et al., 2013, 
Srivastava and Thakur, 2006). Küf mantarları yüksek tuz ve ağır metal içeriğine sahip 
atıksuların arıtımında oldukça başarılı olduğu belirlenmiştir(Sepehr et al., 2012, 
Sharma and Malaviya, 2016, Srivastava and Thakur, 2006). Literatürde deri endüstrisi 
atık sularının arıtımı için Küf mantarlarının (Fungus) kullanıldığı erlen aşamasında 
(süspanse sistem) birçok çalışma mevcuttur (Keerthi et al., 2013, Reya et al., 2013, 
Srivastava and Thakur, 2006) ve bu çalışmalar deri endüstrisi atıksularının küf 
mantarlar kullanılarak arıtılabileceğini göstermektedir. Sepehr ve ark.(2012) 
Aspergillus oryzae kullanılarak deri sanayisi atıksularından krom giderim çalışmasında 
maksimum büyüme pH 3,3 de sağlanırken krom giderim verimi %94.2 olarak 
belirlenmiştir(Sepehr et al., 2012, Sepehr et al., 2014). Sharma ve Malaviya (2013) 
tarafından deri sanayisi atıksularında Aspergillus niger ile yapılan giderim 
çalışmasında % 81,58 COD ve  %  62.21 renk giderimi 6 günlük inkübasyon sonucunda 
elde edilmiştir (Sharma and Malaviya, 2016) . Fungal biyoreaktörlerde kullanılan 
funguslar atıksu arıtımında kullanılan bakterilere göre ekstrem ortam koşullarına 
(tuzluluk, pH, yüksek organik içerik, toksik içerik, vb.) daha dayanıklıdırlar ve doğadaki 
doğal parçalanma süreçlerinde önemli rol alırlar. Beyaz çürükçül funguslar atıksuyun 
tuz ve diğer kimyasal içeriği nedeniyle atıksu arıtımında yetenekli değilken küf 
funguslarından özellikle Aspergillus niger ve Aspergillus oryzae deri işleme endüstrisi 
atıksuyu gibi ksenobiyotik içeriğe sahip ekstrem atıksularda hayatta kalabilmekte ve 
organik madde giderimde oldukça başarılı olmaktadır. Bu durum MBR çalışmlarında 
fungusun özellikle küf mantarlarının rahatlıkla kullanılabileceği açıkça görülmektedir. 
Ancak şu anda bu konuda yayın bulunmamaktadır.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Deri işleme atıksularının arıtılması ve atıksuyun geri kazanılması üzerine 
çalışmalar değerlendirilmiştir. Son 20 yıldır bu konuda yürütülen araştırmalar bu 
atıksuyun yeni teknolojilerle daha iyi arıtılabileceğini göstermiştir. Deri işleme 
atıksularının arıtılmasında son yıllarda elektrokoagülasyonun biyolojik (MBR gibi) 
sistemlerin entegre sistem olarak kullanıldığı sistemler yaygın olarak uygulanmaya 
başlamıştır. Bu konuda makale yazarlarını çalışmaları devam etmekte olup bu konuda 
proje ve yayın çalışmaları bulunmaktadır.  
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Abstract: The general purpose of this study is to investigate the pre-service 
teachers' awareness on climate change in terms of their demographic 
characteristics (their gender, whether they have had any course on environment 
and whether they participate in an environmental event or not). Survey method was 
used as a research method in the study. The research group of the study 
constituted 250 teacher candidates who were studying at different departments of 
the Faculty of Education at Niğde Omer Halisdemir University. In order to collect 
data, ‘awareness scale towards to climate change’ developed by researchers and 
applied to teacher candidates. The results of the analysis are based on the mean 
scores of pre-service teachers about their awareness on climate change, There is 
a significant difference between pre-service teachers' awareness of climate change 
awareness and gender (t (248) = 3.1 p <0.05). In the study, a significant difference 
was found in favor of female teacher candidates' awareness of climate change.  

Keywords: Awareness, climate change, teacher candidates, education. 

 
1. Giriş 
 
İklim, bir yerdeki hava koşullarının 30 veya daha fazla yıldan uzun bir süredeki verilerin 
ortalamasıdır. İklim oldukça geniş çaplı bir kavram olup doğa koşulları içinde değişmesi 
ise oldukça zordur. Günümüzde ortaya çıkan iklim değişikliği kavramı ise, uzun yıllar 
boyunca belli bir düzende devam eden iklim koşullarının farkedilir şekilde değişmesidir. 
Sanayi devriminin ardından insanların doğayı bilinçsizce kullanması sonucu ortaya 
çıkan sıcaklık artışının etkisiyle iklim koşullarında dahil tüm doğal çevrede değişimler 
oluşmuştur (Vural, 2018; Demirci,2015) 
 
Dünyada yaşayan canlılar arasında, içinde bulunduğu doğal çevreye uyum sağlamak 
yerine hayat standartlarını yükseltmek için yaşadığı çevreyi kendine göre şekillendiren 
tek varlık insanoğludur. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve son zamanlarda hızlı bir 
ivme kazanması sonucu, insanoğlunun kaygısı daha da artmış, bu kaygıya dünyadaki 
anlamsız nüfus artışı ve tüketim çılgınlığı da eklenmiş, sonuçta yapay çevrenin doğal 
çevre üzerindeki yıkıcı etkisi küresel bir hal almaya başlamıştır. 
 
Birçok ülke tarafından doğanın iklim değişikliği faktöründen etkilenmeden kendi düzeni 
içerinde devam edebilmesi için iklim değişikliğini önleme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin ilk sırasında ise toplumların bilgilenmesi yer 
almaktadır. İklim değişikliğini önleme faaliyetlerinin ilk sırasında toplumların 
bilgilendirilmesi önleminin yer almasının nedeni iklim değişikliğine yönelik farkındalığı 
yüksek bireyler yetiştirilmek istenmesidir (Uysal-Oğuz, 2010). Bu amaçla okulöncesi 
eğitimden yüksek öğretime kadar birçok dersin içerisinde iklim değişikliği konusu 
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entegre edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, gelecek nesllerin mimarları olacak 
öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarını etkilemesi muhtemel 
demografik özellikler incelenmiştir. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının sosyo demografik 
özellikleri bakımından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada yöntem 
olarak tarama modeli kullanılmıştır (Borg ve Gall, 1989; Breakwell, Hammond ve Fife-
Schaw, 1995; van Peer, Hakemulder ve Zyngier, 2012) Araştırma, 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında gerçekleştirilmiş ve iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeyi bağımlı 
değişken olarak ele alınmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise cinsiyet, çevre 
konusunda ders alma durumu ve çevre konusunda bir etkinliğe katılma durumu 
şeklindedir. Araştırma sırasında gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir. 
 

- Araştırma verileri, 2017-2018 öğretim yılının bahar döneminde, gerçekleştirilmiştir. 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm bölüm ve anabilim 
dallarında yürütülen çalışmada, veri toplama aracı 2017-2018 eğitim öğretim yılının 
güz döneminde 8 haftalık bir sürede uygulanmış ve her uygulamada katılımcılara 
gerekli açıklamalar yapılmıştır.  
 

- Tamamen gönüllülük esasına dayanan uygulama sürecinde, ilgili bölüm ve 
anabilim dallarında toplam 250 öğretmen adayına ulaşılmıştır. 
 

- Araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği, 250 
öğrencinin iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği puan ortalama, medyan, 
standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri ile histogram ve normal ihtimal (Q-Q 
plot) grafikleri incelenerek belirlenmiştir. 
 

- Ardından, t-testi analiz yöntemleri uygulanmıştır. 
 
3. Bulgular 
 
Araştırmanın genel problemi ‘Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik 
farkındalık düzeyleri onların cinsiyetlerine, çevreyle ilgili ders alıp almadıklarına ve 
çevreyle ilgili bir etkinliğe katılıp katılmadıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir?’ biçiminde oluşturulmuştur. Bu araştırma sorusuna ait verilerin analizleri 
sonucunda elde edilen değerler, Tablo 1’te verilmiştir. 

 
Tablo 1. Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık puan 

ortalamalarının cinsiyetlerine göre t-test analiz sonuçları 
 

ÇF-Cinsiyet N X  S sd t p 
Kadın 166 31.27 4.1 

248 3.11 p<.05 
Erkek  84 29.30 5.6 

 
Tablo 1 incelendiğinde,  öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik 
farkındalıklarına yönelik puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir (t(248)= 3.1 p < 0,05). Kadın ve erkek öğretmen adaylarının, iklim 
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değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği aritmetik ortalamaları dikkate alındığında, erkek 
öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği puanlarının 
ortalaması = 39.30 iken bu değer kadın öğretmen adaylarında   = 31.27 olarak 
hesaplanmıştır. Böylelikle, öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık 
puan ortalamaları incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının ortalama puanları erkek 
adayların puanlarından yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kadın 
öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıkları lehine anlamlı farklılık 
bulunmuştur 
 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık puanlarının 
onların çevre konusunda ders alma durumlarına göre t-test analiz sonuçları 

 

ÇF-Ders alma N X  S sd t p 

Evet 112 31.64 5.4 
248 3.2 

.002 
p<.05 Hayır 138 29.77 4.0 

 
Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık 
puan ortalamaları çevre konusuyla ilgili bir ders alıp almama durumlarına (t(248)= 2.0, 
p < 0,05) göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Çevre konusunda ders alan 
öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik farkındalıkları daha yüksektir. Diğer öğrenciler 
ise iklim değişikliği konusu gibi çevre konularını coğrafya, biyoloji veya kimya gibi 
dersler içerisine gömülü olarak almaktadır.  
 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık puanlarının 
çevre konusunda herhangi bir etkinliğe katılma durumlarına göre t-test analiz 

sonuçları 
 

ÇF-Etkinliklere 
katılma 

N X  S sd t p 

Evet 122 30.82 5.1 
248 .69 

.488 
P<.05 Hayır 128 30.40 4.3 

 
Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının çevre etkinliklerine katılma durumlarına 
göre iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeyleri incelendiğinde ise daha önceki 

dönemde çevre konusunda herhangi bir etkinliğe katılan öğretmen adayları ( X  = 

30.82) ile herhangi bir çevre etkinliğine katılmayan adaylar ( X = 30.40) arasında çevre 
etkinliğine katılan adaylar lehine (t(248)=3.2, p< 0.05) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

 
4. Sonuçlar 

 
Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının sosyo demografik 
özelikleri bakımından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ‘İklim değişikliğine yönelik Farkındalık Ölçeği’ ve öğretmen 
adaylarının sosyo demografik özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından 
geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölüm ve anabilim dallarında 
öğrenim gören 250 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışmada, belirlenen araştırma 
problemleri çerçevesinde t-testi analiz yöntemleri sonucunda sonuçlar elde edilmiştir.  
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Araştırma sonucunda, eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyo- demografik özelliklerinden 
çevre konusunda cinsiyet, ders alma, çevre konusunda herhangi bir etkinliğe katılma 
durumlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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Özet: Günümüzde sera gazı emisyonlarındaki artış özellikle sanayi devriminden 
sonra dünyadaki doğal atmosfer koşullarının değişimine neden olmuştur. 
Atmosferde sera gazlarının artarak birikmesi, dünyada yüzey sıcaklıklarının 
artmasına neden olmaktadır. Yüzey sıcaklıklarında 19. yüzyılın sonlarında 
başlayan ısınma, 1980’li yıllardan sonra daha da belirginleşerek, hemen her yıl bir 
önceki yıla göre daha sıcak olmak üzere, küresel sıcaklık rekorları kırmıştır.  
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin senaryoları; iklim değişikliği 
bilimi konusundaki bilgi düzeyine ilişkin kapsamlı inceleme hazırlamak ve tavsiyeler 
bildirmek, iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik etkilerini belirleyerek müdahale 
stratejilerini bildirir. Bu çalışma Dünya ve Türkiye’deki sera gazlarının artmasına 
bağlı olarak meydana gelen küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunların sonucu 
olarak yerkürenin giderek ısınmasını ve canlı hayatının tehlike altına girmesini, 
bunların sonucunda alınabilecek tedbirler, müdahale stratejilerini belirli zaman 
aralıklarında yayınlanan iklim senaryoları sayesinde iklim değişikliğinin hangi 
seviyede olduğunu görmemizi sağlayan bir çalışmadır. 

Keywords: İklim değişikliği, IPCC, Küresel Isınma, İklim senaryosu.  

 

 
1. LİTERATÜR 
 
Günümüzden uluslararası ölçekte çözülmeyi bekleyen en önemli çevre problemlerinin 
başında iklim değişikliği konusu gelmektedir. İklim değişikliği atmosferde doğal olarak 
bulunan sera etkisinin dengesinin bozulması ile başlamıştır. Güneşten gelen ışınları 
bulut ve yeryüzü tarafından yansıtılarak atmosferde bulunan su buharı, karbondioksit, 
metan gibi bazı gazlar güneşten gelen ve yansıyan bu ışınları tutarlar ve dünyanın 
ısınmasını sağlarlar. Bu duruma sera etkisi denilmektedir. Dünyada sera etkisine 
neden olan gazların; %36-70’i su buharı, %9-26’sı CO2, %4-9 metan, %3-7’si ozondur. 
Son yıllarda atmosferdeki sera gazlarında önemli derecede artış meydana gelmiştir. 
Bunun sebeplerine bakıldığında; büyük ölçüde karbondioksit ve diğer sera gazlarının 
atmosfere salınması, orman yangınları sonucu arazilerin yok olması, fosil yakıt 
artmasıdır. Bunlar neticesinde küresel ısınmayı da etkilemektedir. Atmosfere salınan 
gazlar sonucu oluşan sera etkisinin neden olduğu ve yıl boyunca dünya üzerinde 
ölçülen sıcaklıklarda artışın meydana gelmesine küresel ısınma denir. Sanayi Devrimi 
ile beraber atmosferde birikmeye başlayan başta CO2 olmak üzere, öteki sera 
gazlarının (metan –CH4, azot oksit – N2O ve floraklora karbonlar –CFC5, vb.) yerden 
verilen uzun dalgalı ışınları tutması nedeniyle ortalama yüzey sıcaklıklarında belirgin 
bir artma eğilimi gözlenmektedir. Nitekim son yüzyılda küresel sıcaklıkta 0,8 °C’lik bir 
artış olmuştur. (URL 1) 
 
Yapılan çalışmalar, geçen yüzyılın sonlarında atmosfere yılda verilen karbondioksit 
miktarının ortalama 355 ppm olduğunu, içinde bulunduğumuz yüzyılda bunun 
değerinin iki katına çıkabileceğini göstermektedir. Birçok matematiksel iklim model 
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sonuçları CO2 miktarındaki bu iki kat artışın 2050 yıllarında küresel sıcaklıkta ortalama 
olarak 1,5 ile 4,5 derece arasında bir sıcaklık artışına neden olacağını ortaya 
koymaktadır. Ancak bu tür çalışmalarda bazı belirsizlikler de ortaya çıkmaktadır 
Karbondioksit artışına, fosil yakacak kullanımından çok, orman tahribatları temel 
neden olarak gösterilse de, karbondioksit miktarı tahmin edilenden daha az, dolayısıyla 
küresel ısınmanın değeri de daha düşük olacaktır (Ahrens D, C, 1994). Buna karşılık 
şekilde atmosferde az bulunan metan (CH4), azot oksit (N2O) ve flora klora karbon 
(CFC5) gibi kızıl ötesi radyasyonu emen gazların gelecek yüzyıldaki 
konsantrasyonlarını da eklemek gerekir. Çünkü bunlar, daha önce açıklandığı gibi 
karbondioksit ile beraber atmosferin sera etkisini belirleyen gazlardır. 
 
İklim değişikliği, karşılaştırılabilir zaman diliminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek 
olarak doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan 
faaliyetleri sonucu iklimde oluşan değişiklik olarak tanımlanmaktadır. Yüzey 
sıcaklıklarında 19. yüzyılın sonlarında başlayan ısınma, 1980’li yıllardan sonra daha 
da belirginleşerek, hemen her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olmak üzere, küresel 
sıcaklık rekorları kırmıştır. Yüksek sıcaklık rekorunun en sonuncusu, 1998 yılında 
kırılmış, 1998 hem küresel ortalama hem de kuzey ve güney yarımkürelerin 
ortalamaları açısından, 1860 yılından beri yaşanan en sıcak yıl olmuştur (Türkeş vd., 
2000, s. 2-3). 
 
Bu çalışmada IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) yayınlamış olduğu iklim 
değişikliğine dair senaryolar, özel emisyon ile ilgili senaryolara yer verilmiştir. IPCC’nin 
üç çalışma grubu tarafından yapmış olduğu araştırma ve değerlendirmeler neticesinde 
ortaya çıkan bu raporlar tüm Dünya için iklim değişikliği ile ilgili bilgilere yer vermekte 
ve gelecek için insanları ve çevreyi ne gibi zararların beklediğini, sera gazlarını azaltıcı 
etkilere yer vermektedir. 
 
2. İKLİM SENARYOLARI  
 
2.1 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli  
 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Birleşmiş Milletlerin iki örgütü olan 
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini 
değerlendirmek, mevcut bilimsel bilgilere dayalı olarak iklim değişikliğinin tüm 
yönleriyle ilgili değerlendirmeler hazırlamak, gerçekçi tepki stratejileri formüle etmek 
için üzere kurulmuştur. IPCC’nin görevi; iklim değişikliği bilimi konusundaki bilgi 
düzeyine ilişkin kapsamlı inceleme hazırlamak ve tavsiyeler bildirmek, iklim 
değişikliğinin sosyal ve ekonomik etkilerini belirleyerek müdahale stratejileri 
geliştirmektir.  
 
IPCC, daha önce iklim ile ilgili yayınlanmış bilimsel yayınları gözden geçirerek 
değerlendirmeye alır, en önemli noktaları vurgulayarak bulgularını değerlendirme 
raporları aracılığıyla herkese açık şekilde paylaşır. Her 5-7 yılda bir değerlendirme 
raporları yayınlanır. İlk değerlendirme raporu 1990 yılında (FAR), ikinci 1996 yılında 
(SAR), üçüncü 2001 yılında (TAR), dördüncü 2007 yılında (AR4), beşinci Eylül 2013-
Eylül 2014 tarihleri arasında (AR5) yayımlanmıştır. Beşinci değerlendirme raporu 4 
parçada bölümler şeklinde yayımlanmıştır. IPCC’ye katılım WMO ve Birleşmiş 
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Milletlerin tüm üye ülkelerine açıktır. Şu an 195 üyesi bulunmaktadır. Üye ülkelerin 
temsilcilerinden oluşan panel, genel oturumlarda toplanarak büyük kararlar verir. 
IPCC çalışması üç Çalışma Grubu, Görev Gücü ve Görev Grubu arasında 
paylaşılmaktadır. Her Çalışma Grubunun ve Görev Gücünün faaliyetleri, Teknik 
Destek Birimi (TSU) tarafından koordine edilir ve idare edilir. IPCC Çalışma Grubu I 
(WG I), iklim sisteminin ve iklim değişikliğinin fiziksel bilimsel yönlerini değerlendirir. 
IPCC Çalışma Grubu II (WG II), sosyo-ekonomik ve doğal sistemlerin iklim değişikliği, 
iklim değişikliğinin olumsuz ve olumlu sonuçları ve bu iklim değişikliğine uyum sağlama 
seçeneklerine karşı savunmasızlığını değerlendirmektedir. IPCC Çalışma Grubu III 
(WG III), sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması veya önlenmesi yoluyla iklim 
değişikliğinin hafifletilmesine yönelik seçenekleri değerlendirir ve onları atmosferden 
uzaklaştıran faaliyetleri geliştirir.  
 
2.2 IPCC Senaryoları 
 
IPCC Senaryoları; iklim değişikliği bilimi konusundaki bilgi düzeyine ilişkin kapsamlı 
inceleme hazırlamak ve tavsiyeler bildirmek, iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik 
etkilerini belirleyerek müdahale stratejilerini bildirir. IPCC, daha önce iklim ile ilgili 
yayınlanmış bilimsel yayınları gözden geçirerek değerlendirmeye alır, en önemli 
noktaları vurgulayarak bulgularını değerlendirme raporları aracılığıyla herkese açık 
şekilde paylaşır. IPCC senaryolarına bakacak olursak; 1990 yılında birinci rapor FAR, 
1996 yılında ikinci rapor SAR, 2001 yılında üçüncü rapor TAR, 2007 yılında dördüncü 
rapor AR4 ve Eylül 2013-Eylül 2014 arası beşinci rapor AR5 yayınlanmıştır. 
 
3. İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ  
 
Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak 
görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biridir. Doğal 
olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, parçalanmış bir topografyaya sahip 
bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim 
değişikliğinden farklı biçimde ve değişik derecelerde etkilenecektir. Örneğin sıcaklık 
artışından daha çok çölleşme tehdidi altındaki kurak ve yarı kurak bölgelerle yeterli 
suya sahip olmayan yarı nemli bölgeler etkilenecektir. İklim değişikliği su kaynakları, 
biyolojik çeşitlilik, doğal afet, halk ve çevre sağlığı gibi alanları etkilemektedir. Çünkü 
iklim değişikliği, sosyal-ekonomik sektör, canlı yaşamı ile doğrudan ilişkilidir (IPPC 
2007).  
 
Yağış rejiminin değişmesi ile su sıkıntısı yaşanması veya sellerin meydana gelmesi, 
kıyı bölgelerin zarar görmesi, yaz mevsiminde yağışların azalması, çölleşmenin 
artması, sıcaklık değişimlerine bağlı olarak tarım üretiminin olumsuz etkilenmesi, 
yüzey sularında azalmaların meydana gelmesi, ekosistem ve hassas türlerin yok 
olması veya tehlike altına girmesi, orman yangınlarının artması gibi olumsuz 
etkilenmeler beklenilmektedir. (Türkeş 1998). Şekil 1’de de görüleceği gibi içinde 
bulunduğumuz yüzyılın son 30 yılı için ECHAM5 küresel iklim modelinin A2 senaryosu 
ile çalıştırılmış çıktılarının bir bölgesel iklim modeli kullanılarak dinamik olarak Türkiye 
ve civarına ölçeği küçültülmüş yüksek çözünürlüklü (27km) iklim değişikliği 
projeksiyonlarını göstermektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi Türkiye’nin güney ve 
batı kısımları için gelecekte önemli oranlarda yağış azalması simüle edilmektedir. Bu 
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durum farklı modellere ait benzer şekilde elde edilmiş projeksiyonlarda da ortaya 
çıkmaktadır. 

 
Şekil 1. Türkiye için dinamik ölçek küçültme tekniği ile elde edilmiş ECHAM5 küresel 
iklim modeli A2 senaryo simülasyonu (a) yağış ve (b) sıcaklık değişimi haritaları (Bu 

değişimler 2070-2099 döneminin 1961-1990 döneminden olan farkını 
yansıtmaktadır.) 

 
Türkiye’de, uzun yıllar yağış ortalaması 631 mm iken, yağış miktarı, 1999 yılında %15 
oranında, 2000 yılında ise %7 oranında azalmıştır. Yağış miktarında meydana gelen 
bu azalışlar ve yağış rejimindeki sapmalar, tarımsal üretimi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrıca, kuraklığa neden olan şartların devam etmesi hâlinde, gelecek 
yıllarda suyla ilgili daha büyük sıkıntılar meydana gelebilecektir (Türkeş, 1999). Suyun 
tarımdaki vazgeçilmez önemi nedeniyle, temiz su sıkıntısı pek çok bölgede, tarımsal 
üretimin karşısındaki en büyük kaynak kısıtlaması hâline gelmiştir. Nitekim, ülkemizin 
bazı önemli hububat üretim merkezlerinde, ürün kayıplarının % 40- 50 oranına ulaştığı 
gözlenmektedir (Tagem, 2001). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu iklim değişikliklerinin, tarım üzerindeki etkileri 
panelinde, kuraklığın etkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Tagem, 2001). 
 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru, Türkiye’de sıcaklıkların 2 ile 6 derece 
arasında yükseleceğini, en küçük artışın kış mevsiminde ve en yüksek artışın yaz 
mevsiminde olacağını öngörmüştür. Bu çalışmaya göre, özellikle Fırat ve Dicle gibi 
büyük nehirlerimizi besleyen Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kar örtüsünde sıcaklık 
artışından dolayı meydana gelecek azalma, yüzey akışında önemli mevsimsel 
değişikliklere neden olacaktır. Kar erime döneminde ise daha az birikmiş kar 
olacağından, daha az yüzey akışı meydana gelecektir. Bu nedenle nehirlerdeki akış 
rejimi değişecek, kış aylarında debiler yükselirken, ilkbahar aylarında düşecektir 
(Bozkurt ve diğ., 2010). 
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Tablo 1’de gösterildiği gibi Kuraklık etkileri ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere 
üç gruba ayrılabilir. 
 

Tablo 1. İklim değişikliği sonucu beklenen kuraklığın etkileri 
 

Ekonomik Etkiler Çevresel Etkiler Sosyal Etkiler 

a) Üründe kayıp  
b) Böcek istilâsı  
c) Bitki hastalıkları  
d) Ürün kalitesinde düşüklük  
e) Hayvancılıkta kayıp  
f) Otlakların verimliliğinin 
azalması  
g) Hayvanlar için su ve besin 
temin edilememesi  
h) Orman ürünlerinde kayıplar  
i) Orman yangınları   
j) Ağaç hastalıkları  
k) Böcek istilâsı  
l) Orman alanlarının 
verimliliğinin azalması  
m) Su ürünlerinde kayıp 
n) Ulusal büyümede kayıp, 
ekonomik gelişmede gecikme  
o) Yiyecek üretiminde düşüş, 
yiyecek stoklarında azalma  
p) Finanssal kaynak bulmada 
zorluk kredi riski  
q) Yeni ve ilâve su kaynaklarının 
geliştirilmesindeki pahalılık  
r) Çiftçi gelirlerinde kayıplar  
 

a) Toprakta ki su ve rüzgâr 
erozyonu  
b) Bitki alanlarının zarara 
uğraması  
c)Su kalitesinin bozulması  
d) Hayvanların doğal yaşam 
alanlarının daralması  
 

a) Sosyal huzursuzluk 
b) Göç olaylarında 
artış  
c) Yoksullukta artış  
d) Yiyecek kıtlığı  
 

 
Su Havzaları ve Sulama Potansiyeli 
 
Türkiye, su kaynakları açısından Ortadoğu ülkelerine göre zengin ancak Avrupa 
ülkelerine göre fakirdir. Birleşmiş Milletler’in hazırladığı Su Raporuna göre; 2005 
yılından itibaren Türkiye kuraklığın baş göstereceği ülkelerden biri olabilir. Yılda ancak 
35-40 bin hektar alanı sulamaya açabilecek bir yatırım hızının bulunması teknik olarak 
sulanabilecek 8.5 milyon ha. Alan karşısında son derece yatırım hızının düşük 
olduğunun göstergesidir. Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye, su kaynaklarını 
korumadaki başarısızlığının yanı sıra, küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki 
etkilerinden ötürü de kuraklık tehdidinin her geçen gün daha ciddi bir hal almasına tanık 
oluyor. Türkiye’de yirmi yıllık kuraklık haritaları, yağışlarda bir azalma ve kuraklıkta bir 
artışı göstermektedir. Bunun en büyük nedeni küresel ısınmaya bağlı olarak dünya 
çapında faaliyet gösteren faktörlerdir. (APAK, 2007) 
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Tablo 2. Akarsu havzalarına göre yıllık ortalama su potansiyeli (Samsun İl Tarım 
Mdr, 2008) 

 

 
 

Türkiye’de Sektörel Su Kullanımı 
 
Çizelge 1.1.’de görüldüğü üzere ülkemizde Teknik ve ekonomik şartlar çerçevesinde 
kullanılabilir 112 milyar m3 suyun 40.1 milyar m3‘ü yani %36’sı  kullanılmaktadır. 2004 
yılı verilerine göre Sulama suyu, içme suyu ve sanayide kullanılan su olmak üzere 
ülkesel toplam su tüketimimiz 40.1 milyar m3 olmuştur. Ülkemizin teknik ve ekonomik 
olarak sulanabilir arazi miktarı 4.900.000 ha olduğu hesabıyla hektar Başına Su 
Sarfiyatı 6040 m3‘tür. 
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Tablo 2. Türkiye’de sektörel su kullanımı (Samsun İl Tarım Mdr, 2008) 
 

Sektör Su Kullanımı (milyar m3) %Değişim 

2004 % 2023 % 
Sulama suyu 29,6 74 72 65 243 
İçme Suyu 6,2 15 18 15 290 
Sanayi 4,3 11 22 20 530 
Toplam 40,1 100 112 100  
Sulanan Alan (milyon hektar) 
2004 2023 %Değişim 
4,9 8,5 70 

 
Ülkemizin 2023 hedeflerinde teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar m3  
suyun tamamının sektörlere kazandırılması hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar 
kullanılabilir suyun tamamının tarımsal üretime kazandırılması durumunda, ülkemizde 
kuraklık riskinin azalacağı öngörülmektedir. 
 
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi  
 
Ülkemiz, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kapsamında, konumu itibarıyla özel bir 
noktada bulunmaktadır. Türkiye bir anlamda etkilenen ülkelerden sayılmakta, ancak 
diğer taraftan gelir ve gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, yardım alacak ülkeler 
sınıfında yer almamaktadır. Bunun anlamı; ülkemizdeki çölleşme ile ilgili sorunların 
giderilmesi için büyük ölçüde öz kaynaklara başvurulması ve ülkemizdeki mevcut bilgi 
birikimi ve deneyimin önce ülke içindeki sorunların ve daha sonra da etkilenen diğer 
ülkelerdeki sorunların çözümünde kullanılmasıdır. 
 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
 
Türkiye, 4990 sayılı kanun ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni onaylamış; 
Sözleşmenin yasal olarak bağlayıcı bir eki niteliğindeki Kyoto Protokolü’nü ise henüz 
onaylamamıştır. ABD’nin de imzalamadığı protokol, Rusya’nın 2004 yılında 
onaylaması ile yeterli ülke sayısına ulaşılmış ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye, gelişmekte olan ülkelerle birlikte, sera gazlarından gelişmiş ülkelerin sorumlu 
olduklarını, dolayısıyla gerekli önlemleri önce onların alması gerektiğini vurgulayarak, 
teknolojik alanda gelişmelerini duraklama durumuna getirebilecek olan bu stratejiye 
taraftar olmamıştır. AB’nin 21 Mart 1993 tarihinde gerekli onay işlemlerini 
tamamlayarak Sözleşme ’ye ve eklerine taraf olması karşısında, Türkiye‘nin AB‘ye 
aday ülkelerden biri olarak iklim değişikliğini önleme alanında kendi yasal çerçevesini 
Topluluk ile uyumlaştırması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin iklim politikaları 
ile ilgili Ulusal Eylem Plânı teknik bir komisyon tarafından hazırlanmaktadır.  
 
IPPC raporları ve Türkiye’nin günümüzdeki durumuna göre önümüzdeki dönemde 
Türkiye’yi bekleyen sonuçlar ve TBMM Küresel Isınma Komisyonu'na sunduğu 
"Türkiye'yi ne bekliyor?" raporuna göre; Türkiye'de denizler ve sıcaklıklar yükselmesi, 
Taşkın, sel ve erozyonlar artması tahmin edilmektedir.  Buna göre 1901 ile 2000 yılları 
arasında sıcaklık 2 derece arttı. Yağışlar ortalama yüzde 10 düşüş gösterdi. 2030'da 
Türkiye kurak ve sıcak bir iklimin etkisine girecek. Sıcaklıklar kışın 2, yazında 2-3 
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derece artacak. İstanbul başta, büyük kentlerde yazın gece sıcaklıkları yükselecek 
2071 ile 2100 yılları arasında Samsun-Adana hattının batısı 3-4 derece, doğusu ise 4-
5 derece ısınacak. Türk karasuları 12 - 18 cm. yükselecek, sahil kentlerinde taşkınlar 
ortaya çıkacak, bu da haritayı değiştirecektir. 
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Özet: Bu çalışmada, Niğde ilinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri üretim 
tesisinde oluşan peyniraltı suyunun membran prosesleriyle ön arıtım performansı 
değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmalara başlamadan önce, süt endüstrisinden 
gelen ham peyniraltı suyunun KOİ, iletkenlik, pH ve AKM parametre değerleri 
belirlenmiştir. Peyniraltı suyu numuneleri için vakum filtrasyonu ve sonlu filtrasyon 
sistemleri kullanılarak ön arıtma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ön arıtım 
çalışmalarının ultrafiltrasyon deneylerinde SEPA CF sonlu filtrasyon sistemi 
kullanılmış ve UF 50.000Da ve 20.000Da, 10.000Da membranların performansları 
değerlendirilmiştir.. Deneyde 2-3 bar arası basınç uygulanmıştır. UF deneylerinde, 
0,45μm ve 1,2μm mikrofiltrasyon membranlardan süzülen peyniraltı suyu örnekleri 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, peyniraltı suyu için ön 
arıtımda 0,45μm membran kullanıldığında; 50.000Da UF’da KOİ giderimi %26 ve 
10.000Da UF’da KOİ giderimi %53 olmuştur. Ön arıtımda 1,2μm filtre 
kullanıldığında; 50.000Da UF ile KOİ giderimi %44 ve 20.000Da UF membran ile 
ise KOİ giderimi %48 sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ön arıtım, peynir altı suyu, süt endüstrisi, ultrafiltrasyon. 

 

 

1. Giriş 
 
Süt endüstrisi genellikle birçok ülkede en büyük gıda işleme atıksu kaynağı olarak 
kabul edilir. Süt endüstrisinde su, temizlik, sanitasyon, ısıtma, soğutma ve yer yıkama 
işlemlerinde kullanıldığı için endüstrinin suya olan ihtiyacı da çok büyüktür (Sarkar vd., 
2006; Farizoğlu ve Uzuner, 2011). Süt işleme endüstrisindeki atıklar, proteinler, 
karbonhidratlar ve lipidler, yüksek BOİ ve KOİ gibi yüksek konsantrasyonda organik 
madde ve yüksek konsantrasyonda askıda katı madde ve askıda yağ gres 
içermektedir. Bunların tümü, çevre sorunlarını önlemek veya en aza indirmek için özel 
arıtma işlemleri gerektirmektedir. Süt endüstrisi, farklı ürünlerin üretim döngülerindeki 
süreksizlikle ilgili olarak atıksu debisinde geniş dalgalanmalarla da karakterize edilir 
(Britz vd., 1992). Süt atıksularının hacim ve debi, ayrıca pH ve askıda katı madde (SS) 
içeriği bakımından oldukça değişken olması, etkili bir atık su arıtma rejiminin 
seçilmesini zorlaştırmaktadır (Demirel vd., 2005). 
 
Peynir altı suyu; beyaz peynir, kaşar peyniri gibi peynir üretimleri sırasında pıhtının 
parçalanması ve baskıya alınması süreçlerinde oluşur. Peynir altı suları kompleks ve 
kirlilik yükü fazla olan arıtılması güç atıksulardır (Sabuncu, 2014). Süt endüstrisi 
atıksuları fiziksel-kimyasal ve biyolojik metodlar ile arıtılabilirler. Fiziksel-kimyasal 
proseslerde kullanılan kimyasal madde maliyetlerinin yüksekliği ve çözünmüş KOİ 
gideriminin az olması, biyolojik proseslerin tercihine yol açmaktadır (Vidal vd., 2000; 
Demirel vd., 2005). Süt endüstrisi atıksularının arıtımında uygulanan yöntemler; katı 
maddelerin ve yağların birincil arıtım teknikleri ile giderilmesini, organik madde ve 
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nütrientlerin ikincil arıtım teknikleri ile giderilmesini ve üçüncül arıtım teknikleri ile 
atıksuların yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması ve istenilen maddelerin kazanılması 
ve giderimini içermektedir (Kumar vd., 2015; Zinadini vd., 2015). Bu alanda, atık su 
arıtımı ve yeniden kullanımı için umut vaat eden teknolojilerden biri membran ayırma 
teknolojisidir. Membranlar, seçici olarak ayırma sağlamaları ve uygulama basitliği 
nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Kılıç, 2006; Bortoluzzi vd., 2017).  
 

Bu çalışmada, Niğde ilinde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri üretim tesisinde 
oluşan peyniraltı suyunun membran prosesleriyle ön arıtım performansı membran 
filtrasyon sistemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.  
 

2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Deneysel Analizler 
 
Deneysel çalışmalara başlamadan önce, süt endüstrisinden gelen ham peyniraltı suyu 
KOİ (mg/l), pH, iletkenlik (mS/cm), AKM (mg/l), yağ (mg/l) parametreleri ile karakterize 
edilmiştir. 
 
2.2. Membranlar  
 
Bu çalışmada süt ve süt ürünleri üretim tesisinde oluşan peyniraltı suyu (PAS) 
numuneleri için; vakum filtrasyon ve SEPA CF sistemi kullanılarak ön arıtma 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. UF (Ultrafiltrasyon) 50.000Da ve 20.000Da, 10.000Da 
membranlar sonlu filtrasyon sisteminde uygulanmıştır. Sistemde kullanılan 
membranlar ticari olarak elde edilmiştir. Membranların özellikleri Tablo1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. SEPA CF sisteminde uygulanan membran özellikleri 
 

  Membranın 
Kodu 

Membranın 
Malzemesi 

MWCO(Da) Max Bar 
pH 
aralığı 

PW 10000 PES(Polyethersulfone) 10.000Da 10 1-11 
PW 20000 PES(Polyethersulfone) 20.000Da 10 1-11 
MW 50000 CF Ultrafilic 50.000Da 7 2-9 

 
2.3. Deneysel Çalışmalar 
 
Peyniraltı suyu örneğinde Mikrofiltrasyon ile ön arıtım uygulaması 
 
Süt ve süt ürünleri endüstrisinde oluşan peyniraltı suyunda organik madde içeriği 
yüksektir. Bu amaçla membranlardaki tıkanmayı azaltmak için ilk aşamada iri 
partiküllerin tutulması için mikrofiltrasyon ile arıtım sağlanmıştır. Bu aşamada 0,45μm 
ve 1,2μm membran ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Vakum filtrasyon sistemi ile 
gerçekleştirilen bu deneyler oda sıcaklığında 25 ̊C de ve 25-30 kPa basınç aralığında 
gerçekleştirilmiştir. Biriktirilen örnekler +4 ̊C’de buzdolabında muhafaza edilmiştir. 
Deneylerde kullanılan vakum filtrasyon sistemi Şekil 1’de aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 1. Vakum filtrasyon sistemi (ön arıtım) 

 
Peyniraltı suyu örneğinde Ultrafiltrasyon ile ön arıtım uygulaması 
 
UF deneylerinde, mikrofiltrasyon membranlardan süzülen peyniraltı suyu örnekleri 
kullanılmıştır. 0,45μm membrandan elde edilen örnekler; 50.000Da ve 10.000Da UF 
membranlarda ve 1,2μm membrandan elde edilen örnekler; 50.000Da ve 20.000Da 
UF membranlarda uygulanmıştır. UF deneylerinde SEPA CF sistemi ile sonlu filtrasyon 
uygulanmıştır. Her bir membranda önce saf su sonra ön arıtımdan geçen peyniraltı 
suyu ve en son tekrar saf su uygulamaları ile akı takibi yapılmıştır. UF deneyleri 2-3 
bar basınç altında gerçekleştirilmiştir. Membranlar kullanıldıktan sonra saf su ile iyice 
yıkanıp buzdolabında +4 ̊C’de muhafaza edilmiştir.   
 

 
  

Şekil 2. SEPA CF UF deney sistemi 
 
3. Bulgular 
 
3.1. Peyniraltı Suyu Karakterizasyonu 
 
Yapılan çalışmalara göre, peyniraltı suyu için ön arıtımda 0,45μm membran 
kullanıldığında; 50.000Da UF’da KOİ giderimi %26 ve 10.000Da UF’da KOİ giderimi 
%53 olarak elde edilmiştir (Şekil 3).  Peyniraltı suyu karakterizasyon verileri Tablo 2’de 
verilmiştir. 

        Süzüntü  

Membran  

Azot 
gazı 

        Süzüntü  
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Şekil 3. Ham Peyniraltı suyu ve MF ve UF ön arıtım deneylerinde elde edilen KOİ 
değerleri (ön arıtım 0,45μm) 

 
Tablo 2. Ham Peyniraltı suyu ve MF ve UF ön arıtım deneyleri sonrası 

karakterizasyon (ön arıtım 0,45μm ) 
 

Numune 
(PAS) 

pH 
İletkenlik 
(mS/cm) 

Yağ 
(mg/l
) 

KOİ 
giderim 
verimi  
(%) 

 
Ham PAS 6,03 5,82 307 - 

0,45 μm 4,74 7,08 - %25 

10.000Da 4,67 7,20 - %53 

50.000Da 4,89 6,66 320 %26 

 
Peyniraltı suyu için ön arıtımda 1,2μm membran uygulamasında; 50.000Da UF’da KOİ 
giderimi %44 ve 20.000Da UF membran için ise KOİ giderimi %48 elde edilmiştir (Şekil 
4). Peyniraltı suyu karakterizasyon verileri Tablo 3’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Ham Peyniraltı suyu ve MF ve UF ön arıtım deneylerinde elde edilen KOİ 
değerleri (ön arıtım 1,2μm) 
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Tablo 3. Ham Peyniraltı suyu ve MF ve UF ön arıtım deneyleri sonrası 

karakterizasyon (ön arıtım 1,2μm) 
 

Numune 
(PAS) 

pH 

İletke
nlik 
(mS/c
m) 

Yağ 
(mg/l) 

KOİ 
giderim 
verimi 
(%) 

 
Ham PAS 

 
6,03 

 
 
5,82 

 
307 

 

1,2μm 5,45 7,07 276 %17 
50.000Da 4,89 6,66 320 %44 
20.000Da 6,65 4,81 271 %48 

 
3.2. Peyniraltı Suyu Akı Hesaplamaları 
 
Ön arıtım deneylerinin ilk aşamasında uygulanan 0,45μm membran için akı değeri 
106,8L/m2.sa olup devamında uygulanan UF membranlarda ise 10.000Da için akı 
değeri 2,8L/m2.sa ve 50.000Da için akı değeri 205,9L/m2.sa elde edilmiştir. 0,45μm 
membran ve sonrasında uygulanan UF membranlar için elde edilen peyniraltı suyu akı 
sonuçları (ön arıtım 0,45μm) Tablo 4’te verilmiştir. 
 
Tablo 4. 0,45μm membran ve sonrasında uygulanan UF membranlar için peyniraltı 

suyu akı sonuçları (ön arıtım 0,45μm ) 
 

Membran Akı (L/m2 sa) 

0,45 μm 106,8 
10.000Da UF 2,8 
50.000Da UF 205,9 

 
Ön arıtım deneylerinin ikinci aşamasında uygulanan 1,2μm membran için akı değeri 
1971,9 L/m2.sa olup devamında uygulanan membranlarda ise 20.000Da için akı değeri 
5,2 L/m2.sa ve 50.000Da için akı değeri 9,3 L/m2sa bulunmuştur. 1,2μm membran ve 
sonrasında uygulanan UF membranlar için elde edilen peyniraltı suyu akı sonuçları (ön 
arıtım 1,2μm) Tablo 5’te verilmiştir. 
   

Tablo 5. 1,2μm membran ve sonrasında uygulanan UF membranlar için peyniraltı 
suyu akı sonuçları (ön arıtım 1,2μm ) 

 

Membran Akı (L/m2 sa) 

1,2 μm 1971,9 
20.000Da UF 5,2 
50.000Da UF 9,3 

 
4. Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, peyniraltı suyu için ön arıtımda 0,45μm 
membran kullanıldığında; 50.000Da UF’da KOİ giderimi %26 ve 10.000Da UF’da KOİ 
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giderimi %53 olmuştur. Ön arıtımda 1,2μm filtre kullanıldığında; 50.000Da UF’da KOİ 
giderimi %44 ve 20.000Da UF membran için ise KOİ giderimi %48 sağlanmıştır. 
Peyniraltı suyu (ön arıtım 0,45 μm membran) verilerine göre; 10.000Da UF membranın 
akısı 2,8 L/m2sa, 50.000Da UF membranın akısına 205,9 L/m2sa göre azalış 
göstermiştir. Peyniraltı suyu (ön arıtım 1,2 μm filtre) verisine göre; 20.000Da UF 
membranın akısı 5,2 L/m2sa, 50.000Da UF membranın akısına 9,3 L/m2sa göre azalış 
göstermiştir. Membran gözeneklerinde oluşan tıkanma ve gözenek boyutuyla ilgili 
olarak küçük boyutlu membran yüzeylerde hızlı bir kirlenme gözlenmiştir. Akı 
verilerinde 10.000Da UF ve 20.000Da UF membranlarda azalış tespit edilmiştir. 
 
Deneylerde, peyniraltı suyunun yüksek miktarda organik madde yükünden kaynaklı 
membran kirlenmesi ile tıkanma tespit edilmiştir. Endüstriyel üretimin yüksek 
kapasitede çalıştığı göz önünde bulundurulursa, peyniraltı suyundaki karakterizasyon 
değerlerinde ultrafiltrasyon membran çalışmasına ek diğer membran alternatiflerinin 
de değerlendirilmesi çalışmanın daha desteklenebilir ve daha yüksek verim 
sonuçlarıyla ileriye dönük ekonomik ve geri kazanımında kalıcı uygulamalar 
sağlayacaktır. 
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Özet: Endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıksuların alıcı ortama verilmeden 
önce deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtılması gerekmektedir. Tekstil 
endüstrisi atık sularının ortak özellikleri yüksek KOİ ve renk içeriğine sahip 
olmalarıdır. Alıcı ortama deşarj edilen bu atıksular güneş ışığını absorblayarak alıcı 
ortamda fotosentezi engeller ve ortamda çözünmüş oksijen değerinin azalmasına 
neden olur. Bu problemler alıcı ortamda yaşayan aerobik canlıların yok olmasına, 
türlerin değişmesine sebep olur.  Elektrokimyasal arıtım, elektrokoagülasyon, 
elektroflotasyon ve elektrooksidasyon olmak üzere üç farklı prosesten 
oluşmaktadır. Bu prosesler tek tek çalıştırılabildiği gibi birlikte de çalışabilmektedir. 
Elektrokimyasal metotlar atıksulardan renk ve KOİ giderimi gibi birçok kirleticinin 
arıtımında etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kot kumaşı üretim 
tesisi atıksularının önemli kirletici parametrelerinden olan Kimyasal oksijen ihtiyacı 
(KOİ) ve rengin elektrokimyasal yöntemler kullanılarak giderim verimi 
araştırılmıştır. Elektrokimyasal arıtım kapsamında Demir, Alüminyum, Paslanmaz 
Çelik ve Grafit elektrotların her biri anot ve katotta kullanılarak 16 farklı 
kombinasyonda deneyler yapılmıştır. Deneylerde renk ve KOİ parametrelerinin 
yanı sıra pH, iletkenlik, bulanıklık ve işletme maliyeti gibi faktörlerde incelenmiştir.  
Başlangıç değeri 714,75 mg/L olan KOİ'nin en yüksek giderim verimi demir ve 
paslanmaz çelik elektrotlarla %61,76 olarak belirlenmiştir. Başlangıç değeri 
1172,75 olan rengin en yüksek giderim verimi paslanmaz çelik ve alüminyum 
elektrotlarla %96,75 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal arıtma, Tekstil atıksu, KOİ giderimi, Renk 
giderimi, Elektrot tipleri 

The Effect of Electrode Types to Color and Cod Removal from Textile 
Wastewater with Electrochemical Treatment Method 

Abstract: Wastewater from industrial activities should be treated according to 
regulations limits before discharge to the receiving environment. The common 
characteristics of the textile industry wastewater are high COD and color content. 
This wastewater, which is discharged without any treatment to the receiving 
environment, absorbs sunlight, prevents photosynthesis in the receiving 
environment and causes a decrease in dissolved oxygen value. These problems 
cause the extinction of aerobic organisms living in the receiving environment, 
changing species. Electrochemical treatment mainly consists of three different 
processes such as electrocoagulation, electroflotation, and electrooxidation. These 
processes can be operated individually or in some cases at the same time. 
Electrochemical methods can be used effectively in the treatment of many 
pollutants such as color and COD removal from wastewater. In this study, chemical 
oxygen demand (COD) and color removal were investigated which are the 
important pollutant parameters of denim production plant wastewater by using 
electrochemical methods.    In the scope of electrochemical treatment, 16 different 
combinations of iron, aluminum, stainless steel, and graphite electrodes were used 
in anode and cathode. Color and COD parameters as well as pH, conductivity, 
turbidity, and operating costs were investigated in the experiments. The highest 
removal efficiency of COD which was initial value 714,75 mg/L was determined as 
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61,76% with iron (anode) and stainless steel (cathode) electrodes. The highest 
removal efficiency of color which was initial value 1172,75 Pt-Co was determined 
as 96,77% with stainless steel (anode) and aluminum (cathode) electrodes. 

Keywords: Electrochemical treatment, Textile wastewater, COD removal, 
Decolorisation, Electrode types 

 

1. Giriş 
 
Tekstil endüstrisi çok yüksek hacimde su tüketen endüstri olup, proseslerinden 
kaynaklı toksik boya ve kimyasal madde içeriğine sahip atıksuyuda oldukça fazladır. 
Atıksularının en belirgin özelliği yüksek KOİ ve renktir. Atıksuda bulunan kolloidal ya 
da çözünmüş yapıdaki rengin başlıca kaynağı üretim aşamasında kullanılan 
boyarmaddelerdir. 
 
Alıcı ortamda renkli atıksular ışık geçirgenliğini azaltarak fotosentetik aktiviteyi olumsuz 
yönde etkiler ve aerobik canlıların yok olmasına, türlerinin değişmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca boyar maddelerin bazı sucul organizmalarda birikmesi toksik ve 
kanserojenik bileşiklerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Boyama 
proseslerinde kullanılan boyalar kimyasal ve biyolojik ayrışmaya karşı dirençli, yüksek 
moleküllü bileşikler olmaları ve çevresel açıdan taşıdıkları önem nedeniyle 
arıtılabilirliklerinin araştırılması ve arıtma seçeneklerinin ortaya konulması büyük bir 
öneme sahiptir. 
 
Klasik arıtma yöntemlerinin yerine maliyet ve giderim verimi açısından ihtiyaçlara 
cevap verecek ileri arıtım tekniklerinden elektrokimyasal arıtım proseslerine ilgi giderek 
artmaktadır.  
 
Elektrokoagulasyon, elektroflotasyon ve elektrooksidayon gibi elektrokimyasal 
tekniklerin kimyasal madde gereksinimlerinin olmaması ya da az miktarda olması ve 
meydana gelen atık miktarının diğer arıtım proseslerine göre daha az olması bu arıtım 
proseslerinin tercih edilme sebepleridir.  
 
1.1. Kot kumaş endüstrisi 
 
Kot kumaş üretimi boyama ve terbiye / yıkama proseslerinde oldukça fazla miktarda 
su kullanılmaktadır. Bu prosesler başlıca atıksu kirliliği kaynaklarıdır ve ortaya çıkan 
atıksular büyük miktarlarda boyar madde ve kimyasal içerir. 
 
Kot kumaşı üretim sürecinde oluşan atıksular kullanılan boyaların içeriğine bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Proseslerde, boyar maddeler, potasyum permanganat, 
hidrojen peroksit, çeşitli enzimler ve asitler gibi birçok kimyasal madde 
kullanılmaktadır. Kullanılan boyar maddeler ve değişik kimyasallar atıksuda yüksek 
KOİ ve renk içeriği oluşturmaktadır (Solak ve Öztürk, 2018). 
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1.2. Kot Kumaşı Üretiminde Kullanılan Boyar Maddeler 
 
Boyarmaddeler çözelti veya süspansiyon halinde çeşitli metotlarla cisimlerin yüzeyi ile 
fizikokimyasal ya da kimyasal reaksiyonlarla birleşirler ve cisimlerin yüzey yapısını 
değiştirerek renk oluşturmaktadır. 
 
Kot kumaş üretiminde ürüne renk kazandırmak için geçmişte bitki köklerinden elde 
edilen boyar maddeler kullanılmakta iken günümüzde işletme maliyetleri göz önüne 
alındığından daha ucuza daha fazla boyama kapasiteli ve daha kolay temin edilebilen 
kimyasal yapılı boyarmaddeler kullanılmaktadır.  
 
Tekstil endüstrisinde kullanılan boyar maddeler, tehlikeli atık olarak kabul edilmektedir 
(ÇYGM, 2012). 
 
Kot kumaş üretim aşamasında talep ve renk seçeneklerine göre İndigo ve Kükürt 
boyalar kullanılmaktadır. İndigo, her sınıftan bütün boyar maddelerin en önemlisi ve 
dayanıklısıdır. İndigo ile boyanan elyaf, ışık, asit ve alkalilere karşı dayanıklı hale 
getirilmektedir (Özdemir, 2006). 
 
Suda çözünmeyen indigo indirgen ve alkali ortamda çözünür. Suda çözünen indigoya 
Sodyum Leuco İndigo denilmektedir. (Uygur,1987). 
 
Kükürt boyalarda suda çözünmez, sodyum sülfür (Na2S) ile suda çözünür hâle getirilir. 
Boyamadan sonra potasyum bikromat (K2Cr2O7) veya hidrojen peroksit (H2O2) gibi 
yüksek oksijen ihtiva eden maddelerle yükseltgenerek boyar madde lif içinde suda 
çözünmez hâle getirilmektedir. 
 
Kükürt boyalar hâkî, lacivert, kahverengi ve siyah gibi koyu ve mat renklerin elde 
edilmesinde kullanılmaktadır (URL-1). 
 
1.3. Elektrokimyasal Arıtım 
 
Elektrokimyasal arıtım mekanizması koagülasyon, adsorbsiyon, absorbsiyon, 
çöktürme ve flotasyon proseslerinden oluşmaktadır. Elektrokimyasal arıtım prosesleri 
birden çok arıtım mekanizması içermesi ve çevreci olması atıksu arıtımındaki önemini 
artırmaktadır.  
 
Elektrokimyasal proseslerin birbirinden farklılıkları, elektrot tipi, uygulanılan akım, 
elektriksel gerilim ve prosesin tipi gibi şekli ve yapısıdır.  
 
Elektrot tipi sistemin elektrokoagülasyon ile mi yoksa elektrooksidasyon ile mi 
ilerleyeceğini belirleyen unsurların başındadır (İlhan vd.,2007). 
 
Elektrokimyasal arıtım üç temel prosesten oluşmaktadır.  
 
1.3.1. Elektrokoagülasyon 
 
Elektrokoagülasyon atıksudan elektrik enerjisi geçirilerek kolloidlerin, süspansiyonların 
ve emülsiyonların destabilize edilmesi prensibine dayanmaktadır.  
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Proseste anotun çözünmesi ile metal iyonları açığa çıkmakta ve bu metal iyonlarının 
oluşturduğu metal hidroksit floklarının koagülasyon, adsorpsiyon ve çöktürme 
prosesleriyle atıksudan kirletici giderimi sağlanmaktadır (Durmaz, 2018). 
 
Elektrokoagülasyonda genel olarak alüminyum (Al+3) ve demir (Fe+3, Fe+2) elektrotlar 
kullanılmaktadır (İlhan vd., 2007). 
 
 
1.3.2. Elektrooksidasyon 
 
Elektrooksidasyon prosesinde çözünmeyen metal/metal oksit elektrotlar (Pt/Ti, 
Ti/Ru/Ir, Ni/Ti/Ga, çelik gibi) kullanarak ortamdaki kirleticilerin okside edilir. Proseste 
en iyi arıtım verimleri metal oksit anotlarla alındığı bildirilmiştir. Bunun yanında, kurşun 
ve grafit anotlar da arıtımda çok iyi sonuçlar vermektedir (Özden 2016; Durmaz 2018). 
 
1.3.3. Elektroflotasyon 
 
Elektroflotasyon, elektrolitik şartlarda reaktör içerisinde üretilen hidrojen ve oksijen gaz 
kabarcıkları ile atıksudan ayrılması istenen kolloidal partiküllerin su yüzeyine doğru 
taşınması ve yüzeyde toplanması işlemidir (Akbaş, 2014; Özden, 2016). 
 
1.4. Elektrokimyasal Arıtım Proseslerinde Verimi Etkileyen Faktörler 
 
Akım yoğunluğu: Akım yoğunluğu, elektrottan ortama verilecek koagülant miktarı (Fe 
veya Al iyonları), oluşan flokların boyutu ve büyüklüğü akım yoğunluğu ile yakından 
ilişkilidir (Mollah vd., 2001; Chen, 2004). Akım yoğunluğunun artması ile atıksudan 
kirletici giderim veriminde de artış olmaktadır. Optimum değerden sonra yüksek akım 
yoğunluğu ile giderim hızında önemli bir artış olmamakla birlikte verilen elektrik 
akımının önemli bir bölümü ısı enerjisi ile suyun ısınmasına sebep olmaktadır (Chen, 
2004). 
 
pH: pH, ortamda oluşan elektrolitik reaksiyonlari direkt olarak etkiler. 
Elektrooksidasyonda hidroksil radikallerinin oluşumu ve elektrokoagülasyonda metal 
hidroksitlerin oluşumunda oldukça önemlidir. 
 
pH ’ın belli değerleri dışında koagülantlar oluşmayacak, hidroksil radikallerinin oluşum 
yüzdesi de azalacaktır. Ayrıca prosesler sonucunda pH ’da değişmeler meydana 
gelmektedir. Elektrooksidasyonda pH giderek düşerken elektrokoagülasyon da pH’nın 
giderek arttığı gözlenmektedir (Can vd., 2006). 
 
Elektrot tipi: Elektrokimyasal arıtım türünü belirlemekte ve kirletici giderim verimini de 
doğrudan etkilemektedir. Elektrokoagülasyon prosesinde demir ve alüminyum 
elektrotlar daha çok kullanılırken elektrooksidasyonda titan, platin, rutenyum vb. 
elektrotlar kullanılmaktadır (Chen vd., 2003). 
 
Elektrotların yerleşimi ve bağlantı tipi: Elektrotların yerleşimi ve bağlantı biçimleri 
iletkenlik gibi enerji tüketimini etkileyen faktörler arasındadır. Bu nedenle işletme 
açısından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Elektrotlar arası mesafenin 
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değişmesi kirletici giderim veriminden daha çok enerji tüketimini etkilemektedir 
(Phalakornkule vd., 2010). 
 
İletkenlik: İletkenlik elektrokoagülasyon prosesinde özellikle enerji tüketimi açısından 
büyük önem taşır. İletkenliği düşük çözeltilerde çözeltinin direnci yüksek olması 
nedeniyle sabit bir akım altında elektrotlar arası gerilim yüksek olur ve enerji tüketimi 
artar.  
 
İletkenliği yüksek çözeltilerde ise elektrotlar arası gerilimin azalması ile enerji tüketimi 
düşecektir (Vaghela, vd., 2005; Rajkumar ve Kim, 2006). 
Süre: Elektrokoagülasyon proseslerde arıtım süresinin optimizasyonu gerekmektedir. 
Gerekenden az bir arıtım süresinde istenilen verim elde edilemeyeceği gibi uzun süreli 
arıtımlarda çamur ve köpük oluşumu problemleri ile artan elektrik enerji kullanımı ile 
de işletme maliyetleri artacaktır (Daneshvar, vd., 2006). 
 
2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Atıksu karakteristiği 
 
Deneylerde kullanılan atıksu Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini 
sürdüren kot kumaşı üretimi tesisinden temin edilmiştir. Atıksuya ait kirlilik 
parametreleri Tablo 2.1.’ de verilmiştir.  
 

Tablo 2.1. Atıksu değerleri 
 

ATIKSU DEĞERLERİMİZ 

KOİ (mg/L) 714,75  

BOİ (mg/L) 285  

BULANIKLIK (NTU) 14,65 

İLETKENLİK (μs/cm) 4080  

pH 8,27 

RENK(Pt-Co) 1172,75 

 
Deneylerde renk (Standart Metot 2120 C), KOİ (SM 5220 C), BOİ (SM 5210 B), 
bulanıklık (SM 2130 B), iletkenlik (SM 2510 B), pH (SM 4500 H+ B) analizleri Standart 
Metotlara göre yapılmıştır (APHA, 2005). 
 
Deneylerde kullanılan atıksu iletkenlik değeri 4080 μs/cm olup, yüksek iletkenliğin 
elektrotlar arası potansiyelin düşmesi ile birlikte anodik oksidasyonun azalmasına ve 
renk giderim verimin düşmesine neden olduğundan (Karagözoğlu ve Malkoç, 2017); 
deneyler öncesinde ham atıksu 1/1 hacimsel oranda seyreltilerek kullanılmıştır. 
 
2.2. Deneysel Kurgulama 
 
Kot Kumaşı üretim tesisi atıksuyu elektrokimyasal metotlar kullanılarak Demir, 
Alüminyum, Grafit ve Paslanmaz Çelik materyali anot ve katotta kullanılarak 16 farklı 
kombinasyonda arıtım verimleri incelenmiştir.  
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Deneylerde elektrotlar 1000 ml reaktörde pH 8,27’de 15 dakika boyunca 1 amper akım 
değerinde elektrokimyasal arıtım uygulanmıştır. Elektrotların boyutları 10x7 cm olup 
7x5,5 cm2’lik kısmı elektrolit içerisinde kalmıştır. Elektrotlara ait aktif yüzey alanı 38,5 
cm2’dir. Çalışmalarda Zhaoxin RXN-305D marka güç kaynağı, WiseStir MSH-20A 
marka magnetik karıştırıcı, WTW CR 4200 marka termoreaktör, pH ile iletkenlik 
ölçümlerinde HACH HQ440d marka multimetre, elektrotların tartımında AND Gf-600 
68 marka hassas terazi, renk ölçümünde TETRA T80+ UV/VIS spektrofotometre 
kullanılmıştır. Şekil 2.1’de deneysel çalışma düzeneği gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.1. Deneysel Çalışma Düzeneği 
 
3. Bulgular 
 
3.1. Renk Giderimi 
 
Yapılan çalışmada kot kumaşı üretim tesisi atıksuyu elektrokimyasal yöntemle 
arıtılarak elektrot tipine bağlı olarak giderim verimleri incelenmiştir. Renk 
çalışmalarında Pt-Co renk giderim ve RES değerleri hesaplanmıştır.  Elde edilen 
sonuçlar Şekil 3.1 ve Tablo 3.1’de verilmiştir. 
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Şekil 3.1. Farklı Elektrot Materyaline ait Renk Giderim Verimleri 
 

Şekil 3.1 incelendiğinde farklı elektrotlarda renk giderim verimleri anotta demir katotta 
demir, alüminyum, grafit ve paslanmaz çelik materyalleri kullanıldığında %90 üzerinde 
olmuştur ve en iyi renk giderim verimleri bu çalışmalarda elde edilmiştir.  
 
pH 8,27’de, 1 amper akım değerinde ve 15 dakika arıtım süresi sonunda Demir-Demir 
elektrot çiftinde renk giderim verimi %96,09, Demir-Alüminyum elektrotlarda %96,47, 
Demir-Grafit elektrotlarda %96,10 ve Demir-Paslanmaz çelik elektrot materyallerinde 
ise %96,77 olarak gerçekleşmiştir. Renk giderim verimlerine bakıldığında Alüminyum-
Grafit, Çelik-Alüminyum, Çelik-Çelik elektrot çiftlerinde %10 altında kaldığı 
görülmektedir.  
 
Kabdaşlı vd. (2006), alüminyum ve paslanmaz çelik elektrotlar kullanarak sentetik 
reaktif boyarmadde içeren atıksuyun artımını elektrokoagülasyon yöntemi ile 
incelemişlerdir. Paslanmaz çelik elektrotların renk giderim veriminde daha etkili 
olduğunu gözlemlemişlerdir.  
 
Kobya vd., (2003), tekstil atıksuyun arıtımını elektrokoagülasyon prosesi ile demir ve 
alüminyum elektrotlar kullanarak incelemişlerdir. pH<6 asidik ortamda alüminyum 
elektrotlarda KOİ ve bulanıklık gideriminin demir elektrotlara göre daha yüksek olduğu, 
nötral ve alkali ortamda demirin kullanılmasını önermiştir. Renk arıtım verimlerine 
bakıldığında kot kumaşı üretim tesisi atıksuyun en etkin giderim verimi %96,77 ile 
Demir-Paslanmaz çelik materyallerinin kullanılması durumunda elde edilmiştir. 
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Tablo 3.1. Farklı elektrot materyallerine ait RES değerleri 
 

Sıra Elektrotlar 
RES 

Değerleri 
(436 nm ) 

RES 
Değerleri 
(525 nm ) 

RES 
Değerleri 
(620 nm ) 

Ortalama  
RES 

Değerleri 

0 Ham 57,2 40,2 54,4 50,6 

1 Fe-Fe 1,5 0,6 1,1 1,1 

2 Fe-Al 1,3 0,6 1,0 1,0 

3 Fe-Grafit 1,4 0,6 1,0 1,0 

4 Fe-Çelik 1,1 0,4 0,7 0,7 

5 Al-Fe 44,0 28,6 33,6 35,4 

6 Al-Al 31,0 20,9 24,8 25,6 

7 Al-Grafit 37,0 25,5 28,7 30,4 

8 Al-Çelik 4,1 2,0 3,5 3,2 

9 Grafit-Fe 8,2 6,2 8,0 7,5 

10 Grafit-Al 6,0 3,9 5,4 5,1 

11 Grafit-Grafit 5,8 4,2 5,0 5,0 

12 Grafit-Çelik 7,8 6,4 6,7 7,0 

13 Çelik-Fe 24,2 17,5 24,1 21,9 

14 Çelik-Al 33,4 24,3 34,1 30,6 

15 Çelik-Çelik 36,6 28,8 36,8 34,1 

16 Çelik-Grafit 11,0 7,5 9,0 9,2 

 
Tablo 3.1 incelediğinde RES 436, RES 525 ve RES 620 değerleri Demir-Paslanmaz 
çelik elektrot çiftinde diğer elektrotlara göre en düşük RES değerleri elde edilmiş olup 
sırasıyla 1,1, 0,4 ve 0,7 olarak hesaplanmıştır.  
 
3.2. KOİ Giderimi 
 
Elektrot materyallerinin KOİ giderim verimi üzerine etkisinin incelendiği 8,27 pH’da,1 
amper akım değerinde ve 15 dakikalık arıtım süresin sonunda elde deneylerin 
sonucuna ait grafik Şekil 3.3’ de verilmiştir. 
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Şekil 3.3. Farklı Elektrot Materyaline ait KOİ Giderim Verimleri 
 

Şekil 3.3 incelendiğinde KOİ giderimin veriminin Demir elektrottun anotta 
kullanıldığında %55 üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Demir-Demir elektrot çiftinde 
KOİ giderim verimi %59,58, Demir-Alüminyum elektrotlarda %62,69, Demir-Grafit 
elektrotlarda 59,89 ve Demir-Paslanmaz elektrot çiftinde ise %61,76 olarak 
gerçekleşmiştir. KOİ giderim verimlerine diğer etkin elektrottun anotta alüminyum 
materyalinin olduğu görülmektedir.  
 
Alüminyum materyalinin anot olarak demir, alüminyum, grafit ve paslanmaz çelik 
materyallerinin de katot olarak kullanıldığı durumlarda KOİ giderim verimleri %45 
üzerinde gerçekleşmiştir.  
 
Anotta Grafit materyalinin ve demir, alüminyum, grafit ve paslanmaz çelik’in katot 
materyali olarak kullanıldığı elektrokimyasal arıtım prosesinde ise KOİ giderim 
verimlerinin %20 altında kaldığı görülmektedir.  
 
Paslanmaz çelik elektrotlarla gerçekleştirilen deneyler de ise çelik-demir çiftinde 
%39,63, çelik-alüminyum elektrotlarda %35,57, çelik-çelik %37,05 ve çelik-grafit 
elektrot materyali kullanılması durumda %40,13 KOİ giderim verimleri elde edilmiştir. 
 
Kobya vd., (2003), tekstil atıksuyu arıtımında demir ve alüminyum elektrotlar 
kullanarak başlangıç KOİ’si 3422 mg/L ve bulanıklığı 5700 NTU olan tekstil atıksuyunu 
elektrokoagülasyon yöntemini ve pH, iletkenlik, akım yoğunluğu ve süre gibi işletme 
parametrelerindeki değişimin arıtım verimi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.  
 
Yaptıkları deneysel çalışmalar sonucu tekstil atıksuyundan organik madde giderimi 
alüminyum elektrot kullanılması durumunda sadece elektrokoagülasyon, demir 
elektrot kullanılması durumunda ise elektrokoagülasyon ile elektrooksidasyon 
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prosesleri ile gerçekleşmesi nedeniyle demir elektrotların KOİ giderimin de alüminyum 
elektrotlara göre daha etkili olduklarını belirtmişlerdir. 
 
İnan vd., (2004), biyolojik artıma bir ön arıtım teşkil etmek üzere KOİ’si 48500 mg/L, 
renk parametresi 2120 olan zeytinyağı üretim tesisi atıksuyunun arıtımını demir ve 
alüminyum elektrotlar kullanarak elektrokoagülasyon yöntemi ile incelemişlerdir. 
Yaptıkları çalışmalar sonucu anot olarak alüminyum malzemesi kullanıldığında en 
yüksek KOİ giderimi verimi pH 6 olduğunu pH’daki artışla KOİ giderim veriminin 
düştüğünü belirtmişleridir. 
 
Deneylerde anot materyali olarak demir kullanıldığı durumlarda ise pH’ın 4,6’nın 
altında olduğunda KOİ giderim veriminin çok düşük olduğunu, pH’daki artışla KOİ 
giderim veriminin artığını ve pH 9’da % 47’lik KOİ giderim veriminin gerçekleştiğini 
belirtmişlerdir.  
 
Yapılan deneyler sonucu elde edilen pH, bulanıklık, renk ve KOİ giderim verimleri, 
köpük kalınlıkları, uygulanan voltajlar ve hesaplanan enerji ve elektrot tüketimleri, 
elektrot ve enerji maliyetleri ve toplam enerji maliyetlerini gösteren çizelge Tablo 3.2’de 
verilmiştir. 
 
Elektrik Enerjisi Maliyeti Elektrik kWh 0,10820$ olarak alınmış ve Elektrik sarfiyatı= 
0,10820$/1kWh formülü ile hesaplanmıştır (URL-2). 
 
Elektrot tüketim maliyeti, elektrokimyasal arıtım sonucu elektrot türüne bağlı olarak 
tükenen elektrot maliyeti değişkenlik göstermektedir. Bu da işletme maliyetine 
doğrudan etki yapmaktadır. 
 
Birim elektrot maliyeti alüminyum elektrotlar kullanılması durumunda 4,9472$, demir 
elektrotlar kullanılması durumunda 0,61710$, çelik elektrotlar kullanılması durumunda 
4,4122$ ve grafit elektrotlar kullanılması durumunda ise 300,92$ olarak belirlenmiştir 
(URL-3; URL-4). 
 
Tablo 3.2 incelendiğinde Demir-Demir elektrotlarda renk giderim verimi %96,09 KOİ 
giderim verimi %59,58 olarak gerçekleşmiş olup, giriş pH (ham 8,27) değerinin artış 
gösterdiği ve pH’ın 9,91 olduğu demir elektrotların çözünmesiyle suya renk vererek 
bulanıkta artış olduğu 30 NTU görülmektedir. Demir-Demir elektrotlarda voltaj 9,3 V, 
enerji tüketimi 4,7 kWh ve enerji maliyeti 0,183$ olarak hesaplanmıştır. Anot ve katotta 
harcanan demir elektrot maliyeti 0,478$, toplam işletme maliyeti 0,661$ olmuştur. 
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Tablo 3.2. Elektrotlara ait Arıtım Parametreleri 
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Fe-Fe 9,91 30,00 96,09 59,58 9,3 8 4,7 0,478 0,183 0,661 

Fe-Al 9,98 11,74 96,47 62,69 9,3 5 4,7 0,478 0,176 0,654 

Fe-Grafit 9,71 9,64 96,1 59,89 9,3 22 4,7 0,478 0,188 0,666 

Fe-Çelik 9,83 13,86 96,77 61,76 9,7 12 4,9 0,499 0,188 0,686 

Al-Fe 9,41 68,15 24,02 44,19 10,2 13 5,1 0,524 0,554 1,078 

Al-Çelik 9,45 59,26 11,6 40,93 10,0 6 5,0 0,514 0,049 0,563 

Al-Al 9,17 67,185 6,02 50,18 9,7 12 4,9 0,499 1,360 1,859 

Al-Grafit 9,45 89,87 88,39 50,18 9,6 9 4,8 0,493 1,573 2,067 

Grafit-Fe 8,24 12,91 44,01 1,24 10,0 7 5,0 0,514 13,541 14,055 

Grafit-Al 8,29 10,32 24,07 16,83 12,1 5 6,1 0,622 2,106 2,728 
Grafit-
Grafit 8,22 9,61 27,02 6,439 12,9 5 6,5 0,663 6,620 7,283 
Grafit-
Çelik 8,42 8,30 23,02 6,439 11,7 6 5,9 0,601 7,222 7,823 

Çelik-Fe 8,87 23,23 29,6 39,63 11,2 10 5,6 0,576 0,004 0,580 

Çelik-Al 8,91 20,09 2,55 35,57 11,5 7 5,8 0,591 0,009 0,600 

Çelik-Çelik 8,95 17,93 7,21 37,05 11,8 8 5,9 0,607 0,004 0,611 
Çelik-
Grafit 8,68 22,68 68,74 40,13 12,0 12 6,0 0,617 0,004 0,621 

 
Yapılan deneylerde demir-çelik elektrot çiftinde ise en yüksek renk giderim verimi 
%96,77 elde edilmiştir. KOİ giderim verimi %61,76 olmuştur. Bulanık değeri 13,76 
NTU, köpük kalınlığı 12 mm olarak ölçülmüştür. Reaktöre verilen güç 4,9 V, enerji 
maliyeti ise 0,188$, elektrot maliyeti 0,499$, toplam işletme maliyeti ise 0,686$ olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Çalışmada en düşük renk ve KOİ giderim verimleri anotta grafit materyalinin katotta 
demir, alüminyum, grafit ve paslanmaz çelik materyalinin kullanıldığı durumlarda 
gerçekleşmiştir. Ayrıca enerji maliyetinin ve elektrot maliyetinin dolayısıyla da işletme 
maliyetinin en yüksek olduğu elektrot materyali de grafitin anot olarak kullanıldığı 
deneysel çalışmalarda hesaplanmıştır. 
 
Paslanmaz çelik materyalinin anotta diğer elektrot türlerinin de katotta kullanıldığı 
durumlarda elektrotlarda çözünmenin olmadığı ya da çok az olduğundan elektrot 
maliyetleri ve dolayısıyla da işletme maliyetleri en düşük değerde gerçekleşmiştir. 
Ancak renk giderim verimleri % 70’in altında ve KOİ giderim verimleri ise %40’ın altında 
olduğu görülmektedir. 
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4. Sonuç 
 
Bu çalışmada kot kumaşı üretim tesisi atıksularının önemli kirletici parametrelerinden 
olan Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve rengin, pH 8,27’de 1 A/cm2 akım değerinde 15 
dakikalık arıtım süresinde elektrot materyal cinsinin arıtım verimi üzerine etkisi demir, 
alüminyum, paslanmaz çelik ve grafit elektrotların her biri anot ve katotta kullanılarak 
16 farklı kombinasyonda elektrokimyasal yöntemler kullanılarak incelenmiştir.  
 
Demir elektrot anotta diğer elektrot materyali katotta kullanılması durumunda KOİ 
giderim verimlerinin %50 üzerinde olduğu görülmektedir. KOİ giderim verimleri demir-
demir, demir-alüminyum, demir-grafit ve demir-paslanmaz çelik elektrotlarda sırasıyla 
%59,58, %62,69, %59,89, %61,76 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Renk giderim verimleri demir elektrotun anot; diğer elektrot materyali katotta 
kullanılması durumunda hepsinde %95 üzerinde olduğu görülmüştür. Arıtım verimleri 
demir-demir, demir-alüminyum, demir- grafit, demir-paslanmaz çelik elektrotlarda 
sırasıyla %96.09, %96,47, %96,10 %96,77 olarak gerçekleşmiştir.  
 
15 dakika arıtım süresi, 1 A/cm2 akım değeri ve pH 8,27’de KOİ ve renk giderim 
verimleri birlikte değerlendirildiğinde %61,76 KOİ ve %96,77 renk giderim verimleri ile 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 10:Tekstil Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj 
Standartları başlığı altında yer alan Tablo 10.1:Sektör : Tekstil Sanayii (Açık elyaf, İplik 
Üretimi ve Terbiye) için belirlenmiş olan parametrelerinin altında değerler elde edilmiş 
,demir-paslanmaz çelik elektrot çiftinin kot kumaşı üretim tesisi atıksuyunun arıtımında 
daha etkin rol oynadığı görülmüştür. 
 
Arıtım sonrasında çamur oluşumunun az olması, kimyasal koagülant kullanımından 
kaynaklanan ikincil kirleticilerin oluşmaması sebebiyle tekstil endüstrisi atıksularının 
arıtımında başarılı olarak kullanılabilir. 
 
Farklı akım değerlerinde ve yoğunluğunda, farklı pH alternatiflerinde ve reaktör 
boyutlarında atıksuyun KOİ ve renk giderim verimleri araştırılabilir. 
 
Teşekkür 
 
Endüstriyel atıksu teminindeki katkılarından dolayı Şirikçioğlu Mensucat’a teşekkür 
ederiz. 
 
Kaynaklar  
 

 APHA, American Public Health Association, (2005). Standard methods for the 
examination of water and wastewater, 21st ed., APHA-AWWA-WEF, 
Washington, DC.USA. 

 Akbaş, H., (2014). Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Renk Gideriminin 
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Tekirdağ. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1056 
 

 Can O. T., Kobya M., Demirbaş E. ve Bayramoğlu, M., (2006). Treatment Of 
The Textile Wastewater By Combined Electrocoagulation, Chemosphere 62, 
181-187. 

 Chen , L.,L., ve Lin, S., H., (2003). Electrocoagulation Of Chemical Mechanical 
Polishing (CMP) Wastewater From Semiconductor Fabrication, Chemical 
Engineering Journal 95, 205-211. 

 Chen, G., (2004). Electrochemical Technologies İn Wastewater Treatment, 
Separation And Purification Technology 38, 11-41. 

 ÇYGM, (2012). Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü: Tehlikeli atıkların 
Sınıflandırılması Kılavuzu, Cilt 1. 

 Daneshvar N., Oladegaragoze A. ve Djafarzadeh N., (2006) “Decolorization Of 
Basic Dye Solutions By Electrocoagulation: An İnvestigation Of The Effect Of 
Operational Parameters, Journal of Hazardous Materials 129, 1-3, 116-122. 

 Durmaz, U., (2018). Deri Sanayi Atıksularının Elektrokoagülasyon İle Arıtımı, 
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Niğde. 

 İlhan, F., Kurt, U., Apaydın, Ö., Arslankaya, E. ve Gönüllü, M. T.,(2007). 
Elektrokimyasal Arıtım ve Uygulamaları: Katı Atık Sızıntı Suyu Çalışması. 
Türkay 2007 AB sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları 
Sempozyumu, İstanbul. 

 İnan, H., Dimoglo, A., Şimşek ve H., Karpuzcu, M., (2004). Olive oil mill 
wastewater treatment by means of elektro-coagulation, separation and 
purification technology, Vol:36, No:1, 23-31. 

 Kabdaşlı, I., Vardar, B., Arslan-Alaton, I. ve Tunay O., (2009). Effect of 
dyeauxiliaries on color and COD removal from simulated reactive 
dyebatheffluent by electrocoagulation, Chemical Engineering Journal, 148:89–
96. 

 Karagözoğlu, B. ve Malkoç, R., (2017). Tekstil Atıksularından Reactive Orange 
16 Boyasının Elektrokoagülasyon Prosesi Kullanılarak Gideriminin 
Araştırılması, Cumhuriyet Science Journal, Bölüm 38-3, 544-556. Sivas. 

 Kobya, M., Can, O. T. ve Bayramoğlu, M., (2003). Treatment of textile 
wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes, Journal 
Of Hazardous Materials, 100, 163–178. 

 Mollah, M., Y., A., Schennach, R., Parga, J., R., ve Cocke, D., L., (2001) 
Electrocoagulation (EC) – Sience And Applications, Journal of Hazardous 
Materials B84, 29-41. 

 Özdemir, D., (2006). Denim Mamullerin Ağartılmasında Kullanılan Sodyum 
Hipoklorit Ve Potasyum Permanganat Yöntemlerine Alternatif Yöntemlerin 
Araştırılması, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1057 
 

 Özden, M., (2016). Boyar Maddelerin Elektrokoagülasyon İle Arıtılabilirliğinin 
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Gebze. 

 Phalakornkule, C., Sukkasem, P. Ve Mutchimsattha, C., (2010). Hydrogen 
Recovery From The Electrocoagulation Treatment Of Dye-Containing 
Wastewater, International Journal Of Hydrogen Energy, 35(3), 10934- 1094. 

 Rajkumar, D. ve Kim, J.G., (2006). Oxidation Of Various Reactive Dyes With İn 
Situ Electrogenerated Active Chlorine For Textile Dyeing İndustry Wastewater 
Treatment, Journal of Hazardous Materials 136(2), 203-212, 2006. 

 Solak, M. ve Öztürk, A. (2018). Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kimyasal Ve 
Elektrokimyasal Proseslerin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Denim Ürün Üretim 
Sektörü, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2. 

 T.C. Resmî Gazete, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, (25687).31.12.2004,32.  

 Uygur, A., (1987). İndigo İle Boyanmış Pamuklu Mamullerin Aşındırma Baskı 
Araştırmaları, Tekstil ve Makina, Cilt 1, Sayı 6. 

 Vaghela, S., S., Jethva, A., D., Mehta, B., B., Dave, S., P., Adimurthy, S. ve 
Ramachandraiah, G., (2005). Laboratory Studies Of Electrochemical Treatment 
Of Industrial Azo Dye Effluent, Enviromental Science Technology 39(8), 2848-
2855. 

 URL-1 Kükürt Boyar Maddelerle Boyama 
(https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2013/01/kukurt-boyarmaddeler-selulozik 
lerin. html), Erişim Tarihi: 01.04.2019. 

 URL-2 (http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-fiyatlari/#sanayi), Erişim Tarihi: 
04.05.2019.  

 URL-3 (https://metalavm.com), Erişim Tarihi:04.05.2019.  

 URL-4  (https://turkish.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea= product 
_en &CatId =&SearchText=grafit&viewtype=), Erişim Tarihi:04.05.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1058 
 

Yüksek Performanslı Harçta Atık Malzeme Kullanımının Yaşam Döngüsü 
Analizi 

Sevgi Demirel1*, Hatice Öznur Öz2, Muhammet Güneş2 

1Çevre Mühendisliği Bölümü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye 
2İnşaat Mühendisliği Bölümü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye 

*sevgidemirel@ohu.edu.tr  

  
Özet: Günümüzde, küresel ısınma sorunu ve katılaşan çevre politikalarına bağlı 
olarak sürdürülebilir çevre yaklaşımı giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Doğal 
kaynakların sınırlı olması ve CO2 salınımı gibi çimento üretim sürecinden 
kaynaklanan çevresel endişeler, inşaat sektöründe alternatif malzeme arayışını 
ortaya çıkarmıştır. Beton ve çimento üretiminde uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis 
dumanı gibi puzolanik özellik gösteren endüstriyel atıkların kullanımı ile daha 
sürdürülebilir yapı malzemeleri elde edilebilmektedir. Bir ürünün hammadde 
temininden atık haline gelinceye kadar, üretimi sırasında kullanılan malzeme ve 
enerji çeşidine bağlı olarak tüm yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etkilerini 
incelemek için çeşitli “Yaşam Döngü Analizi (YDA)” yazılımları tasarlanmıştır. Bu 
çalışmada, SimaPRO 8.5.0.0 yazılımıyla atık cam tozu içeren yüksek performanslı 
harç (YPH) karışımının yaşam döngüsü analizi yapılmış ve hammadde temininden 
inşaat alanına sevkiyatına (“beşikten kapıya” yaklaşımı) kadar tüm aşamalarda 
ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ortaya konulmuştur. Yapılan YDA çalışması 
sonunda çimentonun, atık cam tozu ile % 20 oranında ikamesinin, normal 
koşullarda üretilen YPH’lerin çevresel yükünü azalttığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek performanslı harç, atık cam, yaşam döngü analizi, 
SimaPRO 

 

1. Giriş 

Nüfusun hızla artması ve yaşam standartlarının günden güne iyileşmesi, oluşan atık 
hacmini ve kompozisyonunu çeşitlendirmiş durumdadır. Katı atıkların oluşturduğu 
kirlilik ve buna bağlı mevcut ve potansiyel risklerin boyutunun her geçen gün artması, 
doğal kaynakların azalması, ekonomik ve diğer nedenlerden dolayı katı atık bertarafı 
ve yönetimi gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde, nüfus artışı, enerji ihtiyacı, 
yakın gelecekte fosil enerji kaynaklarının tükenebileceğinin tahmin edilmesi, küresel 
ısınma ve sera gazı emisyonları gibi problemlerden dolayı ülkeler, üretim 
süreçlerinde bazı ekonomik, sosyal, çevresel önlemler almak ve politikalarını bu 
doğrultuda belirlemek zorunda kalmıştır. Bu nedenle, atık oluşumundan nihai 
bertarafa kadar bütün kademeleri içine alan entegre bir katı atık yönetimi uygulaması 
gerekli hale gelmiştir. 
 
Entegre katı atık yönetimi bakış açısında, atık hiyerarşisi üst basamaktan alt 
basamaklara doğru değerlendirilir  (Şekil 1) (Yakubu ve Zhou, 2019). Yani ilk aşama 
atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu yani 
kaynağında azatlımı, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır. Daha sonra 
atığın yeniden kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra 
enerji geri kazanımı sağlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa 
ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraftır 
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(düzenli depolama, yakma gibi). Bu bakış açısı doğrultusunda, herhangi bir üretim 
sürecinde ortaya çıkan bir atığın, bir yan ürün olarak değerlendirilerek başka bir 
sektörde ham madde olarak yeniden üretime katılması büyük önem taşımaktadır. 
Böylece hem “atık yönetim hiyerarşisi” önemsenmiş hem de ham madde kullanımının 
azaltılması desteklenmiş olacaktır. 
 

 
 

Şekil 1. Atık yönetim hiyerarşisi 
 
2016 yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1.397 belediyenin 
1.390’ında katı atık hizmeti verildiği, katı atık hizmeti verilen belediyelerden 2016 yılı 
içerisinde 31,584 milyon ton katı atık toplandığı belirlenmiştir. Toplanan 31,6 milyon 
ton atığın, % 60’ı düzenli depolama tesislerine, % 27'si belediye çöplüklerine ve % 13’ü 
geri kazanıma giderken, çok düşük bir kısmı açıkta yakarak, gömerek ve 
dereye/araziye dökerek bertaraf edilmiştir (url 1). Ortaya çıkan geri kazanım oranı, “AB 
Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”nin 2020 yılı hedeflerinden biri olan evsel atıkların 
geri dönüşümünde % 50 oranını henüz yakalayamamıştır (Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 2. Belediyelerin atık bertaraf yöntemleri 
 
2014-2017 yıllarını kapsayan Ulusal Geri Dönüşüm Eylem Planı’nda “yaşam döngüsü 
kavramını uygulayarak ve yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik ederek doğal 
kaynakların verimli kullanımını artırmak ve atık üretimini önlemektir” vurgusu ön planda 
olup, kaynak kullanımı, kaynak verimliliği ve atığa verilen önem artmıştır. Atığa verilen 
önemin artmasıyla birçok sektörde atık olarak değerlendirilen yan ürünlerin, başka 
sektörlerde ham madde olarak kullanımı imkânlarını araştıran çalışmalar giderek 
artmaktadır. 
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Beton yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir (Prabhu ve ark., 2014). Temel 
olarak beton; çimento, su, ince ve kaba agrega karışımından oluşmaktadır. Betonda 
bağlayıcı malzeme olarak kullanılan çimento üretim esnasında sera gazı ortaya 
çıkarmaktadır. Dünya genelinde toplam CO2 emisyonunun yaklaşık olarak %5-7’si 
çimento üretiminden kaynaklanmaktadır (Turner ve Collins, 2013). Çimento üretimi 
esnasında tesisten kaynaklanan emisyonlar; CO2, NOx, SO2 ve toksik maddelerdir. 
Özellikle çimento fırın bacalarından gelen toz emisyonları önemli çevresel 
sorunlardandır. Bu nedenle, çimentoya alternatif olabilecek ya da belli oranlarda 
çimento yerine kullanılabilecek malzemelerin araştırılması, bu sektörden kaynaklanan 
çevresel problemleri ve enerji ihtiyacını azaltacağından önemlidir. 
 
Günümüzde,  endüstriyel ürünlerin üretiminde maliyet ve teknik performans 
değerlendirmesinin yanında,  ham madde ve enerji tüketimi ile oluşabilecek çevresel 
problemler de dikkate alınarak tasarım yapılmaktadır (Tangüler ve ark., 2015). Yaşam 
döngüsü, bir ürünün hammaddelerinin çıkarılmasından başlayıp, işlenmesi, 
paketlenmesi, taşınması, yapımı, kullanımı, gerektiği zamanlarda bakım-onarımı, 
ömrünü tamamladığında atılması, geri dönüştürülmesi, birtakım işlemlerden geçirilerek 
yeniden kullanıma hazır hale getirilmesine kadar geçen süreçtir (Gültekin ve Çelebi, 
2016). 
 
Dünya’daki gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve tüketilen ürün miktar/çeşidindeki artışa 
paralel olarak ortaya çıkan endüstriyel atık miktarı ve çeşitliliği de artmıştır. Bu atıkların 
sürdürülebilirlik çerçevesinde başka bir sektörde hammadde olarak kullanımına 
yönelik çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Endüstriyel ürünlerin çevresel etkilerinin 
yaşam döngüleri boyunca değerlendirilmesine yönelik ortaya çıkan Yaşam Döngü 
Analiz (YDA) yöntemi, zamanla yapı sektörü tarafından da benimsenmiştir. Uçucu kül 
gibi puzolanik özelliklere sahip atık malzemelerin çimento yerine kullanımıyla, çimento 
üretiminden kaynaklanan karbon ayak izi ve diğer çevresel etkileri minimize etmek 
mümkün olmaktadır (Nath ve ark., 2018). Atıkların bir yan ürün olarak 
değerlendirilmesiyle elde edilen çevresel kazanımların yanında enerji ve doğal kaynak 
tüketimi de azaltılmaktadır (Colangelo ve ark., 2018). Öz ve arkadaşları tarafından 
yapılan bir çalışmada, atık cam tozunun yüksek performanslı harç (YPH) üretiminde 
kullanılabilirliği deneysel olarak araştırılmış ve mekanik/yapısal özellikleri irdelenmiştir 
(Öz ve ark., baskıda). Bu çalışmada ise atık cam tozu katkılı YPH’ın çevresel 
performansının elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda SimaPRO yazılımı 
aracılığıyla, YPH’nin yaşam döngüsü analizi yapılmış ve hammadde temininden inşaat 
alanına sevkiyatına (beşikten kapıya) kadar tüm aşamalarda ortaya çıkabilecek 
çevresel etkiler hesaplanmış ve normal Portland çimentosundan (PÇ) elde edilen YPH 
ile kıyaslanmıştır. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada atık cam tozu katkılı YPH numunesinin yaşam döngü analizi yapılmıştır. 
Atık cam tozu ile üretilen harç, normal PÇ ile üretilen harçla karşılaştırılmıştır. YDA 
SimaPro yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
 
Çalışmada kullanılan CEM I 42,5 R Portland çimentosu ve atık cam tozunun fiziksel ve 
kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca tasarlanan harçların karışım oranları 
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Tablo 2’de gösterilmiştir. Mineral katkı olarak atık camın 50 µm tane büyüklüğüne 
kadar öğütülmesi sonucu elde edilen cam tozu kullanılmıştır. Çalışmada YPH 
üretiminde çimento yerine cam tozu kullanılmasının çevresel etkilerini elde edebilmek 
için iki karışım üzerine yoğunlaşılmıştır. 0.385 su/bağlayıcı oranı ile tasarlanan YPHC0 
karışımında bağlayıcı malzeme olarak sadece çimento kullanılmıştır. Aynı su/bağlayıcı 
oranı ile tasarlanan YPHC20 karışımında ise çimento yerine %20 oranında cam tozu 
kullanılmıştır. İnce agrega olarak özgül ağırlıkları sırasıyla 2,67 ve 2,63 olan doğal kum 
ve kırma kum kullanılmıştır. Karışımda istenilen işlenebilirliği elde etmek için özgül 
ağırlığı 1,07 olan süper akışkanlaştırıcı (SA) katkı kullanılmıştır.  
 

Tablo 1. Çimento ve atık cam tozunun fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

Kimyasal Analiz (%) Çimento Atık Cam Tozu 

CaO 62,58 9,89 

SiO2 20,25 71,79 

Al2O3 5,31 1,04 

Fe2O3 4,04 0,11 

MgO 2,82 4,10 

SO3 2,73 0,23 

K20 0,92 0,20 

Na2O 0,22 12,41 

Kızdırma Kaybı 2,96 – 

Özgül Ağırlık  3,15 2,60 

İncelik Modülü (m2/kg) 326 – 

 
Tablo 2. YPH’lerin karışım oranları (kg/m3) 

 

Kod Su/Bağlayıcı 

Bağlayıcı Malzemeler İnce Agregalar  

SA 
Çimento 

Atık Cam 
Tozu 

Doğal 
Kum 

Kırma 
Kum 

  0-4 mm 0-2 mm  

YPHC0 0,385 500 0 1193,86 503,98 7 

YPHC20 0,385 400 100 1181,30 498,70 7 

 
Sistem sınırları, “beşikten kapıya” yaklaşımı ile belirlenmiştir (Şekil 3). Dolayısıyla bu 
durum, üretime kadar olan tüm aşamaların dikkate alındığı, ancak ürünün kullanımının 
ve nihai bertarafının dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir (Moretti ve ark., 2017). 
Sistem sınırı dört ana adımı içerecek şekilde belirlenmiştir: a) Atık malzeme temini b) 
Hammaddenin topraktan çıkarılması (madencilik ve kırma), c) Su, agrega, kimyasal 
katkılar ve mineral katkıların eklenmesi, d) Kalsinasyon, öğütme ve paketleme.  
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Şekil 3. Sistem sınırları 
 

Ayrıca, tüm materyallerin ham madde olarak kaynağından alınıp, harç üretim tesisine 
taşınması süreci de sistem sınırları içindedir. Yani, taşıma sırasında kullanılan 
araçların içten yanmalı motorlarında yakıt yakılması ile ortaya çıkan emisyonları da 
içerir. Bununla birlikte çimento fırınında kullanılan yakıtın yanmasını da içermektedir 
(Marceau vd., 2006).  
 
Çalışma çerçevesinde, Türkiye koşullarında, yukarıda bahsedilen özellikteki harç 
karışımlarının çevresel performansları SimaPro yazılımı kullanılarak bir YDA yaklaşımı 
ile gerçekleştirilmiştir. Ham madde temininden, kullanılan enerji çeşidine kadar hem 
ülkemiz koşulları hem de SimaPRo yazılımının içerdiği global veriler dikkate alınmıştır.  
 
3. Bulgular 
 
Yazarlar tarafından yapılan bir önceki çalışmada atık cam tozu katkılı YPH’nin mekanik 
ve durabilite özelliklerini belirlemek için; basınç ve eğilme dayanımının yanı sıra 
ultrasonik dalga hızı, kılcal su geçirimliliği ve hızlı klor geçirimliliği testleri 28. ve 56. 
günde uygulanmıştır. Tablo 3’de özetlenen test sonuçlarına göre, %20 cam tozu içeren 
YPH, mekanik ve durabilite özellikleri açısından kontrol harcına göre daha iyi 
performans sergilemiştir. Amorf yapıda olan ve puzolanik özellik gösteren atık cam 
tozunun, SiO2 içeriği sayesinde Ca(OH)2 ile reaksiyonu ile ek kalsiyum-silika-hidrat (C-
S-H) jelleri ürettiği düşünülmektedir. Yeni oluşan C-S-H jelleri harç veya betonda kılcal 
boşlukları azaltır. Böylece, harç veya betonun dayanım özellikleri iyileştirilebilir 
(Soliman ve Tagnit-Hamou, 2016).  
 

Tablo 3. Karışımların mekanik ve durabilite deney sonuçları 
 

Kod 

Basınç 
Dayanımı 

(MPa) 

Eğilme 
Dayanımı 

(MPa) 

Ultrasonik 
Dalga Hızı 

(m/s) 

Kılcal Su 
Geçirimliliği 

(cm/s) 

Hızlı Klor 
Geçirimliliği 
(Coulombs) 

28 56 28 56 28 56 28 56 28 56 

YPHC0 58,66 68,66 9,15 9,71 4474 4953 0,0579 0,0437 3374,5 2878 

YPHC20 64,54 75,24 9,81 10,09 4800 5195 0,0265 0,0233 2896 1920 
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YDA, 1990 yılından beri inşaat sektöründe kullanılmakta ve malzemelerin çevresel etki 
değerlendirmesi ve binaların çevresel performans değerlendirmesi için önemli bir 
araçtır. Beton üretimine uygulanan YDA, malzemenin sürdürülebilirliğini arttırmak 
amacıyla birçok çalışmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beton karışımları 
üzerine yapılan çalışmalar, büyük miktarlarda PÇ’u ve doğal katkı maddeleri ile mineral 
katkıları ve diğer endüstrilerden geri dönüştürülmüş atıkların (artan miktarda katkı 
maddesi ve daha az klinker) ikame edilmesine yönelik alternatiflerin oluşturulmasına 
odaklanmakta, malzeme kalitesi korunmakta ve servis aşamasında mümkün olan en 
uzun kullanım ömrünü sağlamaktadır (Vitale ve ark., 2017). 
 
SimaPRO yazılımı ile atık cam tozu katkılı YPH ve normal Portland Çimento 
kullanılarak elde edilen YPH’ın potansiyel ekolojik etkilerini kıyaslamak mümkün 
olabilmektedir (Şekil 4).   SimaPRO yazılımıyla, üretimin kısa ve uzun vadedeki etki 
kategorileri insan sağlığı, ekosistem kalitesi ve kaynakların tükenmesi hususunda 
hasar tespitine dayanmaktadır (Vieira ve ark., 2016). Normal PÇ ile üretilen YPH’ın, 
tüm etki kategorilerinde % 100 katkısı bulunmaktadır. Çimento üretiminin çevresel 
etkilerinin ana kaynağı olarak üretim sürecindeki elektrik kullanımı ve ortaya çıkan 
emisyonlar gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Atık cam tozu katkılı YPH’ların çevresel etki kategorileri 
 

Beton üretim sürecindeki en büyük çevresel etki, çimento üretiminden kaynaklandığı 
bilinmektedir. Çünkü, çimentonun ana bileşeni olan klinkerin üretim süreci, yaklaşık 
1450° C'ye ulaşan bir fırında çeşitli yakıtların yakılmasını gerektirmektedir (Deschamps 
ve ark., 2018). Karbon dioksit, azot oksitler ve sülfür oksitler gibi çok sayıda farklı 
kirletici madde, fosil yakıt yanmasıyla çimento üretimi sırasında atmosfere yayılır 
(Dong ve Ng, 2014). Bu durum, klinker proses kullanımının azaltılması için çimento 
yerine ikame ettirilebilecek alternatif materyallere ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Elde 
edilen sonuçlar, harç üretiminde atık cam tozu kullanımının tüm etki kategorilerinde 
çevresel performansı olumlu etkilediğini göstermektedir. Özellikle, basınç 
dayanımında % 10.78 iyileşmenin elde edilmesinin yanı sıra sürecin küresel ısınma 
kategorisinde yaklaşık % 35’lik bir iyileşmeye sebep olduğu görülmektedir. Bu 
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durumun çimento üretimi sırasında kullanılan ham madde ve yakıt kullanımının 
azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 
4. Sonuçlar 
 
Çimento üretimi sırasında sera etkisini arttıran ve küresel ısınmayı doğrudan etkileyen 
çevreyi kirletici gazlar çıkmaktadır. Üretim sürecinde çimento hammaddesi olarak 
kullanılan Ca, Si, Al, Fe gibi maddelerin kullanılması da çevreye büyük zararlar 
verebilmektedir. Çimento üretimi esnasında çıkan bu gazların küresel kirlenmeye etkisi 
yaklaşık olarak %7 olduğu tahmin edilmektedir. Bu kirlilik potansiyelinin çevre ve insan 
sağlığını büyük ölçüde olumsuz etkilediği düşünülürse, gelecekte sağlıklı bir çevre için 
çimento üretimini ve aynı oranda kullanımının azaltılması gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada, SimaPro yazılımı kullanılarak elde edilen sonuçlar, geri dönüştürülmüş 
bir malzemenin harç/beton yaşam döngüsünde belirli oranlarda kullanılmasıyla 
çimentonun ekosistem üzerindeki çevresel etkisini azalttığını ortaya koymuştur. Aynı 
zamanda, geri dönüşüm/geri kazanım ürününün kullanımının, eşdeğer miktarda ham 
madde üretiminden kaçınmak için potansiyel bir krediyi temsil ettiğini göstermektedir. 
 
Puzolanik özellikteki atık malzemelerin, çimento katkı malzemesi olarak kullanımıyla 
hem atığın depolama sorunları hem de çimento üretiminden kaynaklanan olumsuz 
etkilerin azaltılması mümkündür. Bu konuda standart oluşturmaya yönelik çalışmalarla 
hem çevresel hem de ekonomik açıdan fayda sağlanması mümkündür. Bununla 
birlikte, seçilen geri dönüştürülmüş malzemelerin, üretim alanına taşıma mesafesi ve 
hazırlama prosedürüne (atığın ayıklanması, öğütme vb.) özellikle dikkat edilmelidir. 
Aksi takdirde uzak bir mesafeden atık temini ile ortaya çıkan fosil yakıt kullanımı 
(transfer araçları için) ya da atığın kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli elektrik 
enerjisi, üretim senaryosunun çevresel yükünü artırabilecektir. 
 
Kaynaklar  
 

 Colangelo, F., Forcina, A., Farina, I., ve Petrillo, A., (2018). Life Cycle 
Assessment (LCA) of Different Kinds of Concrete Containing Waste for 
Sustainable Construction. Buildings, 8, 70. 

 Deschamps, J., Simon, B., Tagnit-Hamou, A., Amor, B., (2018). Is Open-Loop 
Recycling The Lowest Preference in A Circular Economy? Answering Through 
LCA of Glass Powder in Concrete. Journal of Cleaner Production, 185, 14-22. 

 Dong, Y. H., Ng, S. T. (2014). Comparing the midpoint and endpoint approaches 
based on ReCiPe - A study of commercial buildings in Hong Kong. International 
Journal of Life Cycle Assessment, 19(7), 1409–1423. 

 Gültekin, A.B. Ve Çelebi, G., (2016). Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi 
Kapsamında Yapı Ürünlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik 
Bir Model Önerisi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 1-36. 

 Marceau, M.L., Nisbet, M.A., Vangeem, M.G., (2006). Life Cycle Inventory of 
Portland Cement Manufacture’’, Research & Development Information, PCA 
R&D Serial No. 3007, 68. 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1065 
 

 Moretti L., Mandrone, V., D’andrea, A., Caro, S., (2017). Comparative ‘from 
cradle to gate’ Life Cycle Assessments of Hot Mix Asphalt (HMA) Materials, 
Sustainability, 9(3), 1-16. 

 Nath, P., Sarker, P.K., Biswas, W.K., (2018). Effect of Fly Ash on The Service 
Life, Carbon Footprint and Embodied Energy of High Strength Concrete in The 
Marine Environment, Energy and Buildings, 158, 1694-1702. 

 Öz, H.Ö., Demirel, S., Güneş, M., Baskıda. Curing effect on the properties of 
high-performance mortars incorporating recycled glass powder, Structural 
Concrete. 

 Prabhu, G. G., Hyun, J. H., Kim Y. Y., (2014). Effects of foundry sand as a fine 
aggregate in concrete production, Construction and Building Materials, 70,  
514–521. 

 Soliman, N. A., Tagnit-Hamou A., (2016) Development of ultra–high–
performance concrete using glass powder – Towards ecofriendly concrete, 
Construction and Building Materials, 125, 600–612. 

 Song, D., Yang, J., Chen, B., Hayat, T., Alsaedı, A., (2016). Life-Cycle 
Environmental Impact Analysis of A Typical Cement Production Chain, Applied 
Energy, 164, 916-923. 

 Tangüler, M., Gürsel, P., Meral, C., (2015). “Türkiye’de Uçucu Küllü Betonlar 
İçin Yaşam Döngüsü Analizi”, Nisan, 9. Ulusal Beton Kongresi. 

 Turner, L.K., Collins, F.G., (2013). Carbon dioxide equivalent (CO2-e) 
emissions: A comparison between geopolymer and OPC cement concrete, 
Construction and Building Materials, 43, 125–130. 

 Vieira, D.R., Calmon, J.L., Coelho, F.Z., (2016). Life Cycle Assessment (LCA) 
Applied to the Manufacturing of Common and Ecological Concrete: A Review’’, 
Construction and Building Materials, 124, 656–666. 

 Vitale, P. Arena, N. Di Gregorio, F., Arena, U., (2017). Life Cycle Assessment 
of The End-of-Life Phase of A Residential Building, Waste Management, 60, 
311-321. 

 Yakubu, Y. ve Zhou, J., (2019). Novel approach to quantify municipal solid 
waste management hierarchy based on analytical hierarchy process, 
International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 1897–
1908. 

 url 1. http://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/belediye-atiklari-miktari-ve-bertaraf-
miktari-i-85749 Erişim Tarihi: 27.05.2019  

 

 

 

 

 

http://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/belediye-atiklari-miktari-ve-bertaraf-miktari-i-85749
http://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/belediye-atiklari-miktari-ve-bertaraf-miktari-i-85749


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1066 
 

Malatya (Türkiye) İl’inde Bazı Karstik Kaynak Sularının Su Kalite İndeks 
(WQI) Yöntemi ile Değerlendirmesi 
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Özet: Su kalitesi indeksi (WQI), çok sayıda su kalitesi verisini tek bir parametreye 
dönüştürmek için kullanılan matematiksel bir tanımdır. Böylece su kalitesi daha 
basit ve kolay ifade edilir. Bu çalışmanın amacı, Malatya ilindeki bazı kaynak 
sularının kalitesini su kalitesi indeksine (WQI) göre değerlendirmektir. Bunun için, 
fiziksel ölçümleri [renk, bulanıklık, elektiriksel iletkenlik (EC), pH] ve kimyasal 
analizleri [toplam çözülmüş katılar (T.Ç.K), toplam sertlik (TS), alkalinite, kalsiyum 
(Ca2+), magnezyum (Mg2+), sodyum (Na+), potasyum (K+), bikarbonat (HCO3

-), 
klorür (Cl-), sülfat (SO4

2-), amonyum (NH4
+), nitrit (NO2

-), nitrat (NO3
-), fosfat (PO4

3-

), florit (F-)]  içeren 19 parametre analizi yedi kaynak suyunda Eylül 2015 
döneminde gerçekleştirilmiştir. Kaynak suyu örnekleri için WQI değeri 14.80 ile 
21.93 arasındadır. Hesaplanan WQI değeri, kaynak suyu numunelerinin tamamının 
“mükemmel” su kategorisine girdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: WQI, Malatya, Spring Water, Su Kalitesi 

 

Abstract: Water Quality Index (WQI) is a mathematical description used to 
transform large number of water quality data into a single parameter. So that, the 
water quality is expressed more simple and easy. The purpose of this study was to 
assess the quality of some spring waters in Malatya province based on water 
quality index (WQI). For this, 19 parameter analysis including in-situ measurements 
[color, turbidity, electrical conductivity (EC) pH] and chemical analyzes [total 
dissolved solids (TDS), total hardness (TH), alkalinity, calcium (Ca2+), magnesium 
(Mg2+), sodium (Na+), potassium (K+), bicarbonate (HCO3

-), chloride (Cl-), sulphate 
(SO4

2-), ammonium (NH4
+), nitrite (NO2

-), nitrate (NO3
-), phosphate (PO4

3-), fluoride 
(F-)] in seven spring water were carried out in September 2015 period. The WQI 
value for spring water samples ranges from 14.80 to 21.93. The computed WQI 
value shows that all of spring water samples fall in the ‘excellent’ water category. 

Keywords: WQI, Malatya, Spring water, Water Quality 

 

1.Giriş 

Yeraltısuyu kalitesi genellikle çeşitli antropojenik aktiviteler nedeni ile kirlenme riski ile 
karşı karşıyadır (Baalousha, 2006). Şehirleşme ve sanayileşme, evsel ve endüstriyel 
deşarjlar, kontrolsüz atık depolama alanları, pestisitlerin ve gübreler kontrolsüz 
kullanımı bu aktivitelerin başında gelir. Doğal su kaynakları, içme ve sulama suyu 
ihtiyacının karşılandığı yeraltısularıdır. Su kaynakları kirlenmeye karşı diğer yeraltı 
suyu kaynaklarına oranla daha duyarlıdır (El Haraoui ve ark., 2014). Bu bakımdan su 
kalite parametrelerinin bilinmesi ve sınıflaması, sürdürülebilir bir su yönetimi için önem 
arz etmektedir. Su kalitesi indeksi (WQI), farklı su kalite parametrelerinin bileşik etkisini 
yansıtan bir derecelendirme olarak tanımlanmaktadır (Varol ve Davraz, 2015). WQI, 
çok sayıda su kalitesi verisini tek bir sayıya dönüştürmek için kullanılan matematiksel 
bir denklemdir (Singh ve  Hussian, 2016). WQI yöntemini kullanarak yeraltı suları ve 
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yüzey suları kalite parametrelerinin değerlendirildiği bir çok çalışma yapılmıştır (Varol 
ve Şekerci, 2018; Sehnaz ve ark., 2017; Krishnan et al., 2016). 

Bu çalışmada Malatya ilinde farklı debide boşalım yapan bazı karstik su kaynaklarının 
WQI yöntemine göre su kalitesinin belirlemesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Çalışma Alanı 

Malatya ili, Türkiye'nin güneydoğusunda Yukarı Fırat Havzasında yer alır. Çalışma 
alanı karasal iklim ile karakterizedir ve yıllık ortalama yağış yaklaşık 378,1 mm'dir  
(DMİ, 2015). Jeolojik olarak bu bölge Permo-Karbonifer Malatya  metamorfitleri, 
Tersiyer ve Üst Kretase kalkerleri ve Kuaterner birimleri ile kaplıdır (Dursun ve ark., 
2015). 

Örnekleme ve Analizler 

Çalışma alanında 7 farklı kaynak suyundan alınan su örnekleri üzerinde fiziksel 
ölçümleri [renk, bulanıklık, elektiriksel iletkenlik (EC), pH] ve kimyasal analizleri [toplam 
çözülmüş katılar (T.Ç.K), toplam sertlik (TS), alkalinite, kalsiyum (Ca2+), magnezyum 
(Mg2+), sodyum (Na+), potasyum (K+), bikarbonat (HCO3

-), klorür (Cl-), sülfat (SO4
2-), 

amonyum (NH4+), nitrit (NO2
-), nitrat (NO3

-), fosfat (PO4
3-), florit (F-)]  içeren 19 

parametre analizi, Eylül 2015 döneminde standartlara uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, ulusal ve uluslararası içme suyu standartlar ile 
karşılaştırılarak su kaynaklarının “su kalite indeks (WQI)” değeri belirlenmiştir. 

3. Bulgular 

Bu çalışmada su kaynaklarının WQI değeri, renk, bulanıklık, elektriksel iletkenlik, pH, 
toplam çözülmüş katı, toplam sertlik, alkalinite, kalsiyum, magnezyum, sodyum, 
potasyum, bikarbonat, klorür, sülfat, amonyum, nitrit, nitrat, fosfat ve florit parametre 
analizlerini içeren 19 fiziksel – kimyasal bileşene göre hesaplanmıştır. Birinci aşamada, 
analiz edilen parametrelerinin su kalitesi üzerine etkisinin değerlendirildiği ağırlık 
puanlandırması yapılmıştır (Tablo 1). Bu puanlama yapılırken literatür çalışmalarından 
faydalınmış ve parametrelere 1 ila 5 değeri arasında puanlama verilmiştir (Varol ve 
Davraz, 2015; Varol ve Şekerci, 2018).  

 

İkinci aşamada her parametrenin bağıl ağırlık değeri hesaplanmıştır  (1). 

WRi = wi / wn…………………..………………………………………………………………………………..…………...(1) 

 

Burada, WRi, bağıl ağırlık, wi, her parametrenin ağırlığı, wn, parametrelerin sayısını 
göstermektedir. Hesaplanan bağıl ağırlık değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Üçüncü aşamada, WHO (2011) ve TSE 266 (2005) tarafından önerilen üst limit 
değerleri esas alınıp, her parametre için bir kalite derecelendirme ölçeği (qi) 
hesaplanmıştır (2).  

qi=(Ci/Si)X100     ………………………………….…………………..……………..(2)  
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Bu eşitlikte qi kalite derecesini, Ci, analiz edilen parametrenin mg/l cinsinden 
konsantrasyonunu ve Si WHO (2011) ve TSE 266 (2005) 'e göre analiz edilen 
parametrenin mg/l cinsinden içme suyu standardını ifade eder. 

Bir sonraki aşamada  her parametre için SIi alt indeksi eşitlik (3)’ te gösterilen bağıntı 
ile  hesaplanmış ve son aşama olarak toplam Sli  değeri ile kaynak suyunun  WQI 
değeri  elde edilmiştir (4). 

 

SIi=Wi x qi ………………………………………………………………………….. (3) 

 WQI=∑SIi……………………………….……………………………………………(4)  

 

WQI değer aralıklarına göre su tipleri 5 katagoriye ayrılmaktadır. (Tablo 2),  

 

Çalışma alanındaki sular için hesaplanan WQI değerleri 14.80 ile 21.93 aralığında 
değişmektedir (Tablo 3). Bu değer aralığı fiziksel – kimyasal parametreler esas 
alınarak yapılan  WQI sınıflamasına göre tüm su örneklerinin “mükemmel su” tipinde 
olduğunu göstermiştir.  

 

Tablo 1. Analiz sonuçları ve her bir parametrenin ağırlık, bağıl ağırlık değerleri 

Parametre (mg/l) Analiz Sonuçları WHO (2011) TS (2005) wi WRi 

Renk PT-Co         0 15 20 3 0.041 

Bulanıklık NTU         0 5 5 3 0.041 

pH 7.63  - 8.19 6.5 - 8.0 6.5 - 9.5 4 0.055 

EC µS/cm   273 - 510 1500 2500 4 0.055 

T.Ç.K   197 - 339  1500 1000 5 0.068 

Toplam sertlik   145 - 263   180 2 0.027 

Alkalinite   161 - 275   200 2 0.027 

HCO3
-    197 - 336 300 500 1 0.014 

Cl-  4.82 - 10.86 25 250 5 0.068 

SO4
2- 11.84 - 22.98 250 250 5 0.068 

NO2
-           0 0.9 0.5 5 0.068 

NO3
-   7.80 - 14.53 45 50 5 0.068 

NH4
+           0 1.5 0.5 5 0.068 

PO4
3-           0 10 10 5 0.068 

Ca2+ 49.84 - 85.94 300 200 3 0.041 

Mg2+   1.66 - 13.60 150 150 3 0.041 

Na+   0.98 - 5.48 200 200 4 0.055 

K+   0.16 - 1.07  12 12 2 0.027 

F-           0 1 1.5 5 0.068 

Üst sınır alkalinite için 200 mg/l (Chaurasiaet al., 2018), TS için 180 mg/l (USGS, 2019) 
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Tablo 2. WQI değerlerine göre su tipleri (Sahu ve Sikdar, 2008). 

WQI değer aralığı Su tipi 

< 50 Mükemmel su 

50 - 100 İyi su 

100.1 - 200 Zayıf su 

200.1 - 300 Çok zayıf su 

> 300 İçme suyu için uygun değil 

 
Tablo 3. Su örneklerinin WQI sınıflaması 

Örnek No ∑SIi Su tipi 

Kaynak-1 18.57 Mükemmel Su 
Kaynak-2 21.93 Mükemmel Su 
Kaynak-3 16.64 Mükemmel Su 
Kaynak-4 15.23 Mükemmel Su 
Kaynak-5 14.93 Mükemmel Su 
Kaynak-6 14.80 Mükemmel Su 
Kaynak-7 17.01 Mükemmel Su 

 

Sonuçlar 

Bu çalışmada kaynak suyu örneklerinin tamamı kaliteli ve "mükemmel su" 
katagorisinde bulunmuştur. Su kalitesi endeksi (WQI) 14.80 ile 21.93 arasında 
değişmektedir. Bu sonuçlar, kaynak sularının içme ve kullanma suyu olarak güvenli 
olduğunu göstermiştir. Kaynak sularının yüzeysel kirletici aktivitelerden etkilenmemesi 
için periyodik izleme programları oluşturulmalıdır. 

Teşekkür 

DSİ’ den YAS ve Jeoteknik Şube Müdürü Cebrail Polat’a teşekkür ederim. 
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Abstract: A naturally-occurring biomacromolecule, sporopollenin (SP), was 
subjected to a surface modification process called polydopamine (PDA) dip-
coating. The obtained adsorbent (SP-PDA) was used for dye adsorption for the first 
time. In the adsorption experiments, methyl orange (MO) was used as the probe 
dye, and the effect of (i) the feed concentration (5.0–20.0 mg / L) and (ii) the 
temperature (25–45 °C) on MO adsorption was studied in a column system. 
Adsorption capacities were calculated from the breakthrough curves recorded on-
line and the data were modeled with respect to the Langmuir, and the Freundlich 
isotherm models. Both the models showed good fits to the experimental data. The 
isotherm parameter, 1/n, was found to be lying in the range 0–1 (1/n=0.53), 
indicating a beneficial process for the studied conditions. The monolayer adsorption 
capacity was calculated as 0.35 mg/g. The adsorption of MO on PDA-SP was 
evaluated as a process which is mainly governed by physical interactions.  

Keywords: Adsorption; Dye; Polydopamine; Sporopollenin 

 
 
1. Introduction 

Sporopollenin is a biomacromolecule that exhibits high resistance to most mineral 
acids. Owing to such desired chemical and mechanical stabilities offered by 
sporopollenin, this material has been widely used as an adsorbent for the removal of 
many different chemical species. In studies focused on the usability of sporopollenin 
as an adsorbent, the material is mostly subjected to a surface functionalization 
procedure to improve its interaction capability. With this respect, carboxymethyl 
aminoethyl sporopollenin and its metal-loaded forms have been extensively studied 
(Ayar, Gezici, & Küçükosmanoǧlu, 2007; Ayar & Yıldız, 2002; Erciyes, Gürten, 
Abdullah, & Ayar, 2004; Gezici & Ayar, 2009; Küçükosmanoǧlu, Gezici, & Ayar, 2006). 
Moreover, silane-activation procedures have also been used to increase the surface 
activity of sporopollenin before using it as a support for protein immobilization (Gubbuk, 
Ozmen, & Maltas, 2012).  

In these procedures, the surface is modified by chemical means and sometimes harsh 
chemicals are necessary. For this reason, the applicability of mild surface modification 
processes like polydopamine dip-coating (Lee, Dellatore, Miller, & Messersmith, 2007; 
Ryu, Messersmith, & Lee, 2018) would offer alternative manners to chemical surface 
modification processes.  

Hence, in the present study, the applicability of polydopamine dip-coating process in 
surface modification of sporopollenin has been studied for the first time. The potential 
of the obtained material (i.e. PDA-SP) as an adsorbent was studied in a column 
arrangement by using methyl orange as the probe molecule. The recorded equilibrium 
adsorption data were critically analyzed by some common adsorption isotherm models. 
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2. Materials and Methods 

Sporopollenin with a particle size of ~20 µm was purchased from Fluka™ and used as 
the support material. Acetone (Merck™) was used to rinse sporpolllenin. Dopamine 
hydrochloride was obtained from Sigma™ and polymerized in a 10 mM Tris buffer of 
pH=8.5 (Trizma buffer; Sigma™). High purity chemicals were used throughout the 
study and used as received (except sporopollenin). Absolute ethyl alcohol (VWR™) 
was used to rinse the product, PDA-SP. Methyl orange (MO) solutions were prepared 
by dilution of a stock MO solution of 100 mg/L, pH=7.0 (MO; Merck™). MO solutions 
were prepared in a pH=7.0 phosphate buffer (20 mM). Ultrapure water was used 
throughout the study unless otherwise stated (Human™).  

Before starting with the PDA-coating process, the solid-support, i.e. SP, was rinsed 
with acetone and warm distilled water to remove physically bound impurities. 10.0 g of 
the material was then put inside 500 mL of Tris buffer (10 mM; pH=8.5) and the final 
mixture was agitated on an orbital shaker (Heidolpf ™) for 24 h at room temperature. 
After filtration, the brownish solid was washed with absolute ethanol and distilled water. 
The product, i.e. PDA-SP, was packed into a stainless steel HPLC column (4.6×50 
mm) using the slurry method. After conditioning the column, the column adsorption 
experiments were performed. In the first set of the experiments, we focused on the 
impact of temperature by loading 5 mg/L MO solution at different temperatures (25; 35; 
and 45 °C). Afterward, the effect of concentration was studied with different feed 
concentrations of MO ranging from 5 to 20 mg/L (@ 25 °C). Adsorption experiments 
were performed at pH=7.0 (phosphate; 20 mM). 

The amount adsorbed by the adsorbent was calculated from the breakthrough curves 
recorded during the loading step (Guiochon, Shirazi, & Katti, 1994). After the loading 
step, the column was continuously washed with pure water to baseline. And finally, the 
adsorbed dye was stripped from the column by loading absolute ethanol. At this step, 
ethanol was loaded to the column until the propagation of the peak monitored on the 
detector was complete. Finally, the column was washed with pure water to make the 
column ready for the subsequent new run. All the mentioned steps were conducted 
continuously in an HPLC system (Agilent™ 1200). The obtained adsorption data at the 
equilibrium were modeled on the basis of the Langmuir and the Freundlich isotherm 
models.  

3. Results 

3.1. The effect of temperature 

As it is well known, significant information about the nature of adsorption can be 
gathered from temperature experiments. In general, increment in temperature results 
in decreased adsorption capacities if particular adsorption process is governed by 
physical interactions. Thus, the temperature of the column compartment was the first 
experimental parameter we studied.   

The adsorption capacity of PDA-SP was found to be decreased when the temperature 
was increased in the range of 25–45 °C. This is a typical behavior observed with 
physical adsorption. For this reason, MO adsorption was thought to be a process based 
on physical interactions like Van der Waals forces and hydrogen bonding. In order to 
have much more information about the nature of MO adsorption on PDA-SP, the effect 
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of concentration was studied, and the derived data were analyzed in terms of some 
common adsorption isotherm models.      

3.2.   The effect of feed concentration 

Adsorption is an equilibrium phenomenon where the concentration gradient influences 
the mass-transfer from the fluid phase to the stationary phase (i.e. adsorbent). Hence, 
the initial concentration is an important experimental parameter in adsorption studies.  

In the experiment performed with different feed concentrations, it was observed that 
the amount of dye adsorbed by the adsorbent increased, gradually, with increasing 
feed concentrations (Fig. 1). This is, again, a very common behavior observed in 
adsorption studies, and the obtained data can be interpreted by applying an isotherm 
analysis. 

 

Fig. 1. The effect of concentration (C) on adsorption capacity (q) of PDA-SP 

3.3. Isotherm modeling 

An adsorption isotherm is a graph that shows the relationship between the 
concentration of an analyte in the fluid phase (C) and that in the stationary phase (q). 
A carefully performed isotherm analysis can lead to gathering very detailed information 
about the nature of adsorption.  

The Langmuir (Langmuir, 1916) and the Freundlich (Freundlich, 1906) models are the 
two isotherm models most frequently used in adsorption analyses. The model 
equations are given as follows: 

CK

CKq
q

b

bm




1
      (The Langmuir equation; Eq. 1) 

where the model parameters Kb and qm denote affinity constant and monolayer 
saturation capacity respectively.  

  
n

FCKq /1        (The Freundlich equation; Eq. 2) 

where KF and 1/n denote the Freundlich model parameters.  
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Results showed us that both the studied isotherm models, adequately represented the 
equilibrium adsorption data as it is seen in Fig. 2 (C vs. C/q; linearized Langmuir 
equation, and lnC vs. lnq; linearized Freundlich equation). The heterogeneity index, 
1/n, was calculated as 0.53, representing a beneficial process, since that value lies in 
the range 0<1/n<1. Monolayer saturation capacity was calculated as 0.35 mg/g and 
found a little bit lower than that previously obtained on functional sporopollenins (Ayar 
et al., 2007; Küçükosmanoǧlu et al., 2006). However, ease of preparation in the case 
of PDA-SP lends the material an advantageous aspect. Note that better adsorption 
capacities have been obtained with a cationic dye (i.e. crystal violet), indicating the 
greater potential of PDA-SP for the adsorption of cationic dyes (unpublished data).  

 

Fig.  2. (a) The Langmuir, and (b) The Freundlich model fits  

 

4. Conclusions 

As a conclusion, PDA-dip coating process was successfully applied to the surface 
modification of sporopollenin for the first time. To test the potential of this material as 
an adsorbent, adsorption behavior of methyl orange was studied in a column 
arrangement. The Langmuir and the Freundlich model parameters have adequately 
represented the data. The relatively low monolayer adsorption capacity was attributed 
to the presence of negatively-charged functional groups with PDA-SP. Finally, MO 
adsorption on PDA-SP was evaluated as a process which is governed by physical 
interactions. 
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Abstract: In this study, we aimed to determine the geological, mineralogical and 
petrographical characteristics of the agate nodule formations and wall rocks in the 
northern part of the Almus Dam Lake and the gemological characteristics of the 
agates. In the study area, metamorphic, magmatic and sedimentary units formed 
from Paleozoic to the present day are exposed. The Paleozoic aged Tokat Massif, 
which is represented by low-grade metamorphic rocks such as metabasites, 
marble, phyllite, serpentinite, mica-schist, amphibolite and a small amount of 
blueschist, forms the basement of the study area. Mainly consisting of gabbro, 
serpentinite and dolerite dykes, the Bakımlıdağ complex with ophiolitic character 
lies with tectonic contact on the Paleozoic units. Middle Late Eocene volcano 
sedimentary Almus Formation represented by conglomerate, sandstone, 
mudstone, and shale intercalations with andesitic-basaltic lava, tuff, agglomerate, 
volcanic breccia, is unconformably over the other units. The youngest units in the 
region are Quaternary alluvium. The agate nodule formations in the region are 
concentrated around the fault zones of the volcanic breccia and volcanoclastic 
sandstones belonging to Almus Formation, in the direction of WNW-ESE and dip 
towards north. The size of the agate nodules is quite variable and ranges from a 
few mm to 30 cm. The size of the nodules and the number of minerals found in the 
control of the small nodules are more homogeneous while large nodules with 
different colors and patterns of agate bands, coarse crystalline quartz amorphous 
SiO2 and calcite fill. The nodules are generally filled with red bands and yellowish 
green lace patterns in a thin agate sheath from the outside and quartz and 
chalcedony in the remaining spaces. As a result of petrographical, XRD and 
gemological analysis, agate, calcite and quartz minerals were determined. 
Chalcedonies are usually purple, transparent and translucent. Reddish orange 
hematite droplets and yellow hematite inclusions were observed in the tubers. 

Keywords: Agate, Almus, Gemstone, Gemology, Tokat 

Kuruseki, Serince, Görümlü (Almus-Tokat) Yöresindeki Akiklerin Jeolojik ve 
Gemolojik İncelenmesi 

Özet: Bu çalışmada Almus Baraj Gölü’nün kuzeyindeki Görümlü-Kuruseki ve 
Almus İlçe sınırları arasında bulunan yumrulu akik (agat) oluşumlarının ve içinde 
bulundukları yankayaçların jeolojik, mineralojik ve petrografik özellikleri ile akiklerin 
gemolojik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. İnceleme alanında 
Paleozoyik’ten günümüze kadar oluşan metamorfik, magmatik ve sedimanter 
birimler yüzeylemektedir. Bölgede metabazit, mermer, fillit, serpantinit, mikaşist, 
amfibolit ve az oranda mavişist gibi düşük dereceli metamorfik özellikteki kayaçlarla 
temsil edilen Paleozoyik yaşlı Tokat Masifi temeli oluşturmaktadır. Başlıca gabro, 
serpantinit ve dolerit dayklarından oluşan ofiyolitik karakterli Bakımlıdağ kompleksi 
Paleozoyik yaşlı birimler üzerinde tektonik dokanakla durmaktadır. Orta Geç Eosen 
yaşlı çakıltaşı, andezitik-bazaltik lav, tüf, aglomera, volkanik breş, çamurtaşı, 
kumtaşı ve şeyl ardalanmalarından oluşan volkano sedimanter Almus formasyonu 
diğer birimleri uyumsuzla örtmektedir. Yöredeki en genç birimler ise Kuvaterner 
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yaşlı alüvyonlardır. Yöredeki yumrulu agat (akik) oluşumları Almus formasyonuna 
ait yamaç molozları, volkanik breş ve volkanoklastik kumtaşlarının içerisinde BKB-
DGD doğrultulu ve kuzeye doğru eğimli bir fay zonu çevresinde yoğunlaşmıştır. 
Agat yumrularının boyutları oldukça değişken olup birkaç mm ile 30 cm arasında 
değişmektedir. Yumruların boyutları içerisine bulunan mineral türü ve sayısını da 
kontrol etmekte olup küçük yumrular daha homojen iken büyük yumrular farklı renk 
ve desen sahip agat bantları, iri kristalli kuvars amorf SiO2 ve kalsit dolguludur. 
Yumrular genellikle dıştan itibaren ince bir agat kılıf içinde yer yer kırmızı bantlar 
ve sarımsı yeşil dantel desenleri ve geri kalan boşluklar ise kuvars ve kalsedonlarla 
doldurulmuştur. Agat örneklerinden yapılan petrografik, XRD ve gemolojik analizler 
sonucunda örneklerin kalsedon, agat, kalsit ve kuvars minerallerinden oluştukları 
belirlenmiştir. Kalsedonlar genellikle mor renkli, şeffaf ve yarı şeffaftır. Yumruların 
içerisinde kırmızımsı turuncu hematit damlacıkları ve sarı hematit kapanımları 
gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Agat, Almus, Süstaşı, Gemoloji, Tokat 

 

1. Introduction 
 
There are numerous and various gemstone formations associated with magmatic and 
volcanic activities in the Tokat region. There are agate, chalcedony and jasper 
formations depending on the local fracture systems in Aydıncık (Yozgat) - Turhal, Zile, 
Tokat Center and Almus line usually within the Paleozoic and Mesozoic units, while 
there are chrysoprase formation near Artova (Türeli et al., 2000; ., 2015; Gürbüz et al., 
2016; Kaydu Akbudak et al., 2016; Arik, 2018; Rusen and Arik, 2018, Turhal and Arik, 
2018). High quality agate, jasper, chalcedony and tree opals are common in Turhal, 
Zile and Almus regions. On the other hand, there are silicified trees called “Colla Wood” 
in Zile and there is extraordinary visual beauty with the FeO-CuO solutions entering 
into their veins (Arık, 2018; Ruşen and Arık, 2018, Turhal and Arık, 2018). 
 
The study area covers the vicinity of the Almus Dam Lake, approximately 35 km west 
of Tokat, and the Kuruseki Village to the north (Fig. 1). In the volcano-sedimentary 
sequence in the region, yellow, red, blue, white agate, chalcedony and calcite in Almus 
agate tubers which are common in the volcanogenic sandstones, form a visual feast. 
(Fig. 2). 
 
In this study, it was aimed to determine the geological, mineralogical, petrographical 
and gemological features of the agate nodes and the Eocene volcano-sedimentary 
rocks in the study area. 
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Figure 1. Location map around of the Kuruseki, Serince, Görümlü (Almus-Tokat) 
(https://www.google.com/maps, 2019) 

 

2. Material and Method 
 
Field study was conducted in the summer of 2018 in Kuruseki Village and its vicinity in 
northeast of Almus Dam Lake, 36 km west of Tokat Province. In the light of these 
studies, the boundaries of the geological formations were followed and updated by 
using the previous studies in the region (Yılmaz et al., 1997; Sümengen, 2013, 
Göçmengil et al., 2017; Göçmengil et al., 2018). In order to determine mineralogical, 
petrographical and geochemical characteristics, samples were collected from the 
agate with different colors, patterns and sizes between the northeast boundary of 
Almus Dam and Kuruseki Village. 
 
For mineralogical and petrographic observations, thin sections from the agate and its 
wall rocks samples taken from the study area were prepared in the Department of 
Geological Engineering at Pamukkale University and examined in polarized 
microscope at Konya Technical University. In order to support petrographic 
observations, samples taken from some agates were carried out by X-Ray 
Diffractometer standard qualitative mineral analyzes (XRD) at the General Directorate 
of Mineral Research and Exploration (MTA). The agate samples (Fig. 2) were 
examined and polished at Selcuk University SUKOP Gemstone Atelier and then the 
gemological studies were performed at MTA Gemology Laboratory. 
 
3. Results 
 
Geological and stratigraphical features were determined in the field studies performed 
in the study area and petrographic, gemological and geochemical analyses were 
performed. 
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Figure 2. Macro photographs from Almus agate 
 
3.1. Geology 
 
The south-eastern parts of the Almus district are composed of Middle-Late Eocene 
aged volcano-sedimentary rocks (Yılmaz, 1984; Bozkurt and Koçyiğit, 1996; Özcan 
and Aksay, 1996; Yılmaz et al., 1997; Sümengen, 2013a, 2013b). The Paleozoic aged 
Tokat Massif, which is represented by low-grade metamorphic rocks such as 
metabasites, marble, phyllite, serpentinite, mica-schist, amphibolite and a small 
amount of blueschist, forms the basement. The Bakımlıdağ Complex with ophiolitic 
character composed of mainly serpentinite, gabbro and dolerite dykes, is situated with 
tectonic contact on Paleozoic units. 
 
The southeastern part of the Almus center is composed of Middle-Late Eocene 
volcano-sedimentary rocks (Göçmengil et al., 2017 and 2018). In the study area, these 
basic units are unconformably overlain by Middle Eocene volcano-sedimentary 
sequences (Göçmengil et al., 2017; Fig. 3). 
 

 
Figure 3. Geological map of the study area (modified from Göçmengil et al., 2017) 
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3.2. Mineralogical and Petrographical Analyses 
 
According to the petrographic observations in the volcano-sedimentary rocks of the 
Almus formation, there are plagioclase, sanidine, clinopyroxene, amphibole and olivine 
in the phenocrystal phase of rocks and sanidine and plagioclase microliths in the dough 
phase. In some sections, secondary quartz, calcite and opaque minerals were found. 
The rocks are holocrystalline according to the degree of crystallization, holocrystalline 
porphyric according to their grain size and trachytic texture according to the dough 
texture. The investigated volcanic rocks are named as andesite, basalt and trachyte 
according to dominant minerals and textures (Fig. 4). Similar results were observed in 
the XRD analyzes of the samples taken from these rocks and mainly pyroxene, 
sanidine, albite and quartz paragenesis were observed (Fig. 5). 
 

 
 

Figure 4. Quartz (qtz), plagioclase (plj), opaque (opk), olivine (ol) minerals observed 
in basalts collected from Almus formation, (a: + N; b: N) 

 

 
 
Figure 5. Quartz, albite ve pyroxene in X-Ray diffractogram of the basalts collected 

from the Almus formation 
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In the petrographic investigations performed in the tuberous agates, calcite and 
opaque minerals were distinguished, in some sections chalcedony, cristobalite and 
quartz were observed (Fig. 6). 
 

 
 

Figure 6. Quartz (qtz), cristobalite (crs), chalcedony (chc) minerals observed in 
petrographic investigations of agate from Almus formation (a:+N; b://N) 

 
Quartz, cristobalite and dolomite paragenesis were determined in XRD studies in agate 
(Fig. 7). 
 

 
 

Figure 7.  Quartz, cristobalite and dolomite in X-Ray diffractogram of the agate 
collected from the Almus formation. 

 
3.3. Gemological Analysis 
 
After polishing the samples taken from Almus agates, gemological analyses were 
performed and examined in a gemology microscope. In gemological analysis, 
chalcedony, agate, calcite, quartz and hematite minerals were determined (Fig. 7 and 
Fig. 8). The hematite and limonite inclusions in some agates have impressive patterns 
(Fig. 8).
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Figure 8. Refractometer graphs of chalcedony and hematite detected in gemology 

microscope 
 

  

 
Figure 9. Refractometer graphs of quartz and hematite detected in gemology 

microscope and flowering tissue formed by hematite and limonite 
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4. Conclusions 
 
The agates in the Almus region are commonly observed in volcanogenic sandstones 
along a E-W fault in the volcano sedimentary Almus formation. Quartz, tridymite, 
cristobalite, chalcedony and calcite were observed as a result of mineralogical and 
petrographical studies. Chalcedony, quartz, calcite and hematite were determined from 
the slices and cabochon specimens cut from agat tubers. The hematite and limonite 
inclusions in some agates have impressive patterns. 
 
As a result of the studies, Almus agates were found to be quite suitable for use as a 
gemstone product in terms of color, texture, pattern and polishability. It is predicted 
that Almus (Tokat) region will add vitality to the promotion of the region and the regional 
economy by the production and processing of agate tubers examined in this study 
together with the chalcedony, quartz and jasper which are widely observed in the 
region. 
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Abstract: In this study, it was aimed to investigate the relations of chalcedony 
formations with the rocks located in around of the Gümenek and Döllük villages of 
Tokat City center and their petrographical and gemological features. In the region, 
consisting of Paleozoic to today, it is observed magmatic and sedimentary units. 
The Tokat Massif, which forms the basement of the study area, is low grade 
metamorphosed in the greenschist facies and is represented by metabasalt, 
metagraywacke, micaschist, crystallized limestone, marble, amphibolite and less 
amount blueschists. In the west of the area, Middle Eocene volcano-sedimentary 
Haydaroğlu formation consisting of conglomerate, mudstone, sandstone and shale 
intercalations with andesitic-basaltic lava, tuff, agglomerate, volcanic breccia, 
unconformably covers the Tokat Massif. Blue chalcedony formations are observed 
along a fault zone close to the E-W trending line passing through the metamorphic 
units of the Tokat Massif. The chalcedonies were formed mostly in the cracks, 
fractures and cavities of the recrystallized limestones, which had a more fractured 
and brecciated structure due to faults along a line approximately 25 m 
perpendicular to this fault zone. The color of the chalcedonies is mostly light blue 
and close to white, dark blue and greyish blue. Usually asymmetrical and symmetric 
vessel filling, gap filling, geoid, banded and lacy structures are observed. Parallel 
to each other, several mm thick banded structures are common from the outside of 
the void and some cavities are filled with coarse crystalline quartz. As a result of 
mineralogical, petrographical, XRD and gemological investigations of the samples 
selected among the chalcedonies calcites and chalcedonies were observed in 
some light white bands. 

Keywords: Chalcedony, Tokat, Gümenek, Gemology, Semi-Precious Rock. 

Döllük ve Gümenek (Tokat) Kalsedonlarının Jeolojik ve Gemolojik Özellikleri 

Özet: Bu çalışmada Tokat İl merkezine bağlı Döllük ve Gümenek Köyleri civarında 
yer alan kalsedon oluşumlarının içinde bulundukları yankayaçlarla ilişkilerinin 
ortaya konulması, kalsedon oluşumlarının, jeolojik ve gemolojik özelliklerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bölgede, Paleozoyik’ten günümüze kadar oluşan yaşlı 
metamorfik, magmatik ve sedimanter birimler yüzeylemektedir. İnceleme alanında 
temelini oluşturan Tokat Masifi düşük dereceli yeşilşist fasiyesinde metamorfizma 
geçirmiş, metabazalt, metagrovak, mikaşist, kristalize kireçtaşı, mermer, amfibolit 
ve az oranda mavişistlerle temsil edilmektedir. Alanın batısında Orta Eosen yaşlı 
çakıltaşı, andezitik-bazaltik lav, tüf, aglomera, volkanik breş, çamurtaşı, kumtaşı ve 
şeyl ardalanmalarından oluşan volkano sedimanter Haydaroğlu formasyonu Tokat 
Masifini uyumsuz olarak örtmektedir. Mavi kalsedon oluşumları Tokat Masifine ait 
metamorfik birimler içerisinden geçen D-B doğrultulu dike yakın eğimli bir fay zonu 
boyunca yaklaşık 25 m genişliğinde bir hat boyunca gözlenmektedir. Kalsedon 
oluşumları bu fay zonu boyunca faylanmanın etkisiyle kırıklı ve breşik bir yapı 
sergileyen rekristalize kireçtaşlarının çatlak, kırık ve boşluklarında oluşmuştur. 
Kalsedonların rengi çoğunlukla açık mavi olup yer yer beyaza yakın, koyu mavi ve 
grimsi mavidir. Genellikle simetrik ve asimetrik damar dolgusu, boşluk dolgusu, 
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yumrulu, bantlı ve dantelli yapılıdırlar. Boşluk dolgusu şeklindeki kalsedonlarda 
boşluğun dışından itibaren birbirine paralel birkaç mm kalınlığında kalsedon ve 
kalsit bantları yaygın olup bazı boşluklar iri kristalli kuvarslarla doldurulmuştur. 
Derlenen kalsedon numuneleri arasından seçilen örneklere yapılan mineralojik, 
petrografik, XRD ve gemolojik incelemeler sonucunda, genelde beyaz açık renkte, 
bantlı yapı gösteren, bazı katmanlarda kalsitler ve kalsedonlar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalsedon, Tokat, Gemoloji, Gümenek, Yarı değerli taş. 

 

1. Introduction 
 
There are numerous and various gemstone formations associated with magmatic and 
volcanic activities in the Tokat region. In Turhal, Zile and Almus line, Paleozoic and 
Mesozoic aged units have good quality agate, jasper, chalcedony and tree opals 
depending on local fracture systems, and chrysoprase formation near Artova (Türeli et 
al., 2000; Başıbüyük et al., 2015; Gürbüz et al., 2016; Kaydu Akbudak et al., 2016; 
Arık, 2018; Ruşen and Arık, 2018, Turhal and Arık, 2018). 
 
The study area covers the Döllük and Gümenek Villages and its environs, 
approximately 12 km northeast of Tokat (Fig. 1). In the region, there are chalcedony 
formation as vein and cavity filling along the fault lines within the metamorphic rocks 
of the Tokat Massif. (Fig. 2). 
 
In this study, it was aimed to determine the geological, mineralogical, petrographic 
features of the calcedony and wall rock. 
 

2. Material and Method 
 
During the field studies conducted in the study area in 2018, the boundaries of the 
geological units were monitored and updated by taking advantage of previous studies 
in the region (Yılmaz et al., 1997; Sümengen, 2013, Göçmengil et al., 2017; Göçmengil 
et al., 2018). In order to determine the mineralogical, petrographic and geochemical 
features, the fault lines in the region were checked and samples were collected from 
the chalcedony samples and the rocks in which fractures and fractures in the vicinity 
of the Döllük village were found. 
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Figure 1. Location map of the study area (https://www.google.com/maps, 2019) 
 
For mineralogical and petrographic observations, thin sections from the chalcedony 
and its wall rocks samples taken from the study area were prepared in the Department 
of Geological Engineering at Pamukkale University and examined in polarized 
microscope at Konya Technical University. In order to support petrographic 
observations, samples taken from some chalcedonies were carried out by X-Ray 
Diffractometer standard qualitative mineral analyzes (XRD) at the General Directorate 
of Mineral Research and Exploration (MTA). The chalcedony samples (Fig. 2) were 
examined and polished at Selcuk University SUKOP Gemstone Atelier and then the 
gemological studies were performed at MTA Gemology Laboratory. 
 

 
 

Figure 2. Döllük chalcedonies from study area 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1090 
 

3. Results 

Geological and stratigraphic features were determined in the field studies performed 
in the study area and petrographical, gemological and geochemical analyzes were 
performed. 

3.1. Geology 

In the study area, the Tokat Massif is represented by Paleozoic aged metabasites, 
marble, phyllite, serpentinite, mica-schist, amphibolite and a lesser blueschist with low 
grade metamorphic rocks (Yılmaz, 1984; Bozkurt and Koçyiğit, 1996; Özcan and 
Aksay, 1996; Yılmaz et al., 1997; Sümengen, 2013; Göçmengil et al., 2017; Fig. 3). 
 

 
 

Figure 3. Geological map of the study area (modified from Sümengen, 2013; Ruşen 
and Arık, 2018) 

 
The Upper Cretaceous Artova Ophiolitic mélange, represented by serpentinite, gabbro, 
dolerite dykes and fine-grained detritics, has tectonic contact on Paleozoic units. 
Middle-Late Eocene volcanic sedimentary Haydaroğlu formation unconformably 
covers other units (Sümengen, 2013). The Almus formation, which is formed by the 
alternation of the Lower Miocene aged conglomerate, sandstone, siltstone and 
limestone, unconformably overlies older units (Sümengen, 2013; Göçmengil et al., 
2017). All these units are covered by Pleistocene - Current alluviums (Fig. 3). 
 
3.2. Mineralogical and Petrographical Analyses 
 
In the petrographic studies of metadiabases belonging to Tokat metamorphics, 35-
40% tremolite, 15-20% chlorite, 13-15% residual pyroxene, 5-8% epidote, 4-5% 
zoisite-clinozoisite, 6-8% albite, 4-6% calcite and very little quartz, sphene and opaque 
mineral formation were observed. The primary pyroxene have been transformed into 
tremolite and chlorite from its edges. According to the tremolite density and 
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crystallization degree in the rock, lepidoblastic texture is observed due to fibroblastic 
and leafy chlorites and the original texture is diabetic texture. The rocks were named 
as metadiabase (Fig. 4a and 4b). Similar results were observed in XRD analyzes of 
the samples taken from these rocks, and chlorite, tremolite and calcite were 
differentiated (Fig. 4c). 

 
 

Figure 4. (a, b): Tremolite (trm), chlorite (chl), epidote (ep) and zoisite (zo) observed 
in metadiabase of Tokat metamorphics (a: +N; b://N), (c): tremolite, chlorite and 

calcite identified from XRD analysis. 
 
In the petrographic investigations of the chalcedony formations, dolomite and very little 
quartz were observed. Considering the mineralogical composition of the rock, this rock 
is named as dolomite and is seen as massive granoblastic texture. Secondary calcite, 
dolomite, quartz and tridymite were observed in the cracks of the rocks (Fig. 5a and 
5b). Dolomite and quartz were also found in XRD studies (Fig. 5 c). 
 

c 
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Şekil 5. (a,b) Dolomite (do), chalcedony (chc) and tridymite (trd) observed in 
petrographic investigations of Tokat metamorphics (a: //N, b. +N), (c) Dolomite and 

quartz detected in XRD studies 
 
Chalcedony, quartz, tridymite, cristobalite, dolomite and calcite were found in 
petrographical investigation in thin sections belonging to chalcedony samples collected 
from study area (Fig. 6a and 6b). Mostly Quartz and rarely dolomite paragenesis were 
observed in XRD analysis of chalcedony (Fig. 6c). 
 
3.3. Gemological Analysis 
 
After polishing of fertilization chalcedony which was collected from metamorphic rocks 
belonging to Tokat Massif, gemological analyses were performed and examined in 
gemology microscope. In the analyzes, chalcedony and calcite minerals were 
determined (Fig. 7). 

a b 

c 
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Figure 6. (a,b) Quartz (qtz), cristobalite (crs), chalcedony (chc) observed in 
petrographic investigations (a: +N; b: //N), (c) Quartz and dolomite detected in X-Ray 

diffractogram of chalcedony 
 

 





Figure 7. Refractometer graphs of chalcedony and calcite detected in gemology 
microscope 
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4. Conclusions 
 
Blue chalcedony formations are observed along a 25 m wide line along a fault zone 
near the E-W trending fault passing through the metamorphic units of the Tokat Massif. 
Chalcedony formations are observed in cracks, fractures and cavities of recrystallized 
limestones which have a fractured and brecciated structure due to faulting along this 
fault zone. The color of chalcedonies is mostly light blue and close to white, dark blue 
and grayish blue. They are generally symmetrical and asymmetrical with vascular 
filling, gap fill, tubular, banded and lacy structure. The chalcedony in the form of a gap 
fill is common to a few mm thick chalcedony and calcite bands from the outside of the 
cavity and some cavities are filled with coarse crystalline quartz. 
 
According to mineralogical and petrographical studies of the chalcedonies, 
chalcedony, quartz, tridymite, cristobalite and calcite were observed. The chalcedony 
and calcite minerals were determined in the gemological studies. In this study, it was 
concluded that Döllük-Gümenek chalcedony is suitable to use as a gemstone. It is 
thought that it will contribute to the regional economy as a result of the evaluation of 
the other chalcedony, jasper, quartz and agat in the region. 
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Abstract: It is aimed that to investigate of the geological, mineralogical, 
petrographic and gemological characteristics of the chrysoprase that exposed in a 
large area in the west of the Gümüşyurt village, approximately 20 km from Artova 
(Tokat), in this study. The oldest unit in the area is the Late Triassic age Devecidağ 
Complex, which is represented by volcanic units, greywackes, and Permian aged 
limestone blocks. The Çekerek Formation, which consists of Eocene continental-
marine sediments and volcano-sedimentary units, including chrysoprase, covers 
this unit with angular unconformity. The non-cracked parts of the chrysoprase are 
hard and massive. Chrysoprasses are generally dark green and appear in light 
green tones. In the mineralogical, petrographic and XRD studies made of rocks, 
quartz was found in the content of the rocks. According to the gemological 
investigations made from chrysoprase, the rocks were determined as chalcedony 
(chrysoprase). It was determined that chrysoprases from the region could be used 
as a gemstone in terms of the basic gemstone properties (hardness, strength, color 
diversity, polishing and light reflectance). 

Keywords: Chrysoprase, Gemstone, Gümüşyurt, Tokat. 

Gümüşyurt (Artova-Tokat) Krizopraslarının Jeolojik Ve Gemolojik Özellikleri 

Özet: Bu çalışmada Tokat-Artova’ya yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gümüşyurt 
köyünün batısında geniş bir alanda yüzeyleyen krizoprasların jeolojik, mineralojik, 
petrografik ve gemolojik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bölgedeki 
en yaşlı birim, Permiyen yaşlı kireçtaşı blokları içeren, grovaklar ve volkanik birimler 
ile temsil edilen Geç Triyas yaşlı Devecidağ karışığıdır. Bu birimi, krizoprasların da 
içerisinde bulunduğu Eosen yaşlı karasal-denizel çökeller ve volkano-sedimanter 
birimlerden oluşan Çekerek formasyonu açılı uyumsuzlukla örtmektedir. Çatlaklı 
olmayan bölümleri oldukça sert ve masif görünümlü olan krizopraslar genellikle 
koyu yeşil renkli olup açık yeşile kadar değişen tonlarda göze çarpmaktadır. 
Krizopraslardan yapılan mineralojik, petrografik ve XRD incelemelerinde kayaç 
içerisinde kuvars tespit edilmiştir. Krizopraslardan yapılan gemolojik incelemelere 
göre kayaçların kalsedon (krizopras) oldukları belirlenmiştir. Bölgeden derlenen 
krizoprasların yapılan süstaşı işleme çalışmalarında temel süstaşı özellikleri 
(sertlik, sağlamlık, renk çeşitliliği, cila alma ve ışık yansıtma) bakımından süstaşı 
olarak kullanılabilir nitelikte oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Krizopras, Süstaşı, Gümüşyurt, Tokat. 

 

 

1. Introduction 
 
Gümüşyurt chrysoprase is located between Gümüşyurt and Uluslu villages, 
approximately 15 km northwest of Artova (Tokat) (Fig. 1). The chrysoprase is observed 
as large blocks in a wide area (Silicose valley) (Fig. 2). 
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In this study, it was aimed to investigate the geological characteristics of the chrysopras 
and to determine the mineralogical, petrographical and gemological characteristics of 
the chrysoprase in the region and to investigate the usability of the rocks. 
 

 
 

Figure 1. Location map of the Gümüşyurt (Artova-Tokat) 
 

 
 

Figure 2. Macro images of Gümüşyurt (Artova-Tokat) chrysoprase 
 

2. Material and Method 
 
In the field studies conducted around the region in August 2018, the boundaries of the 
geological units exposed in the region were updated in the light of previous studies 
(Yılmaz & Yılmaz, 2004; Alan et al., 2019). Samples collection were made from 
chrysoprase and wall rocks in the region. Chrysoprase has been processed with 
cabochon processing technique at SUKOP Sustaşı Atölyesi (Konya) and it has been 
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determined that chrysoprase is suitable for cabochon, slice and ball production (Fig. 
3). 
For mineralogical and petrographical observations, thin sections were prepared in the 
Geological Engineering Department at Pamukkale University and they were examined 
in a polarized microscope (Leica) in Geological Enginering Department at Konya 
Technical University. In order to support petrographic observations of the samples of 
the chrysoprase, X-Ray Diffractometer standard qualitative mineral analyzes (XRD) 
were performed in the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA). 
 

 
 

Figure 3. Slices, cabochons and balls made of chrysopras 
 
After the cutting and polishing of the chrysoprase at the Selçuk University SUKOP 
Gemstone Atelier, the gemological analysis of these samples were carried out in the 
MTA Gemology Laboratory. 
 
3. Results 
 
3.1. Geology 
 
Devecidağ Complex, which is known as the Karakaya Complex along the Pontides, 
was situated in the basement of the study area. The Karakaya Complex consists of the 
units associated with the pre - Jurassic Paleotethys (Şengör et al., 1984), which is 
included in the Sakarya Composite Unit (Göncüoğlu et al., 1997) and is divided into 
two parts (Tekeli, 1981). Lower Karakaya Complex is mostly represented by 
metabasites, phyllites and marble, a small amount of metachirt, metagabbro and 
serpentinite in the late Palaeozoic or Triassic, which usually undergoes metamorphism 
in greenschist and partly blueschist facies (Okay and Göncüoğlu, 2004; Tetiker, 2009). 
The Upper Karakaya Complex is formed from four series that is the Permian or Triassic 
aged (Şengör et al., 1984), strongly deformed, consisted of Permo-Carboniferous aged 
limestones (arkozic sandstone; limestone blocky greywacke, basalt, limestone, grain 
discharge, debris discharge, containing foreign limestone blocks and olistostrom, 
shale) (Okay and Göncüoğlu, 2004). 
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Figure 4. Simplified lithostratigraphic column section of the studied area 
 
The north of the study area within the Sakarya Composite Unit is limited to the Intra-
Pontide Suture and the Izmir-Ankara Suture and Tauride-Anatolid Platform were 
located at the south of the study area (Tetiker, 2009). The Karakaya Complex is 
unconformably overlain by the Eocene aged Çekerek formation, which consists of 
conglomerate-sandstone, mudstone, limestone and pyroclastic sediments. 
Chrysoprases are observed in these volcanic and extreme silicified levels, which are 
also known as pyroclastic sediments in the Çekerek formation. In the region, Çekerek 
formation is covered by alluvium. 
 
3.2. Mineralogical and Petrographical Analyses 
 
Quartz was observed in petrographic investigations made from Gümüşyurt (Artova-
Tokat) chrysoprase (Fig. 5) and quartz mineral was determined in XRD analyzes (Fig. 
6). 
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Figure 5. Quartz observed in thin section of Gümüşyurt chrysoprase(a:+N; b://N) 
 

 
 

Figure 6. Quartz in X-Ray diffractogram of Gümüşyurt chrysoprase 
 
3.3. Gemological Analysis 
 
The samples taken from Gümüşyurt (Artova-Tokat) chrysoprase were subjected to 
gemological analysis and examined in gemological microscope after polishing. The 
chrysoprase was defined as chrysoprase (chalcedony) in gemological analysis and 
reflexometer analysis was performed (Fig. 7). 
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Figure 7. Calcedony image and reflectometry graphs of the Gümüşyurt (Artova-
Tokat) chrysoprase determined by the gemology microscope 

 
4. Conclusions 
 
Devecidağ Complex, which is known as the Karakaya Complex along the entire 
Pontides, was situated in the basement of the studied area. The Karakaya Complex is 
unconformably overlain by the Eocene aged Çekerek formation, which consists of 
conglomerate-sandstone, mudstone, limestone and pyroclastic sediments. 
Chrysoprases are observed in these volcanic and extreme silicified levels, which are 
also known as pyroclastic sediments in the Çekerek formation. In the region, Çekerek 
formation is covered by alluvium. 
 
The samples was identified as chalcedony (chrysoprase) in gemological analysis, as 
quartz (SiO2) in petrographical and XRD analyses. It was determined that chrysoprase 
was suitable for cabochon, slice and ball production in gemstone processing work 
made from Gümüşyurt (Artova-Tokat) chrysoprases. 
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Özet: Ankara’nın doğusunda Jura-Erken Kretase yaşlı kayaçlar Hasanoğlan 
bölgesinde izlenmektedir. Bu çalışmada Jura Kretase yaşlı sedimanların  
stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri ortaya konularak bölgenik jeolojisine katkıda 
bulunmaktır. Çalışma alanında Jura-Alt Kretase istifi hafif metamorfik (Karakaya 
Kompleksi) kayaçlar üzerine açılı uyumsuzlukla yer almaktadır. İstif deltaik 
konglomera ve kumtaşı ardalanması ile başlar (Çoraklıktepe üyesi). Çakıltaşları 
içerisinde bol miktarda granit çakılları yer almaktadır. Ortamın derinleşmesi ile bol 
fosilli kırmızı renkli krinoidal kireçtaşları ve ammonitli marnlar kumlu kireçtaşlarını 
uyumlu olarak örtmektedir. Bu birimlerin üzerine bol ammonitli ve krinoidli 
kireçtaşları uyumlu olarak gelmektedir. Geç Pliyensbahiyen-Erken Toarsiyen 
döneminde kırıntılı kayaçlar tedrici olarak alacalı renkli kırmızı kireçtaşlarına geçiş 
gösterirler. Bu tipik Ammonitico Rosso fasiyesi renkli çamurtaşları içerisinde 
mercek geometri sunmaktadır (Beytepe üyesi). Çalışma alanında Kalloviyen 
sonrasında gelişen blok faylanmanın bir sonucu olarak taban topoğrafyası 
değişmiştir. Bunun sonucunda Pelajik Karbonat Platform sedimentleri (Çakırlardere 
formasyonu) direkt olarak temelin üzerine depolanmıştır. Bu durum sinsedimanter 
faylanmanın bir sonucu olarak açık denizdeki sığlıkları işaret etmektedir. Pelajik 
oolitli karbonatlar yanal ve düşey olarak çörtlü kireçtaşlarına geçiç göstermektedir 
(Soğukçam formasyonu). Geç Jura- Erken Kretase döneminde ortamın hızla 
derinleşmesi ile tüm istifin üzerine pelajik biyomikritler çökelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasanoğlan, Ammonit, Granitik çakıltaşı, Jura, Ankara. 

Stratigraphic and Sedimentologic Properties of The Jurassıc-Lover Cretaceuos 
Deposits in Hasanoglan (NE Ankara-Turkey) Region 

Abstract: Jurassic-Early Cretaceous rocks are observed in Hasanoglan region in 
east of Ankara.  In this study, stratigraphic and sedimentological features of 
Jurassic Cretaceous sediments are investigated and they contribute to regional 
geology.The Jurassic-Lower Cretaceous sequence in the study area lies on the 
Late Triassic weakly metamorphosed rocks (Karakaya Complex) with angular 
unconformity. It begins with interbedded deltaic conglomerate and sandstone 
(Çoraklıktepe member). There are abudant granite pebbles in the conglomerates.  
It is red in color and highly fossiliferous. Crinoidal limestone and ammonite bearing 
marl rest on the sandy limestone Thick non fossiliferous mudstone was deposited 
over the ammonite bearing rocks. That means that the area was shallowed during 
Early Pliensbachian. During Late Pliensbachian- Early Toarcian detritic rocks 
progressively passes into variegated- red limestone. This typical ammonitico-rosso 
facies wedges laterally into green mudstone (Beytepe member). Due to block 
faulting formed after Callovian in the area, the base topography of the basin was 
changed. For that reason, at the northern part of the study area, the pelagic 
carbonate platform sediments (Çakırlardere formation) having abundant ammonite 
and pelagic oolite were deposited directly on the basement rocks. This points that 
shallow areas were formed off shore as a result of synsedimentary faulting. The 
pelagic ooid bearing limestone grades laterally and vertically into cherty limestone. 
During Oxfordian -Early Cretaceous, the area was deepened rapidly and the 
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limestone with Radiolaria (Soğukçam formation) was deposited. 

Keywords: Hasanoğlan, Ammonite, Granitic conglomerate, Jurassic, Ankara. 

 
1.Giriş 
 
Jura-Kretase yaşlı istif Ankara bölgesinde 3 farklı alanda yüzlek vermektedir. Bu 
bölgelerden biri de Hasanoğlan ilçesi çevresindedir (Şekil 1). Hasanoğlan bölgesinde 
istif çok iyi yüzlek vermemesine karşın istifi varlığı ve önemli fasiyeslerin belirlenmesi 
Ankara bölgesinin jeolojisinin aydınlatılmasında önemli rol oynamaktadır. Jura yaşlı 
istif içeisindeki fasiyeslerin iyi bir şekilde tanımlanması bölgenin Jura dönemindeki 
paleocoğrafyası ve Neotetis okyanusunun kuzey kolunun evrimi hakkında önemli ip 
uçları vermiştir (Şengör ve ark., 1981; Delikan ve Orhan, 2007; Delikan ve Atasagun, 
2018).  
 
2. Materyal ve Metod 
 
Çalışma alanında izlenen litostratigrafik birimler haritaya işlenerek bölgenin jeoloji 
haritası çıkartılmıştır. İstifin iyi mostra verdiği alanlarda ölçülü stratigrafik kesitler 
çıkartılmış ve sistematik örnek alımı gerçekleştirilmiştir (158 numune). Kayaçların 
içerdikleri mikro/makro yapılar ve petrografik özelliklerini incelemek amacı ile ince 
kesitler (87 adet), parlatma kesitler ve asetat kesitler (115 adet) hazırlanmıştır. TPAO 
(Türkiye Petrolleri A.O.) ve MTA ’nın ilgili birimlerindeki paleontologlar tarafından 
yapılmıştır. İnce kesit çalışmaları ile kayaçların petrografik özellikler belirlenmiş, asetat 
kesitleri yardımı ile de karbonatlı kayaçların dokusal özellikleri ve içerdikleri sedimanter 
yapılar tespit edilmiştir. Karbonatlı kayaçlar üzerinde Alizerin kırmızısı ile testler 
yapılmıştır.  
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3. Sonuçlar 
 
3.1 Bölgenin Jeolojisi 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası 
 

Çalışma alanı, Pontitler Tektonik Birliği içinde Sakarya zonunda bulunmaktadır. 
Çalışma alanı hem sinsedimanter tektonizma ve hem de bölgesel ölçekli tektonik 
hareketlerin etkisinde kalarak bu günkü kıvrımlı ve kırıklı yapısını kazanmıştır. 
İnceleme alanda Jura-Erken Kretase yaşlı istifin tabanında hafif metamorfik 
kayaçlardan oluşan Karakaya Kompleksi yer almaktadır. Karakaya Kompleksi 
hafifmetamorfik kırıntılı kayaçlardan ve bu kırıntılı kayaçlar içerisinde yüzer konumda 
olan kristalin kireçtaşı bloklarından oluşmaktadır. Temel kayaların üzerine birbirleri ile 
uyumlu Jura yaşlı Bayırköy, Çakırlardere ve Soğukçam formasyonları gelmektedir 
(Deli, 2005; Deli ve Orhan, 2007; Delikan and Atasagun, 2018). Jura yaşlı sedimanter 
istifin çalışma alanı içerisinde kalan kesiminde Kretase sonrası gelişen sıkışma rejimi 
nedeni ile ters faylar meydana gelmiştir. Hasanoğlan ve Akbayır Tepe bindirme fayları 
boyunca meydana gelen ötelenmeler nedeniyle Jura istifinin bazı fasiyesleri ve sınır 
ilişkileri örtülüdür (Şekil 2 ve 3). 
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Şekil 2. Çalışma alanın jeoloji haritası 
 
3.1.1. Karakaya Kompleksi (Üst Triyas) 
 
Yeşilimsi renkli çakıltaşı, kuvars arenit-litarenitik kumtaşı, çamurtaşı ve bu kırıntılı 
kayaçlar içerisinde bol fosilli kireçtaşları ve mermer bloklarından oluşmaktadır. Bingöl 
vd. (1973), Biga yarımadasında yaptıkları çalışmalarında ilk kez bu kayaç topluluklarını 
“Karakaya Formasyonu” olarak incelemişlerdir. Kırıntılı birim, Batman vd., (1978)’nin 
Ankara bölgesinde yaptıkları çalışmada kırıntılı birimleri Hisarlıkaya formasyonu adı 
altında incelemişlerdir. Okay (1984) Biga yarımadası ve çevresinde yaptığı çalışmada 
aynı yaş ve özellikteki kayaçlara Karakaya Kompleksi adını vermiştir. Altıner ve 
Koçyiğit (1993) Biga yarımadasında yaptıkları çalışmada benzer kaya kütlelerini 
Olukman formasyonu adını vermiştir. 
 
Kompleks çalışma alanında büyük bir alanda yüzlek vermektedir (Şekil 2). Kompleks 
genelde hafif metamorfizma izleri gösteren çakıltaşı-kumtaşı ve çamurtaşı 
ardalanmasından oluşan bir istiften ibarettir. Bu kırıntılı istifin içerisinde mega olistolitler 
bulunmaktadır. Bu egzotik bloklar Permiyen ve daha yaşlı kireçtaşlarından 
oluşmaktadır. Tabanı görünmeyen istif, Jura yaşlı çökeller tarafından uyumsuz olarak 
örtülmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Çalışma alanının ölçülü stratigrafi kesitleri 
 
3.1.2. Bayırköy Formasyonu 
 
Ankara bölgesinde Bayırköy formasyonu 6 üyeden oluşmaktadır (Deli ve Orhan, 2007; 
Delikan ve Atasagun, 2018). Çalışma alanında Bayırköy formasyonuna ait sadece 2 
üye yüzlek vermektedir. Çoraklıktepe ve Beytepe Üyeleri. 
 
3.1.2.1. Çoraklıktepe Üyesi 
 
Çoraklıktepe üyesi konglomera-kumtaşı-çamurtaşlarından oluşmaktadır. Hettanjiniyen 
yaşlı bu birim tabanda karasal çökeller ile başlayıp, denizel fan delta çökelleri ile son 
bulmaktadır (Şekil 4). 
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3.1.2.2. Beytepe Üyesi 
 
Bölgede Beytepe üyesi tabanda Sinemuriyen yaşlı kırmızı renkli killi ammonitiko rosso 
fasiyesi ile başlamaktadır (Alkaya, 1991). Üzerine killi yumrulu karbonatlar yer 
almaktadır. Birim içerisinde bol miktarda ammonit, belemnit, bivalvia, brachiopods ve 
sünger fosillerine rastlanılmaktadır. Birim kırıntılı kayaçlar üzerine uyumlu olarak 
gelirken, Triyas yaşlı kayaçlar tarafından tektonik olarak üzerlenmektedir (Şekil 5). 
 
3.1.3. Çakırlardere Formasyonu 
 
Bu formasyon sarımsı renki radyolerli biyomikrit ve kırmızı renkli marn 
ardalanmasından oluşmaktadır. Oxfordiyen-Erken Kretase yaşlı birim açık denizel 
şartlarda çökelmiştir. Birim ankara bölgesinde 3 farklı üyeye ayrılmıştır. Fakat bu 
bölgede peljik karbonat çökellerinde oluşan İkizlertepe üyesi ve mikritlerden oluşan 
kutuğuntepe üyesinden oluşmaktadır. 
 
3.1.4. Soğukçam Formasyonu 
 
Formasyon derin denizel radyolerli biyomikrit ve çört ardalanmasından oluşmaktadır. 
Formasyonun yaşı Erken Kretase’dir.  
 
3.1.5. Gölbaşı Formasyonu 
 
Kuvaterner yaşlı olan bu genç formasyon iyi tutturulmamış çakıltaşı, kumtaşı ve 
çamurtaşlarından oluşmaktadır. Genelde alüviyal yelpaze ortamında çökelmiştir. 

 
 

Şekil 4. Akkaya tepe güneyinde Hettanjiniyen yaşlı konglomeralar (Çoraklıktepe 
üyesi) 
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Şekil 5. Akkaya tepede Sinemuriyen yaşlı Beytepe üyesi içerisindeki ammonitler 
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Abstract: The Pınarbaşı porphyry Cu-Mo mineralization is located at the western 
part of Anatolia and in southern part of the İzmir-Ankara suture zone. The Pınarbaşı 
porphyry Cu-Mo mineralization hosted in the Early Miocene Pınarbaşı granitoidic 
intrusion consisting of granite, granodiorite, quartz monzonite and granite porphyry, 
composes of molybdenite, chalcopyrite, galena, sphalerite, pyrite as mainly ore 
minerals and they are accompanied by chalcocite, covellite, bornite, malachite, 
orpiment, realgar, Fe-oxides, gangue quartz, and calcite. The Pınarbaşı Cu-Mo 
mineralization contains substantial quantities of Mo, Cu, Pb, Zn, Au, Ag and As. 
The δ34SH2S values (0.6 to 4.5‰) of sulfides (molybdenite, chalcopyrite, pyrite and 
galena) suggest a magmatic origin for the ore-forming fluids. 

Keywords: porphyry Cu-Mo, sulfur isotope, Pınarbaşı, Kütahya, western Turkey 

Pınarbaşı (Gediz-Kütahya) Cu-Mo Cevherleşmesinin Sulfur İzotop İncelemesi 

Özet: Pınarbaşı porfiri Cu-Mo cevherleşmesi, Batı Anadolu’da İzmir-Ankara sütur 
zonunun güney bölümünde yer almaktadır. Granit, granodiyorit, kuvars monzonit 
ve granit porfirden oluşan Erken Miyosen yaşlı Pınarbaşı granitoyidik intrüzyonu 
içerisinde yer alan Pınarbaşı Cu-Mo cevherleşmesi içerisinde ana cevher 
minerallerini molibdenit, kalkopirit, galenit, sfalerit ve pirit oluştururken kalkosin, 
kovellin, bornit, malahit, orpiment, realgar, Fe-oksitler, gang kuvars ve kalsit bu 
minerallere eşlik etmektedir. Pınarbaşı Cu-Mo cevherleşmesi önemli miktarlarda 
Mo, Cu, Pb, Zn, Au, Ag ve As içermekte olup sülfitli minerallerin (molibdenit, 
kalkopirit, pirit ve galenit) δ34SH2S değerleri (‰ 0.6 - 4.5) cevher oluşturan akışkanlar 
için magmatik kökene işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Porfiri Cu-Mo, sülfür izotopu, Pınarbaşı, Kütahya, Batı Türkiye 

 

1. Introduction 

The Tethyan Metallogenic Belt, extending from the Balkans across Turkey and 
continue into Georgia and Armenia to the north, and Iran to the southeast, contains 
numerous epithermal and porphyry (Cu-Mo-Au) deposits. In western Anatolia, the 
mineralization is have temporally and spatially associated with magmatic and tectonic 
activity since the Middle Eocene to Late Miocene–Pliocene (Savaşçın and Güleç, 
1990; Işık et al., 2004; Altunkaynak and Dilek, 2006; Akay, 2008; Kuşcu et al., 2011). 
The Eocene and Miocene magmatic belts continuous along the Anatolian-Tauride 
block, are linkage with the western Aegean and eastern Arabian regions of the 
Neotethyan margin, and host most of the porphyry systems (Rabayroll, 2016). Several 
hydrothermal mineralizations formed during the tectonic and magmatic activities are 
observed in the Simav-Gediz (Kütahya) region (Oygür and Erler, 2000; Özen, 2012). 
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The Pınarbaşı Cu-Mo mineralization is located at Gediz-Kütahya in the western part of 
Anatolia (Fig. 1). The Pınarbaşı Cu-Mo porphyry mineralization is related to Pınarbaşı 
granitoid bordered by Budağan limestone and Dağardı melange and all of these units 
are also cut by normal and strike-slip fault systems (Oygür, 1997; Delibaş et al., 2012; 
Özen and Arık, 2018; Özen and Arık, 2019;  Fig. 2).  
 
2. Material and Method 
 
The 19 sulfur isotope analyses were performed on molybdenite, chalcopyrite, galena 
and pyrite in the Arizona University Environmental Isotope Laboratory (Arizona-USA) 
using an elemental analyzer coupled to the mass spectrometer. It's an adaptation 
(automation) of an old technique of Coleman and Moore (1978). 
 

 
 

Figure 1. Location map of the Pınarbaşı Cu-Mo mineralization area 
 

3. Results 
 
3.1. Sulfur Isotope Analysis 
 
The δ34S values of sulfides range from 1.1 to 5.1‰. The δ34S values of the fluid 
calculated from the δ34S value of sulfide minerals for molybdenite, chalcopyrite, pyrite 
and galena are ranged from 0.6 to 4.5‰ using the constants of Ohmoto and Rye 
(1979). 
 
4. Conclusion 
 
The Pınarbaşı porphyry Cu-Mo mineralization (Gediz-Kütahya) occurred by NW-SE 
trending faults, was mineralized with molybdenite, chalcopyrite, magnetite, galena, 
sphalerite, bornite, pyrite, Fe-oxides, quartz and calcite located in veins/veinlets and 
disseminations. Pınarbaşı Cu-Mo mineralization contains substantial quantities of Mo, 
Cu, Pb, Zn, Au, Ag and As. The δ34S values of sulfides from the Pınarbaşı Cu-Mo 
mineralization ranged from +1.1‰ to +5.1‰, are similar to most porphyry Cu–Mo and 
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Mo deposits around the world. The sulfur isotope data supports mineral paragenesis 
and geochemical data by showing a magmatic origin.  
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Özet: Niğde’nin güneyinde yaklaşık 25 km2 lik bir alanda gözlenen Gökbez 
Formasyonu, kuzeyden güneye doğru görece olarak derinleşen bir göl ortamında 
çökelmiştir. Kuzey kesimlerde mikritik, güney kesimlerde sparitik ve batı kesimlerde 
ise oomikritik kireçtaşlarından oluşan birim Üst Miyosen yaşındadır. 
Kireçtaşlarındaki bu litolojik farklılaşmaya bağlı olarak yoğunluğu değişen ve 
gelişen karstlaşma sonucu; çok miktarda lapya, dolin ve grike-clint gibi çeşitli karstik 
yapılar gelişmiştir. Formasyonun güney kesimlerinde gözlenen yoğun karstlaşma 
nedeni ile kalınlığı 50 cm ye kadar incelmiş ve drenaj ağlarına kapılmadan dolayı 
zaman içinde yok olacağı tesbit edilmiştir. Gökbez formasyonunun GD kesiminde 
Obruk Tepe, Cinali Tepe, İnsanbaşı Tepe, Kestel Tepe ve Dikmen Tepe de yaygın 
olarak gözlenen grike-clint yapılarında grikeler yaklaşık KG doğrultulu olup 15-45 
cm derinlik sunarlar. Clintler ise 20-200 cm2 lik boyutlara ulaşabilmektedir. Bu tür 
karstik yapılar genellikle buzul ortamında oluşmaktadır. Gökbez formasyonu 
çökelme ortamı ve yakın yöresine ait buzullaşma ile ilgili literatür bilgisi yoktur. 
Ancak çalışma alanının yakın güneyinde özellikle Aladağlar’ın Yedigöller Platosu 
ve Hacer Vadisi’nde kozmojenik 36Cl izotopu kullanılarak yapılan çalışmalarda, 
10,2±0,2 byö ile 8,6±0,3 byö arasında gelişen buzullara ait bazılarının yüksekliği 
200 m’yi bulan 7 adet moren seddi gözlenmiştir. Yakın coğrafyadan elde edilen bu 
bilgiler ışığında Niğde yakın yöresinde günümüzden yaklaşık 110.000-10.000 yıl 
önce gelişen Würm buzul dönemine ait izler, buzul izleri olarak öngörülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Niğde, Grike-clint, Buzul, Karstlaşma. 

 

 
1. Giriş 
 
Bu çalışmada Gökbez (Niğde-Bor) yöresinde geniş yüzlekler veren Gökbez 
formasyonunun oluşum koşullarının belirlenmesi, yapısal, dokusal ve karstik 
özelliklerinden hareketle yüzeylendikten sonraki ortam koşullarının araştırılması 
amaçlanmıştır. 
 
Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı içerisinde yer alan çalışma alanı, Orta Anadolu’nun 
güneyinde, Niğde il sınırları içerisinde, Türkiye 1/25.000 ölçekli Adana M 33-a3-a4-b4-
c1-d1-d2 paftaları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). 
 
 
 
 
 
 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1116 
 

 
 

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Şekil 1 de sunulan çalışma alanı, Niğde-Ulukışla yolunun yaklaşık 15-20 km güney, 
güneybatısında yer almaktadır. Yapılan çalışma; arazi, laboratuvar  ve büro çalışmaları 
olmak üzere üç aşamalı olarak yürütülmüştür. Yukarıda pafta numaraları verilen 6 adet 
1/25000 ölçekli pafta üzerinde yapılan jeolojik harita alımı, yer yer haritaların revizyon 
ve yer yer de yeniden çizim şeklinde yürütülmüştür (Şekil 2). Gökbez formasyonu 
ölçülü stratigrafik kesitlerinden sistematik olarak örnekler alınmış, alınan bu örnekler 
birimin jeolojik özelliklerini ortaya koymak amacıyla laboratuvarda incelenmiştir. Saha 
çalışmalarında derlenen örnekler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları; incekesit, 
parlak kesit, XRD ve XRF çalışmaları olarak yürütülmüştür. 
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3. Bulgular 
 
Karstlaşma Yapıları 
 
Lapya, Dolin, Grike-Clint ve Mağara Oluşumları 
 
Yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgenin genelinde yoğun miktarda karstlaşma 
gözlenmiştir. Bu karstlaşmalara bağlı olarak ortamda lapya, çözünme dolini, grike-clint 
ve mağara oluşumu gözlenmiştir.  
 
Lapya  
 
Büyük ve düz kalker yüzeylerin çözülmesi ile oluşan kanal ve yarıklardır. Derinlikleri 
birkaç milimetreden başlayarak bir metrenin üstüne çıkabilir ve sırtlar şeklinde 
birbirlerinden ayrılırlar. Monroe, 1970’ e göre modern kullanımda lapya terimi, yoğun 
ve saf kalkerler üzerinde tüm karmaşık yüzeysel çözümlemeleri tanımlamak için 
kullanılan genel bir tanım olup Gökbez formasyonunda yoğun olarak gözlenmektedir 
(Şekil 3).  
 

 
 

Şekil 2. Çalışma alanı jeıoloji haritası (Türkmehmet, 2016) 
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Şekil 3. Lapya ve dolin oluşumları 
Dolin  
 
Dolinler; kalker üzerinde çapı birkaç metreden bir kilometreye, derinliği birkaç 
metreden birkaç yüz metreye kadar değişebilen vadi veya huni şeklinde oyuklardır 
(Monroe, 1970).  Gökbez formasyonunda bulunan dolin yapılarının da çözünme dolini 
olduğu ve bu dolinlerin birçoğunun Gökbez formasyonundaki kireçtaşı tabakasının 
kalınlığının düşük olduğu alanlarda (Postallı KB’sı) drenaj ağlarına kapılmaya 
başladıkları tespit edilmiştir (Şekil 3) (Türkmehmet, 2016). 
 
Grike-Clint Yapıları 
 
Grike; Bir kalker kaldırım yapısında çözülme yoluyla birleşme yerinde oluşmuş dik veya 
kısmen dik yarıktır (Monroe, 1970). Grikler 80 cm genişlikten 2 metre derinliğe kadar 
uzanabilirler. Hennessy v.d. 2008’ e göre grikeler kalker zemini clint denilen bloklara 
ayırırlar. Çalışma alanında gözlenen grike ve clint yapıları özellikle Gökbez 
formasyonunun GD kesiminde Obruk Tepe, Cinali Tepe, İnsanbaşı Tepe, Kestel Tepe 
ve Dikmen Tepe de yaygın olarak gözlenmektedir (Şekil 4). Çalışma alanında 
gözlenen grikeler yaklaşık KG doğrultulu olup 15-45 cm derinlik sunarlar. Clintler ise 
20-200 cm2 lik boyutlara ulaşabilmektedir. Hennessy vd. 2008’ e göre grike ve clintler 
genellikle buzul ortamında oluşmaktadırlar. Gökbez formasyonu çökelme ortamı ve 
yakın yöresine ait buzullaşma ile ilgili literatür bilgisi yoktur. Ancak Çiner, 2003’ e göre 
çalışma alanının yakın güneyinde Aladağlarda güncel buzulların bulunması Gökbez 
formasyonunda gelişen bu Grike ve Clint yapılarının da buzul ortamında gelişebileceği 
öngörüsünü geliştirmiştir. 
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Şekil 4  D-B ve K-G yönlü grike ve clint oluşumu 
 
 
Mağara  
 
Çalışma alanının GD kesiminde Kestel Tepe doğusunda bulunan Kestel mağarası yeni 
oluşmakta olan bir mağara olup, 50 m uzanımlı ve 5 m derinlikli olarak gözlenmektedir 
(Şekil 5).  
 
Ayrıca Gökbez formasyonunun güneyinde Obruk Tepe, Cinali Tepe, İnsanbaşı Tepe, 
Kestel Tepe ve çevresinde formasyon kalınlığının az olması karstlaşma sonucu gelişen 
erimeler olup drenaj ağlarına kapılan lapya ve dolinler yıllar içinde yok olacaklardır 
(Türkmehmet, 2016). 
 
Mineralojik Bulgular 
 
Gökbez formasyonundaki kireçtaşları üzerinde yapılan sedimanter petrografik 
tanımlamalara göre kayaçlar içerisinde Folk 1974’ e göre biyosparit, biyomikrit, 
oomikrit, Dunham, 1968’ e göre tanetaşı, vaketaşı ve istiftaşı gibi kayaçların dokusal 
ve bileşimsel sınıflamasını gösteren oluşumlar tespit edilmiştir.  
 
Gökbez formasyonunu genel olarak ele alındığında formasyonun kuzeyinde  Niğde  
Grubuna yakın olan bölgelerdeki kireçtaşı örneklerinin Folk 1974’ ün  tanesel  
bileşimine göre kötü yıkanmış biyomikrit olduğu, Dunham 1968’in dokusal 
sınıflamasına göre ise vaketaşı olduğu ve bazı örneklerin ise kumtaşı oldukları, bu 
kumtaşlarının kötü boylanmış litik arenit oldukları, güneyinden alınan örneklerin Folk 
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1974’ ün bileşim sınıflamasına göre kötü yıkanmış biyosparit, Dunham 1968’in dokusal 
sınıflamasına göre tanetaşı oldukları, formasyonun batısından alınan örneklerin ise 
Folk 1974’ ün tanesel bileşenleri sınıflamasına göre kötü yıkanmış oomikrit, Dunham 
1968’in ın dokusal  sınıflamasına göre istiftaşı oldukları belirlenmiştir. Formasyonda 
kuzeyden güneye doğru kayaçların bileşimsel olarak ve dokusal olarak farklılıklar 
gösterdiği görülmektedir (Türkmehmet, 2016).  
 

 
 

Şekil 5 Kestel mağarası 
 

Bu veriler ışığında Gökbez formasyonunun göl ortamında çökeldiği ve bu ortamın 
kuzeyden güneye doğru derinleştiği, batı kesimlerinin ise en sığ bölge olduğu 
öngörülebilir (Türkmehmet, 2016). 
 
Gökbez formasyonunda yapılan arazi çalışmaları kapsamında yer yer ölçülü 
stratigrafik kesitler alınmıştır. Alınan bu kesitlerin ortalama kalınlıkları 0,50 m – 5,50 m 
arasındadır. Niğde İl Özel İdaresinin yapmış olduğu sondaj çalışmalarından alınan 
verilere göre Gökbez formasyonunun kalınlığının 31 m – 92 m arasında değiştiği 
belirlenmiştir. 
 
4. Sonuçlar 
 
Gökbez Formasyonunun (Niğde-Bor) Jeokimyasal, Mineralojik-Petrografik ve karstik 
özelliklerinin belirlenmesi hedeflenerek yapılan bu çalışma sonucunda;  
 

1. Gökbez formasyonunun kalınlığının belirlenmesi amacıyla yapılan ölçülü 
stratigrafik kesitlerden elde edilen verilere göre formasyonunun, çalışma 
alanının kuzeyinde birim kalınlığının 7-8 metre, orta kesimlerinde 3-5 metre, 
güney kesimlerinde ise 50 cm’ye kadar düştüğü gözlenmiştir.  

2. Çalışma alanındaki karstlaşmanın kuzeyden güneye doğru yoğunlaştığı ve bu 
yoğunlaşma sonucu formasyon kalınlığın düştüğü saptanmıştır. 
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3. Karstlaşma sonucu açığa çıkan CaCO3 Bor yöresindeki Emen ovasına doğru 
taşınmış ve yüzeyde de yer yer çökelmiştir.  

4. Drenaj ağına kapılan karstik yapıların zaman içinde yok olacakları saptanmıştır. 
5. Çalışma alanının genelinde yoğun miktarda gözlenen bu karstlaşmalara bağlı 

olarak lapya, çözünme dolini ve grike-clint gibi karstik yapıların oluştuğu 
belirlenmiştir. 

6. Özellikle grike-clint yapılarının buzul ve/veya çok soğuk iklim koşullarında 
gerçekleştiğinden hareketle bu yapıların 110.000-10.000 yıl önce gelişen Würm 
buzul dönemine ait buzul izleri oldukları öngörülmüştür.  
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Özet: Niğde ve yöresinde günümüze kadar, şehrin stratejik önemine bağlı olarak 
değişik medeniyetler tarafından inşa edilmiş çeşitli kültürel varlıklar bulunmaktadır. 
Bunların bir kısmı oldukça büyük ve önemli yapılar olup, sanatsal, kültürel ve estetik 
özellikleri de oldukça ilginçtir. Tarihi yapıların, bakım ve korunmalarının iyi 
yapılmaması nedeniyle günden güne yıpranmakta ve bunun sonucu olarak; mimari, 
tarihi ve estetik özelliklerini kaybetmektedir. Bakımsızlık ve ilgisizlikle birlikte, 
iklimsel şartların olumsuz etkileri sonucu, bu yapılarda önemli bozunmalar 
oluşmaktadır. Bozunma ve çeşitli tahribatlar sonucu değiştirilmesi gereken yapı 
taşlarının orijinal taş olması, restorasyon çalışmaları için önemli bir gerekliliktir. Bu 
çalışmaya konu olan eser, Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. 
yüzyılda yaptırılan ve zamanında kutsal hac yolu üzerinde bulunan Andaval 
Kilisesidir. Blok kesme taş olarak ignimbirit kayacının kullanıldığı yapıda, 11. ve 12 
yüzyıllarda bugün görülebilen duvar resimleri yapılmıştır. 1900'lerin başlarına kadar 
orta bölümü kilise olarak kullanılan yapının 1923 yılından sonra elma deposu olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. 1977 yılında ise bilinmeyen bir nedenle dinamitlenip 
yıkılan kilisenin 1996 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları ile çevre 
düzenlemesi, ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapılarak Nisan 2019 yılında ziyarete 
açılmıştır. Büyük bir kısmı yıkık olan yapının gelecekte onarımı yapılması 
durumunda yapıda kullanılan taşların alındığı antik taş ocağı alanları belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmada mümkün olduğunca orijinal taşın özelliklerine benzer 
taşların mühendislik özellikleri ortaya konularak restorasyon çalışmaları için önemli 
altlık oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Andaval Kilisesi, Bozunma, Yapı taşı, Niğde 

 

1. Giriş 

Niğde yöresinde tarihi dönemlerde inşa edilmiş çeşitli kültürel varlıklar bulunmaktadır. 
Bunlar, çok çeşitlilik sunmakla birlikte en önemlileri arasında kale, cami, medrese, 
türbe, mescit, hamam, bedesten, çeşme, kervansaray, manastır, su kemerleri ve 
Roma Havuzu gibi oldukça değişken yapılardır. Yörede kilise yapıları genelde son 18. 
Yüzyıldan itibaren yaygın olmakla (Kumluca, Konaklı, Fertek, Hasaköy, Hançerli, 
Dikilitaş, Rum ve Ermeni kiliseleri) birlikte Andaval (Aktaş) Kilisesi en eskilerindendir. 
Yöredeki tarihi yapıların büyük bir kısmı oldukça büyük ve önemli yapılar olup, sanatsal 
ve kültürel özellikleri de oldukça ilginçtir. Bu anıtların bakımı iyi yapılamadığından, 
günden güne yıpranarak mimari, tarihi ve estetik özelliklerini kaybetmektedirler. 
Bilindiği gibi bu anıtlardaki bozunmalar sonucu yapılması planlanacak iyileştirme ve 
koruma çalışmaları için orijinal taş ile değiştirme ihtiyacı önemli bir konudur. Bu 
nedenle taş ihtiyaçları için antik taş ocak araştırmaları da malzeme karakterizasyonu 
aşamasında yapılmaktadır. Antik ocak alanlarının belirlenmesi ile restorasyon 
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çalışmalarında değişecek taşın yapıda kullanılan taşın aynısı veya çok yakın özellikler 
gösteren alandan alınan taş ile değiştirilmesi oldukça önemli bir gerekliliktir.  

Tarihsel dönemlerde, yalnızca yüksek statülü (görsellik, renk, doku, sağlamlık vb.) taş 
bloklar daha uzun mesafelere taşınırken, yerel yapı taşları ise daha büyük yapılar için 
kullanılmıştır (Gomez-Heras ve Fort Gonzalez 2004; Török ve Prikryl 2010). Yerel 
taşlar yüksek ulaşım maliyetleri gerektirmediğinden uygun olduğunda kullanılabilirler 
(Bell, 1990). Burada en önemli özellik, taş ocağından çıkarılan geniş bloklarda 
kayaların birbirine yakın mesafeli eklemleri, çatlakları veya diğer zayıflık yönelimlerini 
içermemesi istenir (Rapp 2002). Helenistik dönem mimarisinde mermer, gnays, 
kireçtaşı, kumtaşı, granit, andezit, tüfler ve ignimbiritler, breş, serpantinit, porfir ve trakit 
gibi çok çeşitli litolojideki taşlar kullanılmıştır (Ergenç vd., 2016). Diğer taşlar arasında 
tüf ve ignimbirit gibi volkanik kayaçların çıkartılması, taşınması ve işlenmesi kolaydır 
ve dolayısıyla nispeten daha ucuzdur ve hava koşullarından korunması şartıyla yapının 
herhangi bir yerinde kullanılabilir (Tucci, 2015). Türkiye’de düşük birim ağırlığı, yüksek-
çok gözenekliliği ve durabilitesi orta-iyi olan tüf ve ignimbiritler antik yapılarda olduğu 
kadar özellikle Orta Anadolu’nun ayakta kalmış tarihi eserlerinde dayanıklılık özellikleri 
nedeniyle geçmişten günümüze kadar başarıyla kullanılmıştır (Topal ve Doyuran 1997, 
Topal ve Doyuran 1998; Topal 2002; Topal ve Sözmen 2003; Yavuz 2012; Çelik vd. 
2014, Korkanç, 2013; Korkanç vd., 2015). 

Tarihi yapılarda kullanılan yapı malzemeleri ve bu malzemelerde meydana gelen 
bozunmalarla ilgili gerek uluslararası gerekse de ülkemizde son yıllarda yapılan 
çalışmalar artmakta olup, henüz yeterli sayıda değildir. Niğde yöresindeki kültürel 
yapılarda kullanılan yapı taşlarının mühendislik özellikleri ve bu malzemelerde 
gözlenen bozunmalarla ilgili yapılan çalışmalar ise genellikle tarafımızca yürütülen 
çalışmalardır (Korkanç, 2013; Korkanç vd., 2015; Korkanç ve Savran, 2015; Korkanç 
ve Solak, 2016, Korkanç, 2018; Hatır vd. 2019). Ülkemiz ve dünyada bu yapılar için 
taş değişimi veya yeniden inşası aşamasında, orijinal taş ihtiyacına yönelik kapsamlı 
çalışmalar da fazlaca değildir.  

Yörede bulunan tarihi yapılarda yapı taşı olarak en çok tüf ve ignimbiritler kullanılmıştır. 
Bunların yanında andezit, bazalt, traverten ve mermerler de kullanılmıştır. Ülkemizde 
ve dünyada tarihi yapılarda kullanılan değişik renk ve özelliklerdeki taşların jeomekanik 
özelliklerini belirlemek amacıyla, çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu 
çalışmalarda genelde taşların fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi 
şeklindedir. Yapılan bu çalışma Andaval Kilisesinde kullanılan orijinal taşın 
mühendislik özellikleri ile büyük bölümü yıkık olan bu yapının gelecekte yeniden 
inşasının gerekmesi durumunda yeni taş ihtiyacı için antik taş ocağı alanları 
belirlenerek bu alandaki taşların orijinal taşa benzer özelliklerde olup olmadıklarını 
belirlemek amacıyla taşların mühendislik özellikleri belirlenmiştir. Bu yönleriyle bu 
çalışma, yöredeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılacak çalışmaların 
planlanmasına ve farklı yöreler yapılacak bu tür çalışmalara da destek sağlanması 
beklenmektedir.  

2. Materyal ve metot 

Bu araştırma kapsamında; arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları yapılmıştır. Arazi 
çalışmaları ve örnek derlenmesi aşamasında yoğun saha çalışmaları yapılmıştır. 
Öncelikle yapıda kullanılmış (alınan izinler ölçüsünde yapıdan düşmüş ve bir daha 
kullanılması mümkün olmayan) blok örnekler derlenmiş daha sonra Andaval kilisesi 
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yapımında kullanılan kayaçların alındığı antik veya olası ocaklardan taze blok örnekler 
de derlenerek taze ve kullanılmış örneklerin mühendislik özellikleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır (Tablo 1). Bu çalışma kapsamında yapılan başlıca laboratuvar çalışmaları 
taze ve kullanılmış taşların petrografik ve kimyasal özelikleri ile fiziksel ve mekanik 
özelliklerin belirlenmesi şeklinde yürütülmüştür. Alınan örneklere ait kısa tanımlama 
aşağıda sunulmuştur. Deneysel çalışmalarda ISRM (2007) ve TS 699 standartları göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Tablo 1. İncelenen örneklerin lokasyonları ve kayaç özellikleri 

Sayı 
Örnek 

No 
Lokasyon Taş özelliği Kayaç özellikleri 

Litoloji 
tipi 

1 A1 
Andaval Kilisesi 
yapı taşı atıkları 

Yapıda kullanılmış  

Beyaz, gri renkli, iri taneli pomza 
çakıllı, pomza çakılları ayrışarak 
ortamdan uzaklaşması sonucu 
yerleri boşluk olarak kalmıştır. A2 
örneğine göre kaynaşma oranının 
nispeten yüksektir. Büyük 
boşluklar bulunmaktadır.  

İgnimbirit 

2 A2 
Andaval Kilisesi 
yapı taşı atıkları 

Yapıda kullanılmış 
A1 örneğine oranla daha 
boşlukludur. 

İgnimbirit 

3 I1 
Aktaş köyü taş 

ocağı 
Antik Ocak Alanı 

Açık gri, hafif, boşluklu, zayıf-orta 
sert 

İgnimbirit 

 

3. Bulgular 

3.1 Yapının tanıtımı ve özellikleri  

Tarihi kaynaklarda adı Andavilis, Addaualis, Ambavalis olarak geçen, Geç Antik 
dönemde de iskan edilen bölge, İstanbul’dan Kilikya’ya (Gülek Boğazı) uzanan yol 
üzerinde yer alır. Hırıstiyanlığın yayılmasına aracılık eden ve İstanbul’dan, Kutsal 
Topraklara, yani Kudüs’e uzanan “Hac Yolu” üzerinde konumlanmış önemli bir 
Kapadokya yerleşimidir (Uysal, 2018). Niğde ilinin 8 km kuzeydoğusunda, merkez 
ilçeye bağlı Aktaş köyü yakınında ve bugünkü Yeniköy’de (Yeni Mahalle) bulunan 
Bizans dönemine ait kilise, ilk olarak W. J. Hamilton’un 1842 yılında basılan 
seyahatnamesinde kısaca anlatılmaktadır. Seyyah, eski Andaval’daki kilisenin 
Konstantinos’un annesi Helena’ya adanmış bir kilise olduğunu belirtmektedir (Niğde, 
2007). Günümüzden yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait olan Andaval kilisesinin kazı 
ve yenileme çalışmaları 2019 yılında tamamlanarak ziyarete açılmıştır  

Orta Çağ’da Kapadokya teması olarak bilinen bölge, Bizans sanatının yaratıcı 
merkezlerinden biridir. 5. ve 6. yüzyıllarda, imparatorluğun diğer bölgelerinde olduğu 
gibi, Kapadokya bölgesinde de yoğun bir imar faaliyetine girilmiş, çok sayıda kagir 
kilise, manastır inşa edilmiştir. Pek azı harap olmuş şekilde günümüze gelebilen kagir 
eserlerden biri Niğde’ye yakın bir mesafedeki Konstantin ve Helena kilisesidir (Pekak, 
2007). 

Kilise hakkında birçok gezgin ve araştırmacı kısa bilgiler sunmuşlardır. Restle (1979), 
yılında yayınlanan kitabı, yapının mimari özellikleri ve geçirdiği değişimler konusunda 
en ayrıntılı bilgiyi içermektedir Bu araştırmacıların birçoğunun ortak görüşü, kilisenin 
Erken Bizans döneminde üç nefli Hellenistik bazilika plan şemasına göre inşa edildiği, 
Orta Bizans döneminde tonozlu bazilikaya dönüştürüldüğü doğrultusundadır. Yapının 
hangi yüzyıla kadar kilise olarak işlevini sürdürdüğü net olarak tespit edilememiş ise 
de 1977 yılında meydana gelen patlamayla büyük bölümü zarar görmüştür (Pekak, 
2007). 
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Konstantin ve Helena kilisesindeki duvar resimlerini doğrudan konu alan ilk ve tek 
çalışma Ötüken (1987) tarafından yayınlanmıştır. Araştırmacı, resimlerin 11. yüzyıl ve 
sonrasını tarihlendirdiğini belirtmiştir. Buna karşın Restle (1979), kilisede birkaç farklı 
dönemde yapılmış duvar resimleri bulunduğunu, son döneme ait resimlerin 12.-13. 
yüzyıllara ait olduğunu öne sürmüştür (Pekak, 2007). 

Yapıda kesme taş olarak ignimbiritler kullanılmış olup, kullanılan ignimbiritlerde zemin 
suyu ve bakımsızlık etkileri dışında ayakta kalan beden taşlarında herhangi bir önemli 
sorun gözlenmemiştir. Zemin ve yüzey suyu ile temas halinde olan özellikle kapiller 
yükselme bölgelerindeki ignimbiritlerde, önemli oranda yüzeysel dökülmeler söz 
konusudur. Yapının 1909 yılı fotoğraflarında da bakımsız olduğu gözlenmekte fakat 
ayakta olan yapı talihsiz bir olay ile yılıkmış olup, ayakta kalan kesimin duvar 
resimlerinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar tamamlanarak turizme açılmıştır 
(Şekil 1-4). 

 

Şekil 1. 1909 yılında çekilen Andaval kilisesinin içinden bir görünüm 

 

Şekil 2. 1909 yılında çekilen kilisesinin yandan görünümü 
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Şekil 3. Kurtarma kazıları sırasında kaldırılan toprak örtünün altındaki mezarlar 
ve zemin suyu nedeniyle ignimbiritlerde ileri derecede dökülmeler 

 

Şekil 4. Nisan 2019 yılında ziyarete açılan kilisenin duvar resimlerinden bir 
görünüm 

 

3.1. İncelenen örneklerin petrografik ve jeokimyasal özellikleri 

Çalışma kapsamında alınan 3 farklı blok örneğin ayrı ayrı petrografik tanımlamaları 
yapılmıştır. Yapılan petrografik incelemelerde aynı litolojideki farklı örnekler arasındaki 
değişimin; tanelerin dağılımı, fenokristallerin büyüklüğü, minerallerin ve düzensiz 
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boşlukların oranı, litik kayaç parçaları, opak mineral oranı ve örneklerin dokusu gibi 
özelliklerin olduğu belirlenmiştir. İncelenen örneklerin bazılarına ait mikro görüntüler 
aşağıda verilmiştir (Şekil 5). İncelenen örneklerin ana oksit değerleri ise Tablo 2’de 
sunulmuştur. Elde edilen verilere örnekler kısmen dokuları farklılık sunsa da kimyasal 
bileşimleri çok yakın değerler sunmaktadır.  

Tablo 2. İncelenen örneklerin ana oksit değerleri. 

Ana 
element 
oksit (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 LOI Toplam 

A1 73,66 12,74 1,31 0,32 1,64 3,37 4,71 0,20 0,19 0,06 <0,002 1,6 99,94 

A2 74,38 12,70 1,28 0,39 1,34 3,42 4,54 0,21 0,13 0,06 <0,002 1,4 99,95 

I1 72,75 12,962 1,67 0,27 1,84 3,38 4,48 0,25 0,26 0,03 <0,002 2,0 99,94 

 

  

 

Şekil 5. İncelenen örneklere ait mikroskop görünümleri 

 

 

A1-TN A2-TN 

I1-TN 
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3.2. Örneklerin indeks ve mekanik özellikleri  

 

Andaval Kilisesi yapımında kullanılmış örnekler ile antik ocaktan alınan taze örnekler 
üzerinde yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen jeomekanik özellikler, Çizelge 
3’de sunulmuştur. İncelenen örneklerin ortalama kuru birim hacim ağırlığı, doygun 
birim hacim ağırlık, su emme, porozitesi, kapiler su emme katsayısı, P-dalga hızı, ıslak 
kararlılık indeksi, Böhme yüzeysel aşınma, Don kaybı ve tek eksenli basınç değerlerine 
bakıldığında, taze ignimbrit örneklerinin nispeten daha düşük porozite ve su emme 
değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Yine taze örneklerden daha yüksek dayanım 
değerleri elde edilmiştir (Tablo 3). 

 

 

Tablo 3. İncelenen örneklerin ortalama indeks ve mekanik özellikleri 

Jeomekanik özellikler A1 A2 İ1 

Kuru Birim Ağırlığı, γd (kN/m3) 14,42 13,19 14,98 

Doygun Birim Ağırlık, γs (kN/m3) 17,41 16,56 17,73 

Ağırlıkça Su Emme, Aw (%) 20,70 25,51 18,37 

Görünür Porozite, ne n (%) 30,42 34,32 28,04 

Kılcallık katsayısı, C (K/m2/h) 18,48 25,75 8,39 

P-Dalga Hızı Değeri, Vp (km/s) 1,7 1,3 2,1 

Islak Kararlılık indeksi, Id2 (%) 91,14 91,46 97,77 

Sürtünme ile Aşınma Kaybı, BAV (%) 56,28 80,85 52,75 

Don Kaybı, Dk (%) 1,6 1,5 1,37 

Tek Eksenli Basınç Dayanımı, UCS (kg/cm2) 58 62 141 

 

3.3. Yapıda kullanılan taşların alındığı antik ve olası ocaklara ait değerlendirmeler 

 

Tarihi yapılar üzerinde yenileme ve bakım aşamalarında değiştirilen taşların orijinali ile 
değiştirilmesi oldukça önemli aşamadır. Bölgedeki tarihi yapıların bazılarında geçmişte 
ve yakın dönemlerde önemli tahribatların ve yıkımların yaşandığı, değiştirilen taşlardan 
ve literatürdeki verilerden anlaşılmaktadır. Bölgedeki tarihi yapıların birçoğunda 
değiştirilen taşların orijinal taşlara benzemeyen taşlar oldukları belirlenmiştir. Bu 
yapılarda kullanılan taşlardan yoğun olarak kullanılanlarının alındığı antik ocak 
alanlarının belirlenmesi için kapsamlı arazi çalışmaları yapılmıştır. Antik ocaklardan ve 
olası ocak alanlarında da yapılarda kullanılan taşlara benzer özelliklerde olan taşlardan 
taze örnekler alınmış, elde edilen sonuçlar yukarıda sunulmuştur. Bu bölümde ise 
yapıda kullanılan taşların alındığı ocak alanları tanımlanarak fotoğraflarla ve topografik 
haritayla birlikte sunulmuştur (Şekil 6-7).  

Konstantinos’un annesi Helena’ya adanmış kilisenin yapımında yakın konumda Aktaş 
Köyü içerisinde ignimbiritlerde açılan taş ocağından alınan taşların kullanıldığı 
düşünülmektedir (Şekil 6-7). Bu ocakta ilkel yöntemlerle taş çıkarma işlemi önemini 
büyük ölçüde kaybetmesine karşın gelen talep doğrultusunda hala devam etmektedir. 
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Şekil 6. Aktaş Köyündeki ignimbiritlerin alındığı ocak alanı ve atıklardan bir 
görünüm. 

 

Şekil 7. Andaval Kilisesi yapımında kullanılan taşların alındığı düşünülen antik-
olası ocak alanları. 

4. Sonuçlar 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde yöresindeki tarihi yapılarda taşı olarak 
işlenmesinin kolaylığı yanında yörede yaygın olarak bulunan tüfler ve ignimbiritler 
kullanılmıştır. Orijinal taş ocağı bulunmadığında tarihi yapıların birçoğunda değiştirilen 
taşların orijinal taşlara benzemeyen taşlar oldukları bilinmektedir. Orijinal olmayan 
taşlar da çoğun çeşitli sorunların ortaya kısa zamanda çıkmasına neden olmaktadır. 
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Bu çalışma kapsamında yapıda kullanılan taşların alındığı antik ocak alanlarının 
belirlenmesi için yoğun arazi çalışmaları yapılmış olup, antik ocaklardan ve olası ocak 
alanlarından yöre yapılarında kullanılan taşlara benzer özelliklerde olan taşlardan blok 
örnekler alınarak karakteristik özellikleri ortaya konularak kullanılmış örnekler ile taze 
örneklerin mühendislik özellikleri karşılaştırılmıştır. Böylece incelenen yapı için 
gelecekte iyileştirme veya yeniden inşasına yönelik yapılacak çalışmalara katkı 
koyması antik ocak alanı belirleme ile buradaki taze örnekler ile kullanılan taşın 
karakteristik özellikleri tanımlanmıştır.  
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Abstract: This article discusses the method of calculating the design of a hydraulic 
excavator with an additional working body in the form of a milling cutter for cutting 
hard rock, spent asphalt, frozen soils. The review, collection and analysis of 
patents, copyright certificates on the designs of technical solutions for 
multifunctional structures of the working body of a hydraulic excavator were made. 
The general provisions of digging are considered, cutting forces are determined 
with simultaneous use of the bucket and cutting discs. A patent has been filed for 
a working equipment of a single-bucket excavator that includes, as an additional 
organ, a disk milling cutter that allows simultaneous destruction and excavation of 
asphalt concrete during the stripping works. Computer simulation of multifunctional 
working equipment of single-bucket hydraulic excavator was carried out. It was 
determined that the modernization of the working body through the introduction of 
cutting disks will improve the performance and quality of excavation work 
performed by the excavator. 

Keywords: Working equipment, excavator,millingcutter, arm, hydraulic, handle, 
single-bucket. 

 
Introduction 
 
At the first stage, the review of technical solutions for multifunctional structures of the 
working body of a hydraulic excavator is performed. Thus the collection and analysis 
of patents, copyright certificates on the construction equipment of the single-bucket 
hydraulic excavator are being performed. We have reviewed more than 40 patents and 
designs of cutters for cutting soil, RU2 255 180 С1IPCE02 F3/40 04.10.2011 E02F3/40 
Patent №2488661. The invention relates to mining machines used in the excavation 
of mineral deposits using the open method. The working equipment of the cable career 
excavator includes aarm, a handle, a pressure mechanism, a rocker arm and a bucket. 
Patent №2491389 09.08.2011 E02F3/40 Working equipment of a career excavator. 
The invention relates to working equipment of the excavation – loading machines 
designed for the excavation and loading into vehicles or dump of minerals.Working 
equipment of a career cable excavator contains aarm, a handle, a bucket, etc. Patent 
№2431020 20.08.2010 E02F3/40. The invention relates to mining machines used in 
the excavation of mineral deposits by the open method, and more specifically to 
hydraulic mining excavators with working equipment such as a back shovel. The 
device includes a frame with a working body, made in the form of a hollow rod, and a 
hydraulic system. The device is equipped with a capacity for explosives and batch-
pump dosing. The hollow rod is equipped with a shield reflector. Patent №2453093 
A01C5/06, E02F3/40 13.05.2010. The device includes a frame, a support wheel, a 
working body, a container for a liquid and a hydraulic system. The working body is 
made in the form of a hollow rod. The device is equipped with a metering pump with a 
safety valve and measuring wheel.Patent №2453094 A01C5/06 E02F3/4013.05.2010. 
The device includes a frame, a working body and a hydraulic system. The working 
body is made in the form of a hollow rod mounted on a ball joint and equipped with a 
guide shield. Patent №2468559 13.05.2010 A01C5/00. The present invention relates 

mailto:1a.sazambaeva_t@mail.ru
mailto:2baglan099@mail.ru
http://allpatents.ru/patent/2488661.html
http://allpatents.ru/patent/2491389.html
http://allpatents.ru/patent/2491389.html
http://allpatents.ru/patent/2431020.html
http://allpatents.ru/patent/2431020.html
http://allpatents.ru/patent/2453093.html
http://allpatents.ru/patent/2453094.html
http://allpatents.ru/patent/2468559.html
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to a sifting, crushing or mixing bucket, made in the form of an excavator bucket or 
bucket loader. The bucket contains a bottom plate, side walls and working drums. 
Patent №2519141 E02F3/4021.01.2010 E02F3/40. The invention relates to a sifting, 
crushing or mixing bucket, made in the form of an excavator bucket or bucket loader. 
The bucket includes a bottom plate, side walls and working drums. Patent №2516356 
02.12.2009 E02F3/40. The invention relates to mining and construction. It provides a 
reduction in the volume of earthworks in the excavation of trenches for pipelines, as 
well as the quality of installation, reliability and durability of pipeline operation, the 
formation of slopes of trenches. The obtained information on hydraulic excavators on 
the materials of technical journals allowed us to identify a number of promising designs, 
such as «Erkat milling cutter» - a hydraulic disk cutter for cutting narrow trenches and 
cable channels with a maximum width of up to 40 cm, an ERW 1000 rotary cutter on 
CAT 336DL penetration trenches for construction of foundation pits, road milling cutter 
NFO-400, NFO-500, ЕМ-600, ЕМ-1000, VEM-121, MTC-108.047, ОF-400, FD-567, 
NO-83, road milling cutter Wirgten W100, W120F, W2000. 
 
Formulation of the Problem 
 
A review of the examined structures allowed us to discover that many production 
corporations are working to expand the technological capabilities of machines for 
earthworks, including single-bucket excavators, to update the structures and increase 
their efficiency. Review and analysis of information on the designs of working 
equipments allowed us to make an application for a patent of the working equipment 
of a single-bucket excavator, including as an additional organ, a disk cutter, which 
allows simultaneous destruction and excavation of asphalt concrete during the 
stripping works. The task of the invention was to simplify the design and increase the 
efficiency of soil excavation. The presented invention also allows to increase the 
stability of the movement of the excavator when notching asphalt concrete and to 
ensure the transfer of the adhesion weight to the tines of the circular knives, easing 
the load on the tines of the bucket. 

 
Research Methods 
 
At the second stage of work, computer simulation of a multifunctional working 
equipment of a single-bucket hydraulic excavator (SBHE) was carried out, Figure 1. 
 
 

http://allpatents.ru/patent/2519141.html
http://allpatents.ru/patent/2516356.html
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Figure 1. Computer model of multifunctional working equipment of a single-
bucket excavator 

Calculation of the proposed stress-deformed working equipment of a hydraulic 
excavator, which discusses methods and ways of geometric modeling that consist in 
the interactive creation of a 3D model of a working body of a hydraulic excavator 
consisting from next structural elements: bucket, handle, arm, cutting disks and 
hydraulic cylinders. Synchronous geometric modeling is based on the integrated 
application of methods for the boundary representation of volume bodies, 
variationalparametrization. 

 
The geometric model clearly defines the structure of the entire working body, contains 
important information resources necessary for the entire process of creating a product, 
which is created by filling in new data. 

 
To create a geometric model of the working body, the numerical values of the 
parameters that were applied in the primitive models were used. In the process of 
dialogue construction of a geometric model of the SBHE working body, exact 
conjugations are obtained using the conjugations of primitives between each other 
«bindings». «Bindings» include the characteristic points of vector geometric objects 
(the ends, the midpoint of the segments, the center of the circle, the intersection points, 
etc.), Figure 2. 
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Figure 2. Mesh overlay on the SBHE working equipment 
 

The availability of informational software in the form of libraries and databases 
containing ready-made standard geometric elements made it possible to build a 
working object of a hydraulic excavator in SolidWorks. During the simulation the 
definition functions, the relationship between the parameters of the arm, handle, bucket 
and milling cutter were took into account. 

 
Calculation of the design with the initial set of parameters: 
 
1. Setting the initial set of parameters for constructing a model of the operating 

element of the HE (arm length, handle, arm width, handle, bucket width, 
bucket capacity, cutting disk radius, hydraulic cylinder parameters, height 
and radius of digging, etc.); 

2. Setting the type and properties of elements (material of the arm, handle, 
bucket and disks); 

3. Setting material properties (Young's modulus, modulus of elasticity, yield 
strength); 

4. Setting the conditions for fixing (fastening the bucket to the handle, the 
handle to the arm, the cutting disks to the bucket, etc.); 

5. Application of concentrated shear force (to the attachment point of the 
bucket, handle, arm); 

6. Solution; 
7. Representation of the deformed form of the working body. Determination of 

deflection in the center of the arm and assignment of its value to the 
parameter; 

8. Record of thelog-fileto the database. 
 

Probabilistic analysis of the construction: 
 

9. Specifying a file with describing the calculation of the parametric model of 
the construction(analysisfile); 
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10. Setting input random parameters for probabilistic analysis; 
11. Setting the output parameter for probabilistic analysis; 
12. Selection of method of random variation of parameters; 
13. Performanceofprobabilisticanalysis; 
14. View of the characteristics  the output parameter distribution (the average 

value and the limits of the confidence interval corresponding to a given 
confidence probability); 

15. Determinination of the output parameter sensitivity relative to the input 
parameters. 

 

Results 
 
Under the existing conditions for fixing and loading the working body of the SBHE by 
specified longitudinal and transverse forces applied to the working body of the SBHE, 
the calculated (Figure 3) case - (a), the deplanation of the section will be different, 
which will lead to the appearance of additional, normal and tangential stresses that can 
reach values comparable to the main bending stresses. By changing the cutting force 
(Load factor) and the movement of the bucket, we obtain the loading of the arm, when 
the disk is in the upper position, the Figure 3 shows the stress-strain state of the bucket. 
After the model has been created and all necessary adjustments have been made, 
further actions have been taken: first, the model is fixed, the model is divided into finite 
elements (FE), the breakdown step is 200 mm and then transferred to the 3D 
calculation part, the means of which perform calculations; secondly, the loads acting 
on it are set: the weight of the bucket with the ground, digging, cutting forces, the 
diagram shows conventionally the reactions arising in the elements of the equipment - 
handles, arms, and the weight of these mechanisms is taken into account; an 
assessment of its stress-strain state is made. The load map allows to analyze the 
distribution of various internal reactive power factors (forces and moments arising in 
the elements of the structural model. Using the dialog settings, it shows the results of 
the components and normal stresses in the X and Y axes of the local coordinate 
system of the structure. 
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Figure 3. The density coefficients of the voltage distribution of the working 

body: (a) - loading of the working body of the SBHE; (b)- bucket loading of the SBHE; 
(c)- loading of the milling cutter of the SBHE 

 
Conclusion 
 
The paper discusses the change in the design of the working body by introducing 
cutting disks that helps to reduce the digging effort and increase the amount of 
excavated cargo. 
 
The general provisions of digging are considered, cutting forces are determined with 
simultaneous use of the bucket and cutting disks. 
 
The application for the invention of the working body of a hydraulic excavator was 
made. The results of a patent search were presented. 
 
The stress-strain state of the working equipment of a hydraulic excavator with an 
additional working body-a cutting disk - was determined, maps of loads and acting 
forces were constructed. 
 
The general provisions on safety, ensuring human life in the operation and repair of 
the loader are considered, environmental and fire safety is mentioned. 
 
Therefore, the modernization of the working body through the introduction of cutting 
disks will improve the performance and quality of excavation made by the excavator. 
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Abstract: This article dwells on the scientific study of the vortical device for the 
efficient combustion of fossil fuels. The innovative burner device under investigation 
is based on principal of vortical motion of fuel air mixture. There is a precombustion 
chamber, where inflammation and partial combustion of the swirling flow takes 
place. The article describes experiment on defining the geometric dimensioning of 
the burner discharge nozzle in relation to a combustion chamber. During the 
experiment, the exhaust nozzle was moved into the chamber. The recommended 
degree of deepening is 47-50% of the total length of the precombustion chamber. 
Mathematical model has been developed and discussed in the article too, which 
enables to calculate the distribution of the tangential speed of the swirling flow, the 
distribution of the angular velocity, static pressure drop, and air resistance loss in 
the space of the vortical burner chamber (precombustion). 

Keywords: fossil fuels; burner; vortical burning; combustion; hydraulic friction; flow 
velocity. 

 
Introduction 
 
Within the conditions of stocks reduction of organic fuel, its more effective combustion 
is of great current interest. 
 
A group of scientists from L.N. Gumilev Eurasian National University developed the 
design of the vortex burner device, which according to the author of the patent (Baubek 
A., 2012) is able to burn various types of organic fuel more efficiently due to the 
formation of an artificial vortex in the preliminary chamber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zhmg_9@mail.ru


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1141 
 

Design Description  
 

 
1 – vortex motion of combustion material in the nozzle part, 2 – reverse current, 3 – 

flame vector in combustion chamber; 4 – inlet nozzle; 5 – the combustion chamber; 6 
– outlet nozzle. Zones А, В, С 

 
Figure 1. Gas flow in a vortex burner 

 
The fuel and oxidizer comes to the combustion chamber 5 (Fig. 1) tangentially through 
the inlet nozzle 4. Fuel and oxidizer arrive to the burner separately in the form of 
swirling jets, then mixing in the main chamber 5. As the engine moves, before meeting 
the secondary air, air-and-fuel mixture is heated due to mass exchange with sucked-
in hot gas jet and irradiation with a burning flame, which leads to the development of 
oxidation reactions and the ignition of fuel particles. The peak of the mixing effect 
occurs at the inlet cross-section of the outlet nozzle 6. Thus, in the combustion 
chamber, the vortex flows take the form of a tornado-shaped vortex with a narrowing 
of the vortex radius along the gas path to the outlet section. As a result, the angular 
velocities increase significantly in the core of the vortex, which promotes efficient 
mixing of the fuel with the oxidant. 
 
More details on the design can be found in the patents of the Russian Federation and 
the European Patent Office (Baubek A., 2012; Baubek A., 2014). 
 
Modeling 
 
Mathematical simulation of the actual burner was carried out to support the statements 
claimed in the patent (Baubek A., 2014), or as a counterbalance to them. 
 
Numerical simulation of working process is performed for a preliminary study of the flow 
structure, the distribution of temperature, pressure, and velocities in different sections, 
and as a consequence of an assessment of the quality of mixing of fuel with an oxidizer 
in a vortex burner. Three-dimensional calculation of single-phase flow was carried out 
in the program complex of gas dynamics Ansys SFX. The design model was built in the 
CAD/CAM environment of the UG system. Stationary setting was considered in solving 
the problem. The grid was constructed using the finite volume method. 
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Due to the fact that mixing and partial combustion occurs in the burner, numerical studies 
were carried out in several stages: 
 

1) a vortex motion mode was studied with replacement of the fuel stream with air 
in order to study the structure of a swirling flow in an axisymmetric limited 
volume; 

2) modeling of the working process in the fuel mode allowed to determine the 
influence of geometric and regime parameters on the value of temperature, 
pressure and flow rate; 

 
The studies were based on experimental design created for laboratory investigation.  
 
The computational grid for the flow region is a hybrid type grid in the internal space 
(tetragonal elements in the main flow, prismatic elements in the region near the exit 
section). The volume of the grid sampling was 760000 knots, with thickening on the walls, 
corresponding to the nondimensional coordinates у+ = 1,5. 

 
 

 
1 - tangential input; 2 - vortex combustion chamber, 3 – outlet nozzle 

 
Figure 2. Computational grids  

 
Results of Numerical Study 
 
Fig. 3 shows the simulation results for the pressure distribution in the burner device.  
 
It can be seen from the figure that the pressure of the mixture of air fuel and their 
combustion products to the periphery increases and reaches a maximum at the surface 
of the vortex chamber body (Fig. 2, position 2). Vacuum is formed on the axis of the 
vortex chamber, which does not contradict the well-known theory of hydrodynamics. 
The outlet nozzle (Fig. 2, position 3) of the burner device has an internal protrusion - a 
depression inside the vortex chamber. This design feature was patented. Due to this 
feature, a variable-section vortex (mini-tornado) is created inside the chamber with a 
culminating narrowing in the inlet part of the exit nozzle. It is in this place that the lowest 

pressure occurs - the discharge at a level of 1,2610–1 atm. Such a vacuum pressure 
ensures intensive absorption of combustion products into the outlet nozzle. The 
discharge along the axis of the vortex chamber has sufficient potential for sucking in 
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additional fuel, if necessary. No auxiliary injection equipment is required. Additional 
fuel should be fed along the axis of the combustion chamber. 

 

 
 

Figure 3. Pressure distribution along the axial section (side view) 
 
Similarly with pressure, fig. 4 characterizes the temperature distribution in the burner 
device. 
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Figure 4. Temperature distribution along the axial section (side view) 
 

The temperature is distributed fairly evenly in the burner, which is certainly a positive 
factor. Considering both figures, it is clear that the temperature fluctuates between 750-
850 ° C. This temperature is sufficient for the primary thermal decomposition of fuel 
(evaporation and pre-gasification) and its pre-ignition and combustion. The figure 
shows that the temperature in the layers close to the burner body is generally lower. 
Therefore, the housing will not overheat under operating conditions and undergo 
significant thermal stresses. It is not necessary to use high-alloyed high-cost steels. 
The maximum temperatures are reached in the free space of the vortex chamber. It is 
necessary to address the issue of the ecological compatibility of the installation. The 
formation of nitrogen dioxide (NO2) during combustion will be minimal, since the 
temperature level is not significant. Also, the reduction of the formation of nitrogen 
oxides is affected by the fact that products of incomplete combustion are formed in the 
burner space, which have a greater chemical affinity with oxygen and, as a 
consequence, restore nitrogen oxides to atomic and molecular nitrogen. 
 
Fig. 5-7 show the distribution of velocities and zones of the highest velocities in the 
burner space. For information and convenience, in addition to the cross-sectional 
image along the axis, two images (vector and gradual) are displayed. It can be seen 
from the figures that the fuel-air mixture reaches the maximum swirling speed at the 
suction point at the outlet nozzle. This point of space is key, since it is in the entrance 
zone of the output nozzle that the deepest discharge takes place. The potential energy 
of pressure is maximally transformed into the kinetic energy of the velocity. High 
speeds promote intensive mixing of fuel and oxidizer. As a consequence, we receive 
more effective combustion of the fuel-air mixture. 
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Figure 5. Volumetric view of the distribution of speed inside the burner device  
 

 
 

Figure 6. Lines of speed direction inside the burner 
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Figure 7. Speed distribution contour in the burner 
 
Laboratory Tests Results 
 
In order to test the propos–ed model for adequacy, the design was tested. 
 
Initially, the research team set out to experimentally substantiate the need for 
deepening the exit nozzle inside the chamber. For this purpose, an experimental 
burner was assembled (fig. 8) with a variable position of the nozzle 3 projecting inward 
(fig. 2). 
 

 
Figure 8. Experimental burner with a movable outlet nozzle 
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In the combustion chamber along the flow of the fuel-air medium, nozzles were 
installed for measuring pressure in three points (I, II, III, Fig. 2), different from the outlet 
nozzle. The pressure value was determined by a U-shaped manometer. In parallel, 
according to the indications of the ammeter connected to the electric circuit of the air 
fan motor, the consumed current was determined. The value of the current consumed 
can characterize the total load on the fan due to the aerodynamic resistance of the 
main path of the burner device, taking into account the constant voltage (220 V). 
 
During the experiment, the position of the projecting part of the output nozzle gradually 
changed. The step of changing the position of the protruding part was 20 mm. The first 
measurements were made in the absence of a portion of the nozzle projecting into the 
furnace, which corresponds to the widely known analogues (Shtym, K.A., 2015). Then, 
step by step, the protruding part was buried inside. 

 
 

Figure 9. The experimental dependence of the pressure inside the main chamber on 
the position of the exit nozzle (cold stage) 

 
Fig. 9 shows the experimental dependence of the pressure inside the main chamber 
at points I, II and III (Fig. 2) on the position of the exit nozzle. The initial position 
(absence of penetration) is characterized by minimum pressure values. The first 
extremum is at the depth of the nozzle of 60 mm, which corresponds to the maximum 
pressure at all three points. Subsequent penetration of the nozzle into the chamber 
leads to a decrease in the pressure in the chamber. This goal was set by the research 
team. The increased pressure in the chamber entails increased loads (over-
expenditure of energy) on the blowing mechanisms, and also is an indicator of the 
increase in aerodynamic resistance. The second extremum is 100 mm. When 
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analyzing fig. 9 without comparing it with other figures in this article, it is obvious that 
penetrating the nozzle beyond the 100 mm mark will not bring a subsequent positive 
result, since the curves are aligned to the horizontal state, and the pressure values 
cease to vary significantly. Practically throughout the whole experiment (with the 
exception of the 20 mm mark) the pressure distribution adhered to the principle of 
reduction in the course of approaching the exit nozzle. This is confirmed by the results 
of the mathematical model presented in the article. In addition, as the depth is more 
than 60 mm, the pressure drops, which also confirms the significance of the inner 
projection of the outlet nozzle 

 

 
  

Figure 10. The experimental dependence of the current consumption of the fan on 
the position of the exit nozzle (cold stage) 

 
Fig. 10 shows the dependence of the current consumption on the fan on the position 
of the outlet nozzle. The level of power consumption on the fan is an indirect indicator 
of the aerodynamic resistance of the main path of the combustion chamber 2 (Fig. 2). 
The curve clearly demonstrates a reduction in the current consumption with an 
increase in the degree of penetration into the exit nozzle. The extremum of the curve 
lies at the level of the nozzle position 80 mm deep. Further penetration of the nozzle is 
not effective. In support of the mathematical model, it should be noted that the 
presence of the protruding part of the nozzle inside the vortex chamber reduces the 
pressure (deepens the vacuum) and, as a consequence, reduces the load on the 
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blowing mechanism. That is, low pressure contributes to the natural absorption of the 
air-fuel mixture. 
 
As a result, based on the results of the experiment, it is possible to draw a logical 
conclusion: the use of the output nozzle as a protruding part inside the combustion 
chamber positively affects the aerodynamic characteristics of the fuel-air mixture. As 
the protrusion increases, the pressure within the chamber decreases due to a general 
reduction in energy consumption on the fan. For the experimental sample in question, 
the optimal position of the exit nozzle inside the chamber is 80 mm, which is 47% for 
a total length of 170 mm. 
 
 
Conclusions 
 
1. With the help of the Ansys SFX software complex, pressure, temperature and 
velocity distributions have been obtained in the vortex space of the patented burner 
device. Areas of the space of the burner device have been determined, which actively 
involved in the aerodynamics of the vortex. The most significant element is the outlet 
nozzle (nozzle) of the combustion chamber.  
2. Areas of high speeds for improved mixture formation have been determined; 
3. The peculiarities of the aerodynamic structure of concentrated vortex motion in a 
cylindrical chamber have been established, which consist in the formation of a mini-
tornado with a vertex directed into the nozzle with a minimum aerodynamic drag of the 
vortex chamber with a given twist of the flow with tangential air entry from the individual 
supercharger; 
4. The reliability of the presented mathematical model has been experimentally 
confirmed. 
5. The necessity of changing the inner part of the outlet nozzle has been grounded. 
The recommended degree of penetration was 47-50% of the total length of the burner 
chamber. 
6. Based on experiments and calculations, the statement in the patent are confirmed. 
7.  The possibility of axial feeding of an additional fuel for a substantial increase in the 
heat output of a burner device has been justified, which will significantly reduce the 
mass-dimensions. 
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Abstract: Fracture and deformity of the human spine caused by tumours, trauma 
and abnormal spinal curvature, requires accurate stabilization of the spine. To 
accomplish spinal stability, various rods, plates or cages are fixed to the vertebrae 
using bone screws. The Pull-out Strength (POS) used to measure loss of reduction 
of Pedicle Screw (PS) is one of the most important parameters that effect durability 
of fixation. There are many factors influence on the POS directly/indirectly such as: 
bone density, screw design, type and volume of cement augmentation, range of 
insertion angle. Since reduction in bone quality leads to non-union, screw POs, and 
adequate fixation with in the bone-screw interface for patients with osteoporosis 
represents a continuous challenge. Osteoporosis at vertebral bodies causes 
weakening of bones which reduces the strength of screw-bone interface results in 
loosening or failure of fusion construct. There are many screw designs enhancing 
the POS: monoaxial, polyaxial, cannulated, expandable screws, the use of longer 
screws with a wider diameter; the use of screws with cementation. Numerous 
studies addressed cement augmentation with Poly-Methyl-Meth-Acrylate (PMMA), 
calcium phosphate, and cyanoacrylate, which can dramatically change the 
purchase of screws in the vertebral zone. There is minor evidence about the optimal 
volume of bone cement and the stability of PSs in the postoperative operations, 
and there is no adequate study about the effecting of all these parameters together 
on the pedicel screw fixation. The aim of this study is to make review on the factors 
affecting on the POS of spinal fixation screws. 

Keywords: POS; Pull-out Strength; Bone Density; Osteoporosis; Fixation. 

 

 
1. Introduction 
 
Osteoporosis, is characterized by a decrease in bone mass, density and structural 
deterioration of bone tissue, which can easily lead to bone fragility and an increased 
risk of fractures of the hip, spine, and wrist. PSs have been used over the last several 
decades for treating degenerative spine diseases and trauma as shown in Figure 1. 
The Bone Mineral Density (BMD) in the vertebra affects the stability of PSs. POS 
testing is the first step in evaluating the efficacy of the PSs to enhance the screw 
fixation, POS used to measure loss of reduction of pedicle screw is one of the most 
important parameters that effect fixation durability. There is a linear positive correlation 
between BMD and the POS of PSs. When the vertebral bodies are seriously affected 
by osteoporosis, most PSs cannot provide sufficient strength at the screw-bone 
interface, and such unions carry a high risk of loosening or failure.  
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Figure 1. Spine stabilization implants (Medical Expo Company, 2019) 
 

Previous researches have demonstrated that the POS of the PSs in osteoporotic bone 
decreases with lower BMD values (Chao et al, 2013). Several solutions were studied 
to prevent screw loosening. These can be investigated under three main categories: 
screw design, cement augmentation techniques and novel expandable screws. In 
order to increasing the PSs stability in osteoporotic vertebrae without using cement 
augmentation, design studies on screw core geometry (cylindrical or conical), screw's 
diameter and length, thread design (buttress, V-shaped, square), thread geometry 
(pitch diameter, length, outer diameter), number of threads, Flank Overlap Area (FOA). 
Dual lead and dual core were studied by researchers (Yaman et al, 2015. Kim et al, 
2012). Many new implants have been studied to improve screw stability in osteoporotic 
vertebrae, including normal pedicle screw (NPS), Expandable pedicle screw (EPS) 
(Aycan et al, 2018), cannulating Fenestrated pedicle screw (FPS) (Kiyak et al, 2018. 
Liu et al, 2018). Pedicle screws may be used with or without cement augmentation 
according to the situation. Other studies focused on augmentation techniques with 
different cement volumes and types, such as calcium cement (Masaki et al, 2009) Poly-
Methyl-Meta-Acrylate (PMMA) cement (Zakaria et al, 2017. Liu et al, 2016), 
hydroxyapatite and calcium sulfate cement (CSC) (Gao et al, 2011. Hashemi et al, 
2009).  EPS stand out as a brilliant alternative which create an increase in diameter at 
its distal end (Aycan et al, 2018. Demir et al, 2014-2015), reduces the pedicle fracture 
risk and increases the purchase in the vertebral body. There is minor evidence about 
the optimal volume of bone cement and the stability of PSs in the postoperative 
operations, and there is no adequate study about the effecting of all these parameters 
together on the pedicel screw fixation. The aim of this study is to make review on the 
factors affecting on the pull-out strength of spinal fixation screws. 
 
2. Screw Design 
 
Pull-out strength of a pedicle screw is significantly associate with the screw design. 
PSs with different thread designs, radial holes, geometries, expandable and 
cannulated screws have different mechanical properties.  
 
2.1. Size of the Pedicle screw (Diameter and Length) 
 
There have been numerous efforts to modify the PSs in order to improve the long-term 
fixation. First attempt is to use thicker and longer screws. Larger diameter screws are 
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used to fill more of the pedicle, allow threads to engage the pedicle cortex. Longer 
screws provide more FOA by increasing threads number in bone and gain 
improvement in fixation. As increases the outer diameter and pitch, FOA increases and 
thereby improve the pullout force (Hsu et al, 2005). Choosing the suitable diameter 
and length of the screws is determined by the anatomy of pedicles, the using of larger 
PSs increases the probability of pedicle fracture and longer PSs have potential 
problems of anterior vertebral body penetration.  
 
2.2. Dual Outer Diameter (DOD) 
 
DOD screw has a larger outer thread diameter in the proximal part and higher thread 
depth in the proximal part of the screw, as illustrated in Figure 2. DOD screws enhance 
the POS compared to the normal and cannulated screw (Christodoulou et al, 2015), 
and can provide a good solution to increase the bone-screw interface, in cases where 
augmentation is not suitable. In the lumbar region, the use of a dual outer diameter 
screw is a good option to increase screw fixation without cement augmentation (Lorenz 
et al, 2017). 
 

 
 

Figure 2. Dual outer diameter pedicle screw (Lorenz et al, 2017) 
 
2.3. Core Shape  
 
The PS’s core shape can be cylindrical, conical or dual, as shown in Figure 3. Conical 
screws have a conical core with cylindrical threads, which means that the inner 
diameter of the screw is progressively larger at the proximal end. The profile of the 
core portion strongly compresses the adjacent cortico cancellous interspace during 
insertion, which increases torsional and pull-out strength.  
 
Conical core allows for a larger thread surface area deep in the cancellous vertebral 
body. There are not improvements in pull-out strength by using a design with slight 
conical shape in thread and core at the screw tip (Bianco et al, 2017). Similarly, the 
screw with a cylindrical outer diameter and conical inner diameter has significantly 
better POS than when the outer and core diameters were both cylindrical or both 
conical (Kim et al, 2012). Several studies have been made mechanical comparison of 
cylindrical and conical screws in addition to conical angle which is contributes to 
increased PO stiffness and improves the stability of the inserted screw when compared 
to the cylindrical type (Aycan et al, 2018. Lee et al, 2019). Amaritsakul et al, showed 
that using numerical simulations and mechanical tests, the conical screw with a small 
inner diameter provided the highest POS (Amaritsakul et al, 2014). The highest pull-
out strength values were seen on dual core and dual threaded PS (Yaman et al, 2015). 
Similarly, a screw design of an outer cylindrical/inner conical configuration with V-
shaped thread has maximal POS. Core diameter increases POS when outer diameter 
is constant, otherwise it will decrease the POS. Finally, it can be concluded that conical 
cored PSs showed better PO performance than cylindrical PSs. 
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Figure 3. The types of screws core (Shea et al, 2014) 
 

2.4. Thread Design 
 
Thread design is another factor that affect the pull-out strength (Kim et al, 2012). 
Thread design which including thread shape or thread pitch design or thread number 
can improve screw fixation. The unthreaded and threaded portions of the PS provide 
the ability to anchor and squeeze the surrounding bone, respectively. Variable pitch 
screws can be obtained by different pitches of the distal and proximal threaded portions 
of the screw. FOA gives more POS due to higher interface between screw thread and 
bone tissue. There are different thread designs such as dual leads, square shape, 
buttress shape and V shape, as illustrate in Figure 4. Dual lead PSs provides faster 
insertion time while keeping the same pull-out strength (Tsuang et al. 2016. Chang et 
al, 2013). 

 

 
  

Figure 4. Thread type of PS. (a). Square shape (b). Buttress shape (c). V shape 
(Shea et al, 2014. Demir et al, 2015-2) 

 
The V-shaped threads have maximum POS in a mechanical test as PSs with square 
shaped threads have the lowest POS. Many researchers concluded that dual lead dual 
cored has higher POS than standard PS (Yaman et al, 2015. Brasiliense et al, 2013. 
Tolunay et al, 2015). Others demonstrated by using two type of dual lead PS (thick 
crest, thin crest) and normal PS, thin and thick crests-similar PO strengths with normal 
PS (Chang et al, 2013). Mehta et al, identified the thick crest and thin crest to be 
statistically similar in their PO biomechanics while demonstrating greater insertional 
torque compared with the normal screw design (Mehta et al, 2012). According to the 
previous studies, it can be concluded that dual thread and V-shape PS showed better 
PO performance than other thread designs of PSs. Unique feature of the dual lead PS 
is faster insertion time which is important parameter for the surgeons. 
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3. Cement Augmentation Techniques  
 
In some extreme cases-poor bone-screw interface, the screw design does not give 
enough anchorage. The use of cement to improve the FOA has proven to be a 
successful solution for providing increased screw fixation in osteoporosis bone (Demir 
et al, 2014. Tai et al, 2015). Cement distribution cannot be controlled during the screw 
injection process, which leads to a high risk of cement leakage into the spinal canal. 
However, there are a risk of cement leakage and subsequent complications during the 
removal of the screws in case of revision, especially with usage of larger cement 
volumes. 
 
3.1. Cement Type 
 
Various cement types have been widely used to augment screw fixation. Non-
absorbable, such as (PMMA) and bioabsorbable cements, such as calcium phosphate 
(CPC), hydroxyapatite and calcium sulfate (CSC) have been used. There are pros and 
cons of using both bioabsorbable as (CPC) and Non-absorbable as PMMA cement. 
CPC is bioresorbable, biocompatible and non-exothermic, while PMMA non 
bioresorbable and exothermic. The use of PMMA has several potential negative 
impacts, making the application unlikable. First, the exothermic polymerization process 
produces high temperature. This polymerization heat reaches temperatures of around 
82–86 °C in the body (Vaishya et al, 2013) which may cause thermal injury to neural if 
there is a material leakage (Demir et al, 2015. Chen et al, 2011). Second, PMMA is 
non-absorbable, making it a retaining implant that may fail over time. Despite these 
problems, PMMA provides screw stability, in addition to its low cost and high 
availability. Studies have shown that PMMA increases the PO strength of PSs from 
25% to 348%, according to the volume used and injection technique (Zakaria et al, 
2017). PMMA is the preferred bone cement due to its fast-setting feature and its time-
tested screw holding property, when injected into the holes created in the vertebral 
pedicles and body. One important problem of using CaP cement is the weaker POS 
induces when compared to PMMA.  As conclusion researchers agreed that PMMA is 
optimum type among the others. 
 
3.2. Cement Volume  
 
Another important factor directly effects on the screw fixation is the optimal cement 
volume. The optimal amount of bone cement augmentation for each PS is not known 
for different patients and different bone quality. The ideal cement volume per 
augmented screw was 1.0 cc for the thoracic spine and 1.5 cc for the lumbar spine 
(Paré et al, 2011). This result compatible to the study of many researchers (Liu et al, 
2016- 2018. Tan et al, 2016. Pishnamaz et al, 2018). The lower thoracic vertebrae, 1 
mL cement was enough to significantly increase failure load, while 3 mL led to further 
significant improve in the upper thoracic, lower thoracic and lumbar regions (Leichtle 
et al, 2016). Another researcher by using a finite element analysis showed that 
volumes between 2 ml and 3 ml increased PO resistance significantly compared to 
non-augmented screws whereas a volume of 0.5 ml did not. And volumes between 3 
and 4 ml could theoretically further increase POS (Fölsch et al, 2012). From these 
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aforementioned studies, we can conclude that cement augmentation with the volume 
around 1.5-3 ml increase POS. 
 
4. Novel Pedicle Screws 
 
4.1. Cannulating Fenestrated Screw (CPS) 
 
CPS has been introduced in order to stabilize the spine structure and also to enhance 
the POS in osteoporosis bone (Yaman et al, 2015. Aycan et al, 2017). The cement is 
injected through the CPS which is flow into cannula to the radial hole distributed on 
part of the length of the screw then the cement distributes around the CPS to provide 
higher performance of POS. CPS can decrease the cement leakage risk into the spinal 
canal by allowing the cement flow only from the distal tip of the PS. It is important to 
increase the interface between bone and PS. The more interface between bone tissues 
and screw provide more POS. To increase the interface, radial holes provides good 
option, as shown in Figure 5. The sequence, number and angle between the holes 
have investigated (Kiyak et al, 2018. Liu et al, 2018. Zakaria et al, 2017). However, a 
major limitation is the excessive pressure required to inject a sufficient amount of 
cement into the vertebral body through the narrow hole of a pedicle screw.  
 

 

 
  

Figure 5. PS with radial holes (Charlesa et al, 2015, Toth et al, 2018) 
 
The position of holes (bilaterally- unilaterally), the angle between holes (180o- 90o-
120o) and the size holes significantly effect on the screw stability (Liu et al, 2018. 
Zakaria et al, 2017. Tolunay et al, 2015). CPS with a lower number of radial holes on 
the distal part reduces the PS failure risk (Chang Chen et al, 2015). 
 
4.2. Expandable Pedicle Screw (EPS)  
 
EPS are the latest advances and stand out as a brilliant alternative in the spectrum of 
pedicles screws and have tested well in the laboratory setting with a good pull-out 
strength (Aycan et al, 2018. Kiyak et al, 2018. Demir et al, 2014-2015), as shown in 
Figure 6. Cement augmentation can be dangerous due to cement leakage through the 
spinal canal. EPS exhibit 30% and 50% higher POS than PSs on healthy bone and 
bone with low mineral density, respectively (Tai et al, 2015). The disadvantage of EPS 
appears in revision surgeries after the fusion. In patients with low bone quality, it is 
difficult to obtain screw stability. So that EPS as discussed can be used with cement 
augmentation to increase the pedicle screw strength (Shea et al, 2015).   
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Figure 6. Expandable screw (Tai et al, 2015) 
These expandable screws come with either six and four fins or two fins. When the fins 
expand the cancellous bone compress's in the vertebral body, this leads to increasing 
the bone density around the screw. Some researchers evaluated two-finned screws 
(Aycan et al, 2017-2018. Kiyak et al, 2018), others evaluated four and six finned screws 
(Tai et al, 2015). There are another studies used EPS with cement augmentation 
(Demir et al, 2014. Shea et al, 2015). EPS with PMMA provides 43% higher PO 
strength on osteoporotic vertebrae (Wu et al, 2012). Another investigated different 
design of EPS including fins number and length, resulting an increase in both fin 
number and length have a positive impact on the POS of expandable screws (Kiyak et 
al, 2018). On the contrary, Tai et al. investigated mechanical comparison between solid 
and expandable screw with different fins's number and length with and without cement, 
they showed that the difference in both the number of slits and expansive extent have 
little effect on screw-anchoring strength (Tai et al, 2015).  
 
In the last decade, some researchers have invented new types of expandable screws. 
Demir et al. designed a novel EPS consists of an expandable PolyEtherEtherKetone 
(PEEK) shells and a titanium core screw. The novel EPS not only has higher strength 
than NPS but also eliminated the revision problem of the conventional EPSs (Demir et 
al, 2015). Another one showed that the novel EPS has higher POS than NPS and CPS 
(Aycan et al, 2018). In another study the novel EPS with EPEEKS provides 20% and 
9.4% higher POS than NPS and CPS (Aycan et al, 2017). Shea et al conducted 
mechanical comparison between normal and new modified screw, and modified a new 
screw to incorporate an expandable arm. This screw included a slot for which the 
pinned appendage was to be incorporated as well as a 2.20 ± 0.25mm diameter 
cannulation extending along the screw's longitudinal axis to the most distal edge of the 
slot (Shea et al, 2015), as shown in Figure 7.   
 

 
 

Figure 7. (b) Single-armed expandable PS. (c) Single-armed expandable PS 
(sectional view). (Shea et al, 2015) 

 
5. Conclusion 
 
The right selection of screws will ensure a good outcome in osteoporotic spinal 
disorders. Studies showed that when the screw diameter increases, fixation and 
stability increases; however, the screw diameter is limited by the pedicle anatomy and 
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pedicle fracture risk. Dual outer diameter screw is a good option than single outer 
diameter, conical cored and cannulated screws filled with cement are the ideal screws 
available at present. Also, there are relationship between the core diameter and the 
conical angle, as the conical angle and core diameter increase, the pull-out strength 
decreases. Dual thread and V-shape pedicle screw showed better performance than 
other thread designs. PMMA is the good option inside in the cement types. Cement 
augmentation with the volume around 1.5 - 3 ml can increase pull-out strength. The 
EPS and CPS are the brilliant alternative to the solid one especially in the case of 
extremely osteoporosis.  
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Abstract: In this study, a grinding machine incorporated with safety hollow for 
housing hard foreign materials besides machined steal breads was designed, 
constructed and its performance evaluated. Grinding machine have been one of 
the stale of food and industrial processing for centuries. Like other industrial 
machines, steal bread grinding machine have a number of unique design 
requirements. The performance evaluation was carried out to determine the 
efficiency of the machine by comparing its actual grinding time with its expected 
grinding time. During operation, the machine was effective in separating hard 
foreign materials. The test results revealed actual Grinding times of 3.5, 3.5 and 
3.5 min for the three runs analysed in comparison with the expected grinding time 
of 3.5 min for 25 kg of steal bread feed to obtain an efficiency of 78.5%. In all, the 
grinding machine is portable, easy to operate, economically efficient and 
environmentally friendly with less hygiene and electrical hazard and has been 
designed for the conversion of steal bread into a nutritive supplement in livestock 
feed. 

Keywords: Steal Bread, Grinding, Waste. 

 

1. Introduction 
 
The most widely used process for recycling these by-products is grinding. Grinding is 
the mechanical treatment of materials to produce grinding; to change the size or shape 
of the materials to smaller particles with the aid of mechanical devices and is as old as 
human history. In the twentieth century, means of grinding were developed as an 
improvement over the old grinding machines and emphasis was laid on the means of 
improving the efficiency of the grinding machine and particle size of the product. 
anywhere in the world as well as in Turkey is used as a basic foodstuff. Because 
wasted too much bread in Turkey is the prevention of waste of bread basis of this 
study. 
 
Bread wheat is planted in the raw material of about 9.5 million hectares in Turkey, at 
around 20 million tonnes per year although it varies year's production. Given that the 
annual average of 225 kg of wheat needed to feed one person is needed in Turkey, 
14.5 million tons of wheat annually for Turkey. According to research conducted in 
Turkey in 2012, 6 million per day, and 2.1 billion pieces of bread are wasted annually. 
The monetary value of this waste is 1.5 billion TL. 
 
According to the per capital of the account made small but thrown on the basis of the 
population of the country based on the bread trapped by the country's economy can 
be calculated damage can be wasted. Yearly waste of 1.5 billion TL worth 500 km 
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double road, 80 hospitals, 150 schools can be made. Research shows that the 
contribution of bread recycling or waste reduction to the country's economy is 
enormous. In the production of animal feed, as a meatball mortar, to be processed and 
used as a bread grind flour and as the main ingredient of many dishes in our country, 
shows the suitability of recycling of stale bread by drying method. 
 

2. Bread and Characteristics 
 
Bread is the most basic food item of people of all walks, without distinction between 
rich and poor. According to survey data as of the year 2012 in Turkey; 25.295 tons of 
bread is produced per day and consuming 23.809 tons per day. This shows that 6% of 
the bread produced daily is wasted out of its purpose. The characteristics of fresh 
bread is shown in Figure 1. It is characterized by its characteristic bread odor, its 
relatively dry and crisp shell structure, its soft, spongy, moist and smooth pore 
structure. 
 

 
 

Figure 1. Fresh bread 
 

Figure 2 shows the characteristics of stale bread; the loss of taste and aroma of its 
own character, increased opacity of the bread, the formation of a shell-like soft skin, 
an unpleasant bitter taste, the colour of the bark and a hard, rough and friable 
plantation. Briefly, it can be defined as the use of bread without a microbiological 
deterioration and the decrease of consumer's appreciation. 
 

 
 

Figure 2. Steal bread 
 

Many studies have been done to revaluate the soured breads without being dumped. 
Some municipalities were included in the studies and stale bread collection boxes were 
placed on many points of the cities. The bread was characterized and evaluated for 
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steal hardness. Steal bread hardness is an important attribute that determines the 
bread steal quality. The hardness of breads supplemented with different levels are 
presented in Figure 3. The statistical analysis showed that the levels of storage time 
affected the hardness of the bread steal significantly (p ˂ 0.05). The results suggested 
that bread grind hardness increased significantly (p ˂ 0.05) with the increase in the 
onion waste steal levels. The maximum hardness of the breads with 3%, 4% and 
5%after 5 days of storage whereas hardness increased rapidly in the samples. 
 

 
 

Figure 3. Evolution of the stale hardness of bread 
 

3. Design 
 
The major parts are the shaft, belt and pulley, and the hopper in machine. Grinding 
mills operate on the principles of impact and pulverization. The steal breads were fed 
into the grinding mill through the feed hopper. The feed hopper was chamfered to 
facilitate unidirectional flow of the raw material by gravity to the grinding chamber. The 
grindings struck the dried steal breads and broke them into small pieces each time 
there was a successful hit. The interior part of the machine was designed such that the 
pulverized material was prevented from leaving the grinding chamber until it had been 
reduced to fine particles. 
 
On subsequent impact by the grindings, the larger particles or uncrushed materials 
were recycled to the crushing chamber. 25 kg of dried cow steal breads were fed into 
the chamber through the hopper and the duration of the grinding process was 
recorded. The grinding mill essentially consists of a number of steel Grindings radially 
and axially spaced on a steel shaft which rotates at a highspeed in a strong housing 
called base. On the bottom of the housing and close to the tip of the grindings is a 
sieve. The fine particles passed through the sieve and were collected. The fineness of 
the particles was controlled by using sieves of different mesh sizes. The mild steel 
plate was cut to specification to construct the hopper, and some other parts were 
considered to specification so as to fit the design as shown in the Table1. 
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Table 1. Construction characteristics of grinding machine 
 

Parameters Values 

Motor power 5.8 Kw 

Driver Belt & pulley 

Rotor number 1 

Rotor diameter 380 mm 

Rotor length 500 mm 

Blade number 16 

Rotor speed  530 rev/min 

Capacity  150-350 kg/h 

Dimension 3250 x 1500 x1450 

Net weight 125kg 

Belt width 600 mm 

Belt speed 3-15 m/min 

Electricity                                          380 V,50 Hz 

 
Flat metal plate was welded to the tip ends of the hopper. This serves as a channel 
through which the base will be joined to the hopper using bolts and nuts. Solid shaft of 
adequate size was selected. The Grinding chamber plate was also cut to specification 
and welded together, four shafts were welded to the gaps between the disc and one 
grinding where inserted on each of the shafts, making sixteen blades all together and 
the entire component was welded to the stand. The angle iron bars were welded 
together to form the support on which the Grinding chamber stands. The bearing 
support was also welded to the side of the grinding chambers in such a way that the 
bearing fit properly to aid smooth running of the shaft. The mild steel plate was cut into 
appropriate size and shape to make the Grinding. The Grinding machine were heat 
treated to obtain the required property and strength. Fig.4. shows the side view of the 
machine, blades on the shaft, belt and pulley safety hollow opened and safety hollow 
closed with mild steel, respectively. 
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Figure 4. Construction views of the grinding machine 

3.1. Shaft 
 
Shaft subjected to twisting moment or torque only, a length of 500 mm was chosen 
because shaft length should be short to limit rotating and torsional vibration during 
operation according to, twisting moment is given as 
 

𝑇 =
𝑔𝐽

𝑟
                   (1) 

 
noted the following from the compression test carried out on the hardest part of the 
stale bread. 
 
f =2300 N, 𝑙 = 500 mm 
𝑡=𝑓.𝑙  Using 
 

𝑇 =
𝑔𝑚𝑎𝑥𝐽

𝑟
                  (2) 

 

𝑔𝑚𝑎𝑥 =
16𝑇

𝜋𝑑3
                (3) 

 

𝑔𝑚𝑎𝑥 =
16𝑇

𝜋𝑑3
≤ 𝑞𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤              (4) 

 
For shafts subjected to bending only, the maximum stress (tensile or compressive) is, 
 

𝑀 =
𝜎𝑏𝐼

𝑦
               (5) 

 
I = π/64 × d4 for a shaft and y =d / 2 Substituting for I and y in equation (2),  
 

𝑀 =
𝜋𝜎𝑏𝑑

3

32
               (6) 
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𝑀 =
𝑊𝐿

8
               (7) 

 

In this way, 𝜎𝑏 = 32𝑀 𝜋𝑑3⁄  
 
The maximum shear stress in the shaft is, 
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 2√(𝜎𝑏)2 + 4𝑇2              (8) 

 
Substituting equation 4 and 7 into 8  
 
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 0.5√(32𝑀/𝜋𝑑3)2 + 4(16𝑇/𝜋𝑑3)2 

 
In this way,  
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = √𝑀2 + 𝑇2 = 𝑇𝜃             (9) 
 
For a solid shaft, the angle of twist can be determined using equation (10). The amount 
of twist permissible depends on the particular application and varies from 0.3- 3 °/m.  

𝜃 =
𝑇𝐿

𝐺𝐽
(
180

𝜋
)             (10) 

 
= 584TL / Gd4 

 
The value of twist used in this design is 2.5 °/m which was determined by substitution 
of values into equation (10). 
 

3.2. Belt and Pulley 
 
Allowable stress for rubber is from 1.0 - 1.7 mPa. Rubber density, ρ = 1.250 kg/m3, 
the arrangement of belt and pulley was designed to facilitate the transmission of motion 
between shafts. Belt design analyses are carried out using the following equations. 
Power, 
 
𝑃 = (𝑇1 − 𝑇2)𝑉            (11) 

 

𝐵𝑒𝑙𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = (𝑇1 −𝑚𝑣
2)/(𝑇2 −𝑚𝑣

2)        (12) 
 

                              = 𝑒𝑓𝛼𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝜃 
 
Where 𝑚 = 𝑏. 𝑡. 𝑝. 𝑠𝑖𝑛𝛽 = (𝐷 − 𝑑)/2𝐶 
 
𝛼1 = 180° − 2𝛽 = 180° − 2 sin

−1(𝐷 − 𝑑)/2𝐶) 

 
𝛼2 = 180° + 2𝛽 = 180° + 2 sin

−1(𝐷 − 𝑑)/2𝐶) 

 
The centrifugal tension is, 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1168 
 

 
𝑓𝑐 = 𝑚𝑏𝑣𝑏             (13) 
 
And the belt length is  
 

𝐿 = (√4𝐶2 − (𝐷1 − 𝑑1)2 + 0.5(𝛼1𝑑1 + 𝛼2𝐷1))        (14) 

 

3.3. The Hopper 
 

The steal bread grind machine was designed to grind 25 kg of dried bread in 3.5 min. 
Fig. 4 shows the assembly of the steal bread grind machine. The volume of the 
feeding hopper is 
 
𝑉 = 𝑚/𝑑             (15) 
 

3.4. Rotating 
 
𝐹0 = 𝑚(𝑟 + 𝑒)𝑤

2 

 
Where F0 must be resisted by the inertia force on the shaft, which is Kr.  
 

𝑚(𝑟 + 𝑒)𝑤2 = 𝐾𝑟            (16) 
From equation (15) 
 
𝑟 = 𝑒𝑤2/(𝑘/𝑚) − 𝑤2 

 

Where 𝑤 = √𝐾/𝑀 

 

then the axis of rotation becomes wide and rotating will take place 𝑊𝑛
2 = 𝐾 𝑀⁄  

 

𝑟/𝑒 =
(𝑤 𝑤𝑛⁄ )2

1−(𝑤 𝑤𝑛⁄ )2
            (17) 

 
When 𝑤 𝑤𝑛⁄ = 1 
 
From the American Society of Mechanical Engineering (ASME) code, for no rotating 
situation, 𝑤 𝑤𝑛 < 0.707⁄  
 

Where 𝑤 = 2𝜋𝑁/60 , 𝑘 = 𝜋𝑑4𝐺/32𝐿 
 

4. Results  
 
Here, grinding machine milled 25 kg in 3.5 minutes which implies the output efficiency 
of the grinding machine are shown in Table 2. 
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1169 
 

Table 2. The output parameters of the grinding machine 
 

Exam Mass(kg) Expected 
grinding time 
(min) 

Weight of slate 
bread after 
grinding (kg) 

Actual grinding 
time (min) 

1 25 3.5 23 4.5 

2 25 3.5 24 4 

3 25 3.5 22 4.5 

 
𝜇 = 25𝑘𝑔 

 

𝜆𝑒 =
3.5 + 3.5 + 3.5

3
= 3.5 𝑚𝑖𝑛 

 

𝜆𝑡 =
4.5 + 4 + 4.5

3
= 4.3 𝑚𝑖𝑛 

 

𝑊𝑒 =
𝑚

𝐴𝑡
= 7.4 𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

 

𝑊𝑟 =
𝑚

𝑎𝑡
= 5.81 𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

 

𝜂𝑚 = (
𝑊𝑟
𝑊𝑒
) 𝑥100 = 78.5% 

 
In this way, the output efficiency of the grinding machine is 78.5 % 
 
The machine has been designed and constructed so as to separate foreign materials 
which may get into the feed during the grinding process. The grindings while rotating 
at high speed, screens out any material or object stronger than bread into the safety 
hollow at the backend of the machine, this will elongate the useful life of the grinding 
and aid operational safety. It was observed that fineness of the milled material 
increases from the first to the last test. Also, the weight of the bone before and after 
grinding remained relatively the same. This means that there is a limited loss of 
materials during the grinding process. Some of the particles produced by grinding mills 
are in the form of dust and are lost into the atmosphere during the process of collecting. 
The relative lost in weight was due to the safety hollow at the backend of the grinding 
machine which houses hard particles, and some raw materials which may have been 
feed with the bone through the hopper.  
 
The minimum loss of dust is an advantage as it can help reduce serious health hazard 
to the human operators of the grinding mills as they enter the lungs (which can lead to 
cancer) and ears (which can lead to hearing loss), eyes (which can lead to blindness). 
The machine efficiency was due to the ratio of the actual grinding time to the expected 
grinding time. The difference in grinding time was from operators delay in the different 
feeding process. The number of grindings on the rotating shaft as well as the power of 
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the electric motor has a direct influence on the grinding time and hence the efficiency 
of the machine. The higher the grindings the higher the impact, and the higher the 
electric motor power the higher the speed of rotation. It was observed from the test that 
for proper maintenance and operation of the machine, over feeding of dried steal 
breads into the machine (> 25 kg ) should be avoided and the bearing should be 
properly greased by removing the seal. A vibration damper was incorporated into the 
foundation of the grinding machine to reduce the noise and vibration of the machine. 
The grinding carrier was also designed to prevent the electric motor from getting burnt 
from wrong connection of the cable into the electric motor; it operates such that the 
pulleys rotate in an anti-clockwise direction indicating that the cable connection is 
wrong. The ungrinded and grinded cow bone are shown in Figure. 5. 
 

 
 

Figure 5. Ungrinded of the steal bread (left), grinded of the steal bread (right) 
 
 
 

5. Conclusion  
 
In this study, an intensive consumed stale bread thrown to prevent the wastage in the 
world has been requested. The design and construction of the stale bread grind 
machine have been made under appropriate conditions. Because of the various usage 
areas of these machines, stale breads were reintroduced into the economy. In future 
studies, this system can be used to support solar energy with both thermal and 
photovoltaic panels.This paper was aimed at the design, construction and performance 
evaluation of a steal bread machine. The machine was majorly constructed using 
locally available materials with preference for local utilization. Its major components 
are feeding hopper, shaft, blades, frame, base, bearing, electric motor, cutting and 
filling stone.The grindings have been designed to rotate in an anti-clock wise direction 
manner in case of wrong electrical connection, thereby rendering assurance to the 
electric motor. From the performance evaluation of the machine, a reasonably high 
efficiency was achieved for steal bread grinding. Its portability is also a benefit in that 
it can be conveniently be conveyed to other places within the area or beyond for use. 
The adverse effects of smoke and noise have been substantially reduced by this new 
machine making it advantageous in rural areas where measures for determining 
consequent environmental impact are not usually available. With the location of 
application in mind, this machine has been designed to cater for inadequate 
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technicality on the part of local operators.The machine is economically feasible with 
high mechanical simplicity. In order to aid the growth of local livestock feed production, 
it is recommended that this machine be developed capacity wise and commercialized. 
 
 
NOMENCLATURE 
 
𝑞 Torsional shear stress  

𝐹 Applied force N 
J Polar moment of inertia of the shaft m4 
T Twisting moment (or torque) of the shaft Nm 
M Bending moment Nm 
y Distance from the neutral axis of the belt material m 
L Length of shaft m 
I Moment of inertia axial of rotation  
𝜎𝑏 Bending stress Nm 

V Volume cm3 
m Mass Kg 
k Shaft stiffness  
P Power transmitted Watt 
G Polar moment GPa 
T1 Belt tension on tight direct N 
T2 Belt tension on friction belt N 
f Coefficient of friction belt  
𝛼 Angle of wrap degree 

𝜃 Groove angle of belt Degree 

𝛽 Belt width mm 
D Diameter of large pulley mm 
d Diameter of small pulley mm 
t Belt thickness mm 
𝛼1 Motor pulley wrap angle degree 

𝛼2 Shaft pulley wrap angle Degree 

l Length m 
b Breadth mm 
H Height mm 
r Radius mm 
𝜋 Constant 3.142 

𝜌 Density kg/m3 

𝜆 Shear stress  

𝜆𝑒 Average expected milling time s 

𝜆𝑡 Average actual milling time s 

𝜈 Velocity m/s 

𝜔 Angular velocity rad/s 

𝜇 Average input weight kg 

𝑊𝑒 Expected working rate kgm 

𝑊𝑟 Actual working rate kgm 
N Rotational speed 1/min 
𝜂𝑚 Output efficiency of the machine % 
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Abstract: Ground heat exchanger has been widely used in heating, cooling and 
ventilating systems both residential and commercial purposes. Heating and cooling 
periods follow each other at different surface and fluid temperatures in ground heat 
exchanger. For this reason the temperature around the heat exchanger is not 
constant. The main objective of this paper is to numerical analyze the vertical 
ground exchanger pipes wall temperature change with time periodically and 
determining design criteria by introducing pipe interactions. It is observed that the 
average values of surface temperatures has not change with heating and cooling 
cycles in long term periods. Ground temperature around the buried pipe is highly 
affected from periodical temperature changing. 

 
Introduction 
 
For centuries, people generally have been used fossil fuels for need heating and 
cooling systems to meet the thermal comfort needs. But today, due to scarcity of 
energy resources and environmental pollution problems researchers seek an effective 
solution for decreasing building energy demands. [1-4]Ground heat exchangers has 
been become increasingly popular in building, in greenhouses and in industry. Ground 
heat exchangers are environmentally friendly, high energy-efficiency systems and they 
have long term durability. However initial investment and installation costs are more 
expensive than other air conditioning system[5-6].Generally ground heat exchanger is 
accepted as a high energy-efficient system due to the stable thermal properties of the 
soil. [7]The thermal properties of the soil determine the criterion of the ground heat 
exchanger in heating and in cooling load. The thermal performance of ground heat 
exchangers has been determined by different method. [8-12]  
 
Ground heat exchanger has basic two positioning as horizontal and vertical. 
Horizontally installed pipes 1-1.5m below ground whereas vertical pipes can be up to 
200 m deep.[13-15] Horizontal system is affected by daily and annual weather period 
because of little depth. Vertical ground heat exchangers are preferred in regions where 
daily and seasonal weather differences are very high, such as Europa, America, 
Japan, and Turkey etc. It is important that predict ground temperature distributions for 
ground heat exchangers design and installation. A numerical analysis is conducted to 
assessments long term performance vertical ground heat exchangers. [16-20] In this 
study, finite difference method is used to calculate the periodical temperature 
distribution around the ground heat exchanger pipes around and to determine the 
critical space between two pipes. 
 
It is shown problem schematic diagram in Figure 1. 
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Nomenclature 

 
𝑐𝑝 specific heat at constant pressure 

𝑘 thermal conductivity 

T  temperature 

oT  initial temperature of the system 

r  radial coordinate  
x axial coordinate 
t time 

𝑤 wall 
𝛼 thermal diffusivity 
𝜌 density 

∆𝑇 the amplitude of the periodic temperature variation 

𝜔 angular frequency 
′ dimensionless quantity 
 

 
 

Figure 1. Schematic diagram of physical system 

 

Problem Formulation 

 

Ground temperature has variable temperature which is function of depth and time. The 

length of the vertical ground heat exchangers based on the ASHRAE and different 

methodis calculated with ∆T [21-23]. It is assumed that ground temperature and 

thermo-physical properties are constant for accepted depth and longitudinal 

conduction of pipe wall is neglected.To simplify problem formulation thermal resistance 

is neglected between soil and pipe. Mainly, heat is transferred between pipe wall and 

ground by conduction, convection and radiation parts are negligible. 
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𝑇 = 𝑇0 + ∆𝑇𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)        (4) 
 

𝜔 =
2𝜋

𝑃
        (5) 

 
The initial and boundary conditions are; 
 
at 𝑡 = 0, 𝑇 = 𝑇0       (3a) 
 

at 𝑟 = 𝑟𝑤, 𝑇𝑤 = 𝑇𝑔 , 𝑘𝑤
𝜕𝑇𝑤

𝜕𝑟
= 𝑘𝑔

𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑟
       (3b) 

 
at 𝑟 = 𝑟∞, 𝑇 = 𝑇0      (3c) 
 
A numerical finite-difference method is used to solve the equation (3) [24]. Uniform grid 
lengths are usedin both radial and axial direction. It is used 100x64 grid size for control 
volume. A grid independent method (GCI) is used to verify the solution [25].  
 
Result and Discussions 
 
Transient heat transfer problem for ground heat exchanger depends on wall and 
ground thermal conductivity and also angular frequency. Fig.2 shows dimensionless 
heat flux curves are changing with time periodically on ground heat exchanger wall. 
This variation mainly based on wall and ground interfacial temperature changing. The 
effect of heat conduction is influential for obtaining same heat flux profile in different 
heat loads.Heating load and cooling load are almost equal so the annual average heat 
flux value is zero. In early period due to fast radial conduction and system inertia, heat 
flux value is slightly high. In a balanced system, the heating load taken from the soil in 
winter is returned to the soil in the summer period, which provides the constant average 
interfacial temperature of the in the long-term period as seen in Fig.3. 
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Figure 2. Periodic variation of dimensionless heat flux of the ground heat exchanger 
wall (𝑥′ = 100 ) 

Fig 3, Fig 4 and Fig 5 gives periodic variation of temperature for different radial 
coordinate. Significant amount of heat is transferred between wall and ground. So 
surroundings of ground heat exchanger are affected considerably from variation of wall 
temperature. It is clearly seen that variation of periodic temperature change with radial 
distance. This is important parameters for design. Because the installation of ground 
heat exchanger is carried out in different number and sequence pipes. Ground heat 
exchanger outside temperature value changes with time periodically and amplitude 
value changes with distance. In Fig 6, for r'= 500 ,dimensionless periodic temperature 
value is zero. (T'=0) 
 

 
 

Figure 3. Variation of temperature with time periodically (𝑥′ = 100, r'=0) 
 

 
Figure 4. Variation of temperature with time periodically (𝑥′ = 100, r'=100) 
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Figure 5. Variation of temperature with time periodically (𝑥′ = 100, r'=300) 
 

 
 

Figure 6. Variation of temperature with time periodically (𝑥′ = 100, r'=500) 
 
The heat exchange between the ground heat exchanger and the ground causes the 
soil temperature to change, resulting in a reduction in efficiency over time. Distance of 
ground heat exchanger pipes is critical parameters for vertical ground heat exchanger. 
As it seen, at r'= 500, there is no effect periodic temperature changing on ground. This 
is critical value for vertical ground heat exchanger distance. Results helps for 
determination of the optimal distance between more than one vertical ground heat 
exchangers. In this study it is accepted that 𝑘𝑤𝑔=10. The ratio of heat conduction value 

is generally used in engineering application.  In different pipe and ground applications 
periodic temperature values changes with time. So for different ratio of heat conduction 
value experimental and numerical study can be conducted. 
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Abstract: The effects of 4-NaTh-3-Thıosemicarbazide on the corrosion of Copper 
immersed in sea water has been evaluated. The inhibitor efficiency was determined 
by using a three electrochemical techniques, Potential dynamic polarsation (PDP), 
Impedance spectroscopy (EIS), and Open Circuite Potential (OCP) by using 
Potentiostat Instrument type compact stat (IVIUM) after immersion in sea water 
contain 3.5% Sodium chloride with presence and without corrosion inhibitor.  A 
good inhibition efficiency is noticed which increases with an increase in corrosion 
inhibitor concentration. It was obtained that the inhibitor efficiency reached around 
95% at 0,001 M from corrosion inhibitor. Both the cathodic and anodic curves are 
changed markedly in the presence of 4-NaTh-3-Thıosemıcarbazide. The 
mechanism of inhibition was proposed along the basis of the adsorption of the 
inhibitor molecules on the copper surface. 

Keywords: 4-NaTh-3-Thiosemicarbazide, Copper, Impedance spectroscopy, OCP 

 
1. Introduction 

 
Copper and its alloys are widely used in industries due to some ideal properties, for 
example high electrical conductivity and high thermal conductivity ,mechanical 
flexibility and functionality (A. Lalitha, 2005; A. Khiati,2011). It is realized that 
introduction of copper in corrode ambience prompts its disintegration and decay 
(Y.H.Wang, J.B. He,2012; M. Petrovic Mihajlovi 2017). Having that as main a priority , 
the inquiry which is the most ideal approach to prevent copper against corrosion always 
raises. In view of the past looks into of numerous creators (S.K. Shukla,2008;  M. 
Lashgar, 2010) the utilization of organic compound is the most proficient and financially 
method for this intent. These days, organic compounds are examined as corrosion 
inhibitors for metal in various mediums (M.M.Antonijevic, 2009; M.B. Radovanović, 
2017). Nonetheless, the greater part of them are poisonous and dangerous for 
ambience. Global examinations are done to locate an effective corrosion inhibitor 
which is biodegradable and non- poisonous for the ambience. In recent years, the use 
Semicarbazide products (semicarbazones and thiosemicarbazones) are known to 
have an activity of antiviral, antiinfective and antineoplastic through binding to copper 
or iron in cells.Semicarbazide is used in preparing pharmaceuticals including 
nitrofuranantibacterials (furazolidone, nitrofurazone, nitrofurantoin) and related 
compounds. Thiosemicarbazide and its derivatives are used as corrosion inhibitors for 
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different metallic substrates(A. Lalitha, 2005).  Corrosion inhibitors are chemical 
compounds that are widely used in corrosion technology to protect structures from 
deterioration.  Corrosion inhibitors offer protection by forming a protective film at the 
steel surface and reducing the ingress of aggressive ions into the concrete matrix. The 
inhibition efficiency of homologous series of organic substances, containing different 
heteroatoms, are in the following sequence; P > Se > S > N > O. Some amides and 
derivatives such as urea (U), thiourea (TU), thioacetamide (TA) and thiosemicarbazide 
(TSC) have been found to be potential inhibitors. 
 
The aim of this work was investigated 4-NaTh-3-Thiosemıcarbazide as corrosion 
inhibitor for copper in sodium chloride solution by using electrochemical techniques 
impedance spectroscopy and potentodynamic polarisation. In addition a mini optical 
microscopic was used to evaluate the surface morphology of copper. All 
electrochemical techniques were used to evalute the inhibition efficiency of the 
inhibitors. 
 

2. Materials and Methods 
 
Cylindrical specimens having a diameter of 0.75 cm were prepared from electrolytic 
copper (99.9 %) and used to investigate the corrosion of copper in the absence and in 
the presence of corrosion inhibitor. The samples were connected from back by copper 
wire after that put it in epoxy resin with exposed surface area 0.44 cm2 .Specimens 
were polished using silicon carbide papers successively start from 600 up to 2400 grits 
to acquire a mirror like finish.  After polishing, specimens were thoroughly washed with 
distilled water and dried by hot air.  
 
4-NaTh-3-thiosemcarbazied was selected and tested as corrosion inhibitor.The 
chemically pure compound was purchased from Sigma Aldrich Company.  
 
All electrochemical measurements were performed using an electrochemical analyzer 
instrument type COMPACTSTAT (IVIUM) as shows in Figure 5.Three electrode 
corrosion cell made from beaker glass size 100 mL was used to conduct 
electrochemical tests.  The copper sample with 0.44 cm2 was used as the working 
electrode, a platinum wire was used as the counter electrode while silver chloride 
(Ag/AgCl) was used as the reference electrode.   All plots were fitted to 1 cm2.  
 
Potentiodynamic polarization measurements of copper samples immersed in 3.5% 
NaCl solution without and within of corrosion inhibitors were made at a scan rate of 60 
mV/min at room temperature. The potentials were starting from a cathodic potential (-
0.465 V) against corrosion potential (Ecorr) and be allowed to sweep in the anodic 
direction till (0.035) volt above the Ecorr  and the potential scan was reversed down to 
a potential equals Ecorr.  Corrosion parameters: corrosion current (Icorr), corrosion 
potential (Ecorr) and corrosion rate (CR) were deduced from the analysis of polarization 
plots using IVIUM software.  

   
Electrochemical Spectroscopy (EIS) technique was used to evaluate the corrosion 
behavior of copper samples without and within of corrosion inhibitors. The experiments 
were performed at room temperature over the frequency range between 10 mHz and 
65000 Hz at open circuit potential. The amplitude of the voltage signal was 10mV. 
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3. Results and Discussion  
 
Fig.1 illustrated the open circuite potential for copper in 3.5% NaCl without and within 
different of concentration of inhibitors.It can be noticed from figure (1) the value of open 
circuite potential is moved towards less negative value at the begininig of immersion 
time , it assumed that due to figuration the oxide layer. After that when the time of 
immersion increases the value of open circuite potential reduces due to the breakdown 
the copper oxide through reaction as shown below and formation CuCl (Y. Santana 
Jiménez, M. Tejera Gil,M. Torrado Guerra, L.S. Baltes,(2009).  
 
Cu +Cl- —> CuClads + e- 

 
Furthermore, it can be noticed from figure (1) addition of inhibitor moved the open 
circuite potential towards less negative at the end of experimental due to adsorbtion 
molecules on the active part of copper that lead to protect copper surface to ingres of 
Cl- ions  
 
M —> M+2 + 2e- 

 
M + Inhads —> [ M – Inh]ads

2+ 

 

The potentiodynamics polarization measurments were used after finish the open 
circuite potential measurments. Corrosion potential (Ecorr) , anodic (ba) and cathodic 
(bc) Tafel slopes , corrosion current density (Icoo) and inhibition efficiency (EI%) all 
kientic corrosion values were calculated and listed in Table (1). 
 
From Fig.2, it can be noticed the current density is reduced when increased the 
concentration of inhibitors. In addition the corrosion of potential slightly changed 
towards less negative due to effect of concentration of inhibitor and assumed that the 
inhibitor molecules was adsorbed on the copper surface. Furtheremore, it can be 
noticed from Fig.2 both anodic and cathodic curves are significant changed with 
present of inhibitor.The corrosion inhibitor can be classified as mixed type inhibitor 
(E.E. Oguzie, Y. Li, F.H. Wang,2007). 
 
From electochemical impedance spectroscopy Nyquist and Bode plots are shown in 
figure (3) , figure (4) respectively. It can be noticed from Fig.3 Nyquist curve for copper 
without inhibitor contain fading semicircule in the high frequency which is refer to the 
rudness and inhomogeneity of electrode (S. Hong, W. Chen, H.Q. Luo, N.B. Li, Inh, 
(2012), while at low frequency the shape of plot is changed to striaght line due to the 
diffusion of soluble copper species from copper surface to bulk solution (S. Hong, W. 
Chen, H.Q. Luo, N.B. Li,(2012). In addition from fig.3 it can be noticed the diameter of 
semicircule turns into bigger with presence of corrosion inhibitor due to prptect the 
surface by molecules of corrosion inhibitor. From Fig.4 shows Bode plot ,it can be 
noticed the phase angle grow with increase the concentration of inhibitor. 
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Figure 1. The open circuit potential of copper in 3.5% NaCl solution    without and 
with the addition of different concentrations 4- NaTh-TSC 

 
Table 1. Electrochemical parameters of copper corrosion in 3.5% NaCl without and 

with the addition of different concentrations of 4- NaTh-TSC 
 

Conc.Inh.(M) Ecorr, V vs 

Ag/AgCl 

jcorr, 
μA/cm2 

ba, 
V/dec 

 
−bc,V/dec 

CR(mm/year) EI% 

Blank -0.250 8.5  0.068   0.27    0.11 ---- 

10-2 -0.210 0.817   0.091   0.295    0.009       90.3 

10-3 -0.224 1.1    0.072   0.298    0.01       87 

10-4 -0.232 1.8   0.065   0.258    0.02       78.8 

10-5 -0.245 6.8   0.047   0.289    0.085       20 
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Figure 2. Potentiodynamic polarization curves of copper in 3.5% NaCl   solution 
without and with the addition of different concentrations of 4- NaTh-TSC 

 

 
 

Figure 3. EIS diagrams for copper in 3.5% NaCl in the presence of different 
concentrations of NaTh-TSC Nyquist plots 
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Figure 4. EIS diagrams for copper in 3.5% NaCl in the presence of different 
concentrations of NaTh-TSC Bode phase angle and Bode modules 

 
Table 2. Electrochemical impedance spectroscopy parameters for copper in 3.5% 
NaCl solution without and within the addition of different concentration of 4- NaTh-

TSC 
 

Conc. 
Inh. 

RS, Ω cm2 RP, Ω cm2 W, Ω−1 
cm−2 s0.5 

Q EI% 

Blank 5.757E+01 3.866E+03 1.128E-03 1.25E-
04 

------- 

10-2 3.300E+02 8.995E+04 1.757E-03 1.49E-
05 

      95.7 

10-3 4.943E+02 7.231E+04 6.379E+01 2.23E-
05 

      94.6 

10-4 3.277E+02 5.262E+04 1.064E-03 1.47E-
05 

       92.6 

10-5 5.499E+01 4.254E+03 7.689E-04 1.08E-
04 

         9 

 
All parameters for electrochemical impedance spectroscopy calculated from 
equivalent circuit fitting and listed in Table ( 2). The corrosion inhibitor efficiency was 
calculated by using equation as shown below: 
 
%IE = [(Rp –RP

O) ∕ Rp] . 100 
 
The total polarization resistance are Rp , RP

O (Rf+Rct) for copper electrode in presence 
corrosion inhibitor and without presence corrosion, respectively.It can be seen from 
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table 2 the corrosion inhibitor efficiency increased with increased the concentration of 
inhibitor and the resistance of protective inhibitor layer ( Rf ) increased as well. 
The most significant advance in the consumption restraint process is adsorption  of 
explored inhibitor on the metal surface. Distinctive adsorption isotherms including  
Langmuir, Frumkin, Freundlich are frequently used to portray the adsorption 
component of inhibitors. 
 

 
 

Figure 5. Langmuir adsorption isotherm of 4- NaTh-TSC on the copper surface 
 
Table 3. Langmuir adsorption parameters of 4- NaTh-TSC on copper surface in 3.5% 

NaCl solution 
 

Method  Slope R2 −ΔGads,kJ/mol 

EIS 1.0405 0.99999        33.72 

PDP 1.108 1        34.25 

 
In this work the Langmuir adsorption isotherm, exhibited by equation as shown below, 
was observed to be the most reasonable to fit the after effects of potentiodynamic 
polarization and electrochemical impedance estimations  
 
Cinh/θ = (1/Kads ) +Cinh  
 
where Cinh is the centralization of inhibitor, θ is the level of surface inclusion by inhibitor 
and K is the equilibrium constant of adsorptive. 
 
The got plot of Cinh/θ versus inhibitor fixation (Cinh), (Fig. 5) is straight showing that 
the Langmuir adsorption isothermis material to portray the adsorption of azithromycin. 
Likewise, the estimation of relationship coefficient (R2) affirms that the adsorption of 4- 
NaTh-TSC pursues the Langmuir isotherm. Additionally, this estimation of R2 
demonstrates that the 4- NaTh-TSC atoms shaped a monomolecular layer on the 
terminal surface (L. Guo, S. Zhu, S. Zhang, 2015) . Further, the Gibbs free vitality of 
adsorption (−ΔGads) is determined by Equation as shown below:  
 
−ΔGads=[ (ln Kads− ln(1/55.55)] x R x T 
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4. Conclusions 

The potentiodynamic polarization , open circuite potential and electrochemical 
impedance spectroscopy are approved that the 4 – NaTh -3-Thiosemicarbazide can 
be utilized as efficient corrosion inhibitor for protect of copper in solution contain 3.5% 
NaCl. The mechanism of corrosion inhibitor occur through adsorbtion on copper 
surface and follow to the Langmuir adsorbtion isotherm. The higher corrosion inhibitor 
efficiency is around 92% with concentration 10-2 from 4-NaTh- 3-Thiosemicarbazide. 
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Abstract: In this Study, The Effect of 1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-Methyl 
Phenyl) Pyrimidine-2 (1h) –thion. As an inhibitor for mild steel softening through 
Tafel measurement, and current capacity at 298 K. It was found that 1-Amino-5 (4-
methyl benzoyl) -4- (4-methyl phenyl) pyrimidin-2 (1H). A good corrosion inhibitor 
works for solid corrosion in a hydrochloric solution (HCL). Increased inhibition 
efficiency with increased concentrations of 1-amino-5 (4-methyl benzyl) -4- (4-
methyl phenyl) pyrimidine-2 (1H) -hion). Indicates that inhibition measures due to 
adsorption on the surface of steel followed by isothermal adsorption according to 
experimental data concluded that 1-amino-5 (4-methyl benzoyl) -4- (4-methyl 
phenyl) pyrimidine-2 (1H) -hion Use to control corrosion of steel. 

Keywords: Corrosion, Mild Steel, Carbothioamide, Acidic medium. 

 

1. Introduction 
 
Corrosion is the deterioration and loss of a material and its critical properties due to 
chemical, electrochemical and other reactions of the exposed material surface with the 
surrounding environment, Degradation implies deterioration of physical properties of 
the material. The corrosion occurs because of the natural tendency for most metals to 
return to their natural state; e.g., iron in the presence of moist air will revert to its natural 
state, iron oxide. Metals can be corroded by the direct reaction of the metal to a 
chemical. Corrosion is one of the main problems faced by many companies and 
industries, which leads to high costs for losses from the processing of damaged 
structures or methods of protection against corrosion, as well as damage to the 
environment. and therefore low production efficiency and performance and other 
complex losses. [1] Corrosion processes are responsible for many losses, mainly in 
the industrial sector. It is clear that the best way to deal with it is prevention.  it can be 
the shattering of a metal due to hydrogen embrittlement,  it can be the cracking of a 
polymer due to sunlight exposure”. can be defined as the destruction of materials under 
the chemical or electrochemical action of the surrounding environment. All corrosion 
reactions obey the thermodynamic laws. With the exception of noble metals like gold 
and platinum, all other metals corrode and transform the metals into substances similar 
to their mineral ores from which they are extracted. 
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Figure 1 
 
1.1 Corrosion Inhibitor:  
 
The use of corrosion inhibitors is one of the most effective means of protecting metal 
and alloy Surfaces against corrosion in acid and basic environments [2]. Generally, 
inhibitor molecules may physically or chemically adsorb on a corroding metal surface. 
In any case, adsorption is generally over the metal surface forming an adsorption layer 
that functions as a barrier protecting the metal from corrosion [1]. By definition, a 
corrosion inhibitor is a chemical substance that, when added in small concentration to 
an environment, effectively decreases the corrosion rate. The use of chemical 
inhibitors to decrease the rate of corrosion processes is quite varied. inhibitors have 
always considered the first line of defense against corrosion.  Inhibitors are now used 
for the corrosion protection of metals, can significantly reduce the speed of 
electrochemical corrosion of metals and alloys. According to their chemical 
composition of corrosion, inhibitors are divided into organic and un-organic inhibitors. 
According to the mechanism of their effects on the electrochemical corrosion process 
of corrosion inhibitors, 
 
A corrosion inhibitor is a substance when added in a small concentration to an 
environment reduces the corrosion rate of a metal exposed to that environment. 
Inhibitors often play an important role in the oil extraction and processing industries 
where they have always been considered to be the first line of defense against 
corrosion. 
 
1.2 Types of corrosion inhibitors  
 
    A- Anodic inhibitors  
 
Anodic inhibitors usually act by forming a protective oxide film on the surface of the 
metal causing a large anodic shift of the corrosion potential. 
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    B- Cathodic inhibitors:  
 
Cathodic inhibitors act by either slowing the cathodic reaction itself or selectively 
precipitating on cathodic areas to limit the diffusion of reducing species to the surface 
 
    C- Mixed Inhibitors:  
 
Mixed inhibitors work by reducing both the cathodic and anodic reactions. They are 
typically film-forming compounds that cause the formation of precipitates on the 
surface blocking both anodic and cathodic sites indirectly. 
 

2. Materials and Methods 
 
     A-Used Chemicals and Equipment 
 

1- Pyrimidine 
 
In this study we used pyrimidine compounds 1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-
Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1H) -thione as an inhibitor of corrosion process. 
 

 
 

Figure 2 
 

2- Potentiodynamic Polarization Measurements(Tafel): 
 
   B- Collection and processing of samples. 
 

- Working Electrode: 
 
In this study, mild steel models were used. Cut mild steel models in the form of 
cylinders of dimensions (diameter 11 mm diameter 7.5 mm) 
 
- Surface Area of Sample 0.449 Cm2                                                                        
- Treat the sample in a cylindrical form. 
- The Packaging of mild steel with an epoxy material. 
- Connect Sample copper wire to connect electricity                                             
- the sample is placed in the epoxy material for 48 hours 
- Polishing the sample surface well using a polishing device 
- Use of rough and graduated sandpaper. 
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- Wash the sample with distilled water and clean with acetone. 
- We get the required area for the sample. 
 

                                                             
                   Working Electrode                                  Polishing Machine 
 

Figure 3 
C- Solution: - 
 
One molar solution of hydrochloric acid was prepared from the analytical percentage 
of 37% hydrochloric acid and double distilled water. 
 
3-Electrochemical Measurement:  
 
    a-Testing techniques 
 
All electrochemical tests were performed using an electrolytic analyzer: (Compactstat 
(ivium), as in figure (4)- Electrochemical experiments were performed in a traditional 
triple pole.   
 
1-Ag / AgCl reference electrode 
2-auxiliary electrode 
3- Work electrode 
The electrochemical measurements were made with an electrostatic analysis 
(Compactstat (ivium) under the control of the computer). 
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               COMPACTSTAT (IVIUM) 

 
Figure 4 

 
Mild steel (MS) with a mass fraction of 1.018% Si, 0.05567% Cr,0.6990% 
Mn,Ni0.0853%,Cu0.0939 and 96.97% Fe was used for the electrochemical 
measurements. The specimens were embedded in polyester; 0.6359 cm2 surface area 
was in contact with the corrosive media and the electrical conductivity was provided by 
a copper wire. Prior to each experiment, “the mild steel surfaces were mechanically 
polished with different grades of emery paper (400,600,800,1000,1200 and 2400), 
decreased with acetone, rinsed with distilled water, and placed in the cell”. Specimens 
were polished using SiC papers successively up to 2400 grits to acquire a mirror-like 
finish.  After polishing, specimens were thoroughly washed with distilled water and 
dried in air. [3] 
 
   b- Method Immersion Time Test: 
 
The soft steel electrode in 1M hydrochloric solution was immersed for 60 minutes, 180 
minutes, 24 hours and 72 hours, with immersion time without the addition of corrosion 
inhibitor.  
 
For the same conditions, the EIS technique is measured with the addition of the 
corrosion inhibitor respectively Pyrimidine. The probability of free corrosion (Ecorr) was 
recorded for all tests. using the Tafel extrapolation method. 
 
Place the Reference electrode and Auxilliary Electrode for the same test solution. 
 

4. Results 
 
In This Study, we evaluated the effect of using pyrimidine derivatives as an inhibitor of 
the process of erosion(1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-Methyl Phenyl) Pyrimidine-
2 (1h) -thione) was found to act as a good corrosion inhibitor for corrosion in 1M 
hydrochloric acid solution.Conducting dynamic polarization measurements to study the 
anodic and cathode polarization curves of mild steel in 1.0 M hydrochloric acid in the 
absence and presence of pyrimidine derivatives in 273 K. 1-Amino-5 (4-Methyl 
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Benzoyl-4-(4-Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1h) -thione) is shown in Figure 8. The 
voltage polarization curves of the MS electrolyte are shown in 0.7- M and 0.26+ M acid 
Hydrochloric. Corrosion parameters such as "Corrosion potential (Ecorr), Icorr (ana) 
and anodic (βa) and cathodic Tafel gradients (βc)". "The density values of the corrosion 
current (icorr) of the MS corrosion reaction were determined without and with inhibitor 
by extruding the cathodic Tafel lines to the possibility of corrosion (Ecorr)." The degree 
of surface coverage ()) and the percentage of inhibition efficiency (IE%) was calculated 
using the following equations: 
 

 
 

= Before corrosion 
 

 =After adding a corrosion inhibitor 
 
And then the polarization of the dynamic voltage at the possibility of cathode -0.7 with 
the possibility of anodic 0.26 
 
The sweep rate is -0.7 & 0.26 (Scan Rate 5mv/s) 
 
In order to control the effect of inhibition of corrosion of the pyrimidine derivative. 
 
4-1 Time Immersion 
 
The soft steel electrode was immersed in the 1M hydrochloric solution for 60 minutes 
& 180 minutes & 24 hours and 72 hours with dipping time. Without the addition of a 
corrosion inhibitor, respectively. Free Ecorr was recorded for each test. 
 
Table 1. The rate of corrosion resulting from the voltage polarization curves for MS in 

hydrochloric acid 1.0 M in the absence of pyrimidine derivatives. As follows 
 

Time Cinh 
(M) 
    HCl 

Ecor 

(V/Ag/AgCI) 

 icorr 
(μA/cm2) 

 

-βc , 
mV/dec 

Ba 

mV/dec 

C/R 
Mm/yers 

IE% 

  1 h Blank -0.486 852.6 
0.120 0.126 9.9 - 

  3 h Blank -0.463 676.2 
0.140 0.121 7.85 - 

  1 
Day 

Blank -0.450 
377.1 

0.162 0.190 43.79 - 

 3    3 Day Blank -0.471 1789     0.212 0.284 208 - 
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Table 2. The rate of corrosion resulting from the potentiodynamic polarization curves 
for MS in hydrochloric acid 1.0 M in the presence of pyrimidine derivatives in various 

concentrations. As follows 
 

Time Cinh 
(M) 
HCl 

Ecor 

(V/Ag/AgCI) 

      icorr 
(μA/cm2)  

-βc , 
mV/dec 

Ba 

mV/dec 

C/R 
Mm/yers 

 
ϴ IE% 

1 h 1x10-5 -0.4934 447.6 
0.122 0.149 2.546 0.7428 74.28 

3 h 1x10-5 -0.4818 480.5 
0.125 0.175 5,581 0.289 28.90 

1 Day 1x10-5 -0.5004 870.5 
0.135 0.261 10 0,7716 77.16 

       3 Days 1x10-5 -0.5138 1482 
0.151 0.312 20,12 0,9032 90.32 

         

1 h 5x10-5 -0.4532 63.7 
0.152 0.139 0.739 0.9253 92.53 

3 h 5x10-5 -0.4514 60.3 
0.143 0.146 0.7002 0.9108 91.08 

1 Day 5x10-5 -0.5214 205.4 
0.133 0.301 2.404 0.9451 94.51 

3 Day 
 

5x10-5 -0.5333 
617.2 

0.159 0.335 7.224 
0.9652 

96.52 

         

1 h 1x10-4 -0.4540 118 0.124 0.285 0.1977 0.8003 80.03 

3 h 1x10-4 -0.5462 120 
0.121 0.281 1.404 0.8211 82.11 

1 Day 1x10-4 -0.5455 134.7 
0.175 0.292 1.576 0.9640 96.40 

     3 Days 1x10-4 -0.5050 623.8 
0.173 0.336 7.301 0.9648 96.48 

         

1 h 5x10-4 -0.5024 25.7 0.113 0.200 0.3009 0.9696 96.96 

3 h 5x10-4 -0.5363 19.6 
0.131 0.269 0.2288 0.9708 97.08 

1 Day 5x10-4 -0.5426 34.1 
0.120 0.219 0.3993 0.9908 99.08 

      3 Days 5x10-4 -0.5593 48 
0.115 0.276 0.5617 0.9972 99.72 
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Figure 4.1. Potentiodynamic polarization curves of MS time one hour in 1.0 M HCl 
solution without (-) and with the addition of 1x10-4 M ( -  ), 5x10-4 M ( - ), 1x10-5 M (-
) and 5x10-5 M (-) different concentrations of (1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-

Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1h) -thione)at 298K 
 
Although the value of Ecorr -0.486V was in a solution without disability, it was slightly 
shafted towards a positive direction in inhibitory solutions with a higher concentration 
of inhibitors. Figure 4.1 shows that the current density in the anodic and cathodic 
regions is lower than that of hydrochloric acid 1.0 M. The value of Icorr 852.6 μ Acm-2 
was in a non-inhibitory solution and 25.7 μ Acm-2 at the concentration of the corrosion 
inhibitor 5x10-4 M for 1 hour. When the concentration of inhibitors increases with low 
erosion currents, the damping efficiency values increase in all solutions. The inhibition 
efficiency values ranged between 74.28 and 96.96%. 
 
 
  
 
 
 

 
 
Figure 4.2. Potentiodynamic polarization curves of MS time three hours in 1.0 M HCl 
solution without (-) and with the addition of 1x10-4 M ( -  ), 5x10-4 M ( - ), 1x10-5 M (-
) and 5x10-5 M (-) different concentrations of (1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-

Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1h) -thione)at 298K 
 
While Ecorr value was –0.463V in uninhibited solution, it shifted slightly in the positive 
direction in inhibited solutions with the increase of inhibitor concentration. It is clear 
from Figure 4.2 that the currents density of anodic and cathodic regions has lower 
compared to that of 1.0 M HCl solution. The Icorr value was 676.2 μAcm−2 in 
uninhibited solution and 19.6 μAcm−2 at the 5x10-4 M concentration of corrosion 
inhibitor for three hours. When inhibitor concentration increased the values of corrosion 
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current densities decreased, inhibition efficiency values increased in all solutions. The 
percentage inhibition efficiency values ranged from 28.90–97.08%. 
 
 
 
  
 
 

 
 

Figure 4.3. Potentiodynamic polarization curves of MS time one day in 1.0 M HCl 
solution without (-) and with the addition of 1x10-4 M (-), 5x10-4 M (-), 1x10-5 M (-) 
and 5x10-5 M (-) different concentrations of (1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-

Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1h) -thione) at 298K 
 
While Ecorr value was –0.450V in uninhibited solution, it shifted slightly in the positive 
direction in inhibited solutions with the increase of inhibitor concentration. It is clear 
from Figure 4.3 that the currents density of anodic and cathodic regions has lower 
compared to that of 1.0 M HCl solution. Icorr value was 377.1 μAcm−2 in uninhibited 
solution and 34.1 μAcm−2 at the 5x10-4 M concentration of corrosion inhibitor for one 
day. When inhibitor concentration increased the values of corrosion current densities 
decreased, inhibition efficiency values increased in all solutions. The percentage 
inhibition efficiency values ranged from 77.16–99.08%. 
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Figure 4.4. Potentiodynamic polarization curves of MS time three days in 1.0 M HCl 
solution without (-) and with the addition of 1x10-4 M (-), 5x10-4 M (-), 1x10-5 M (-) 
and 5x10-5 M (-) different concentrations of (1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-

Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1h) -thione) at 298K 
 
Although the value of Ecorr -0.471V was in a solution without disability, it was slightly 
modified in a positive direction in inhibitory solutions with a higher concentration of 
inhibitors. Figure 4.1 shows that the current density in the anodic and cathodic regions 
is lower than that of hydrochloric acid 1.0 molar. The value of Icorr 1789μ Acm-2 was 
in a non-inhibitory solution and 48 μ Acm-2 at the concentration of the corrosion inhibitor 
5x10-4 M for 1 hour. When the concentration of inhibitors increases with low erosion 
currents, the damping efficiency values increase in all solutions. The inhibition 
efficiency values ranged between 90.32 and 99.72%. 
 
Note the corrosion current at 3 hours, from the corrosion current at one hour. The 
formation of a layer on the surface of the metal from the corrosion products led to a 
reduction in the corrosion rate. 
 
But over the course of a whole day, this layer of protection on the surface of the metal 
did not stable the direction of the cathode reaction ions that led to the failure of the 
protection layer to increase the corrosion rate. 
 
When corrosion inhibitor was added to the acid solution, metal anodic dissolution 
reactions and cathodic hydrogen evolution were suppressed. corrosion inhibitor can 
adsorb and form a protective film on the surface of mild steel, thereby preventing 
corrosion. As shown in the maximum offset of the Ecorr value is approximately 0.26mV 
Table .2. Since the maximum change in the Ecorr value is less than -0.7 mV, it can be 
concluded that the inhibitor is a mixed inhibitor. (1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-
Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1H) -thione) [4], [5], [6]. 
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However, in the environment containing the highest concentration of inhibitor, the 
desorption potential is shifting to a more positive potential value. This potential can be 
defined as the desorption potential. In this case, the desorption rate of the inhibitor is 
higher than its adsorption rate. These results indicate that the mode of inhibition of the 
inhibitor depends on the electrode potential [7],[8]. 
 

5. Conclusions 
 

 1-Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1H) -thione) 
was used as a softening agent for mild metals in a hydrochloric solution using a 
method Potentiodynamic polarization measurements (Tafel) 

 
 As observed to increase the concentration of corrosion inhibitors reduced the 

corrosion rate as we obtained the highest efficiency at a concentration of(5x10-

4) value (99.72). 
 

 This has also been observed that the increased concentration of corrosion 
inhibitors has Ecorr increased to a more negative. 

 
 Potentiodynamic polarization data showed that the corrosion current density 

values decreased and the corrosion inhibition efficiency values increased by 
increasing the concentration of them. Polarization study revealed that of the 1-        
Amino-5 (4-Methyl Benzoyl) -4- (4-Methyl Phenyl) Pyrimidine-2 (1H) -thione). 
mixed type inhibitors.  
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Abstract: In this study, the design and analysis of a bi-copter-type mini unmanned 
aerial vehicle that has double EDF (electric ducted fan) as main thrusters is 
provided. A genetic algorithm-based optimization method is used during design. 
Finite element simulations are performed by considering flight conditions such as 
forced vibration and structural loads. So static, modal and forced vibration analyzes 
of bi-copter have been performed and optimum values have been determined. A 
prototype has been built using the optimum values. 

Keywords: Bi-copter, Tandem Rotor, UAV Design, Genetic Algorithm, 
Optimization. 

 

1. Introduction 
 
Bi-copter with EDFs, which has emerged as a new idea to the unmanned aerial vehicle 
sector with a great leap forward, can be used as a portable surveillance tool by the 
human, and it is expected that it will be able to carry a load by means of small changes 
on design. Conventional helicopter design has provided a great gain to air vehicles in 
terms of the operations compared to the fixed wing counterparts. Especially the ability 
to hover in the air and to fly backwards makes helicopters a must in difficult terrains. 
However, helicopters also have disadvantages. Thanks to bi-copters, “tail rotor” and 
“ductless main rotor” problems of helicopters are eliminated. 
 
Nowadays, multi-rotor air vehicles, which are the focus of attention of the whole world, 
emerge as four, six or eight rotors. Those are capable manoeuvring with speed 
difference between rotors. Multi-rotor vehicles are used with air mapping, protection of 
agricultural land, task and crime detection by law enforcement officers (Wiktionary, 
2019). 
 
Zhang et al. (2016) presented the idea of a bi-copter (two-rotor) aircraft with a tilt 
mechanism, which has a simpler layout for these vehicles to lengthen the flight time. 
Two rotors; it is more advantageous in terms of energy consumption than vehicles with 
four or more rotor numbers. Bi-copter also requires less space for landing / take-off 
than other multi-rotor. Like other multi-rotor aircrafts, Bi-coppers also have six degrees 
of freedom, but have controlled six degrees of freedom with only four input signals. 
 
Adarsh and Dharmana (2018) designed and analysed a lightweight amphibious vehicle 
capable of air and sea mobility. Thus, they proposed a system with search, rescue, 
mapping, intelligence and military use. 
 

mailto:mkyalcin@gmail.com
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Yoon and Lee (2017) have determined the distances between the rotors and the rotor 
shapes based on the principles of fluid mechanics in order to eliminate the disturbing 
effects on the quadcopters. They determined the coefficients of PID control algorithm 
used on quadcopter as a result of their analysis and optimization. They ultimately 
maximized the thrust of the quadcopter in the hover position. 
 
Elias et al. (2016) managed to control the balance of the bi-copter mechanism on an 
on-line system based on the minimum cost which they called “Remote Lab”. In these 
experiments the reference angle is 0 degrees and the proportional gain is 1, percent 
overshoot %40 and the settling time is 16 seconds. 
 
Glaret et al. (2016) performed a wirelessly controlled bi-copter by hand gestures. While 
producing bi-copter, they provided thrust with brushless motors, they determined the 
direction of the thrust by servo motors, they transformed the hand movements into 
control signals through a special glove produced by Arduino, accelerometer and flex 
sensors. 
 
Kawasaki et al. (2015) combined two bi-copiers and figured a quadcopter with moving 
rotors. The biggest advantage of the quadcopter they designed is that they can be held 
the drone in hover with different positions thanks to rotors that move like bi-copter. 
 
In this study, the design of a bi-copter was performed and an optimization was carried 
out. Due to the experimental mechanism established, movement restrictions were 
applied on the horizontal axes and experimental flight control studies were carried out 
on the vertical axis. Subsequently, it was aimed to develop an autonomous task by 
developing the system. 
 

2. Conceptual Design 
 
Bi-copter's design is not only composed of formal design, but also includes the removal 
of vibration under dynamic loads upon flight. Figure 1 shows the body and assembled 
cases. The biggest problem in propeller aircraft is to provide stabilization in flight. 
Therefore, it is known that an additional drive system must be used to provide stability 
in addition to the main drive system providing the flight in the designs. These systems 
add additional electrical and mechanical load. Quadcopter and tri-copters are 
examples of such systems. However, it is possible to obtain a flight that provides both 
stable and desirable trajectories with bi-copter. This can be achieved by adjusting the 
rotational speed of the fan system independently of each other and with respect to the 
tilt angle. A body coordinate system and a ground coordinate system are generally 
used in the calculation of aircraft. In Figure 1 the system we designed and these 
coordinate systems are shown. 
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Figure 1. Designed bi-copter 
 
Bi-copters are mainly composed of one body and two thrust fans. The body consist of 
a single board computer running bi-copter's flight firmware and two servo motors to 
provide the tilt angle of thrust motors. It is understood that the Raspberry Pi© computer 
has to be perpendicular to the body. Electronic Speed Controller (ESC) and Li-Po 
batteries were mounted on the body with plastic clamps. The screw holes for the 
camera card were opened so that the camera could be inserted later. 
 

3. Materials and Methods 
 
The design is analysed using finite element analyses to obtain structural solutions. 
Finite element analyses are the simulations that try to find the desired value with 
numerical iterations by modelling the physical reality as much as possible. In this study, 
respectively; 
 
• Static analysis to determine the strength of the design and fatigue life 
• Forced vibration analysis to find the vibration response of the design during flight 
• optimization for calibration of parameters 
operations were performed. The design is analysed using finite element analysis 
(DeSalvo and Swanson, 1985). 
 
3.1. Static Analysis 
 
It was applied to determine the stress distribution, deformation and safety coefficient 
to be applied to the design and the result of geometry. In order to be able to resist the 
current shocks against the impulse of 1kg.f, which is produced under full load of EDF 
motors, analyses were done with 3kg.f per motor. In this analysis, the fatigue analysis 
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of the structure was realized and the safety factor and working life were determined. 
The Soderberg criterion was used to determine the safety factor in fatigue. The values 
to be determined are used as input / output variables in the optimization process. 

 
3.2. Forced Vibration Analysis 
 
Forced vibration analysis is the analysis to see how well the vibration levels will be in 
case of resonance (if the frequency of the structure's natural frequency coincides with 
the frequency of the exciter). Prior to forced vibration analysis, a modal analysis was 
performed to determine the vibration frequencies of the building. In order to avoid these 
resonance values during the operation, forced vibration analysis was performed by 
applying the real load and boundary conditions of the structure. The analysis was 
analysed in the frequency range of 0-1000 Hz and the stress and deformation values 
were obtained depending on the frequency. The values to be determined are used as 
input / output variables in the optimization process. 
 
3.3. Optimization 
 
Optimization is generally, finding the values of a function’s minima or maxima. This 
method helps finding the determined intervals and selecting the best value from the 
iterative analysis. In an optimization process the following step has to be carried out; 

 Determining the variables 

 Defining “Goal Function” and “Constraints”  
In this study, optimization of conditions is performed by using Genetic Algorithm (GA). 
 
3.4. Genetic Algorithm 
 
The genetic algorithm (GA) method is one of the numerical methods used in 
optimization problems that seem difficult or impossible to solve with traditional 
methods. The basis of the theory of evolution is the biologist and natural historian 
Charles Darwin's not the strongest and smartest individuals, but the individuals who 
are best adapted to change continue their struggle for survival. Genetic algorithms 
mimic the way biological evolution works. The problems are tried to be solved by using 
an evolutionary process by reaching the best result after this process. In other words, 
the solution evolves. 
 
The first genetic calculation approach was made by Rechenberg (1973), which was 
later developed by various researchers and presented by Holland (1975) as a genetic 
algorithm (GA). Subsequently, many GA applications are seen. 
 
GA begins with a set of solutions called population, represented by chromosomes. 
Solutions in a population are used in the production of new societies. This is done in 
the hope that the new society will be better than before. The new solutions (kittens) 
are selected according to their suitability for the entered parameters. The offspring of 
the new offspring are discarded, do not participate in the calculation again. Basic GA 
parameters include: 
 

 Crossing Probability: This parameter specifies how often the crossing is 
performed. If the probability of crossing is 100%, the offspring is made entirely by 
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crossing. If 0%, the offspring have the same chromosomes as the ancestors, the 
offspring are the same as the ancestors. (This does not mean that the new society 
is the same) Crossing is done with the idea that the new chromosomes will be 
better to take the good parts of the old chromosomes, but some parts of the old 
society are also good to be transferred to the next generation. 

 Probability of Mutation: Indicates how often chromosome fragments will mutate. 
If there is no mutation, the offspring are produced (or copied directly) immediately 
after the crossing. If there is a mutation, one or more of the chromosomes of the 
offspring change. If the probability of mutation is 100% the entire chromosome 
will change. If it is 0%, nothing changes. The mutation usually prevents the 
genetic algorithm from falling into local excesses. Mutations should not occur very 
often, because in such a case, GA may turn into random search. 

 

 Population Size: Indicates the number of chromosomes (individuals) in the 
community. If there are very few individuals, the probability of GA crossing will be 
reduced and only a small fraction of the search space will be searched. If there 
are too many individuals, GA will slow down. 

 
The GA parameters used in this study are given in Table 1. 

 
Table 1. GA parameters used in the study 

 

Parameters Value 

Estimated number of evaluation 2000 
Number of initial samples 100 
Number of samples per iteration 100 
Maximum allowable Pareto 
percentage 

70% 

Convergence stability percentage 2% 
Maximum number of iterations 20 

 

 Number of Initial Samples: Indicates the number of members in the community 
to be used first. It must be equal to or greater than the number of input and output 
parameters. Recommended is that the number of input parameters is 10 times. 
The larger the first sample set, the greater the chance of finding the input 
parameter field with the best solutions. 

 

 Number of Samples per Iteration: The number of repeating and updated samples 
in each iteration. This setting must be equal to or greater than the number of 
active input and output parameters, but equal to or smaller than the first number 
of samples. 

 

 Maximum Allowable Pareto Percentage: Convergence criterion. It is a 
percentage that indicates the ratio of the number of desired pareto points to the 
number of instances per iteration. When this percentage is reached, optimization 
is combined. For example, in the case of 200 samples, if the Pareto percentage 
is 70%, it means that the optimization should stop when the number of data 
obtained by optimization is at least 140 points. Of course, the optimization stops 
when the Maximum Iterations Number is reached. 
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 Convergence Stability Percentage: Convergence criterion. It is a percentage 
representing the stability of the population based on the mean and standard 
deviation. It minimizes the number of iterations performed while reaching the 
desired level of stability. When this percentage is reached, optimization is 
combined. It is set to 0% to avoid convergence stability. 

 Maximum Number of Iterations: A stop criterion. The maximum value of the 
number of iterations that the GA can apply. With or without convergence in 
optimization, it will stop when this number is reached. With this criterion, the 
maximum number of functions to be evaluated is determined and the maximum 
time spent to run the optimization is determined. The absolute maximum number 
of evaluations is calculated as follows: Number of First Samples + Number of 
Instances per iteration * (Maximum Number of Repeats - 1). 

 

4. Results and Discussions 
 
For static, modal, and forced vibration analyses, aluminium alloy is used. In 
optimization analysis, the usage of polyethylene is analysed by changing yield strength 
value. Material properties are listed in Table 2. The determined free vibration 
frequencies are given in Table 3. 
 

Table 2. Material properties 
 

 Density 
(kg/m3) 

Young’s 
Modulus 
(MPa) 

Poisson 
Ratio 

Bulk 
modulus 
(MPa) 

Shear 
Modulus 
(MPa) 

Yield 
Strength 
(MPa) 

Aluminium alloy 2770 7.1x1010 0.33 6.96x1010 2.67x1010 2.8x1008 
Polyethylene 950 1.1x1009 0.42 2.29x1009 3.87x1008 2.5x1007 

 
Table 3. Detected free vibration frequencies 

 
Mo
de 

Freq. (Hz) Mo
de 

Freq. 
(Hz) 

Mo
de 

Freq. (Hz) Mo
de 

Freq. (Hz) Mo
de 

Freq. (Hz) 

1 8.53x10-4 5 198.79 9 350.11 13 642.37 17 1102.4 
2 111.56 6 254.25 10 419.84 14 751.25 18 1205.6 
3 134.62 7 293.25 11 535.11 15 1015.2 19 1409.2 
4 196.22 8 333.63 12 626.59 16 1059.0 20 1415.6 

 
The goal of the optimization is set to find max force, without sacrificing safety factor=3. 
And to evaluate different materials by evaluating yield strength values. Safety factor is 
calculated according to both static and fatigue analyses. Also stress and deformations 
are calculated both static and vibrational cases in the range of 0 to 900 Hz. To do this, 
static and vibrational analyses are performed. Evaluated parameters are listed in Table 
4. 
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Table 4. Input/output parameters and lower/upper limits of input variables 
 

 Initial 
value 

Lower 
limit 

Upper 
limit 

Input parameters    
Tensile yield strength (MPa) 280 25 280 
Force Y component (N) 60 54 66 
Frequency for equivalent stress (Hz) 0 0 900 
Frequency for total deformation (Hz) 0 0 900 
Output parameters    
Total deformation maximum (m) (statically) -- -- -- 
Equivalent stress maximum (MPa) (statically) -- -- -- 
Safety factor minimum (statically) -- -- -- 
Life minimum (cycle) -- -- -- 
Safety factor minimum (Yorulma) -- -- -- 
Equivalent stress minimum (MPa) (dynamics) -- -- -- 
Equivalent stress maximum (MPa) (dynamics) -- -- -- 

 
The optimization module first, creates design of experiment (DOE) points by combining 
miscellaneous points between upper and lower limits of input parameters. In this study, 
1000 points are created and calculated successfully. At that point, the optimization 
module applies GA technic to predict function between DOE points. The obtained 
function is called response surface graphic. It shows relations between inputs and 
outputs.  
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P1=Total Deformation Maximum P2= Equivalent Stress Maximum P3=Static Safety Factor Minimum 
P5=Tensile Yield Strength P6=Life Minimum P7=Fatigue Safety Factor Minimum 
P8= Equivalent Stress Frequency P9= Equivalent Stress Minimum P10= Equivalent Stress Maximum 
P14=Force Y Component P15=Total Deformation Frequency  
   

Figure 2.  Response surface graphics 
 
The applied constrains are;  

 

 Seek, total deformation maximum = 0 m 

 Seek, equivalent stress maximum = 0 Pa 

 Maximize, statically safety factor minimum ≥ 3 

 Maximize, fatigue safety factor minimum ≥ 2 

 Seek, equivalent stress minimum = 0 Pa 

 Seek, equivalent stress maximum = 0 Pa 
 

Eventually the optimization module applies these conditions and suggests the best 
fitted values as in Table 5 as optimal values.  
 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1211 
 

Table 5. The values obtained from GA optimization and confirmation of the results 
 

 Candidate 
point 

Verification 
 

Input Parameters 
Tensile yield strength (MPa) 132.50 132.50 
Force Y component (N) 54.09 54.09 
Frequency for equivalent stress (Hz) 511.11 511.11 
Frequency for total deformation (Hz) 814.28 814.28 
Output Parameters 
Total deformation maximum (m) (statically) 0.00 0.00 
Equivalent Stress maximum (MPa) (statically) 35.6 35.62 
Safety factor minimum (statically) 3.73 3.72 
Life minimum (cycle)(million) 24.1 100 
Safety factor minimum (fatigue) 2.16 2.16 
Equivalent stress minimum (Pa) (dynamics) 16.89 54.44 
Equivalent stress maximum (MPa) (dynamics) 0.61 2.53 

 
5. Verification of Optimized Values 
 
For verification of values taken from optimization, static and forced vibration analyses 
are repeated. Static load tests were carried out to calculate the finite element 
calculation results. The model was tested with a P =54.09 N static load per ducted fun. 
Figure 3 shows FEA constraints applied strictly according to the flight position. 
All results show deformation and safety factors have been remaining in the design 
ranges. So, the design is safe to flight. 
 

 
 

Figure 3. Load and boundary conditions 
 
Finite element analysis results are shown in Figure 4-8. Reactions on connections are 
listen in Table 6. 
 

 
 

Figure 4. Stress results from FEA (Unit: MPa) 
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Figure 5. Displacement results from FEA (Unit: mm) 
 

Table 6. Reaction force 
 

Reaction Force (N) 

X Y Z Total 

4.37x10-009 -49.795 4.57x10-008 49.795 

 

 
 

Figure 6. Reaction force 
 
 

 
 

Figure 7. Harmonic response of stress analysis (Unit: MPa) at 511.11 Hz 
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Figure 8. Harmonic response of deformation analysis (Unit: mm) at 814.28 Hz 
 
6. Implementation of Optimized System 
 
Designed system is implemented by clinging to design and analysis. Tests flights are 
done using experimental rig system set in laboratory. Figure 9 shows implemented 
systems. 
 

 
 

Figure 9. Implemented system and experimental rig system 
 

During flight tests, stability is main concern due to control algorithm. It is far from this 
study. Hereafter another study will be performed on stability and control of this system. 
 
Conclusions 
 
The modelled design of the frames is analysed for deformation, stress, fatigue, and 
forced vibration. From the above analysis of the master quad rotor design, it is evident 
that the design is feasible with negligible deformation. It can be concluded that 
maximum deformation takes place at the end of the arms, where the motors are 
located. Reaction forces are found to be feasible for utilization in fabricating the 
bi-copter system. The components for utilization and hardware connections of the 
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complete system are provided. Moreover, the analysis of the system based on the 
optimized values is performed and results are graphically plotted. 
 
This study covers just design and optimization. For subsequent study, it is aimed to 
apply different control technics on flight stability and equilibrium for that bi-copter-type 
aerial vehicle. 
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Abstract: Aging is a heat treatment process applied on Al, Mg alloys in order to 
change the microstructure to obtain better mechanical properties. The aim of this 
study is to determine the most suitable artificial aging sequences to obtain higher 
tensile strength values for 6082 aluminum alloy. Different dissolution temperatures, 
durations, cooling mediums, aging temperatures, and aging durations are applied. 
Subsequently, tensile tests are performed on aged samples. According to ultimate 
tensile strength values, the most suitable parameters are determined. 

Keywords: 6082 aluminum alloy; artificial aging; microstructure, mechanical 
property. 

 

1. Introduction 
 
Aluminum is one of the most common elements in nature and is the most widely used 
metal in engineering structures besides steel. Instead of pure aluminum, its alloys 
present good mechanical properties depending on alloying element and aging 
sequences besides excellent resistance to corrosion and lightweight structural parts. 
 
Al 6082 alloys are used in many areas in the automotive industry, especially in the 
suspension system, vehicle chassis, engine etc… and its usage area is increasing. In 
defense industry, they are used in frames of flight control systems. It consists of silicon 
and cupper elements in addition to main Al ingredient.  
 
Automotive suspension system parts are manufactured by forging method. It is seen 
that excellent mechanical properties are achieved for forged parts when suitable 
temperature and duration are applied in artificial aging process on  
 

Although many forged parts made from Al alloys are used in automotive industry, 
usage of 6082 series on forging are not common yet (Naser et al., 2014; Yibo et al., 
2013; Prabhukhot and Prasad, 2015). Aging is a long-time-depending process which 
gives mechanical good properties in microstructure. It is called “natural aging”. By 
applying heating-cooling sequences depending on alloying elements, a thermal 
process called “artificial aging” has been successfully applied on Al, Mg, Cu alloys for 
years. Main mechanism is to be deposited some solid precipitations in grain or grain 
boundaries where dislocation movements are locked by these deposits. An aging 
process starts with “solutionizing (dissolution)” process and then “quenching, 
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precipitation” stages are applied respectively. In the aging process, the general 
sequence of precipitation of an inter-metallic alloy as seen in Figure 1 can be 
represented as follow: 

Solid solution Supersaturated solid solutionGP zones𝛽′′𝛽′ 𝛽  
 

 
 

Figure 1. For an aging process, phase transformations during cooling 
 

This paper investigates the optimum aging parameters for obtaining better mechanical 
properties of 6082 series alloys. 
 

2. Materials and Methods 
 

6 mm dimeter samples from 6082 alloy are taken into dissolution at 500 oC for 2 
hours. At the end of the time, samples are transferred in 10 seconds at different cooling 
conditions for quenching. Air, water (at room temperature), and mixing of 
polymer+water are used as coolant medium. The volume is 1 m3 of coolants so that 
heat can be transferred as rapid as possible. The specimens are hold inside coolant 
during 1 hour after submerging. The hardness of the obtained samples is measured. 
Micro-structure photographs are taken with optical microscope. Chemical composition 
of the substances used is given in Table 1.  
 

Table 1. Chemical composition (weight%) of 6082 aluminum alloy 
 

Mg Al Si Ti Cr Mn Fe Cu Zn 
1.35 89.54 1.14 0.48 0.79 1.07 1.05 2.34 2.25 

 
Designed and implemented experimental studies are listed in Table 2-5. 
 

Table 2. Solutionizing conditions 
 

Temperature (oC) Duration (h) 
500 2, 4, 6, 8, 10 
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Table 3. Cooling mediums after solutionizing 
 

Coolant Temperature (oC) 
Air Room Temp. 

Water  Room Temp. 

Polymer25%+ water Room Temp. 

Polymer50%+ water Room Temp. 

Polymer75%+ water Room Temp. 

 
Table 4. Artificial aging conditions after cooling 

 
Temperature (oC) Duration (h) 
175, 185, 195, 205, 220 2, 4, 6, 8, 10 

 
Table 5. Cooling mediums after artificial aging 

 
Temperature (oC) 
Water, air, polymer 

 
Applied aging processes are showed schematically in Figure 2. 
 

 
 

Figure 2. An artificial aging design, schematically. ST: Dissolution temperature, SD: 
Dissolution duration, CM: Cooling medium, AT-1: Temperature of first artificial aging, 
AD-1: Duration of first artificial aging, AAT-2: Temperature of second artificial aging, 

AD-1: Duration of second artificial aging 
 

3. Results and Discussions 
 

3.1. Hardness Measurements 

Hardness measurements are carried out using Vickers hardness tester by applying a 
5 kg load for 10 seconds. Measurements are taken on the undeformed surface of 
samples as in Figure 6. Hardness is measured at 9 points on every samples. 
 
Measurements are repeated for different aging cases. So the effect of different 
quenching temperatures on hardness is obtained as in Figure 7. 
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Figure 6. Location for hardness measurement points for Vickers technic 
 

 
 

Figure 7. Effect of different quenching temperatures on hardness 
 

3.2. Straightening Curve 

Straightening curves are drawn by strength/hardness versus temperature/aging 
duration. They help designer to select suitable temperature and duration easily. Figure 
8 gives a straightening curve drawn by strength versus temperature. Similarly Figure 
10 gives a straightening curve drawn by hardness versus temperature. As seen, the 
peak value is obtained at room temperature in water quenching for Al6082 alloy. 
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Figure 8. Correlation of structures and hardness Al6082 alloy 
 

3.3. EDX Analyses 

Material properties vary according to its chemical composition and micro-structural 
phases. These phases give material’s characteristic properties, such as ductile or 
brittle behavior in any failure case. Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS, EDX, 
EDXS or XEDS) is an analytical technique used for the elemental analysis or chemical 
characterization of a sample. EDX analyses are performed in this study to determine 
chemical contents. One of them is given in Figure 3. Just one graphic is given due to 
the fact that every measurement is the same. 

 

 
 

Figure 3. EDX pattern of 6082 alloy when ST: 500 C, CM: water, AT-1: 220 C, 
AD-1:10h, CM: air 
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3.4. Optical Microscope Analysis 

The specimens are prepared using epoxy resin as binding material for optical 
microscopy. After curing of epoxy-resin glue; flattening, polishing, and etching steps 
are carried out respectively. 
Struers Labopol-5 model automatic polishing machine is used for flattening step. 
Grinding and polishing stages are carried out subsequently. In the grinding stage, 
sandpapers made of SiC grains and magnetite dust in 320, 500, 1200, 2400, and 4000 
are used. During grinding, tap water is used as coolant to prevent any micro-structural 

change which may occur as a result frictional heat. In the polishing stage, 1m  sized 

diamond suspension and 1m  sized alumina paste are used on polishing fabric.  
Keller's reagent is used for the etching step in the recipe of 1.0 mL HF, 1.5 mL HCl, 
2.5 mL HNO3, and 95.0 mL H2O. Etching time is 8 seconds. 
Photographs are taken by Olympus BX-51 optical microscope with different lenses (x5, 
x10, x20, x50, x100).  
 

 
 

Figure 4. Optical microscope image when ST: 500 C, CM: water, AT-1: 220 C, 
AD-1:10h, CM: air 

 
As can be seen from the optical microscope image in Figure 4, 5; the structures 
appearing in black color in the image represent Mg2Si intermetallic phases. The 
lighter-colored-particles are Al3FeMn phases. The size of AlSi1 particles is similar to 
that of Mg2Si, but it is lighter. White background shows Al main element. The 
temperatures applied on the sample cause changes in the micro structure of the 
material. 
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Figure 5. Scanning electron microscope image ST: 500 C, CM: water, AT-1: 220 C, 
AD-1:10h, CM: air 

 

4. Conclusions 

In this study, the aging parameters effects on the mechanical properties of 6082 Al 
alloys are investigated using different aging parameters. The main findings obtained 
from investigations are listed below: 
 

 Straightening curve for Al 6082 alloy is obtained for different durations. 

 Main element playing straightening role is Si. 

 Si element is distributed homogenously inside Al matrix as Mg2Si intermetallic 
phases. 
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 Si element is located inside grains of Al5FeSi, Al15(FeMn)3Si, Al9Mn3Si, 
Al12Fe3Si, intermetallic phases. 
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Abstract: The effect of N-benzylhydrazine-1,2-bis(carbothioamide) (BenzHC) as 
corrosion inhibitor for mild steel was assessed by AC Impedance, linear polarization 
resistance and potentiodynamic polarization methods at 293 K. It was found that 
the BenzHC acts a good corrosion inhibitor for steel corrosion in acids solution. As 
inhibitor concentration increased, inhibition efficiency was increased due to the 
adsorption of BenzHC molecules on the steel surface. The inhibitor was found to 
obey Langmuir adsorption isotherm. According to the experimental data, it is 
concluded that BenzHC can be used in the control of the corrosion of steel. The 
quantum chemical DFT method at the B3LYP/6-31++G (2d, 2p) studies were used 
to correlate the interrelation of inhibition efficiency and molecular structure. 

Keywords: Corrosion, Mild Steel, Carbothioamide, Acidic medium, DFT, Mild steel. 

 
1. Introduction 

 
Corrosion of metal is the degradation of materials by electrochemical reactions. It is 
most commonly seen on metals in the form of oxide films (Shweta, 2019). Corrosion 
has a significant economic and environmental impact on every aspect of the country's 
infrastructure. Highway, bridges, construction, oil, gas, chemical treatment, water, 
sewage treatment, almost all metal objects used. With the exception of material loss, 
corrosion affects human safety, hinders the industrial process and poses a threat to 
the environment. Recognition of corrosion and adaptation to appropriate and timely 
management measures would reduce the damage caused. From an economic 
viewpoint, some of the corrosion damage cannot be completely avoided. However, 
many losses can be reduced. This can be accomplished through programs that 
promote public awareness and further development in mitigation technologies 
(Xingwen, 2017, Zhang, 2109, Wang, 2012, Kumar, 2018). There are several ways to 
prevent corrosion of structural steel, but the addition of chemicals called "corrosion 
inhibitors" is the most economical method (Verma, 2018). An efficient industrial 
corrosion inhibitor is typical organic compound that contain sulfur, oxygen and nitrogen 
in one or more atoms in the complex molecular structure (Khadom, 2009, Pal, 2019, 
Zheng, 2017). 
 
In this study, N-benzylhydrazine-1,2-bis(carbothioamide) (BenzHC) were synthesized. 
The inhibition effect of this compound on the corrosion of mild steel electrode was 
investigated by electrochemical methods at various concentration in acidic solution. In 
addition, quantum chemical calculations have been applied to understand the 
adsorption of inhibitor molecules on metal surfaces. 
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2. Materials and Methods 
 
2.1. Synthesis of BenzHC 
 
Thiosimarbazid (0.9113 g, 10 mmol) was dissolved in hot absolute ethanol (10 mL) 
and Benzyl isothiocyanate (1.492 g, 10 mmol) was dissolved in hot absolute ethanol 
(10 mL), and then these two solutions were mixed under reflux (C2H5OH/reflux) at 100 
°C. The white powder was formed, then the sample was placed in a refrigerator for 24 
hours, the filtration process was done and washed by (50%) of the cold ethanol. The 
product obtained is dried in a dryer for one hour. After that, we get a pure precipitate 
of the N-benzylhydrazine-1,2-biscarbothioamide (BenzHC). 
 

 
 

Figure 1. The preparation reaction of the BenzHC 
 
2.2. Electrochemical Measurements 
 
1.0 M HCl solution was prepared from analytical grade 37% HCl and double distilled 
water.  The working electrode was prepared from a cylindrical mild steel bar. The 
corrosion tests were performed on carbon steel with a composition (in wt.%) 0.11% Si, 
1.01% Cr, 0.99% Mn and 97.89% Fe. The electrode was embedded in polyester so 
that only its surface (0.6359 cm2) was allowed to contact with the aggressive solutions. 
The electrodes were mechanically abraded with a series of emery papers (600 and 
1200 grad) and were rinsed in acetone and double distilled water before immersion in 
the test solution. Electrochemical measurements were conducted in a conventional 
three-electrode thermostat cell. Platinum foils of 1×1 cm as counter electrode and 
Ag/AgCl(g), KCl (3 M) as the reference electrode have been used in the electrochemical 
studies. The working electrode was first immersed in the test solution for 1 h to gain a 
steady state open circuit potential.  
 
The tests were performed in aerated solutions under unstirred conditions. All 
electrochemical measurements were carried out using a CHI 660B model 
electrochemical analyzer under computer control. 
 
Electrochemical impedance (EIS) measurements were performed at a potential open 
circuit in the frequency range from 1x105 Hz to 1x10-2 Hz, with a signal amplitude 
perturbation of 5 mV.  
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The carbon steel was polarized to ± 10mV from the corrosion potential at a scan rate 
of 0.1 mVs−1. The resulting current was plotted against potential. Polarization 
resistance (Rp) values were obtained from the current–potential plot. 
After measuring the open circuit potential (Ecorr), the polarization curves were obtained 
from potentiodynamic polarization measurements at cathodic potential (-0.250 V) and 
at anodic potential (+0.250 V) starting from the corrosion potential at a scan rate of 1.0 

mV s-1. The cathodic Tafel slope (c) and corrosion rate (corrosion current densities) 
were obtained from the polarization curves by linear extrapolation of the cathodic 
branches of the Tafel plots at points 50 mV more negative than the corrosion potential 
(Ecorr).   
 

2.3. Quantum Chemical Study 
 
Complete geometry optimization of the inhibitor molecule was performed using density 
functional theory (DFT). The combination of basis set and method, which will best 
describe the system of interest, is very important. Gaussian package program was 
used for all calculations with the gradient-corrected correlation functional of Lee-Yang-
Parr (B3LYP) functional, combining Becke's 1988 exchange functional with the 
correlation functional by Lee, Yang, and Parr, in conjunction with the 6-311++g(2d, 2p) 
basis set. The mentioned calculations were performed in the gas and water medium in 
neutral and protonated forms (Verma, 2018). 
 
3. Result and Discussion 
 
3.1. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 
 
The corrosion behavior of mild steel in 1.0 M HCl solution at 298 K, in the absence and 
presence of BenzHC, was evaluated using the electrochemical impedance 
spectroscopy and linear polarization resistance. 
 
Nyquist plots of mild steel in uninhibited and inhibited acidic solutions containing 
various concentrations of BenzHC are given in Figure 2. The existence of a single 
depressed semicircle with its center below the X axis in both plots indicates the 
presence of a single charge-transfer process, mainly controlling the corrosion of mild 
steel during metal dissolution. The size of semi-circles increases with inhibitor 
concentration. Each Nyquist plot consists of a large capacitive loop at low-frequency 
values usually related to charge transfer of the corrosion process.  
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Figure 2. Impedance diagrams for mild steel at different concentrations of BenzHC in 

1.0 M HCl 
 
The depressed semicircle is related to the frequency dispersion effect due to the 
roughness and non-uniformity of the electrode surface, impurities or dislocations, 
fractal structures, distribution of active centers, adsorption of inhibitors and formation 
of porous layers on the metal surface. 
 

Table 1. Electrochemical impedance parameters for mild steel in 1.0 M HCl in 
absence and presence of different concentration of BenzHC 

 

Concentration 
(M) 

Ecor 

(V) 
Rp 

 (Ω. cm2) 
IE% 

Rlp  
(Ω.cm2) 

IE% 

1.0 M -0.520 113 0 103 0 
1x10-5 -0.465 210 46 205 50 
5x10-5 -0.457 229 51 212 52 
1x10-4 -0.451 458 75 530 81 
5x10-4 -0.447 658 83 578 82 
1x10-3 -0.450 820 86 863 88 

 
The data shown in Table 1 indicates that the Rp value increases significantly with the 
concentration of BenzHC in the acid solution. The increase in the Rp values is attributed 
to the formation of an insulating protective film at the metal-solution interface. These 
results confirm that BenzHC acts through adsorption at the metal/solution interface. 
These results demonstrate the formation of thin layer inhibitor molecules on the metal 
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surface, which reduces the active sites susceptible to corrosion attack and provides 
significant protection against metal dissolution. 
 
Linear polarization resistance (Rlp) values obtained from the LPR method of the blank 
and the highest concentrations of BenzHC have showed an increase in value from 103 
to 863 (Table 1). There is a good correlation between EIS and LPR results. 
 
3.2. Potentiodynamic Polarization 
 
Figure 3 shows Tafel polarization curves of mild steel at all working concentrations of 
BenzHC. In the presence and absence of inhibitor, Figure 3 illustrates that the addition 
of inhibitor to a corrosive medium affects the anode and cathode portions of the curve, 
thereby reducing the current density value. This indicates that the adsorption of 
BenzHC on the mild steel surface inhibits cathode and anode reactions.  
 

  
 

Figure 3. The potentiodynamic polarization curves for mild steel at different 
concentrations of BenzHC in 1.0 M HCl 

 

Table 2. Potentiodynamic polarization parameters for mild steel in 1.0 M HCl in 
absence and presence of different concentration of BenzHC 

 

C 
(M) 

Ecorr  (V) 
icorr 

 (μA/cm2) 
- βc 

(mV/dec) 
IE  

(%) 
θ 

1.0 M -0.518 159 93 0 0.00 
1x10-5 -0.462 101 94 37 0.37 
5x10-5 -0.480 80 104 50 0.50 
1x10-4 -0.476 41 108 74 0.74 
5x10-4 -0.451 33 114 79 0.79 
1x10-3 -0.456 31 150 80 0.80 

 
The anode and cathode current densities decrease, indicating that BenzHC forms a 
thin film on the mild steel surface, reducing both electrochemical reaction rate. The 
data are shown in Table 2. As the concentration of BenzHC increases, there is a more 
pronounced decrease in current density, indicating better protection of the inhibitor. 
According to the literature, if the corrosion potential value is shifted by ±85 mV with 
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respect to the blank, the inhibitor can be classified as a mixed type. As shown in Table 
2, The change in corrosion potential changed from 38 mV to 67 mV to small negative 
values. This means that BenzHC is a mixed inhibitor that affects both anodic and 
cathodic curves. 
 
3.3. Adsorption Isotherm 
 
The adsorption isotherm gives information on the mechanism of interaction between 
the inhibitor molecule and the metal surface. If physical adsorption occurs between the 
positive centers on the metal surface and the π-orbital of the aromatic ring, the 
interaction can be described as physical adsorption. On the other hand, chemisorption 
occurs when a coordination bond is formed between the inhibitor molecule and the d 
orbital of the mild carbon steel by the lone pair of N, O, S and other heteroatoms. 
It was found that the values of surface coverage (θ) obtained from the electrochemical 
impedance spectroscopy measurements for the BenzHC. The Langmuir isotherm is a 
plot of C vs. C/Ɵ (Figure 4). The strong correlation indicates that the adsorption of 
inhibitor on the surface of mild steel conforms to the Langmuir adsorption isotherm. 
This model assumes that the solid surface contains a fixed number of adsorption sites 
and each site maintains an adsorbed species without interaction with each other.  
According to this isotherm, the surface coverage (θ) is related to the inhibitor 
concentration C(inh), 
 

C
K

C

ads

inh


1)(


 

 
where Kads is the adsorption equilibrium constant of the adsorption process. The 
adsorption isotherms are plotted in Figure 4.  
 

 
Figure 4. Langmuir adsorption isotherm of BenzHC on mild steel in 1.0 M HCl 

 
The equilibrium constant for adsorption process is related to the standard free energy 

of adsorption, Gº
ads, and is calculated by following equation: 

 








 


RT
K

ads

ads

G
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where 55.5 is the molar concentration of water in solution.  
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The high values of Kads (50000) indicate that the inhibitor is simply and robustly 
adsorbed on the metal surface, leading to a more efficient inhibitory performance. 
Presumably, the strong interaction of carboxamide with mild steel can be attributed to 
the presence of heteroatoms, such as N, S and π-electrons in the inhibitor molecules.  
 
In this work, the calculated ΔG°ads values, for BenzHC is −36,75 kJ mol−1, respectively. 
The negative sign of ΔG°ads indicates that the inhibitors are spontaneously adsorbed 
on the metal surface. 
 
The value of −40 kJ mol−1 is usually adopted as a threshold value between chemi- and 
physisorption. Here in, the calculated ΔG°ads values for BenzHC is about −40 kJ mol−1 
indicating that the adsorption mechanism of these compounds on mild steel involves 
both chemisorption and physisorption with tending to chemisorption process.  
 
3.4. Quantum Chemical Calculation 
 
Molecular orbitals and their properties are used to explain several types of reaction 
and for predicting the most reactive position in conjugated systems. The highest 
occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital 
(LUMO) are the most important orbitals in a molecule. The energy values of HOMO 
and LUMO and their energy gap reflect the activity of the molecule.  Optimized 
geometries, the HOMO, LUMO and the total electron density of BenzHC for the neutral 
molecules under study are given in Figure 5. As seen from Figure 5. HOMO is 
composed of the carbothioamide group for the compound BenzHC. The physical 
properties of the compounds are strongly dependent on the energy gap between the 
compounds. The large gap of the HOMO-LUMO indicates high kinetic stability and low 
molecular reactivity of the compound. Because, the higher energy gaps of the 
molecules are difficult to polarize because the compounds need more energy to excite 
but lower gaps of energy are relatively easy to polarize and it reacts more efficiently 
than higher values of energy gaps 
 

    

BenzHC- Opt BenzHC- HOMO BenzHC-LUMO BenzHC- ESP 

 
 Elec. rich       Elec. poor  

 
Figure 5. The optimized molecular structures, HOMOs, LUMOs and total density 
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Orbital energies calculated by B3LYP/6-311++g(2d,2p) basis set for the compounds 
and BenzHC Energy gap, absolute hardness, softness in the form of gas and water 
given in Table 3. 
 

Table 3.  Frontier molecular orbital parameter of Proton affinity for bis 
carbothioamide in gas protonated by using B3LYP-6-311++g (2d, 2p) method 

 

Parameter BenzHC BenzHC-w 

EHOMO  -9.73 -6.92 
ELUMO  -5.64 -1.86 
ΔΕ 4.09 5.06 

Ι 9.73 6.92 
A 5.64 1.86 
η 2.05 2.53 
S 0.49 0.39 
μ -7.69 -4.39 
ω 0.07 0.26 

 
Calculated EHOMO with B3LYP/6-311++g (2d,2p) for the compound BenzHC, in gas 
and water form are -9.73eV, -6.92 eV ; for ELUMO  -5.64 eV,  -1.86 for energy gap are 
4.09 eV and 5.06 eV.  
 

The hyperpolarizability () values for an inhibitor molecule has been computed using 
B3LYP 6-311++g (2d, 2p) basis sets calculations. They plays a very important role in 
the calculation of the quantum chemical parameters. The calculated values of the 
polarizability and hyperpolarizability are sensitive to the quality of the used basis set. 
Usually better quality basis sets will give larger values of hyperpolarizability. 
Hyperpolarisibility for BenzHCin gas and water phase were calculated as 46.885. 10-

30 esu and 9.688 10-30 esu, respectively.  
 
4. Conclusion 
 
Corrosion inhibition of mild steel in 1.0 M HCl solution by BenzHC was studied and the 
main findings was as follows: 
 
1. The BenzHC was performed a perfect inhibition efficiency for the corrosion of mild 
steel in 1.0 M HCl solution and inhibition efficiency was more pronounced with inhibitor 
concentration. 
2. BenzHC were found to be mixed-type inhibitors, affecting both anodic metal 
dissolution and cathodic proton reduction reactions. 
3. The adsorption of BenzHC was found to be spontaneous on mild steel surface and 
obeys the Langmuir adsorption isotherm. 
4. Theoretical calculations were carried and some parameters such as energy gap, 
hardnes, softness and hyperpolaricibility were calculated.  
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Abstract: In the first 28 days of life for neonatal, which is the most critical time for 
a child's survival. newborn children face the highest risk rates of dying in their first 
month of life at an average global rate of 19 deaths per 1,000 live births in 2018. 
relatively, the probability of dying after the first month due to the negligence of the 
most important parameters for survival (heat, humidity, oxygen rate in the blood) 
caused by the less number of medical staff, and the poor quality of medical 
equipment used, especially in the developing countries. Therefore, to reduce all 
these death rates, extra monitoring and control system must be established. This 
system should have the properties of being cheap, easy to use, able to deal with 
many units as possible at the same time, and finally can be operated automatically 
or by one person. this system will give a temporary solution for a period of time till 
the responsible person would fix the main problem. This system used to monitor 
and control the sudden change in temperature depending on two parts: first is the 
microcontroller which is a compact integrated circuit designed to run a specific 
operation in an embedded system, and LabVIEW which is an engineering software 

used for applications that require test, measurement, and control with rapid access 
to hardware and data insights. Those two important parts along with other 
components (heaters, fans, data acquisition card) will be used to design the desired 
system. 

Keywords: Neonatal, Incubator, LabVIEW, Microcontroller, Temp. control system. 

 

 

Introduction 
 
The neonatal time is only the first 28 days of life but yet the total amount for 40% of all 
death rates in children. Globally, neonatal conditions accounted for 3 072 000 deaths 
in 2010 alone[1]. but the number of neonatal deaths has decreased since 1990, all 
regions have seen slower reductions in neonatal death rates compared to under-five 
mortality resulting in an increased share of neonatal deaths among total deaths[19]. In 
order to achieve the huge Development Goal in reducing the mortality rate by two thirds 
by 2015, neonatal conditions need to be addressed immediately. 
 
Early birth was defined by the WHO as all births before 37 completed weeks of 
pregnancy or fewer than 259 days since the first day of a woman’s last monthly period. 
Causes of premature births can be classified into two subtypes:[22] 
 
1) spontaneous preterm birth (spontaneous onset of labor or following prelabor 
premature rupture of membranes (pPROM)) and 

mailto:Zaidh.sawaff@gmail.com
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2) provider-initiated preterm birth (induction of labor or elective caesarian birth for 
maternal or fetal indications or other non-medical reasons).  
 
In developing countries, because of the economic situation is very low; the cost of 
medical devices should be kept low. so there is a need to develop low-cost incubators 
with a monitoring and control which provides the facilities required for the infants.[2] 
 
Al-Sawaff Z. H. et al[2] designed a fully automated monitoring system for neonatal 
incubators by using a new generation of microcontrollers and GSM system for pre-
warning the change of temperature at a fixed setpoint using the (LT35) thermos 
sensor[8]. 
 
Salim et al. in, described the design and implementation of a fully digital and 
programmable temperature system for the Baby Incubator. The transmitter circuits was 
also designed and implemented for all the variables of the incubator that are used as 
control signals like the air temperature sensor (thermistor), baby skin temperature 
sensor (probe)[9][10]. 
 
The neonatal incubator is a piece of equipment commonly used in pediatric hospitals, 
birthing centers, and neonatal intensive care units. although the unit may serve several 
specific functions, it is generally used to provide a safe and stable environment for 
newborn infants, especially for those who were born prematurely or with an illness 
ordisability that makes them especially vulnerable for the first several months of their 
life[11]. 
 
The main process of the incubator is to produce healthful micro-environment in order 
to reduce newborn's (heat loss, humidity, and oxygen levels) by controlling the 
temperature inside the incubator with other important parameters like humidity and 
oxygen levels[2]. 
 
Temperature is one of the most important factors which needed to be maintained with 
minimum changes. But only temperature control is not enough to provide a comfortable 
decision about the environment[9]. 
 
A neonatal incubator, which is represented in Fig. 1, consists of a rigid box built in fiber 
and steel, where an infant may be kept in a controlled environment for medical care. 
The device includes an AC-powered heater, an electrical motor fan to circulate the 
warmed air, a water container to add humidity, a mechanical filter through which the 
oxygen flows and an access port for nursing care. The electric motor allows the air to 
circulate into the neonatal incubator through an air inlet at the bottom of the 
equipment[2]. 
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Fig. 1. Infant incubator 
 
"Uno" means (one) in Italian and is named to mark the upcoming release of Arduino 
1.0. The Uno and version 1.0 will be the reference versions of Arduino, moving forward. 
The Uno is the latest in a series of USB Arduino boards and the reference model for 
the Arduino platform[7]. 
 
The Arduino Uno R3 is a microcontroller board based on the ATmega328. This 
microcontroller has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM 
outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, 
an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the 
microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with an 
AC-to-DC adapter or battery to get started. This microcontroller differs from all 
preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip. Instead, it 
features the Atmega16U2 (Atmega8U2 up to version R2) programmed as a USB-to-
serial converter because revision 2 of the Uno board has a resistor pulling the 8U2 
HWB line to ground, making it easier to put into DFU mode[12]. 
 
The new revision 3 of the Arduino board has the following new features: 
 
1. 1.0 pinout: added SDA and SCL pins that are near to the AREF pin and two other 
new pins placed near to the RESET pin, the IOREF that allow the shields to adapt to 
the voltage provided from the board. In the future, shields will be compatible both with 
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the board that uses the AVR, which operate with 5V and with the Arduino Due that 
operates with 3.3V. The second one is a not connected pin, that is reserved for future 
purposes. 

2. Stronger RESET circuit. 

3. Atmega 16U2 replace the 8U2. 

LabVIEW is a graphical programming language that uses icons instead of lines of text 
to create applications. In contrast to text-based programming languages, where 
instructions determine program execution, LabVIEW uses dataflow programming, 
where the flow of data determines execution[14]. 

LabVIEW can build a user interface program with a set of tools and objects. The user 
interface program is known as the front panel. then adding codes using graphical 
representations of functions to control the front panel objects. This block diagram 
contains this code and resembles a flowchart[16]. 

Materials and Methods 

The layout and also the execution approach defines the procedure's ingredients of the 
mooted system along with the interactions between these ingredients. The circuit 
diagram representation of the developed model is shown in Fig. 2. 

The scope of normal values is set before the system starts taking any readings. All the 
ingredients required to take the readings of the temperature are initialized. The 
monitoring system now starts its work in an unending loop until it is manually halted. 
The mooted system will read the temperature in analog data, then the analog to digital 
converter (ADC) will convert these data to digital format, then converted format will be 
compared to the present values. 

If the read value is within the present scope the value will be transmitted to the local 
server where it will be displayed in tabular format and display results. If the read value 
is outside the scope, a warning is sent to the doctor and the nurses, with sound alarm 
in the incubator[2]. 

 

 
 

Fig. 2. System electronic parts 
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At the same time, a warning signal will be sent to the LabView control system, this 
system will check the change of the temperature according to the set point which 
already been adjusted; the program will decide if there was a decrease or increase of 
the temperature then it will give the suitable order to start the fan or the heater till the 
temperature reaches to the same value of the setpoint[20]. 
 
The LabView program will give the right solution which will help to minimize the risk on 
the infant until the in-charge person fixes the whole problem. 

 
Fig.3. System block diagram 

 
After completion of signals acquisition and comparison with preset values, the 
microcontroller then constructs the SMS messages as well as emails and packs the 
data samples in these messages to the desired length, it then communicates with the 
mobile phone using at-commands on its serial port to send the message(s). The device 
records temperature data continuously. When a temperature reading exceeds the 
present values, an alarm is triggered, and an email and an SMS message was sent to 
the in-charge doctor, then, the measured values are sent to the local web server and 
displayed on the website of the hospital in a tabular format; this assists the doctor(s) 
in taking correct decisions based on the accurate data; as shown in the flowchart below 
(Fig. 4). 
 
The connection between the Arduino monitoring system and LabView controlling 
system will be done in wireless connection mode, this mode will give many advantages 
for the system like less wiring and fast response. 
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Fig. 4. System flowchart 
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Programming 
 
In this project, two software programs were done in order to monitor and control the 
system[19], the first program was made to be applied to the Arduino microcontroller 
and, the second program was applied to the LabView control system to control all 
microcontrollers attached to it (in our case, three microcontrollers were used). 
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2. LabVIEW Programming 
 
int fan1=8; 
int fan2=9; 
int fan3=10; 
int heater1=7; 
int heater2=6; 
int heater3=5; 
int temp1,temp2,temp3; 
int on=HIGH; 
int off=LOW; 
int setpoint=36>C>29; 
char x; 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(fan1,OUTPUT); 
pinMode(fan2,OUTPUT); 
pinMode(fan3,OUTPUT); 
pinMode(heater1,OUTPUT); 
pinMode(heater2,OUTPUT); 
pinMode(heater3,OUTPUT); 
} 
void loop() { 
x=Serial.read(); 
temp1=analogRead(A0); 
temp2=analogRead(A1); 
temp3=analogRead(A2); 
temp1=(temp1*(5.0/1023.0))*100; 
temp2=(temp2*(5.0/1023.0))*100; 
temp3=(temp3*(5.0/1023.0))*100; 
Serial.print("t1");Serial.println(temp1); 
Serial.print("t2");Serial.println(temp2); 
Serial.print("t3");Serial.println(temp3); 
///////////Auto//////////// 
if(temp1>setpoint){digitalWrite(fan1,on);digitalWrite(heater1,off);} 
if(temp1<setpoint){digitalWrite(fan1,off);digitalWrite(heater1,on);} 
if(temp2>setpoint){digitalWrite(fan2,on);digitalWrite(heater2,off);} 
if(temp2<setpoint){digitalWrite(fan2,off);digitalWrite(heater2,on);} 
if(temp3>setpoint){digitalWrite(fan3,on);digitalWrite(heater3,off);} 
if(temp3<setpoint){digitalWrite(fan3,off);digitalWrite(heater3,on);} 
/////////////manual//////////////// 
if(x=='a'){digitalWrite(fan1,on);digitalWrite(heater1,off);} 
if(x=='b'){digitalWrite(fan1,off);digitalWrite(heater1,on);} 
if(x=='c'){digitalWrite(fan2,on);digitalWrite(heater2,off);} 
if(x=='d'){digitalWrite(fan2,off);digitalWrite(heater2,on);} 
if(x=='e'){digitalWrite(fan3,on);digitalWrite(heater3,off);} 
if(x=='f'){digitalWrite(fan3,off);digitalWrite(heater3,on);} 
} 
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Results 
 

The results obtained were tested and confirmed under normal temperature 
anddustless environment and agreed with the expected results which were displayed 
on the (LCD). The results obtained were compared and tabulated asshown in Table 1. 
From the result, it was seen that there was little or no variation in the patient’s readings 
from the clinical thermometer and all monitored units 
 

Table 1. Readings results comparison between the incubator thermos sensor and 
the microcontroller sensor 

 

 
 

Conclusions 
 

From the results were taken practically from different patients, the accuracy of the 
designed system was acceptable and the efficiency of the system was very high. 
 

The designed system is very easy to use and manufacture, and the cost of 
manufacturing is rather reasonable, in the other hand, the size of the designed system 
is small and can be reduced to a minimum size depending on the size of microcontroller 
used. 
 

This system was designed to monitor and control more than one infant incubator at the 
same time (in our case three infant incubators were used), the total number we can 
control using this system can be increased till 10 units all controlled with the same 
LabView program as in fig.5 and fig.6 
 

 
 

Fig. 5. 3-units control system 
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Controlling system using the microcontroller and LabView system were used to ease 
the work of doctors in hospitals suffering from less number of staff, and in remote 
areas. The designed system was capable of helping the medical staff to make the right 
decision at the right time. The system is also appropriate for the monitoring of day-to-
day activities in places like server rooms, hospital rooms, etc... 
 

 
 

Fig. 6. LabVIEW control system front panel 
 
As a future scope, different types of sensors can be added to monitor and control other 
variables like Humidity, oxygen levels, and Atmospheric pressure values, which are 
very easy and suitable for the microcontroller used in this system due to the presence 
of suitable sensors with less error. 
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Abstract: In recent years, materials obtained from renewable sources have been 
quite remarkable for researchers. Cellulose with renewable, biodegradable and 
non-toxic properties is an example of these materials. Cellulose is structural 
component of lignocellulosic materials like wood, cotton and natural fibers. Also, 
because of its abundance in nature, cellulose has been widely used as a raw 
material by manufacturers in many different areas such as, paper industry, textile, 
food, cosmetics or pharmaceuticals for a long time. Furthermore thanks to 
advances in nanotechnology, cellulose particles with high surface area aspect ratio 
can be produced in nano scale. Nanocellulose is examined in three groups, 
including nanocrystalline cellulose, nanofibrillated cellulose and bacterial 
nanocellulose. Although these three types of nanocellulose have similar chemical 
composition, they have different properties in morphology, particle size and 
crystallinity due to source and extraction methods. While, bacterial cellulose is 
fabricated applying bottom-up method on glucose molecule produced by 
Acetobacter Xylinum, nano crystalline and nanofibril cellulose originated from 
plants are fabricated top-down method with various enzymatic, chemical and 
mechanical processes. Due to good mechanical and optical properties, better 
rheological and water absorption, high crystallinity, and non-toxic and thermal 
stability properties, nanocellulose is a promising material for food applications in 
many fields such as, stabilizers, functional food material and food packaging 
material. Since this workspace is quite new, resources, methods, characterizations 
and applications are currently under development.  

Keywords: nanocellulose, food, emulsifier, stabilizer   

1. Introduction 

Cellulose is a renewable, biodegradable and non-toxic polysaccharide that is found in 
nature commonly. Cellulose is one the component of lignocellulosic material as cotton, 
wood or plant stalks. Lignocellulosic biomass composed of three different structural 
constituent which are defined lignin, hemicellulose and cellulose.  In this matrix, lignin 
creates the 10- 25 % of dry mass and the function of lignin is a binder between cellulose 
and hemicellulose. Also this binding property gives the plant wall its characteristic 
stiffness and strength to make it woody. Another major component of the lignocellulosic 
material is the hemicellulose which generates 20-35% of the biomass.  It is the short, 
linear and branched heteropolymer that consists of five and six carbon monomers. The 
last and most significant structural constituent is the cellulose which represents 35-
50% of the weight of the biomass. Cellulose is a straight and long chain polymer 

composed of glucose units linked together by -1,4-glucosidic bonds (Figure 1). 
Cellulose structure contains amorphous and crystalline regions that makes it suitable 
for wide range of application area.  
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Figure 1. Chemical structure of cellulose (Nechyporchuk et al., 2016) 

 
Cellulose molecules come together in bundles to form larger structures which are 
defined as fibrils. The smallest bundle is named as “microfibrils”. Microfibrils are made 
up of nanofibrils and come together to form larger bundles of  macrofibrils 
(Nechyporchuk et al., 2016; Tozluoğlu et al., 2015). The structure of lignin, 
hemicellulose and cellulose which form the cell wall in lignocellulosic materials is 
shown in Figures 2. In the lignocellulosic structure, hemicellulose is bound to the 
cellulose by hydrogen bonds and van der Waals forces and lignin by cross-links 
(Phanthong et al., 2018; Sella Kapu and Trajano, 2014). 
 

 

Figure 2. Structure of lignin, hemicellulose and cellulose in the lignocellulosic 
cell wall (Sharma et al., 2019) 

 

The nanofibrils that composed  the microfibrillary structure are commonly referred to 
as  nanocellulose  and are studied in 3 groups: crystalline nanocellulose, nanofibril 
cellulose and bacterial nanocellulose (Klemm et al., 2018; Phanthong et al., 2018). 
Although nanocellulose examined in these three groups which are similar in chemical 
composition, but they differ from in terms of morphology, particle size and crystallinity 
due to different source and extraction methods (Lavoine et al., 2012; Moon et al., 
2011). Bacterial cellulose is produced from glucose with a bottom-up approach using 
Acetobacter xylinum, an aerobic bacteria; Crystalline nanocellulose and nanofibrillated 
cellulose which are vegetable nanocellulose are isolated from plants by various 
enzymatic, chemical and mechanical processes with top-down approach (Klemm et 
al., 2011).  

Nanocellulose is isolated from lignocellulosic materials in two steps. In the first stage, 
lignin, hemicellulose and other components are removed from the biomass by 
treatment with acid-chloride and alkali and cellulose is derived from the lignocellulosic 
biomass. In this first stage, that is  also defined pre-treatment, lignocellulosic material 
is mixed with acid-chlorite at 70-80℃ for 4-12 hours and a large portion of the lignin in 
the structure is removed (Johar and Ahmad, 2012; Santos et al., 2013a). There is an 
intermediate step which is also called delignification or bleaching. Delignification is 
applied with the alkali treatment for removal of remaining lignin and hemicellulose 
which is an amorphous polymer (Johar and Ahmad, 2012; Phanthong et al., 2015).  In 
the second step, nanocellulose is produced from the extracted cellulose that was 
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obtained by removing lignin and hemicellulose, with using this three technique as 1) 
acid hydrolysis; 2) Enzymatic hydrolysis; 3) mechanical processes. 

2. Preparation of Nanocellulose 

2.1. Acid Hydrolysis 

Acid hydrolysis is the most common method used to extract nanocellulose from 
cellulose. When cellulose is subjected to acid hydrolysis, the amorphous portions are 
removed while the crystalline portions of the structure are protected. In this case, high 
crystalline nanocellulose  in the form of short rods which has 2-20nm diameter  and 
100-500 nm length is obtained (Lavoine et al., 2012; Moon et al., 2011; Phanthong et 
al., 2018). For acid hydrolysis application generally sulfuric acid is preferred due to its 
strong decomposition of the nanocrystals and also it stabilizes the nanocrystals in a 
stable colloidal manner by causing the esterification of the hydroxyl groups in the 
cellulose chain. In this method, the nanocrystalline structure is affected from  the 
concentration of acid used, the duration and temperature of the process (Lavoine et 
al., 2012; Peng et al., 2011). The acid hydrolysis procedure is terminated by the 
addition of cold water to the suspension or neutralizing the suspension the suspension 
with NaOH. But the disadvantage of the traditional extraction methods is requirement 
of large amount of chemicals usage and long periods of time (Santos et al., 2013b). 

2.2. Mechanical Treatment 

In mechanical methods, cellulose fibers are broken longitudinally by applying high 
force and nanofibril cellulose with a diameter of 1-100 nm and a length of 500-2,000 
nm is formed. Nanofibril cellulose has a longer chain and larger surface area than 
nanocrystalline cellulose. The most common applications for this purpose are high 
pressure homogenization, ultrasonication and ball mill grinding.  Li et al. (2012) and 
Wang et al. (2013) produced nanocellulose having low crystallinity  and 10-20 nm 
diameter by using high pressure homogenization from sugar cane waste and cotton 
cellulose respectively. When this method is used, it is thought that the reason of  
reduction in crystallinity is sourced from the breakage of intramolecular and 
intermolecular hydrogen bonds in cellulose chains (Phanthong et al., 2018). The 
principle of ultrasonication based on the hydrodynamic force of ultrasound to separate 
nanofibrils from cellulose is used. For example, Tang et al. (2013) extracted a nanofibril 
cellulose at  10-100 nm diameter by subjecting wood pallet filter paper to treated 
ultrasound at 70°C for 5 hours. Ball mill grinding is another mechanical process used 
in the production of nanofibril cellulose. The centrifugation formed in the grinder 
chamber produces a shear effect between the balls and between the balls and the 
reservoir wall so the diameters of the cellulose fibers are reduced due to this effect. 
The disadvantage of mechanical methods is high energy costs. Therefore, this process 
is mostly used in conjunction with other chemical methods (Khalil et al., 2014; 
Phanthong et al., 2018).  
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2.3.  Enzymatic Treatment 

Enzymatic hydrolysis is another process to extract nanocellulose. Laccase enzyme is 
used for enzymatic hydrolysis (Moniruzzaman and Ono, 2013; Phanthong et al., 2018).  
Enzymatic hydrolysis is a kind of biological treatment. A long incubation time is required 
for this method because enzymes are only active under moderate condition 
(Phanthong et al., 2018). Therefore, enzymatic hydrolysis can be preferred as a 
pretreatment process rather than main treatment. Moniruzzaman and Ono (2013) 
applied combination of enzymatic hydrolysis with ionic liquid treatment to extract 
cellulose fibers from wood and obtained nanocrystalline cellulose with high crystallinity. 

3. Characterization of Nanocellulose 

3.1. Morphology 

Nanocellulose is divided in three groups, including nanocrystalline cellulose, 
nanofibrillated cellulose and bacterial nanocellulose. SEM (Scaning Electron 
Microscopy), TEM (Transition Electron Microcopy) and FESEM (Field Emission 
Scanning Electron Microscopy) analyses are usually conducted to investigate 
morphological characteristics of nanocellulose. SEM, TEM and FESEM micrographs 
of nanofibrillated cellulose, nanocrystalline cellulose and bacterial cellulose from recent 
studies are illustrated in Figure 3, respectively. In this figures nanocellulose were 
obtained from agricultural residue with applying different methods. Alemdar and Sain 
(2008) were investigated morphological characteristics for nanofibril cellulose obtained 
from different botanical origins which are wheat straw and soy hull. Their TEM images 
were shown in Figure 3a and Figure 3b. According to these results, wheat straw 
nanofibrils had diameter 10-80 nm (Figure 3a) and soy hull nanofirils had diameter 20-
120 nm (Figure 3b). Kaushik and Singh (2011) obtained nanofibril cellulose with 10-50 
nm diameter from wheat straw applying chemical and mechanical treatment (Figure 
3c). Also, Lu and Hsieh (2012) hydrolyzed cellulose obtained from rice straw for 30 
min and 45 min to attain nanocrystalline cellulose. TEM image was shown in Figure 
3d. According to these images, rod-like crystals were observed. In addition, Kallel et 
al. (2016) produced cellulose nanocrystals from garlic straw with 6 nm diameter shown 
in figure. In addition, Niamsap et al. (2019) produce bacterial nanocellulose from 
Gluconacetobacter xylinus and SEM images was shown in Figure 4f. 
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Figure 3. Morphology of nanocellulose obtained from different researches. (a) 
TEM micrograph of wheat straw nanofibrils. (b) TEM micrograph of soy hull 
nanofibrils. (c) SEM micrographs of wheat straw nanofibrils. (d) TEM micrograph 
of rice straw nano crystalline cellulose. (e) SEM micrograph of nanocrystalline 
cellulose of garlic straw. (f) SEM micrograph of bacterial nanocellulose 

3.2. Crystallinity of Nanocellulose 

Crystallinity is one the most important characteristic of nanocellulose for further 
application. Crystalline structure of the cellulose can be degraded during production 
process of nanocellulose. Therefore most of the studies investigated the changes in 
the crystalline structure of cellulose during process by applying X-ray diffraction 
analysis. According to some studies, removal of the hemicelluloses and lignin during 
chemical treatment leads to increase of crystallinity for chemically treated fibers 
(Alemdar and Sain, 2008). For example, crystallinity of chemically untreated wheat 
straw and soy hulls were measured as 57.5% and 59.8% , while crystallinity of 
chemically treated wheat straw and soy hulls were measured as 77.8% and 69.6%, 
respectively (Alemdar and Sain, 2008; Kallel et al., 2016; Lu and Hsieh, 2012b; 
Mwaikambo and Ansell, 2006). Also, Hsieh et al. (2013) were observed same four XRD 
diffraction peaks (2ϴ) at 14.7°, 16.4°-16.6°, 22.7° and 34.4°-34.6° for nano crystalline 
cellulose from cotton, rice straw and grape skin. Also they indicated that, increase in 
hydrolysis time from 30 min to 45 min leads to increase in crystallinity of nanocellulose 
isolated from rice straw. However, in other studies demonstrated that crystallinity of 
nanocellulose obtained from soy hulls decreased from 73.5% to 64.4% for 30 min and 
40 min hydrolysis (Flauzino Neto et al., 2013). 
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3.3.  Thermal Properties 

Thermogravimetric analysis has been conducted by using Thermo-Gravimetric 
analyzer (TGA). Thermal stability of nanocellulose crystals is important to use as a 
reinforcing material effectively. According to many studies, removal of amorphous 
region leads to increase in thermal stability (Alemdar and Sain, 2008; Flauzino Neto et 
al., 2013; Kallel et al., 2016). The degradation temperature of the nanofibril cellulose 
obtained from wood, bamboo, wheat straw and flax were measured as 332.9, 331.7, 
332.2 and 347.4°C, respectively (Chen et al., 2011). 

4. Application of Nanocellulose in Food Industry 

4.1. Emulsion Stabilizer 

In addition to potential usage area of nanocellulose in packaging material as a 
reinforcement agent, in the production of biocomposite materials and in the 
encapsulation of bioactive substances, it also has potential to use as an ingredient for 
emulsions which were used frequently in food, cosmetics and pharmaceutical 
industries. In food industry, emulsions are widely used in cereal, meat and dairy 
products and in the production of many sauces.  

Emulsions consist of two or more liquids which are not completely or partially mixed. 
Also, emulsions are defined as heterogeneous systems in which one of the liquids 
(dispersion phase) are dispersed in the other one (continuous phase) (Zhai et al., 
2018). Emulsions are thermodynamically unstable structures and their structures are 
degraded in various ways such as cremation, sedimentation, flocculation and Oswald 
droplet growth (Calero et al., 2013; Palazolo et al., 2004). To prevent this degradation, 
emulsions can be stabilized by using synthetic surfactants and emulsifiers such as 
hydrocolloids and proteins. Moreover, emulsions can be stabilized by using solid 
particles. This type of stabilized emulsion is called “Pickering Emulsion”. According to 
some studies, Pickering emulsion are more stable when compared to the other 
emulsion stabilized with surfactant or emulsifier against Oswald droplet growth (Marku 
et al., 2012; Matos et al., 2018). In addition, surfactants have various negative effects 
such as foam formation, air retention, biological interactions and irritation (Sjöö et al., 
2015; Zhu, 2019). On the other hand, Pickering emulsion has several advantages. For 
example,  thanks to good wettability property of nano and micro-sized solid particles in 
Pickering emulsion, these particles are adsorbed in to oil-water interface irreversible to 
decrease surface tension (Pandey et al., 2018). Therefore, no significant problems 
such as cremation, deposition and droplet growth for degradation of emulsion stability 
are encountered and Pickering emulsion remain stable for longer periods of time (Zhai 
et al., 2018). 

In recent years, surfactants/emulsifiers derived from natural sources has getting more 
interest rather than synthetic surfactants/emulsifiers. Nanocellulose is considered to 
be environmentalist alternative to synthetic emulsifiers. Nanocellulose is obtained from 
cellulose which is a rich, natural and edible source of cellulose. In addition, thanks to, 
amphiphilic structure of cellulose with containing both hydrophilic and hydrophobic 
parts, cellulose is considered that it can be well wetted and emulsifying in the two 
phases forming the emulsion. Nano crystalline cellulose due to its short structure,  is 
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connected irreversibly by wrapping the surface of the droplets (Kalashnikova et al., 
2011). Thus, the studies about emulsion stabilization are focused on the nano 
crystalline cellulose rather than nanofibril cellulose. 

4.2. Fat replacers 

Cellulose nanocrystals have different applications as a food ingredient. One of these 
is the usage as a fat replacers or substituents. Fat replacers simulate the fat which 
gives fat like properties in taste and mouth-feel. Thanks to this opportunity, production 
of low calorie diet foods can be possible from natural sources. There are some 
important studies to decrease the amount of fat used in baked and frozen dessert 
(Nsor-Atindana et al., 2017). It is indicated that the particle size and crystallinity of 
nanocellulose affects the fat-like properties such as creaming. Although there is a 
study about usage of micro crystalline cellulose as fat replacers, there has not been 
any work for nanocellulose yet. 
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Abstract: From the earliest days, mineral fillers have played an important role in 
the development of uses for different polymers. Actually, the word filler is seen cost 
reduction, hence the name filler. However in these days it has become more widely 
accepted that mineral fillers modify all properties of the polymer. The mineral filler 
containing polymer compounds has a lot of advantages like chemical resistance, 
easy processability, low cost and recyclability. Polymers are a wide variety of 
natural and synthetic substances or man made found in every section of life. For 
example, cellulose, starch and cotton are organic, sand and clay are inorganic 
natural polymers. The kinds of synthetic polymers, in order of worldwide 
application,includes polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride, 
synthetic rubber, phenol formaldehyde resin (bakalite), neoprene, nylon, PVB and 
silicone.  In this study, a brief summary of the principal characteristic of each 
polymer class is exhibited. 

Keywords: Polymer, mineral filler, reinforcing, filler surface modifier. 

 

 
1. Introduction 
 
The word ‘polymer’ is the Greek word. Polymer is a large molecule which contains 
repeating structural units combined by the covalent bonds. Polymers are called 
macromolecules, which consist of a great number of small molecules. Polymer is a 
common name which is given to a numerous number of materials of high molecular 
weight. Polymers exist in numerous form and numbers due to very large number and 
type of atoms present in their molecule. Chemical structure, physical properties, 
mechanical behavior, thermal characteristics, etc. of polymers have different from each 
other, and based on these properties, polymers can be classified in many ways. 
 
The word filler is seen cost reduction, hence the name filler. However in these days it 
has become more widely accepted that mineral fillers modify all properties of the 
polymer. The mineral filler containing polymer compounds has a lot of advantages like 
chemical resistance, easy processability, low cost and recyclability. Polymers are a 
wide variety of natural and synthetic substances or man made found in every section 
of life. For example, cellulose, starch and cotton are organic, sand and clay are 
inorganic natural polymers.  
 
The types of synthetic polymers, in order of worldwide applications, 
includes polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinylchloride, synthetic rubber, 
phenol formaldehyde resin (bakalite), neoprene, nylon, PVB and silicone. The reasons 
for this, the kinds of polymer which is used and their effects differ importantly between 
the different polymer types. 
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In this study, a brief summary of the principal characteristic of each polymer material 
is exhibited. 
 
 
2. Polymer Materials 
 
2.1. Elastomers 
 
Fillers are many significant in the field of elastomers. The main fillers used are carbon 
black, silica, clay, calcium carbonate, and precipitated calcium carbonates The main 
reason for using fillers is for cost reduction and for increasing properties of material 
such as modulus of elasticity, tensile strength, and abrasion resistance. Because 
elastomers are often utilized in dynamic applications. After deformation or tension, the 
elastomers return to their original shape and length, elastic recovery, which is the most 
prominent feature of elastomers (Alemán et al. 2007). Like many other polymers in 
elastomers display viscoelastic properties.  
 
Fillers are usually two types. First is reinforcing and other is non-reinforcing. 
Reinforcing types increase hardness and  maintain strength of material. Dispersion 
turns into a very significant factor for optimizing filler performance with the use of fine 
fillers. Numerous properties are important in elastomer applications such as filler size, 
shape, interaction and dispersion.  
 
2.2. Thermoplastics 
 
Almost 85% of the polymers produced in worldwide are thermoplastics (Xanthos and 
Todd, 1996). The use of fillers is very significant but unfortunatelly a lot of 
thermoplastics are used unfilled. High strength and toughness, better hardness, 
chemical resistance, durability, self lubrication, transparency and water proofing are 
the significant properties of the thermoplastics. Thermoplastic softens with the heat,  
and it can be molded into desired shapes. The main polymers using fillers are polyvinyl 
chloride, polyethylene and polypropylene. These are much stronger than elastomers. 
The main fillers which use are natural calcium carbonate, precipitated calcium 
carbonate, talc, wollastonite, mica, alumina trihydrate, brucite and magnesium 
hydroxide. 
 
2.2.1. Polyvinyl chloride (PVC) 
 
PVC which suitatibility with many different kinds of additive is generally consumed 
natural and synthetic calcium carbonates. At heat transfer and the fusion process, the 
effect of filler is significant. PVC can be combined with fillers without much extra cost. 
PVC consists of two forms which are plasticised (flexible) and unplasticised (rigid) that 
have various applications (Deshmukh et al. 2011) Mechanical properties are not 
affected by particle size. But, by the use of very fine particles, some properties such 
as polish, whitening and scratch resistance are increased. The shape of the particles 
is significant, particularly as it influences the plasticizer absorption of the filler. In 
various applications such as electrical insulation, medical tubes, outdoor furniture, 
swimming pool liners, electrical conduit and pressure pipe, PVC is utulized. 
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2.2.2. Polyethylene (PE) 
 
As of 2017, over 100 million tonnes of polyethylene are manufactured each year. 
Polyethylene which is a thermoplastic can be a thermoset plastic when modified such 
as cross-linked polyethylene. PE has good thermal properties and good mechanical 
properties such as toughness and stiffness. PE is mostly used films which is mostly 
found in nonfood, photographic film, x-ray film and video recording film etc. Clay gives 
high transparency to film. Up to 20%, general purpose fillers are used with ground 
calcium carbonate. The main reason for using fillers with this polymer is primarily cost 
reduction and cooling rate, level of fusion process, dispersion as well as surface 
hardness (Rong et al. 2001).  
 
2.2.3. Polypropylene (PP) 
 
A lot of of fillers are used in polypropylene compounds but the main fillers used are 
natural calcium carbonate and talc. Because of its semi-crystalline nature, PP has 
some significant consequences for incorporating fillers (Wang et al. 2013). Three 
important factors which are influenced by the fusion process and cooling conditions 
during processing are the size of the crystallites, the level of crystallinity and the kind 
of crystal structure. The nature of the crystallinity can be significantly influenced by 
fillers.  
 
The essential reasons for using fillers in PP are to increase the modulus of elasticity 
and heat distortion temperature and thermal conductivity except for reducing costs 
(Imran et al. 2019). While the properties of PP are similar to those of polyethylene, 
there are specific differences. These include a lower density, higher softening point 
and higher rigidity and hardness. Semi-rigid, translucent, good chemical resistance, 
tough, good fatigue resistance, integral hinge property and good heat resistance are 
polypropylene’s properties. 
 
2.2.4. Polyamides (Nylons) 
 
Calcium carbonate, clay, wollastonite and talc are the main fillers which is used in 
nylons (Geyer et al. 2017). This plastic has the great performance due to its high 
molecular weight and high degree of crystallinity. Such as excellent wear resistant and 
self-lubricating properties (Wang, 1994). Nylons which mineral fillers are widely used 
are expensive polymers. The experimental studies show that to be graphene as one 
of the ultra-high thermal conductive fillers (Balandin et al. 2008; Meng et al. 2017; Song 
et al. 2015; Ding et al. 2014; Li et al. 2016; Chen et al. 2016). Consequently, nylons  
which were the first to be commercialized stay the primary nanocomposites in use at 
the present time.  
 
2.3. Thermosets 
 
Thermosets usually display low viscosity (Mullins et al 2012). The property of material 
becoming permanently hard after cooling when heated above the melting temperature, 
the property of material becoming permanently hard after cooling is called thermosets. 
Thermosets compared to thermoplastics, the mechanical  
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properties such as tensile strength, compressive strength, and hardness are not 
temperature dependent because of thermoset’s structure (Figure 1) (Bergstrom, 2015). 
This cross linking prevents the slippage of individual chains.  

 
 

Figure 1. Molecular structure of thermoplastics (a) and thermosets (b) 
 
The main polymers using fillers are polyester resin (UPR) and certain forms of 
polymethylmethacrylate (PMMA) which large quantities of fillers are used in these 
polymers. The main reason for using fillers with these polymers is shown in Figure 2 
(Jackson and Orton, 1995). 

 
 
                     Figure 2. The essential reasons for using fillers in thermosets 
 
In UPR, cost reduction, modulus of elasticity, hardness and fire retardancy are the 
primary reasons for using fillers which are milled silica, calcium carbonates, sulphate 
and ATH. As well as, these fillers are frequently utulized in glass fibre reinforcement. 
Polymethylmethacrylate are used in sinks (in the kitchens and bathrooms) and solid 
surfaces. ATH and crystalline silica are the primary fillers. The liquid structure of the 
thermosets makes them attractive.  
 
This liquid structure provides easy filler dispersion and control of the rheology of the 
filled polymer. Where fire retardancy are required, high filler loadings are frequently 
used. 
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3. Conclusions 
 
With a developing technology in recent years, fillers are utilized with practically all types 
of polymers such as elastomers, thermoplastics and thermosets. The word filler is 
associated with cost reduction, but in these days it has become more widely 
recognized that fillers modify all properties of the material in which they are mixed. 
Most commonly, fillers are used to assist processing and to upgrade the mechanical 
properties of the polymer especially fire retardancy, balance of stiffness and 
toughness, which are among the most desired features of the new materials.  
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Özet: Dünya ile kıyaslandığında, ülkemiz yaklaşık %72 civarında bor rezervine 
sahiptir. Bu rezervlerin bulunduğu en önemli sahalardan biri Balıkesir Bigadiç 
sahasıdır. Söz konusu sahanın atık havuzlarından alınmış olan numune kolemanit 
(2CaO.3B2O3.5H2O) ve üleksit (Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O) minerallerini içeren 
atıklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, atık numunesi (% 80’i 52,7 µm ve % 11 
B2O3) üzerine %95’lik H2SO4’ten hazırlanmış farklı seyreltik çözeltiler kullanılarak, 
1 saat süre ile yaklaşık 60-65°C sıcaklıkta tank liçi uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu deneyler, bu atık havuzlarının bor içeriğinin kazanılmasına yönelik 
olarak yapılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda aynı şartlarda yapılmış olan deneyler 
sonucunda % 85-90 civarında verimlere ulaşılmıştır. Sonuç olarak, bu atığın 
içeriğindeki bor rezervinin geri kazanımı, gerek sınıflandırma/öğütme işlemleri 
sonrası havuzlarda/barajda beklemekte olan bor içeriğinin kazanılmasına, gerekse 
bu içeriğin ilerleyen çalışmalarla yeni değerlendirme politikaları ile farklı endüstriyel 
alanlarda kullanımının yolunu açmasına neden olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sülfürik asit, tank liçi, Atık havuzu/barajı, borik asit, kolemanit 
minerali, üleksit minerali. 

Recovery of Boron From Boron Slurry Wastes Containing Ulexite-Colemanite 

Abstract: Compared to the world, our country has around 72% boron reserves. 
One of the most important areas where these reserves are located is Balıkesir 
Bigadiç area. The sample taken from the waste ponds of the area at issue consists 
of wastes containing colemanite (2CaO.3B2O3.5H2O) and ulexite 
(Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O) minerals. In this study, tank leaching was performed at 
a temperature of 60-65 ° C for 1 hour using different dilute solutions prepared from 
95% H2SO4 on the waste sample (80 % about 52.7 µm and 11 % B2O3). The 
experiments in question were carried out to obtain the boron content of these waste 
ponds. As a result of the experiments carried out under the same conditions at 
different concentrations, recoveries of 85-90 % were achieved. Consequently, the 
recovery of the boron reserve in the content of this waste will lead to the recovery 
of the boron content that is expected in the ponds/dam after the 
classification/grinding processes, and to open the way for the use of this content in 
different industrial areas with new evaluation policies with further studies. 

Keywords: Sulfuric acid, tank leaching, waste pond/dam, boric acid, colemanite 
mineral, ulexite mineral. 

 

1. Giriş 
 
Bor madeni yoğun olarak Amerika kıtasında ve Asya kıtasında yerleşim göstermekte 
olup, Türkiye (%72) bu payın en büyük kısmını oluşturmaktadır (Aslan ve Bayat, 2016; 
Helvacı, 2017). Genel olarak; ülkemizde de Batı Anadolu’da; Emet (Kütahya), Kırka 
(Eskişehir), Bigadiç ve Sultançayırı (Balıkesir), Kestelek (Bursa) bölgelerinde volkanik 
aktivite borat yatakları olarak bulunmaktadırlar (Helvacı, 2004). Dünya pazarının bor 
ihtiyacının % 90’ını oluşturan en önemli mineraller; tinkal, kolemanit ve üleksit 
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mineralleridir (Güyagüler, 2001; Helvacı, 2006-2007). Genellikle açık işletme yöntemi 
ile kazanılan cevher, boyut ufalama ve sınıflandırma işlemleri ile tenörleri yükseltilerek 
konsantre olarak üretilmektedir. Bu fiziksel kazanım işlem sonucunda atık olarak 
Dünyanın bazı bölgelerinde rezerv olarak bulunabilecek kadar yoğun içerikte ve 
yüksek tenörde atıklar atık havuzlarında/barajlarında biriktirilmekte ve günden güne de 
artış göstermektedir (Sabah ve Şapçi, 2004; Kılıç vd., 2009). 
 
Borik asit tesisinde genel olarak borik asit üretimi; ince boyuta öğütülmüş cevherin 
yüksek sıcaklıkta (80-90 °C) sülfürik asit ortamında işlem görüp, safsızlıklarının 
süzülerek, geriye kalan kısmının soğutma, buharlaştırma ve kristallendirme işlemlerine 
tabi tutulması ve ardından kurutularak elde edilmesi işlemlerinin bütününü 
kapsamaktadır (Kalafatoğlu vd., 2000).  
 
Sülfürik asitin üleksit (Tunç vd., 2001; Gür ve Selçuk, 2007; İpeksever vd., 2018) [1] ve 
kolemanit mineralleri (Kalafatoğlu vd., 2000; Bilal, 2003; Gür; 2007; Çelikoyan ve 
Bulutçu, 2010; Olufemi vd., 2016) [2] üzerine çözünme etkisi aşağıdaki reaksiyonlar 
şekilde gerçekleşmektedir: 
 
Na2O. 2 CaO. 5 B2O3. 16 H2O + 6H3O+ + 3 SO4

-2→ 2 Na+ + 3 CaSO4. 2 H2O + 10 
H3BO3 + 6 H2O + SO4

-2                  [1] 
 
2 CaO. 3 B2O3. 5 H2O + 2 H2SO4 + 3 H2O → 2 [CaSO4. 2 H2O] + 6 H3BO3     [2] 
 
Çalışmada kullanılmış olan cevher, Bigadiç konsantratör tesisi kolemanit-üleksit şlam 
atıkları olup, söz konusu atık numuneler yaklaşık 30 yıl önce kurulmuş atık 
havuzlarından alınmıştır. Bu havuzların dolması ile beraber faaliyete geçen Çamköy 
Atık Göleti de dolmuş ve sedde yükseltilmesi de yetersiz kalmıştır (Batar vd., 2007). 
Bigadiç bölgesi dışında yukarıda bahsi geçen üretim sahalarının da atıkları mevcut 
olup, bu atıkların içeriğindeki borun kazanılabilmesi ile beraber havuzlarda bulunan 
borun çevresel etkileri giderilebilecekken, borik asit elde edilmesi ile de kazanç 
sağlanabilecektir. Ayrıca atık içeriğindeki bor minerallerinin tamamının kazanılması ile 
geri kalan diğer ürünlerinde rahatlıkla değerlendirilebilmesi yoluna gidilerek stok yeri 
problemleri de çözülebilecektir (Sayın vd., 2007; Yoğurtcuoğlu ve Dalgalı, 2019). 
 

2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Malzeme 
 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Konsantratör tesisleri şlam atık havuzlarından alınan 
numuneler, Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)’in yanında Üleksit 
(Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O) minerali atıklarını da içermektedir. Numuneler 4 adet 
havuzdan alınmış olup, ortam şartlarının müsait olduğu kadarıyla havuz kapasiteleri ile 
doğru orantılı olacak şekilde toplam 30 kg (kuru bazda) civarında numune, kurutulmuş, 
harmanlanmış konileme dörtleme yöntemi ile bölünerek yaklaşık 2 kiloluk poşetler 
halinde stoklanmıştır.  
 
Numunenin kimyasal analizleri Etimaden Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
Laboratuvarlarında yaptırılmıştır. Bu analizler; B2O3 (titrasyon yöntemiyle), XRF 
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(Rigaku ZSX Primus), LOI (gravimetrik yöntem) ve tane boyut (Malvern Mastersizer 
3000) analizleridir.   
 
Tane boyut dağılım analizi sonuçlarına göre (Tablo 1); % 10’un geçtiği tane boyutu 
2,19 µm iken, % 80’inin geçtiği tane boyutu ise 52,70 µm olarak belirlenmiştir.  
 

Tablo 1. Numunenin tane boyut dağılımı 
 

 Tane Boyutu (µm) 

d10 2,19 

d50 16,49 

d80 52,70 

 
2.2. Metod 
 
Deneysel çalışmalar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Laboratuvarlarında 
bulunan Numune Hazırlama Laboratuvarında çeker ocak altında gerçekleştirilmiştir. 
Tank liçi işlemleri (d80≅52,7 µm); 110-140 gr’lık numunelerin, % 7 katı oranında, 1 saat 
süreyle, yaklaşık 60 ºC sıcaklıkta manyetik ısıtıcılı karıştırma cihazlarında 
çözündürülmesi işlemlerini içermektedir. Çözücü ortamı olarak % 95’lik sülfürik asit 
(H2SO4) kullanılarak, asit miktarları yaklaşık % 1 ve 6 olacak şekilde seyreltilmiştir. 
Çözündürme işlemlerinin ardından pülpler, katı-sıvı ayrımı için filtre edilmiştir. 
Filtrelerden süzülen katılar iyice yıkanarak katı ve çözünmüş çözeltiler ayrılmıştır. Bu 
katılar daha sonra kurutma işlemi için etüve koyulmuştur. Sonuç olarak, nihai katı ve 
çözelti ayrılarak analiz ettirilmiştir.  
 
3. Bulgular 
 
Deney sonrası ürünlerin kimyasal analizleri Tablo 2’de verilmiş olup; ana numune % 
11,23 B2O3 içeriğine sahipken, nihai atıkta % 1,26 ve 1,76 B2O3 tespit edilmiştir. Ana 
numunenin % CaO ve NaO içerikleri sırasıyla; 14,1-0,91 bulunurken, bu değerler 
düşük asit miktarlı deneyde % 0,11-15,32 ve diğer deney sonucunda ise % 0,17-14,65 
bulunmuştur.  
 

Tablo 1. Deney numunesi ve nihai katı atık numunelerinin kimyasal analizi 

% İçerik Ana numune 
Asit miktarı (%) 

1,04 6,11 

B2O3 11,43 1,26 1,76 

Na2O 0,91 0,11 0,17 

SO3 0,45 6,45 12,97 

CaO 14,10 15,32 14,65 

LOI 20,10 8,56 22,31 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1265 
 

 
Deney numunesi ve deney sonrası katı analizlerinden farklı olarak, elde edilmiş olan 
çözünen çözeltilerde komple analizler gerçekleştirilemezken, B okumaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu okumaların üzerinde yapılan hesaplamalara göre elde edilen 
deney verimleri Şekil 1’de verilmiş olup, buna göre elde edilmiş verimler yaklaşık % 
85-90 olarak elde edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Asit miktarlarına göre % verim grafiği 
 
% asit miktarının incelendiği deneylerde, miktarın artışı ile verimin düştüğü 
belirlenmiştir. Lakin tam olarak nasıl bir eğilim olduğu ilerleyen çalışmalarla 
belirlenebilecektir. Tesis bazlı olarak bakıldığında, borik asit tesislerinde katı oranı 
daha yüksektir. Bu deneylerde % katı oranının düşürülmesi gerekmiştir. Bunun 
sebeplerinden ilki beslenen numunenin tesis bazlı uygulanabilirliği ile 
gerçekleştirilmesi denenmiş, fakat malzemenin karıştırılması mümkün olmamıştır. 
Buna ek olarak, şlam atık malzemenin tane boyutunun konsantratör tesisi besleme 
boyutundan düşük olması ve yine benzer olarak yan kayaç olarak bulunan yoğun kil 
oranının, atık havuzlarında bulunan kil içeriğinin, konsantratör tesisine beslenen 
miktardan yaklaşık 3-4 kat daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.  
 
Benzer olarak daha önceden yapılmış olan söz konusu numune üzerine yığın liçi 
çalışması (Yoğurtcuoğlu ve Dalgalı, 2019) ile kıyaslandığında, bu deney sonuçlarının 
kazanım verimleri % 7-11 arasında daha da arttırılmıştır. Süreç olarak bakıldığında da, 
tank liçi işlemi yığın liçine göre daha kısa sürede sonuç vermektedir. Daha az yer 
kaplayarak, daha az asit kullanımı ile (asit miktarında % 3 azalma ile) beraber söz 
konusu tank liçlerinden düşük asit konsantrasyonlu olan deneyde (yaklaşık asit miktarı 
% 1) verimin artmış olduğu görülmektedir.  
 
Sonuç olarak, daha kısa sürede, fakat daha az katı oranı ile daha yüksek verimler elde 
edilmiştir. Böylece, şlam atıklarının geri kazanımı gerçekleşebilecektir ve hatta tesisten 
direkt atıkların kazanımı ile B2O3’ün tamamına yakını kazanılabildiğinde, geri kalan 
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kısmın açık ocağa geri beslenmesi veya alternatif olarak farklı alanlarda rahatlıkla 
kullanılması da mümkün olabilecektir.  

 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, Bigadiç/Balıkesir kolemanit ve üleksit şlam atıklarının tank liçi ile 
değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak %85-90 verimlerle kazanımlar 
mümkün olmuştur. 
 
Böylece atıkların daha kısa sürede daha az asit kullanımı ile kazanımı 
gerçekleştirilebilecektir. Burada içeriğindeki kil miktarının yoğunluğu nedeniyle katı 
oranının düşük olmasına karşın, işlem süresinin kısalığının avantajı ile ekonomik 
açıdan incelenmesi yerinde olacaktır. Aynı şekilde ilerleyen çalışmalarda 
parametrelerin yoğunlaştırılması işlemin başarısını daha da iyileştirme konusunda 
gereklidir. 
 
Tüm bunların yanı sıra, atık miktarının azaltılmasına yönelik, hatta tesisten doğrudan 
atığın işlenebilirliği açısından da çalışmanın araştırmacılara yol gösterici olabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Teşekkür 
 
Numune temini ve tüm analiz işlemlerinde katkı sunan Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
çalışanlarına teşekkür ederim. 
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Özet: Doğal hammaddeler ve maden yatakları yenilenemeyen ve üretildiklerinde 
tükenen kıt kaynaklardır. Dünyada yılda 1,5 trilyon $ (ABD) değerinde, 10 milyar 
tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bu üretimin %75’i enerji hammaddeleri, 
%10’u metalik madenler ve %15’i endüstriyel hammaddelere aittir. Toplumların 
gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi de kullandıkları endüstriyel hammadde 
miktarıdır. Türkiye kalsit üretimi 2000’li yıllarda 500 bin ton/yıl’dan 2018’lere 
gelindiğinde 2,5~3,0 milyon ton/yıl’a yaklaşmış ve yıllık tüketim miktarı hızla 
artmaktadır. Türkiye’nin en saf ve beyaz kalsit oluşumları Niğde bölgesinde 
bulunmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü 2017 yılı 
verilerine göre, bölgemizde endüstriyel hammadde ve yapı malzemeleri üretimi 
yapan özel sektöre ait 33 farklı firma faaliyette bulunmaktadır. Bu firmalar 
tarafından toplam 1.501 kişi istihdam edilerek, 17.747.871,62 $ (ABD) değerinde 
mikronize kalsit ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yerkürede bulunan doğal kaynakların 
dağılımındaki değişkenlik ve düzensizlikler, madencilik ürünlerinin uluslararası 
ticaretini bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu nedenle; günümüzde küreselleşme 
ve artan rekabetin etkisiyle, yenilikçi, katma değeri yüksek bir maden sanayiinin 
varlığını koruması ve gelişmesinde, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin etkin ve 
doğru uygulanması gerekmektedir. Bölgemizden gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 
kalsit sevkiyatlarında çeşitli problemlerin yaşandığı bilinmektedir. Ayrıca; Dünya 
Bankası verilerine göre 2018 yılı Lojistik Performans Endeksi (LPE)’nde 13 
basamak gerileyerek 47. sırada yer alan ülkemizde, lojistik maliyetlerin dolayısıyla 
üretim maliyetlerinin artması ile bir yandan iç piyasada enflasyonun olumsuz 
etkileri, diğer yandan Türk ürünlerinin uluslararası rekabet gücünün zayıflaması 
dikkat çekmektedir. Bu maksatla yapılan araştırmada; Türkiye lojistik performans 
göstergeleri bağlamında Niğde kalsit madenciliği ihracat rakamları istatistiksel 
olarak değerlendirilerek, sektör içindeki yatırımcı kurum ve kuruluşlar için ileriye 
dönük faydalı projeksiyonlar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Madencilik, Niğde, Kalsit, Lojistik, İhracat. 

Calcite Mining Export Analysis for Nigde Province (Turkey) in the Context of 
Turkish Logistics Performance Indicators  

Abstract: Natural raw materials and mineral deposits are scarce resources that 
cannot be renewed and exhausted when produced. More than 10 billion tons of 
mine is produced in the world, worth $ (US) 1.5 trillion a year. 75% of this production 
belongs to energy raw materials, 10% to metallic minerals and 15% to industrial 
raw materials. An indicator of the level of development of societies is the amount 
of industrial raw materials they use. Turkey calcite production in the 2000s 500 
thousand tons/year from 2018 to the point when 2.5 ~ 3.0 million tons/year and an 
annual consumption rate is increasing rapidly approaching. Purest and whitest 
calcite formations in Turkey is situated in Nigde. According to the data of the 
Ministry of Industry and Technology Nigde Provincial Directorate of 2017, there are 
33 different companies operating in the region which produce industrial raw 
materials and building materials in our region. A total of 1501 people were 
employed by these firms, and micronized calcite exports worth $ (US) 
17,747,871.62 were realized. The variability and irregularities in the distribution of 
natural resources in the world make the international trade of mining products a 
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necessity. Therefore; today, with the impact of globalization and increasing 
competition, logistics and supply chain management must be implemented 
effectively and accurately in the preservation and development of an innovative, 
high value-added mining industry. It is known that various problems are 
experienced in our region both in domestic and international calcite shipments. 
Also; according to World Bank data, our country is ranked 47th in the Logistics 
Performance Index (LPI) of 2018, declining 13 places. Due to the increase in the 
costs of logistics and the production costs, it is noteworthy that the inflation in the 
domestic market is affected negatively and the weakening of the international 
competitiveness of the Turkish products on the other hand. In this research; Nigde 
calcite mining export figures of Turkey have been analyzed in the context of 
evaluating the performance of the logistics statistically. Then, useful projections are 
presented for financial market institutions and investor’s. 

Keywords: Mining, Nigde, Calcite, Logistic, Export.   

 

1. Giriş 
 
Madencilik; özellikle tarım sektörü ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını 
karşılayan iki temel üretim alanından birisidir. Doğal kaynaklarını etkin bir biçimde 
kullanan gelişmiş ülkeler, var olan ekonomik güçlerini büyük oranda bu sektöre 
borçludur (KB, 2010). Sanayi dalları arasında en yüksek katma değer ve istihdam 
yaratma kapasitesine sahip olan madencilik sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın 
yerlerde gerçekleştirildiği için kentlere olan göçü önlemekte ve bölgesel kalkınmayı 
hızlandırmaktadır. 
 
Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin varlığı Türkiye’de saptanırken, 
halen 60 civarında farklı maden ve mineralin üretimi de yapılmaktadır (ETKB, 2014). 
Dünya metal maden rezervlerinin %0,4’ü, endüstriyel hammaddelerin %2,5’i, kömür 
rezervlerinin %1’i ve jeotermal potansiyelinin %0,8’i Türkiye’de bulunmaktadır. 2017 
yılında 157.055.370.554 $ (ABD) olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından 
%2,8 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %23,56 
artışla 4.397.090.177 $ (ABD) olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracatın %46,83’ü doğal 
taşlar, %31,76’sı metalik madenler, %21,05’i endüstriyel hammaddeler ve geri kalan 
%0,36’sı ise enerji hammaddelerinden oluşmaktadır.  
 
Toplumlarının gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi de kullandıkları endüstriyel 
hammadde miktarıdır. Özellikle bunlardan kimyasal formülü CaCO3 (kalsiyum 
karbonat) olan kalsit; mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra Türkiye’de ve Dünyada 
boya, kağıt, cam, plastik, ilaç, gıda vb. birçok sektörde, dolgu ve kaplama malzemesi 
olarak kullanılmaktadır (Şahin, 2008; Kılıç, 2015). Türkiye kalsit üretimi 2000’li yıllarda 
500.000 ton/yıl’dan 2018’lere gelindiğinde 3.000.000 ton/yıl’a yaklaşmış ve yıllık 
tüketim miktarı sürekli artmaktadır. Türkiye’deki kalsit rezervlerinde dikkat çeken en 
önemli özellikler ise; CaCO3 yüzdesinin yüksek, silis ve demir safsızlıklarının çok düşük 
oranlarda ve öğütüldükten sonraki beyazlık derecesinin çok yüksek olmasıdır (DPT, 
2001; Yener, 2015). Ayrıca; Türkiye’nin en beyaz kalsit oluşumlarını ise Niğde bölgesi 
kalsit rezervleri teşkil etmektedir.  
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2. Materyal ve Metot 
 
Türkiye maden dış ticareti ve lojistik performans endeksi verileri bağlamında, Niğde’de 
faaliyette bulunan özel sektöre ait kalsit işletmeleri ihracat rakamları, gerek teorik 
gerekse saha çalışmalardan elde edilen bulgular; istatistiksel yönünden 
değerlendirilerek, sektör yatırımcı kurum ve kuruluşları için ileriye dönük önemli 
projeksiyonlar sunulmaktadır. 
 
3. Bulgular 
 
Türkiye, üzerinde bulunduğu jeolojik yapının sonucu olarak dünyada kendi endüstriyel 
hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen, doğal kaynak 
çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden biridir. Dünyada toplam maden üretimi itibarı ile 
28'inci, maden çeşitliliği açısından da 10'uncu sırada yer almaktadır. Dünyada ticareti 
yapılan 90 çeşit madenden bugüne kadar sadece 13'ünün varlığı ülkemizde 
belirlenememiştir. Ülkemiz, geri kalan 50 çeşit maden açısından zengin ya da çok 
zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz kaynaklara sahiptir. Rezerv yönünden; 
başta bor, trona, mermer, feldspat, manyezit, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit olmak 
üzere, ülkemiz dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi konumundadır (Şekil 1).   
 

 
 

Şekil 1. Türkiye maden yatakları haritası (MTA, 2018) 
 
3.1 Türkiye Maden Dış Ticareti ve Gelişimi   
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2017 yılında 157.055.370.554 $ olarak 
gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,8 pay alan madencilik sektörü ihracatı, 
bir önceki yıla göre %23,56 artışla 4.397.090.177 $ olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2). 
İhracatın %46,83’ü doğal taşlar, %31,76’sı metalik madenler, %21,05’i endüstriyel 
hammaddeler ve geri kalan %0,36’sı ise enerji hammaddelerinden oluşmaktadır.  
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Şekil 2. Türkiye ihracatında madenciliğin payı (MTA, 2017) 
 
Ülkemizden 2017 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında Doğal 
Taşlar 8,47 milyon ton ve 2,06 milyar $ ile ilk sırada yer alırken, bu grubu 4,88 milyon 
ton ve 1,39 milyar $ ile Metalik Cevherler, 14,57 milyon ton ve 925,6 milyon $ ile 
Endüstriyel Mineraller ve en son olarak 113 bin ton ve 15,72 milyon $ ile Enerji 
Hammaddeleri izlemektedir (Şekil 3).  
 

 
 

Şekil 3. Türkiye maden gruplarına göre ihracat rakamları (MTA, 2017) 
 

Aynı yıl maden sektörü ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında; Çin Halk 
Cumhuriyeti 1,68 milyar $ ve %38,12 payla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan 
ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %26,25 oranında bir artış 
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kaydedilmiştir. Çin’i sırasıyla 373,9 milyon $ ile ABD (%11,08 artış), 216 milyon $ ile 
Belçika (%72,49 artış), 141,2 milyon $ ile Bulgaristan (%20,03 artış), 138,8 milyon $ 
ile İspanya (%29,87 artış),  130,12 milyon $ ile Hindistan (%47,06 artış), 123 milyon $ 
ile İtalya (%40,7 artış) ve 110,2 milyon $ ile Suudi Arabistan (%28,06 artış) takip 
etmektedir.  
 
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, ülkemiz sanayi sektörünün ihtiyacı olan bazı 
maden ürünleri ithalatı da gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre; 2017 yılında 
233.791.662.053 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ithalatından %2,64 pay alan 
madencilik sektörü ithalatı, bir önceki yıla göre %48,35 artış ile 6.172.616.754 $ olarak 
gerçekleşmiştir. Maden ithalatının %71,11’i enerji hammaddeleri, %18,09’u metalik 
madenler, %7,87’si endüstriyel hammaddeler ve %2,93’ü doğal taşlardan 
oluşmaktadır. 2017 yılında en fazla ithal edilen maden ürün grupları arasında Enerji 
Hammaddeleri 4,4 milyar $ ile ilk sırada yer alırken, bu ürün grubunu 1,12 milyar $ ile 
Metalik Cevherler, 486 milyon $ ile Endüstriyel Mineraller ve en son olarak 180,69 
milyon $ ile Doğal Taşlar izlemektedir. Ayrıca; Türkiye maden dış ticaretinde ihracatın 
ithalatı karşılama % oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 4’te görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 4. Türkiye maden dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama % oranı (MTA, 
2017) 

 

3.2 Niğde Kalsit İşletmeleri ve Ekonomik Önemi  

Niğde’de bulunan yeraltı kaynaklarını; endüstriyel hammaddeler (diyatomit, kalsit, 
mermer-traverten, jips, perlit ve pomza gibi yapı malzemeleri), enerji hammaddeleri 
(bitümlü şist, jeotermal) ve metalik madenler (altın-gümüş, bakır-kurşun-çinko, nikel, 
wolframit, demir gibi) olmak üzere, esas olarak üç grupta ele almak mümkündür 
(Delibalta ve Toraman, 2013).  
 
Niğde’de madencilik ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar 
incelendiğinde, 16 farklı firma ile kalsit madenciliği (mikronize üretim dahil), doğaltaş 
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ve kum ocaklarının ön plana çıktığı görülmektedir. Kalsit madenciliğindeki güncel 
gelişmeler ile birlikte, Niğde bu maden açısından önemli bir merkez olma yolundadır 
(Şekil 5).  

 
 

Şekil 5. Niğde kalsit açık işletmelerinden bir görünüş (Delibalta, 2017) 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü 2017 yılı kayıtlarına göre (Tablo 1), 
endüstriyel hammaddeler ve inşaat yapı malzemeleri üretimi yapan özel sektöre ait 
toplam 33 farklı firma faaliyette bulunmaktadır. Söz konusu firmalar tarafınca aynı yıl 
17.747.871,62 $ ihracat, toplam 1.501 kişi istihdam edilmiştir (Uça, 2017). Sektörün 
sahip olduğu potansiyelin tam olarak kullanılması halinde, gerek ulusal ekonomiye 
yapacağı katkılar gerekse yaratacağı istihdam oranı önemli ölçüde artabilecektir.  

 
Tablo 1. Niğde’de endüstriyel hammadde üreten firma ve istihdam sayıları  

 

FİRMA 
SAYISI 

ÜRETİM KONUSU 
İHRACAT 

($) 
İSTİHDAM 

(Kişi) 
Ürün Adı 

Yıllık Kapasite 
(ton) 

7 Çimento, Hazır Beton 7.285.584 0 425 

6 Mozaik, Kalsit Tozu, Kalker Tozu 2.900.048 26167,30 114 

4 İnşaat Kumu, Mıcır 910.901 0 41 

7 Mikronize Kalsit, Granül Kalsit, Talk 922.918 17.138.867,37 808 

3 Alçı Taşı, Kalker Taşı 691.365 582836,95 19 

1 Kilitli Parke-Bordur Taşı 16.660 0 56 

3 Seramik Yapıştırıcı, Derz 85.909,93 0 34 

2 İşlenmiş Mermer 1404 0 4 

33 TOPLAM 17.747.871,62 1.501 

 

3.3 Mikronize Kalsit Pazarlamada Lojistiğin Önemi   

 Günümüzde küreselleşme ve artan rekabetin etkisiyle; yenilikçi, üretici, katma değeri 
yüksek bir maden sanayinin varlığını koruması ve gelişmesinde, lojistik ve tedarik 
zinciri yönetiminin etkin ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir.   
 
Lojistik kavramı ile ilgili olarak literatürde çok farklı tanımlamalara rastlamak 
mümkündür. Lojistik Yönetimi Konseyi (Council of Logistics Management-CLM) lojistik 
yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, 
üretim ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin iki yönlü akışı ile 
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depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü 
kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır.” Kısaca lojistik; doğru malzemenin, doğru 
miktarda, doğru yere, doğru zamanda, istenilen durumda ve optimum fiyatla 
ulaştırılmasıdır (Şekil 6).  
 

 
 

Şekil 6. Lojistik yönetimi (Durusu, 2011)  
 
Lojistik yönetimi; işletmelerde bir fonksiyon olarak değil, bir süreç olarak ele 
alınmaktadır. Bu sürecin amacı; ürünlerin, hammadde kaynağından tüketiciye 
ulaştırılmasına kadar gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesidir. Ürünlerin taşınması, 
stoklama, üretim, dağıtım gibi fiziksel faaliyetler ve bunlara ilişkin bilgilerin sağlanması 
ve tüm sürecin yönetimi lojistik yönetimi içerisinde yer almaktadır (Öz, 2011; Tanyaş, 
2013; Deran vd., 2014). Lojistik ürün/yükün çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm 
malzeme hareketlerinin eşgüdümüdür. Öyle ki, taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin 
entegrasyonu ile başlar ve bu faaliyetlere gümrükleme, iade, paketleme, tersine 
faaliyetler, stok yönetimi, tedarik ve dağıtım gibi faaliyetleri de entegre ederek 
kapsamını geliştirir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Lojistik yönetimi ve faaliyetlerin entegrasyonu (Boğ, 2005) 
 

Modern lojistik felsefesi altında yatan düşünce; geçmişte çok sık görüldüğü gibi 
malzeme akışını birbirinden bağımsız aktiviteler olarak yönetmektense, kaynaktan 
kullanıcıya kadar olan malzeme akışını entegre tek bir sistem olarak planlamak ve 
koordine etmektir. Bu nedenle lojistik yönetiminde amaç; pazarı, dağıtım ağını, imalat 
prosesini ve de satın alma aktivitesini düşük maliyette ve yüksek kalitede müşteriye 
hizmet vermek için birleştirmektir.  
 
Türkiye'nin Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kolay erişim imkânı 
sağlayan avantajlı coğrafi konumu, bölgedeki taşımacılık faaliyetleri için bir üs işlevi 
görmesini sağlamaktadır. Türkiye lojistik sektörü, günümüzdeki hacmiyle ülkemiz milli 
gelirinin yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır.   
 
Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve 155 ülkenin lojistik performanslarının 
incelendiği “The Logistics Performance Index (LPI)” raporu ülkelerin lojistik 
performanslarının kıyaslanmasının yanında, sektörel hedefler oluşturma noktasında 
faydalandıkları bir araç olarak da kullanılmaktadır (Emirkadı ve Balcı, 2018). 
Türkiye’nin bugüne dek yayınlanmış LPI endekslerinde yer aldığı sıralama, maalesef 
yukarıda bahsedilen coğrafi konum avantajı ile pek paralellik arz etmemektedir.  
 
Lojistik Performans Endeksi (LPE) çalışmasının ilk kez yapıldığı 2007 yılında 34. 
sırada yer alan Türkiye, 2010 yılında 39. sıraya gerilemiş, ancak özellikle gümrük 
alanında yapılan iyileştirmeler ile 2012 yılında 27. sıraya yükselmeyi başarmıştır. 2014 
yılından itibaren ise Türkiye, istikrarlı bir gerileme profili çizerek 2012 yılında 12 ülkeyi 
geride bırakarak gösterdiği yükselme performansının bu sefer tam tersi yönünde, yani 
2016 yılında 34. sırada yer alırken, 2018 yılında 13 ülkenin daha gerisinde kalarak 47. 
sırada yer almıştır (Tablo 2).  
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Tablo 2. Alanlarına göre Türkiye lojistik performans sıralaması (Yücel, 2018) 
 

Yıl Türkiye 
LPE 

sıralaması 

Gümrük Altyapı Sevkiyatta 
rekabetçi 
fiyatlar 

Lojistik 
yeterlilik 

Zamanlılık İzleme 
ve 

takip 

2007 34 33 39 41 30 112 52 
2010 39 46 39 44 37 56 31 
2012 27 32 25 30 26 26 27 
2014 30 34 27 48 22 19 41 
2016 34 36 31 35 36 43 40 
2018 47 58 33 53 51 42 44 

 
Lojistik performansındaki düşüş, ülkemizde lojistik maliyetlerinin ve dolayısıyla üretim 
maliyetlerinin artması ile bir yandan iç piyasada enflasyonun olumsuz etkilenmesi, 
diğer yandan Türk ürünlerinin uluslararası rekabet gücünün zayıflaması anlamına 
gelmektedir. Ayrıca; yurtdışında Türk taşımacılarına uygulanan haksız ve engelleyici 
kısıtlamalar ve verimliliği düşük uygulamalar Türkiye’nin lojistik performansını gerileten 
en önemli faktörlerdir. Sınır kapılarındaki beklemeler, dış ticaret işlemlerindeki belge 
sayısı ve ücretlerindeki artış, yoğun bürokrasi ve kurumlar arasındaki eşgüdüm 
sorunları, lojistik performansında ülkemizi geriye götüren diğer önemli unsurlardır. 
Benzer sorunlar, Niğde mikronize kalsit ihracatı yapan firmalar için de geçerlidir.  
  
4. Sonuçlar 
 
Niğde ili gerek miktar gerekse kalite açısından Türkiye’deki en saf kalsit rezervlerine 
sahiptir. İlde bulunan kalsitlerin CaCO3 oranı oldukça yüksek, silis ve demir safsızlıkları 
ise düşük miktardadır. Ayrıca; öğütüldükten sonraki beyazlık derecesi çok yüksektir. 
Bu özellikler, Niğde kalsitini gerek ülke içinde gerekse uluslararası sektörde aranan 
ürün konumuna getirmektedir. Ancak; ilin bu potansiyelden tam yararlanabilmesi için, 
kalsitin hammadde veya kaba işlenmiş olarak pazarlanması yerine, mikronize ve kaplı 
(Coated) ürün olarak satılması teşvik edilmelidir. Çünkü tüvenen cevher olarak 
ocaktaki değeri 10-15 $/ton olan kalsitin, mikronize veya nano boyutlara öğütülüp 
paketledikten sonra 200-400 $/ton değerlere ulaşması mümkündür.  
 
Dünya kalsit piyasa büyüklüğü 2012 yılında 15,6 milyar $ karşılığı 86,5 milyon ton 
olarak rapor edilmiştir. Bu rakamların 2013–2019 yılları arasında yıllık ortalama %7 
artarak 25 milyar $ ve 138,5 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir. ABD’nin payı 
%20,7 iken Avrupa pazarı 20,5 milyon ton ile %23,5 pay almaktadır. Global kalsit 
pazarında Çin ve Hindistan’ın başı çektiği Asya pazarı ise büyümenin en yüksek 
olduğu kesimdir. Çin Asya’daki üretimin %70’den fazlasına sahiptir. 2019 yılında Çin 
kalsit üretiminin 30 milyon tonu aşması beklenmektedir.     
 
Türkiye’de kalsitin tek bir “Gümrük Tarife Numarası” olmadığı için, ihracat ve ithalatını 
istatistik olarak takip etmek zordur. Granül, öğütülmüş ve kaplanmış kalsitin her biri 
farklı bir gümrük tarife numarasına tabidir, sıklıkla diğer endüstriyel hammaddeler ile 
aynı kategoride işlem görmektedir. Yine de toplam üretimin 3 milyon ton civarında 
olduğu; ihracatın ise 750 bin tonu öğütülmüş, 750 bin tonu da kırılmış olarak toplam 
1,5 milyon tonu aştığı tahmin edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Niğde İl 
Müdürlüğü 2017 yılı verilerine göre, bölgemizde endüstriyel hammadde ve yapı 
malzemeleri üretimi yapan özel sektöre ait 33 farklı firma faaliyette bulunmaktadır. Bu 
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firmalar tarafından toplam 1.501 kişi istihdam edilerek, 17.747.871,62 $ değerinde 
mikronize kalsit ihracatı gerçekleştirilmiştir. Kalsitin kullanım alanlarına göre her 
sektörün talep ettiği ürün tane boyutu, renk derecesi ve yüzey özellikleri farklılık 
göstermektedir. Bundan dolayı, üretici firmaların bu taleplere göre ürün hazırlamaları 
ve pazarlamaları çok büyük önem arz etmektedir. Lojistik yönetimi, işletmelerde bir 
fonksiyon olarak değil, bir süreç olarak ele alınmalıdır. Dünya Bankası verilerine göre; 
2018 yılı Lojistik Performans Endeksi (LPE)’nde 13 basamak gerileyerek 47. sırada 
yer alan ülkemizde, lojistik maliyetlerin dolayısıyla üretim maliyetlerinin artması ile bir 
yandan iç piyasada enflasyonun olumsuz etkilenmesi, diğer yandan Türk ürünlerinin 
uluslararası rekabet gücünün zayıflaması dikkat çekmektedir.   
 
Modern lojistik yönetimi işletmeleri, aynı anda hem rekabet etmeye hem de maliyet 
etkin faaliyetleri gerçekleştirebilmek için ortak hareket etmeye zorlamaktadır. Bölgemiz 
sanayici ve işadamları tarafından yakın zamanda sektöre kazandırılan, merkezi 
Ankara’da bulunan Türk Kalsit Üreticileri Derneği de bunun bir göstergesidir. Ayrıca; 
günümüzde lojistik performansı iyileştirme adına yapılabilecekler, sadece altyapı 
yatırımları ve ticaretin kolaylaştırılması ile sınırlı kalmanın ötesine geçmiştir. Özellikle; 
sürdürülebilirlik, esneklik ve teknolojik gelişmeler gibi kriterler, hem kamu hem de özel 
sektör paydaşları tarafından üzerinde durulması gereken önemli parametreler olarak 
ortaya çıkmaktadır.   

Kaynaklar 

 Boğ, M. (2005). İlaç Sektöründe Lojistik Uygulamalar, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 213 s, İstanbul. 

 Delibalta, M.S. ve Toraman, Ö.Y. (2013). KOP Bölgesi Ekonomik 
Kalkınmasında Doğal Kaynaklar ve Enerji Sektörünün Rolü, Ulusal KOP 
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, s.18-27.  

 Delibalta, M.S. (2017). Niğde Kalsit İşletmelerinin Önemi ve Uygulanabilir Arazi 
Rehabilitasyon Modülleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik 
Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s.158-165. 

 Deran, A. Aslan, Ş. ve Köksal, G. (2014). İşletmelerde Lojistik Maliyetlerin 
Hesaplanması-Maden İşletmesinde Uygulama Örneği, Eğitim Yayınevi, 226 s, 
Meram/Konya.  

 DPT, (2001). Devlet Planlama Teşkilatı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Genel Endüstri Mineralleri I, 
8.Kalkınma Planı (2001-2005), Yayın No: 2618, ISBN 975-19-2853-2, Ankara.  

 Durusu, A. (2011). Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Örnek 
Uygulamaların İncelenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi, Yüksek lisans tezi, 120 s, İstanbul.  

 Emirkadı, Ö. ve Balcı, H. (2018). Lojistik Sektörü ve Türkiye Dış Ticaretine 
Etkileri, Journal Of Institute of Economic Development and Social Researches, 
Vol:4 / Issue:8, pp.123-132.  

 ETKB, (2014). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-ETKB, Mavi Kitap, 302 s, 
Ankara.  



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1278 
 

 

 KB, (2012). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Madencilik Politikaları Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, Kalkınma Bakanlığı-KB, 173 s, Ankara.  

 Kılıç, Ö. (2015). Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi, Çukurova Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30 (1), s.79-85, Adana.   

 MTA, (2017). Türkiye’de Madencilik, Maden Dış Ticareti, 2017 Yılı İhracat, 
Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 7 s, Ankara.   

 MTA, (2018). Maden Haritaları, Türkiye Maden Yatakları Haritaları, Maden 
Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 1 s, Ankara. 

 http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/maden-yataklari, (Erişim tarihi: Temmuz, 
2017). 

 Öz, M. (2011). Lojistikte Yeni Yaklaşımlar, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü, s.141-155, Konya.   

 Şahin, N. (2008). Kalsit Hakkında Bazı Bilgiler, Madencilik Bülteni, TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası Yayını, Sayı: 86, s.48-51, Ankara.  

 Tanyaş, M. (2013). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Maltepe Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, 35 slayt, İstanbul.  

 Uça, M. (2017). Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü, kişisel 
görüşmeler, yayımlanmamış, Niğde. 

 Yener, L. (2015). Kalsit (Agrekal, Mikrokal, Nanokal) Katkılı Malzemelerin 
Kullanımı Farklı Sektörlerde Yaygınlaşarak Hızla Artıyor, Sektörden Haberler 
Bülteni, Türkiye Madenciler Derneği, Sayı: 59, s.40-54, İstanbul. 

 Yücel, A. (2018).  Uluslararası rekabet gücünde 'lojistik performans' uyarısı!, 
Dünya, Haberler, Ekonomi, https://www.dunya.com/ekonom_/uluslararas_-
rekabet-gucunde-loj_st_k-performans-uyar_s_-haber_-424125, (Erişim tarihi: 
26 Ekim 2018).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dunya.com/ekonom_/uluslararas_-rekabet-gucunde-loj_st_k-performans-uyar_s_-haber_-424125
https://www.dunya.com/ekonom_/uluslararas_-rekabet-gucunde-loj_st_k-performans-uyar_s_-haber_-424125


International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1279 
 

Osmanlı Devleti’nin Kurmuş Olduğu Mühendishanenin Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Yüksek Mühendis Mektebi Adıyla Devam Etmesi 

Derya GEÇİLİ 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, 
degecili@hotmail.com 

 
Özet: 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan yeniliklerin belki de en önemlisi 
teknik eğitimin verilebilmesi için mühendishanelerin kurulmasıdır. İlk olarak 1775’te 
Tersane-i Âmire’de “Hendeshane” adıyla kurulan mühendishane, daha sonra III. 
Selim tarafından 1793 yılında yeniden düzenlenerek 1806’da Mühendishane-i 
Bahri Hümayun ve Mühendishane-i Berri Hümayun adıyla biri kara, diğeri deniz 
olmak üzere iki ayrı kurum halinde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla mühendishane “Yüksek Mühendis Mektebi” adını 
almıştır. Önceleri sadece Gümüşsuyu kışlasını kullanan Yüksek Mühendis Mektebi 
daha sonra Maçka ve Taşkışla silahhanelerine sahip olmasıyla büyümeye 
başlamıştır. 1944 yılında ise Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ne dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nde Yüksek Mühendis Mektebi 
olarak askeri ve sivil birçok önemli teknolojik projenin gerçekleşmesinde rol 
oynayan bu eğitim kurumları, Türkiye Cumhuriyeti’nde modern teknik eğitim 
sisteminin oluşmasındaki öncülüğü açısından önemli bir yere sahiptir. Bu okullarda 
yetişen öğrenciler ve okutulan dersler modern okulların açılmasına da bir adım 
teşkil etmiştir. Aşağıda Mühendislik Eğitim Tarihinin Osmanlı Devleti’nden Türkiye 
Cumhuriyetinde geçiş süreci anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Mühendis, Teknik, Eğitim. 

The Continuance of The “Engineer School” Established By The Ottoman State 
With The Name of “Professional Engineer School” In The Republic of Turkey  

Abstract: In 19th Century, probably one of the most important innovations in the 
Ottoman State was the establishment of Engineer Schools that were built with the 
intention of providing technical training. For the first time, the Engineer School was 
established in 1775 in Tersane-i Âmire with the name “Hendeshane” (i.e. the 
Engineering School); then, it was reorganized in 1793 by Selim III; and continued 
its existence as of 1806 as two separate engineer schools, one under the name of 
“Mühendishane-i Berri Hümayun” (the Engineer School for Land Forces), and the 
other one under the name of Mühendishane-i Bahri Hümayun (the Engineer School 
for Naval Affairs). With the establishment of the Republic of Turkey, the engineer 
school was named as “Professional Engineer School”. At first, the Professional 
Engineer School used the Gümüşsuyu Headquarters, then, it grew with the 
possession of arsenals in Maçka And Taşkışla. In 1944, the Professional Engineer 
School became the Istanbul Technical University. These educational institutions, 
which had important roles in the realization of many important military and civil 
technological projects as the Professional Engineer School in the Republic of 
Turkey, have a separate importance because of their pioneering role in the creating 
of modern technical training system in the Republic of Turkey. The students, who 
were educated and trained in this school, and the curriculum of it constituted the 
first step in the opening of modern schools. The transition process of Engineering 
Education/Training History from the Ottoman State to the Republic of Turkey has 
been explained in the following sections. 

Keywords: Professional Engineer, Technical, Education/Training. 
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1. Giriş 

Mühendislik tek bir cümle ile tanımlaması zor bir kavramdır. Bir görüşe göre, insan 
olarak gücümüz orijinal keşifler yapmaktan çok, bilimsel ilkelerin pratik 
uygulamalarında yatmaktadır. 1828’de İngiliz mimar Thomas Tredgold mühendisliği 
tanımlama yönünde ilk girişimi yapmış ve mühendisliği insanın rahatı ve refahı için 
doğadaki büyük güç kaynaklarını yönlendirme sanatı olarak tanımlamıştır. Bir diğer 
tanıma göre mühendislik “insana yönelik bir değer ve kullanım aracı olarak değişik 
inşaat projeleri, makineler, malzemeler tasarlayarak bunları üretmek için bilimsel ve 
deneysel bilginin pratikte uygulama sanatıdır.” Bir mühendis için problem çözmek 
genellikle bir şeyler tasarlamak (Design) anlamına gelir. İnsanlar, M.Ö. 1.000 
yıllarından itibaren hemen hemen bütün içgüdülerini kullanarak ve deneme-yanılma 
yoluyla buldukları teknoloji için bir takım kurallar geliştirmeye başladı; bu ise fen ve 
matematik biliminin doğuşu oldu [1]. 

Latinceden alınan teknoloji sözcüğünün temelde; sanat ya da hüner anlamına gelen 
“techne” sözcüğü ile bilim ya da çalışma anlamına gelen “logia” sözcüğünün 
birleşiminden oluşması da bu birlikteliği doğrulamaktadır. İngilizcedeki “engineer” 
sözcüğünün kökeni de Latincedir ve icat etme, yaratıcı olma özelliğine sahip kişi 
anlamına gelen “ingeniatorem” sözcüğünden gelmektedir. Dilimizdeki karşılığı olan 
“mühendis” kelimesi ise “hendese” yani geometri, aritmetik yapan anlamındadır. 
Böylece, dilimizde de teknoloji ile uğraşan insanların temel bilimle olan ilişkisinin 
vurgulandığı görülmektedir [2].  

 

Resim 1. Takiyüddin Efendinin Buhar Türbini  

İnsanlığın ihtiyacını karşılamak için düşünürler tarafından buharın yoğunlaştırmasıyla 
havanın sıkıştırma gücünden istifade edilmeye çalışıldı. Aynı zamanda bir sıvının 
yüzeyine tatbik olunan buharın o sıvıyı yüksek bir seviyeye kaldırabileceği ve buharın 
yoğunlaşmasıyla hava basıncından faydalanılabileceği fikri de göz önünde 
bulunduruldu. Buhar türbinin ilk tasvirinin 1629’da Giovanni Branca’ya ait olduğu 
bilinmektedir. Ancak Osmanlı mühendisi Takiyüddin Efendi, 1546 tarihli eserinde 
Resim 1’de olduğu gibi buhar gücü ile hareket eden bir düzenekten bahsetmişti. Buhar 
ve mekanik araçlarla ilgili çalışmaların artması ile 1698 tarihinde ekonomik hayatta 
buhardan istifade edilebilmesi için “Savery Makinesi” adı verilen bir buhar cihazı 
meydana getirildi. Bu inkılabın sembolü olan buharlı makinelerde hızlı bir şekilde her 
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alanda kullanılmaya başladı. Avrupalı devletlerin endüstri devriminin enerji ihtiyaçları 
buhar makinesi ile karşılanmaya çalışılmıştı [3].  

 

Resim 2. Buhar Makinesi  

Avrupa’da başlayan bu yenilikler sonucunda mühendis ihtiyacı daha çok ortaya 
çıkmıştı. Endüstri devrimine kadar mühendisliğin ataları olan uygulamalı sanatçılar ve 
ustalar kullandıkları bilgileri esas olarak ustalarından “deneme-yanılma” metodu ile 
öğrenirlerdi. Formel bir mühendislik eğitimi yoktu. Endüstri devriminin sonucu olarak 
kurulan mühendislik okulları ile usta çırak dönemi sona ermiş ve çağdaş mühendisliğin 
temelleri atılmıştı. İlk mühendis okulu inşaat mühendisliği alanında ve Fransa’da 
1754’te açıldı. İlk makine mühendisliği okulu ise İngiltere’de kuruldu. Mühendislik 
öğreniminin yapıldığı ilk üniversite ise 1802’de ABD’de West Point askeri akademisidir. 

Osmanlı Devleti, batıya yönelişle birlikte bilim ve teknoloji yönünden geri kaldığını fark 
etmişti. Bu yeniliklerin takip edilebilmesi için yurtdışından mühendisler tedarik edilse 
de ihtiyaçları karşılamamıştı. Böylece, Avrupa usullerine uygun askeri alanda ıslahatlar 
yapılmasına karar verilmişti. Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketlerinden en 
önemlisi teknik eğitimin verilebilmesi için mühendishanelerin kurulmasıdır. 
Mühendishaneler, hem ilk kuruldukları dönemdeki fonksiyonları hem de modern eğitim 
sisteminin oluşmasındaki öncülüğü açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 
mekteplerde beklenen kalitenin sağlanabilmesi için yenilikler ve değişimler yapıldı. 
Mühendishane, III. Selim tarafından 1793 yılında düzenlenerek Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla da 1926’da “Yüksek Mühendis Mektebi” adını aldı. 
Önceleri sadece Gümüşsuyu kışlasını kullanan Yüksek Mühendis Mektebi daha sonra 
Maçka ve Taşkışla silahhanelerine sahip olmasıyla büyümeye başladı. 1944 yılında 
ise Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürüldü.  

2. Osmanlı Devleti’nde Mühendislik Eğitimi 

On sekizinci yüzyılda Osmanlı Devleti’nde mühendis ve teknik elemanların yetersizliği 
fark edilmeye başlamıştı. Bu açığı kapatmak için Avrupa’daki gelişmelerin takip 
edilmesi gerekiyordu. İlk önce mühendis ihtiyacını karşılamak için Avrupa’dan 
uzmanlar istihdam edildi. Ancak, oldukça yüksek maaş almaları ve yaşanan savaşlar 
nedeniyle mühendis ihtiyacı karşılanamadı. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerine 
başlanması ile birlikte yapılan en önemli reformlardan birisi de askeri teknik eğitiminin 
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verilebilmesi için mühendishanelerin açılmasıdır. Osmanlı ordusuna okuryazar, teknik 
bilgili, eğitimli subay yetiştirmek amacı ile I. Mahmut zamanında 1734’de Üsküdar’da 
Haddehane Mektebi açılmıştı. Ancak, yeniçerilerin okuldan rahatsız olmalarından 
dolayı hızlı bir şekilde kapatıldı [4]. Mühendislik sanatı Fransa’dan dünyaya yayılmaya 
başlamıştı. Bu yayılmada ferdi olarak çağrılan mühendisler yanında Fransa 
hükümetinin bizzat gönderdiği mühendisler önemli bir rol oynamıştı. Fransa’nın 
yabancı devletlere mühendis gönderme uygulamasının en iyi örneklerinden biri de 
Osmanlı Devleti olmuştu [5]. Osmanlı Devleti’ne teknolojik yenilikler konusunda 
önerilerde bulunmak üzere Fransız elçisi Macar asıllı Baron De Tott 1767 yılında fen 
müşavirliğine alındı. Baron De Tott, askerlik alanında birçok hizmetlerde bulunarak 
Hendesehane’nin (Mühendis Mektebi) açılmasını teklif etti. Bunun üzerine III. Mustafa 
1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa’ya Hendesehane’nin açılması için emir ve 
yetki verdi [6]. Böylece, 1775’te Baron De Tott’un yardımı ile Haliç’te ve Büyük 
Maçuna’nın olduğu yerdeki bir göz içerisinde “Hendese Odası” adıyla mühendislik 
eğitimi verilmeye başladı. Bu mektep kurs niteliğinde öncü ve hazırlayıcı matematik 
okulu düşüncesi ile açılmıştı. Ancak giderek öğretmeni, öğrencileri ve ödenekleri ile 
okul niteliğini aldı [6]. Böylece, “Hendeshane” Mühendishanelerin ilk çekirdeğini 
oluşturmuştu. Hendesehane, 1781 senesinden itibaren Mühendishane-i Bahri 
Hümayun olarak kullanılmaya başladı [7]. III. Selim tahta geçtikten sonra 1793’de 
Mühendishane yeniden düzenlendi. 1806 yılında ise Mühendishane-i Bahri Hümayun 
ve Mühendishane-i Berri Hümayun adıyla biri kara, diğeri deniz olmak üzere iki ayrı 
kurum halinde varlıkları devam ettirildi. Deniz ve kara mühendishaneleri birbirine bağlı 
bir eğitim usulüne tabi tutulmuştu. Öğrencilerin hatta bazı dersleri beraber gördükleri 
oluyordu. 1847’de Topçu ve mimar okuluna dönüştürülen Mühendishane-i Berri 
hümayun 1878’de yeniden düzenlendi. Yol, köprü gibi yapılara olan ihtiyacın artması 
üzerine daha fazla sayıda sivil mühendis yetiştiren Hendese-i Mülkiye kurulmuştu. Bu 
okul 1909’da askeri yönetimden ayrılarak Nafia Nezaretine bağlanarak Mühendis 
Mekteb-i Alisi adını aldı [8]. Mühendis Mektebi 1913 senesinde Tophane’deki Askeri 
binasına, Birinci Dünya savaşı sırasında Nötre Dame de Sion binasına, mütarekeden 
bir süre sonra ise Halıcıoğlu’nda bulunan eski binasına taşındı. Ancak 16 Mart’ta bu 
bina İngilizler tarafından işgal edildiğinden mektep tekrar binasız kalmıştı. Mektebe 
Gümüşsuyu’ndaki bina tahsis edildi. Fakat eşyaları işgal kuvvetleri tarafından zapt 
olundu. Sonunda İstanbul’un kurtuluşuna kadar Yıldız’da Şevket Paşa Konağında 
kaldı. Savaşın bitmesinden sonra da Mühendis Mektebi Gümüşsuyu’ndaki binaya 
taşındı.  

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Mühendislik Eğitimi  

Osmanlı Devleti’nde eğitim ile ilgili yoğun bir modernleşme süreci yaşanmıştı. Bu 
modernleşme sürecinde mühendislik eğitimi üzerine de sürekli yenilikler ve gelişmeler 
yapılmıştı. Ancak, Birinci Dünya Savaşı ve kurtuluş savaşının başlaması ile bunlara 
devam edilemedi. 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile toplumun 
çağdaş uygarlık seviyesine çıkabilmesi için eğitim alanında inkılaplara başlanmıştı. 
Yeni kurulan devletin gelişmiş toplumların seviyesine çıkabilmesi için mühendislik 
eğitimine önem vermesi gerekiyordu. Mühendislere duyulan ihtiyaç için mühendislik 
eğitimi ile ilgili değişiklikler yapılarak yeni bir nizamname hazırlandı. Bu nizamnameye 
göre; Mühendis Mektebinde yetiştirilecek öğrencilerin bu görev için bazı vasıfları 
taşımaları gerekir. Mektep için başvurular, her sene Ağustos ayının son on beş günü 
içinde yapılır, Eylül ayının başında kayıt işlemleri kapanırdı. Mektebe kayıt olmak üzere 
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müracaat eden öğrencinin aşağıdaki giriş evrakını teslim etmesi ile başvurusu geçerli 
olurdu [9].  

Öğrencilerin Mühendis Mektebine Giriş Evrakı; 

a. Türkiye Hükümeti tebaasından olmalı (kimlik belgesi) 

b. Lise mezunu olmalı. (diploma ve tasdikname suretleri) 

c. Üç adet resim 

Bu evrakın dışında, nüfus cüzdanları ile lise diplomaları veya tasdiknamelerinin 
asıllarını başvuru sırasında göstermeleri zorunluydu. Öğrencilerin mektebe kabul 
edilebilmeleri için de bazı vasıfları taşımaları gerekir. Aday, on altı yaşından küçük, 
yirmi üç yaşından ise büyük olmamalıdır. Ayrıca, mesleğini en iyi şekilde yapabilmesi 
için bedenen ve ruhsal olarak sağlıklı ve zinde olmaları gibi bazı konulara dikkat edilirdi. 
Öğrencinin, mühendislik eğitimine engel olabilecek hastalığı da bulunmamalıdır.  

Yukarıdaki şartlar dairesinde Eylül ayının başına kadar mektep müdüriyetine 
müracaat etmeyenler, o sene mektebe kayıt olabilme hakkını kaybediyordu. Mektebe 
müracaatta bulunanların kayıt veya kabullerinde ortaya çıkabilecek sorunların 
çözümlenmesi ise eğitim encümenine aitti.  

 

   Resim 3. Mühendis Mektebi Mezunları; Atıf, Tahir, Sadi, Nevzad, Münir, Hüsnü, 
Eşref, Alaeddin, Muammer Beyler 

Mühendis Mektebine girebilmek için başvuran adaylar, mektebin sağlık heyeti 
tarafından genel bir kontrolden geçirilirdi. Sağlık muayenesinde vücut yapıları uygun 
olanların seçilmesine özen gösterilirdi. Mektep sağlıkçıları tarafından mühendislik için 
sağlık durumları yeterli bulunmayanların durumu derhal kendilerine bildirilerek kayıtları 
silinirdi. Mektebe başvuran öğrenci sayısı, mektebin kabul edebileceğinden fazla olur 
ise sınav yapılırdı. Mektebin öğretim şubesinden oluşturulan bir heyet tarafından 
hesap, hendese, cebir ve Türkçe derslerinden sınav soruları hazırlanırdı. Sınavda 
başarılı olup en iyi notu kazananlar sıraya alınarak mektebe kabul ediliyordu. Mektebe 
kayıt ve kabul edilenlerin isimleri eğitime başlanmadan en az bir hafta önce ilan 
olunurdu. Öğrencilerin, her sene eğitim döneminin başında yani Eylül ayında mühendis 
mektebine kayıt işlemleri tamamlanırdı. Eğitime başlanmasından itibaren iki hafta 
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boyunca haklı bir özrü olmaksızın mektebe devam etmeyenler uyarılarak kayıtları 
silinirdi. Mühendislik için altı sene eğitim aldıktan sonra sınavlarında başarılı olan 
öğrenciler tahsillerini tamamlıyorlardı. (Mühendis Mektebinin öğretim süreleri 7 ile 5 yıl 
arasında değişikliklere uğramıştı. 1932 ve 1938 seneleri arasında ise altı olarak kaldı.) 
Bunun ilk üç senesi hazırlık kısmıydı. Öğrenciler, dördüncü sınıfın başında bölümlere 
ayrılırlardı. Mektebe devam eden öğrenciler, mektebin uyguladığı bütün kanun ve 
talimatları öğrenmeyi ve bu kurallara uygun hareket etmeyi kabul ediyordu. Öğrenci, 
mektebin kanun, kural ve talimatları hakkında gelecekte yapılabilecek bütün değişiklik 
ve yeniliklere uymaya da mecburdu.  

Öğrenciler, mektebin birinci senesi sınavlara girmiş olmak şartıyla ikinci sınıfa kabul 
edilebilirdi. Bu sınavlara girmeyi arzu edenler, mektebe kabul olunanların isimlerinin 
ilan tarihinden itibaren yaklaşık kırk sekiz saat içinde mektep idaresine müracaat 
etmelilerdi. Öğrencilerin birinci sınıf sınavını üç hafta içinde vermeleri gerekiyordu. 
Eğitime başlandıktan sonra Darülfünundan mezun olanlar ile aynı derecede eğitim 
gördüklerine dair diploma ve diğer vesikalarını gösterenlerin, birinci ve ikinci sınıfı 
atlayarak üst sınıflara geçiş için yaptıkları müracaatlar hemen kabul edilmezdi. Ancak, 
eğitim encümeni kararıyla özel olarak sınavdan geçirildikten sonra üçüncü veya 
dördüncü seneye atlayabilirlerdi [10]. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde mühendislik ve mimarlık unvanı ile bu yetki ile ilgili 
ruhsatnameler, uzmanlık yönüyle ilgilenen vekâletler tarafından verilirdi. Yüksek 
mühendislik ve mimarlık eğitimi verilen mekteplerden alınan diplomalar, ruhsatname 
mahiyetini sahipti. Bu diplomalara sahip olan bütün mühendis ve mimarlara ayrıca bir 
ruhsatname verilmeyip diplomaları ait oldukları vekâletler tarafından tescil edilerek 
ellerine hüviyet varakası verilirdi. Diplomalarının kayıt işlemleri yapılan bütün mühendis 
ve mimarların diploma ve sicil numaraları ile isimleri bir hafta içinde vekâlet tarafından 
resmi gazete ile ilan edilirdi. Yol, demiryolu, su, liman, elektrik, makine, şehircilik ve 
sıhhiye mühendisliği ile tayyare ve inşaat mühendislerine yönelik tescil, inceleme ve 
sınav gibi bazı işlemler, Nafia Vekâletine; mimarlık ile ilgili olanlar, Maarif Vekâletine; 
maden, ziraat orman ve sanayi ile kimya mühendislerinin, İktisat vekâletine; deniz 
inşaatı mühendislerinin ise Müdafaa-i Milliye Vekâletine bağlı yüksek meslek 
mektepleri tarafından yapılırdı [11].  

3.1. Yüksek Mühendis Mektebi için Yapılan Yenilikler 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde mühendislere yardımcı olmaları için her 
sınıftan usta ve teknisyenlere de ihtiyaç duyulmuştu. Özellikle mesleki eğitimle ilgili 
okullara önem verilmeye başlanmıştı. Maarif Vekâleti tarafından Belçika’dan meslek 
okullarının tesisi hakkında bir uzman getirildi. Belçikalı uzmanın görüşleri 
doğrultusunda zanaat ve meslek mektepleri açılıyordu. İzmir’de kimya sanayi 
mektebinin planları hazırlanarak Mart ayından itibaren inşaata başlanmıştı. Bunun 
üzerine Darülfünun ve diğer meslek mektepleri içinde üç milyon liralık tahsisat 1928 
senesi bütçesine eklenerek bir yıl sonra inşaata başlandı. 

4 Şubat 1928 tarihinde ise Ankara’da Mühendis Mektebinin büyümesi ve gelişmesi 
amacıyla bir kongre düzenlendi. Nafia Vekili Behiç Efendi tarafından açılan kongrede 
mühendis mektebi için hazırlanan kanun layihası ve nizamnamesi ile bazı değişiklikler 
üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde ülkenin gelişmesi ve ilerlemesinde en 
büyük hizmeti yapan mühendis mektebinin bundan sonraki öğrencilerini ihtiyaçlara 
göre hazırlaması hakkında hazırlanan nizamnamenin esasları incelendi. Kongre 
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kararlarına göre; Mühendis Mektebi Politeknik adı, Yüksek Mühendis Mektebi olarak 
değiştirilmişti. Mühendis mektebi Yol ve demiryolları, Makine ve elektrik, Mimari ve 
inşaat şubelerine ayrılmıştı. Mimari ve inşaat şubesinde özellikle şehirciliğin bütün 
konularının eğitimi verilmeliydi. Mühendis Mektebinde devletin ihtiyaçları nazari 
dikkate alınarak bölümlerin açılmasına çalışılmıştı. Bu nedenle yol ve demiryolu, 
mimari ve inşaat şubeleri daha hızlı bir şekilde tesis ediliyordu. Makine ve elektrik 
öncelikle açılması gereken bölümler olduğu için hemen hazırlıklara başlanmıştı. Bu 
şubelerin açılmasına kadar kabiliyetli öğrencilerin bir aylık eğitim için Avrupa’ya 
gönderilmesine karar verilmişti [12]. 

Yüksek Mühendis Mektebi, şahsi hükme sahip olup ek bir bütçe ile idare edilmişti. 
Bütçesine Nafia vekilinin onaylamasıyla Nakil-i Mahsusat Kanunu ile ödemeler 
yapılırdı. Yüksek Mühendis Mektebinin; 

a. Doğrudan devlet gelirleri 

b. Maddi durumu iyi olan talebelerden alınacak ücretler 

c. Özel şahıs ile müesseselerden gelen yardım ve bağışlar 

d. Mal, gayrimenkul, kira, taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış bedelleri 

e. Laboratuvar, tecrübe hane ve matbaa ile 

f. Diğer bazı gelirleri bulunuyordu [13]. 

Kongrede mektebe bağımsızlık verilmesi durumu da ele alınmıştı. Mektebin idari, 
eğitim konularında yeterli olduğunu ancak mühendislerin yetiştirilmesi sırasında 
yapılan harcamalardan dolayı mali bir bağımsızlık verilmesi gerekiyordu. Memleketin 
imarına önem verebilecek fenni konular hakkında ihtisas sahibi yeterli miktarda 
mühendis bulunamadığı konuları açıklanmıştı. Mektebin muhtelif şubelere ayrılma 
zamanının çoktan gelmiş olduğu ve bundan dolayı da altı senelik eğitimin beş buçuk 
seneye indirilmesi teklif edilmişti. Eğitim süresinden ayrılan bir dönemin özellikle inşaat 
mevsimine tesadüf etmesi ile hem talebenin tahsil sonunda doğrudan doğruya iş 
başına sevkleri mümkün olabilir hem de yarım senelik fazla mesai dolayısıyla 
memleket bundan faydalanabilirdi [14]. 

Yüksek Mühendis Mektebinde maddi durumu iyi olan öğrencilerden alınacak ücretler 
ile laboratuvar, tecrübe hane ve matbaada muayene, tahlil ve basım gibi hizmetlerden 
dolayı alınacak ücretler Nafia Vekâleti tarafından kabul edilecek bir tarife ile belirlenirdi. 
Mühendis mektebinin bulunduğu binanın temeli ve ek binaları ile doğu taraflarında 
bulunan hazineye ait arsaların yüksek mühendis mektebine herhangi bir bedel, vergiye 
tabi olmaksızın devredilmesi ve satılmasından Maliye vekili sorumlu olmuştu. 
Mühendis Mektebine ait bütün menkul mallar dahi Yüksek Mühendis Mektebine 
devredilmişti. Yüksek Mühendis Mektebinin genel idaresi ise bir nizamname 
belirlenmişti. Bu kanun 1 Haziran 1928 tarihinden itibaren geçerli olmuştu. Ayrıca bu 
kanunun uygulanması, Maliye ve Nafia vekillerinin sorumluluğu altına verilmişti [14]. 
Yüksek Mühendis Mektebinin tamirat ve inşaatının tamamlanması için senelik ödeme 
miktarının kırk bin lirayı geçmemesine ve 1929, 1930 senelerinde ödenmek üzere de 
yetmiş beş bin liraya kadar yardım yapılmasına izin verilmişti [15].  

Yüksek Mühendis Mektebi, Nafia Vekaletine bağlı olmasına rağmen bir tür tüzel kişiliğe 
sahipti. Yüksek Mühendis mektebi bu tüzel kişiliğine dayanarak Nafia Vekaletinin 
isteklerini reddedebiliyordu. Yüksek Mühendis Mektebinin aldığı bazı kararlar da Nafia 
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Vekaletince tasvip edilmeyebilirdi. Buna son vermek için Nafia vekaleti yeni bir Yüksek 
Mühendis Mektebi Nizamnamesi (yönetmeliği) hazırladı. Bu yeni kanun ile mektep 
müdürünün tayini Bayındırlık Bakanlığına bırakılmıştı [16]. 

26 Eylül 1941 tarihinden itibaren Yüksek Mühendis Mektebinin adı “Yüksek Mühendis 
Okulu’na” çevrilerek Maarif Vekaletine Bağlandı. 20 Temmuz 1944 tarihinde ise 
Yüksek Mühendis Okulunun adı, İstanbul Teknik Üniversitesi olmuştu. Okulun Teknik 
Üniversite olmasından sonra öğrencilerin gerek girişleri gerekse eğitimlerinde yeniden 
düzenlemeler yapıldı [17]. 

Sonuçlar 

Avrupa’da demir, çelik sanayii teknolojik alanda meydana gelen hızlı gelişim ve buna 
bağlı olarak yaşanan değişimler pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de etkilerini 
göstermiştir. Avrupa’da başlayan bu değişimin etkisiyle, Osmanlı Devleti’nde 
geleneksel eğitim düzeninde ıslahatlar yapılmaya başlamıştır. Bu yenilik 
hareketlerinden en önemlisi modern teknik eğitimin verilebilmesi için 
mühendishanelerin açılmasıdır. Birçok ülkede olduğu gibi Türk mühendislik eğitimi de 
askeri amaçlı olarak başlamıştır. Daha sonra mühendisliğin her alanda zorunlu olduğu 
fark edildiğinden sivil mühendislik okulları açılmıştır. Osmanlı Devleti’nde 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun adıyla açılan okul, 1928 yılında Türkiye 
Cumhuriyetinde Yüksek Mühendis Mektebine dönüştürülmüştür. Mühendis mektebinin 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni bir 
nizamname hazırlanarak uygulamaya geçirilmiştir. Osmanlı Devleti zamanında eğitime 
başlayan Mühendishanelerin devamı niteliğinde olup, teknolojinin gelişmesi ve 
yeniliklerin yapılabilmesi için günümüzde görevlerini başarıyla yapan çok önemli 
mühendislik fakülteleri mevcuttur. Eğitim ve teknik gelişmelerle ön plana çıkan 
mühendislik fakülteleri ülkenin her alanında eleman yetiştirmektedir. Bunun sonucunda 
Avrupa’dan çok büyük paralar sarf edilerek karşılanan teknik ve bilimsel ihtiyaçlar artık 
ülkenin kendi mühendisleri tarafından üretilmeye başlanmıştır.  
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Abstract: Soybean is an important oilseed crop in Kazakhstan, but its production 
is often affected by soil-borne diseases. A replicated field experiment was 
established at Aktobe agricultural experimental station in Western Kazakhstan to 
identify and evaluate the prevalence of soil-borne diseases in 12 Eurasian soybean 
cultivars. Composite random samples were collected and analyzed for disease 
prevalence. The genetical analysis of the isolates from culture media from soybean 
root cuts infected by root rot, showed that the main biotic agent responsible of 
soybean root rot disease was Fusarium equiseti. Further studies are needed to 
determine the impact of  F. equiseti infection on physiological variables on soybean 
cultivars in the laboratory condition. 

 

Introduction 

Kazakhstan is an agrarian country with vast areas of land utilized for crop and animal 
production. Soybean is one of the important agronomic crops drawing greater attention 
in Kazakhstan, due to its increasing demand as an oilseed crop and animal feed to 
support food security (Makulbekova et al, 2017; Prodohl, 2010); however, continuous 
soybean mono-cropping is responsible for the wide-spread prevalence of soil-borne 
diseases.  

According to reports published by All-Russian Research Institute of Oilseeds, 
accelerated fusariosis is associated with soybean fields. The symptoms are the demise 
of the growing point, spotting of leaves, decay of beans and seeds, but the most 
common are root rot and tracheomycotic wilting of plants (Kurilova 2010). The most 
common species that causes soybean fusariosis are F. sporotrichiella (incidence 
40.5%), F. oxysporum (28.0%), and F. moniliforme (12.5%), respectively. Several 
studies reported that bean formation decreased by 62%, the seed number by 86.2%, 
the seed weight by 70.3%, and the weight of 1000 seeds by 16.3% (Kurilova 2010). 

The United States, Brazil, China, Argentina, India, Canada, Paraguay, Indonesia, Italy, 
and Bolivia produced 97.6% of the world's total soybean crop. Seedling diseases, 
Phytophthora root and stem rot, sudden death syndrome, Sclerotinia stem rot, and 
charcoal rot ranked in the top six most diseases that caused soybean yield loss ( Pratt 
et al, 1998, Koenning et al, 2010). 

It is reported that the causal agents of  soybean diseases are Phytophthora 
megasperma f. sp. glycinea (Kuan and Erwin, 1980), Phytophthora sojae (Roy KWm, 
1997, Jonh et al, 2010, Xiao et al, 2002), Rhisoctonia spp. (Zheng and Sinclair, 2000, 
Chang et al, 2018 ), Fusarium oxysporum f. sp. Adzuki, F. avenaceum, F. solani, 
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Macropholina phaseolina, and Pythium arrhenomanes (Al-Ani et al, 2012, Chang et al, 
2018 ). Among them, the F. avenaceum is most pathogenic species, followed by F. 
graminearum with respect to the pathogenicity of F. oxysporum, F. tricinctum, and F. 
graminearum (Zhang et al, 2019). Griffin (1990) reported that Pythium 
ultimum appeared to be the main component of a fungal complex associated with the 
early phase of the disease and a contributor to the late phase of the disease on cv. 
Essex soybean. Results of the random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis 
showed to differentiate F. solani isolates that causes soybean sudden death syndrome 
(Henry and Kirkpatrick, 1995; Roy KW, 1997; Achenbach et al,1996). 

 Several research studies reported that a mix of fungal or combination of fungal and 
bacterial isolates exerted positive effects for the control of root and stem rot diseases 
of soybean (John et al, 2010; Mishra et at, 2011; Al-Ani et al, 2012; Chang et al, 2018; 
Zhang et al, 2019). Likewise, other studies have shown that using selected 
actinomycetes and the fungus Hyphochytrium catenoides as biocontrol agents for 
Phytophthora root rot of soybean had increased root and shoot weights and reduced 
root rot severity ( Filonow et al,1985). Similarly, the fungus Trichoderma viride, can 
reduce the number of Macrophomina sclerotia and root rot incidence in soybean under 
acid soil conditions (Raguchander et al, 1998). Treating of soybean  seed and root 
colonization by Bacillus megaterium can reduce Rhizoctonia root rot of soybean 
(Zheng and Sinclair, 2000).  The Streptomyces isolates can significantly reduce root 
rot severity in alfalfa and soybean caused by P. medicaginis and P. sojae (Xiao et al, 
2002). 

Currently, plant phenotyping techniques are becoming important in plant biology and 
agricultural research for plant breeding and management practices to meet the food 
and energy security worldwide. The application of these approaches is severely limited 
by the availability of appropriate instrumentation and science-based information. To 
address these issues, Kuhlgert et al, (2016) have developed a low-cost, yet 
sophisticated open-source scientific instrument, MultispeQ, to collect high-quality field 
data. The MultispeQ provides both field and laboratory measurements of plant 
phenotypes (photosynthetic parameters—photosystem II quantum yield (ΦII), non-
photochemical exciton quenching (NPQ), photosystem II photoinhibition, light-driven 
proton translocation and thylakoid proton motive force, regulation of the chloroplast 
ATP synthase and potentially many others—and leaf chlorophyll and other pigments) 
and environmental conditions (light intensity and quality, temperature, humidity, 
CO2 levels, time and location).  

Using linear regression models based on MultispecQ, we were able to predict leaf 
ambient temperatures, leaf temperature differentials, photosynthetically active 
radiation, chlorophyll (LEF and NPQ) fractions, and relative chlorophyll contents 
associated with several cultivars of soybeans in Kazakhstan (Dutbayev et al, 2019). 
Our analysis showed that these variables can be predicted by using regression 
models, which were independent of each other. To determine the influence the root rot 
pathogens on soybeans, we hypothesized that the use predicted variables as 
determined by MultispecQ can be used as a rapid test for routine identification of the 
fungus on soybeans in Kazakhstan. The objective of our study was rapid determination 
of the causative agent of root rot of soybean and its effect on the physiology and yield 
of soybean lines in Western Kazakhstan. 
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Methods and Materials 

Current work was conducted on soybean experiment  at the Aktobe agricultural 
experimental station, Western Kazakhstan. Twelve exotic soybeans cultivars from 
Eurasian countries were studied for root rot disease at soybean maturity in late August 
2018. Soybean root pieces from plant cultures were collected randomly. For the 
production of the Fusarium fungus inoculum, the roots of soybean cultivars were 
disinfected by washing in 70% ethanol for 10 sec followed by 1% sodium hypochlorite 
solution for 3 min . After three rinses in sterile water, the roots were placed under 
aseptic conditions in petri-dishes containing 2% aqueous agar, sealed with paraffin 
film, and incubated at 24°C in the dark until the fungal mycelium is well expressed 
(Chumakov, 1974; Dhingra and Sinclair, 1995). Conidia of the fungus were used for 
DNA extraction. 

Pure cultures of the fungus Fusarium were obtained by repeated seeding of the original 
culture with four replications for a period of 7 to 9 days on potato dextrose agar (PDA). 
Then the mycelium was transferred to Chapek  plates with potato dextrose agar 
(Dhingra & Sinclair, 1995). The fungus  mycelium was isolated according to moist 
chamber method developed by the Kazakh Institute of Plant Protection and quarantine 
(Koishibayev, 2002; Koishibayev, 2018).  

Molecular identification of fungal isolates 

For molecular identification, 3 to 7 day old strains of fungi were used. Mycelium frozen 
at -20°C were ground with a pestle in a test tube with 1.5 ml of Eppendorff to a powder 
DNA was isolated from the resulting mass using the Plant/Fungi DNA Isolation Kit 
(Norgen Biotek Corporation, Ontario, Canada) according to the manufacturer’s 
protocol (Kogo et al, 2011).  The DNA concentration in the samples was determined 
using a QubitTM dsDNA HS Assay Kit fluorimeter (Life Technologies, Oregon, USA) 
on a dsDNA HS scale. The universal primers of the ITS-region of fungi: ITS1 (5,-
TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3,) and (5,-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3) was 
used. The amplification reaction mixture consisted of 12.5 μl Q5® Hot Start High-
Fidelity 2X Master Mix, 1.25 μl Forward primer (10 μM), 1.25 μl Reverse primer (10 
μM), 1.5 μl DNA and 8.5 water to a total 25 μl volume of the PCR mixture. 

The PCR was performed on an Eppendorf ProS amplifier (Hamburg, Germany) with 
the amplification mode: 94ºС - 30 sec; 55ºС - 1 min; 72ºС - 40 s - only 30 cycles; 72ºС 
- 10 min. The amplification results were observed on a 1.2% agarose gel. The PCR 
products were purified with CleanSweep ™ PCR Purification reagent (Applide 
Biosystems, USA). 

The sequencing reaction was performed using the BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit (Applide Biosystems, USA) according to the manufacturer's 
instructions [Applied Biosystems USA BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 
Protocol Applied Biosystems USA], followed by separation of fragments on an 
automated 3500 DNA genetic analyzer (Applide Biosystems, USA). Sequencing 
results were processed using the SeqA software (Applide Biosystems, USA). The 
nucleotide sequences of the ITS-region of the DNA of the fungi obtained were 
compared with the Gene Bank database (www.ncbi.nih.gov) using the BLAST 
program. Phylogenetic analysis was performed using the MEGA6 software. The 
alignment of nucleotide sequences was performed using the ClustalW algorithm. To 

http://www.ncbi.nih.gov/
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build phylogenetic trees, the Neiighbor-Joining (NJ) method of “uniting neighbors” was 
used. 

Results and Discussion 

The DNA concentration (Burton. 1968) was measured in ng / μl according to the 
indications of the Qubit 2.0 fluorimeter: 

  

Table 1. Concentration of DNA of isolated fungi 

 No  Sample Name Concentration in ng / μl 

1                                   №  1 110.0 

2        №  2                            118.0 

  

According to amplifications result with ITS primers, the PCR products of about 550 bp 
were obtained. 

 
  

Figure 1. PCR - product after DNA amplification with ITS – primers [Note: 1, 2 - the 
studied samples; M - Gene marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder] 

The obtained PCR product was purified using the ExS-Pure ™ Enzymatic PCR 
Cleanup Kit (Nijmegen, The Netherlands) according to the guidelines for use. Then, 
the concentration of the purified product was measured. 
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Table 2 - Concentration of the PCR product after purification 

No Sample Name Concentration in ng / μl 

1 №  1 71,2 

2 №  2 102,0 

 

The resulting product was amplified using a BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing 
Kit (Applide Biosystems, USA). After the sequencing reaction, a second purification of 
the PCR product was performed using the BigDye XTerminator Purification Kit 
purification sequencing kit and loaded into the ABI 3500 genetic analyzer for capillary 
cutting. 

 

Figure 2. Electropherogram of capillary electrophoresis during the sequencing of fungi. 

As can be seen from the Foregram, the clarity and purity of the peaks indicated the 
good quality of the analysis and the absence of cross-contamination of the cultures. 
As a result of the analysis, the nucleotide sequence of the ITS - region of the studied 
samples was obtained. The obtained data were compared with the data from the NCBI 
International database. A phylogenetic tree was constructed with the closely related 
strains allowing for the taxonomic identification of the strains under study. 

The nucleotide sequence of sample No. 1: 

TACCTATACGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCGCCCTGTAAAAAGGGACGGCC
CGCCCGAGGACCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTAAAACAAACAAA
TAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCA
GCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTG
AACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCAT
TTCAACCCTCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGTAACCCGCGTTCCCCA
AATCGATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAATCATACACCTCGTT
ACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCGTAAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTC
GGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCAT 
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Figure 3. Phylogenetic tree sample number 1. 

 

Taxonomic identification of strain 1 shown that the closest related strain was isolate 
MK562068 Fusarium equiseti 09. The degree of homology was 100%, which makes it 
possible to assign the studied strain to this species. 

The nucleotide sequence of sample No. 2: 

TACCTATACGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCGCCCTGTAAAAAGGGACGGCC
CGCCCGAGGACCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTAAAACAAACAAA
TAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCA
GCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTG
AACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCAT
TTCAACCCTCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGTAACCCGCGTTCCCCA
AATCGATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAATCATACACCTCGTT
ACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCGTAAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTC
GGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCAT 

 
Figure 4. Phylogenetic tree sample number 2. 

 

Taxonomic identification of strain 2 have shown that the closest related strain is isolate 
MK562068 Fusarium equiseti 09. The degree of homology was 100%, which makes it 
possible to assign the studied strain to this species. 

Conclusions 

With our research on the identification of pathogenicity, we were able to isolate fungi 
belongs of the genus Fusarium from the infected roots of the 12 selected soybean 
varieties. By sequencing the ITS-region of the fungi, it was possible to identify strains 
1 and 2, which belong to the species Fusarium equiseti. The presence of such a 
species as Fusarium chlamidosporum was also detected in small concentrations. By 
using the current results, we want to continue our study to evaluate the influence of F. 
equiseti infection on the most important physiological parameters of soybeans. 
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Özet: Yakın zamanlarda anti-bakteriyel etki incelemeleri çalışmalarına sıklıkla 
rastlanmaktadır. Özellikle bitki ve bitki türevlerine doğal içerikli kaynak olarak ilgi 
duyulduğu hem yazılı hem de görsel medyanın da önemli bir konusu olmuştur. 
“Acaba bu kaynaklar antibakteriyel etki gösteriyor mu?” düşüncesinden hareketle 
birçok bitki ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bazı bitkilerde sonuçlar pozitif sonuç 
verirken, bazılarında da beklenen etkilere rastlanmamıştır. Bazı bitkilerde 
antioksidan özelliklere rastlanması ise çalışma alanını geliştiren teşebbüsler 
olmuştur. Bitkilerin tedavi edici etkisi donanımlı laboratuarların kurulmasından 
sonra akademik düzeyde incelenmekte ve bilimsel sonuçlar çeşitli makalelerle 
insanlara duyurulmaktadır. Özellikle antibiyotik direnç gelişimi neticesinde alternatif 
antibakteriyel madde arayışları önemini muhafaza etmiştir. 

Bu çalışmada, ceviz ve fındık zarının antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Atık olarak değerlendirilen bu kısımların Bacillus subtilis, 
Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylacoccus aureus ve Escherichia coli bakteri suşlarına karşı etkinliği 
denenmiş ve elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 

Sonuç olarak atık konumundaki ceviz ve fındık zarının antibakteriyel etkisi farklı 
zonlarda tespit edilmiştir. Özellikle cevizin yaygın enfeksiyon etkeni bakterilere 
karşı gösterdiği etki dikkat çekici düzeyde olmaktadır. Fındıkta ise bu değer daha 
az olmakla birlikte göz ardı edilmeyecek düzeydedir. Dünyada en fazla fındık üreten 
ülke olarak bu sonuç daha da önem kazanmaktadır. Hem gram (-) hem de gram 
(+) bakterilere karşı yaygın etkinin görülmesi şaşırtıcı olarak değerlendirmektedir. 
Bu atıkların kullanılabilir ürün haline dönüştürülmesi ayrı bir araştırma konusu 
olarak gündeme gelecektir.  

 

1.Giriş 

Antimikrobiyal kavramı hayatımıza 1930'lu yıllarda girmiş ve her yeni antimikrobiyal 
bileşiğin kullanımının devamında antimikrobiyal direnç gelişimi söz konusu olmuştur 
(Levy, 1982). Antimikrobiyal direnç gelişen ürünlerin etkisi azalacağından alternatif 
antimikrobiyal madde arayışları devam etmektedir. Hurma, üzüm çekirdeği, kabak 
çekirdeği, alıç, pelin otu gibi günlük yaşantımızda da tükettiğimiz zengin protein 
kaynaklarının antimikrobiyal yönden araştırmaları yapılmıştır (Goncagül vd. 2010). 

Bitkiler, otlar, baharatlar gibi doğal önleyici içerikleri olan doğal antibakteriyal ürünlere 
artan bir ilgi vardır ve bu besinler karakteristik tatlarının yanı sıra antimikrobiyal 
aktiviteleri olduğu kadar antioksidan aktivite de gösterirler (Smid and Gorris 1999). Bu 
nedenle doğal antimikrobiyal ürün arayışları gündemdeki yerini korumaktadır. 
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Özellikle günümüzde antimikrobiyal bileşiklerin uzun süreli kullanımında antimikrobiyal 
direnç gelişimi kaçınılmazdır. Bu nedenle son yıllarda alternatif antimikrobiyal madde 
arayışlarına bir yönelme söz konusudur.  

Bu çalışmalar dışında, bazı bitkilerin reçineleri de antimikrobiyal bakımdan 
incelenmiştir. Bitkiler reçineleri kendilerini korumak amacıyla salgılarlar. Bu korumada 
antibakteriyal maddeler, mikroorganizmalar ve mantarlar başlıca korunma etkenleridir. 
Reçinelerin kimyasal bileşimlerinde oldukça fazla sayıda kimyasal içerik 
bulunabileceği gibi esansiyel yağlar da yapıda mümkün olabilir (Bağcı ve Dığrak, 
1997).  

Özellikle çam ağaçlarından üretilen, kağıt endüstrisi yan ürünü olarak elde edilen ve 
terebentin, kolofan, katran, zift ve reçineden meydana gelen kimyasal madde grubuna 
naval stores, özellikle çam reçinesine ise oleoresin adı verilir (Öz vd., 2012). 

Arkeolojik materyaller üzerinde kullanılan ağaç ve otsu bitkilerden elde edilen doğal 
reçinelerin mantar, böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemediği tespit 
edilmiştir. 2000-4000 yıllık eski Mısır mumyalarında reçinelerin koruyucu kimyasal 
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir (Göktaş vd., 2006). 

Antibiyotik, bitkisel ya da hayvansal organizmalarca çıkarılan, özellikle küf 
mantarlarında bol bulunan, yapay olarak da elde edilen, birçok mikrop türüne karşı 
kullanılan penisilin, streptomisin, teramisin gibi maddelerin ortak adıdır. 

Son yıllardaki bilimsel çalışmalardan da anlaşılacağı gibi gereksiz antibiyotik kullanımı 
durumunda vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalmaya başladığını, 
bağışıklık sisteminin zayıfladığını, birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini hatta vücutta 
bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu ölümcül tabloya bile neden 
olabildiğini ortaya koymaktadır. 

Nezle ve grip gibi hastalıkların yoğun olarak görüldüğü bugünlerde en iyisi hasta 
olmadan önlem almak ve bunun için de doğanın şifalı besinlerine soframızda yer 
vererek bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Sarımsak, soğan, Kefir, Ispanak, Turp, 
Brokoli, Zencefil gibi bitkilerde doğal antibiyotik bulunmaktadır. Ancak bizim üzerinde 
durduğumuz fındık ve ceviz iç zarının antibateriyal durumudur. 

Fındık, çok amaçlı bir tarımsal üründür. Sanayi ve araştırmacılar anlamına gelen bir 
bütün tüm yan ürünlerin kullanımına odaklanmıştır. Türkiye bugüne kadar dünyanın en 
büyük fındık üreticisidir. Dünya çapında üretim yapmaktadır.  (Anıl, 2007). Gıda’dan 
yayınlanan en son istatistikler ve Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü 2012 yılı Türkiye’de 
yıllık 660.000 ton üretim en büyük İtalya'nın takip ettiği fındık üreticisi ABD’de 85.232’lik 
üretim miktarları ve Yılda 30.000 ton / yıl (Fao stat, 2014). 

Fındık zarı ince kahverengi fındık taneleri saran perisperm tabakadır. Fındığın 
kavrulması işlemi sonucunda sonra yan ürün olarak elde dilir. Antioksidan ve diyet lifi 
özelliği vardır. (Özdemir ve diğ, 2014). Yüksek doğal antioksidan içeriği mevcuttur. 
Potansiyel olarak diyet olarak kullanılabilir.       

Bu çalışmada amacımız fındık ve ceviz iç zarlarının antioksidan özelliklerini var olup 
olmadığını araştırmak ve var ise doğal olması ve Türkiye’de çok bulunması nedeniyle 
uygulama alanını varlığını araştırmaktır. 
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2.Materyal ve Metot 

Bu çalışmada Bacillus subtilis (ATCC-11774), Bacillus cereus (ATCC-11778), 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27853),  Klebsiella   pneumoniae   (ATCC-4352), 
Staphylococcus aureus (ATCC-6538) ve Escherichia   coli   (ATCC-25922) standart 
suşları kullanılmıştır. 

Agar kuyucuk yöntemine göre hazırlanmış (Perez et al, 1990) bakteri numuneleri steril 
petri kaplarında Mueller Hinton Agar içerisinde 12 saat kuluçkaya bırakılmış ve 
bakterilerin üremesi sağlanmıştır. Diğer yandan fındık kabuğunun iç kısmındaki 
kahverengi içerik kazımak suretiyle toz halinde elde edildi (Numune 1). Farklı bir 
numune olarak cevizin iç kısmını çevreleyen zarımsı içerik toz haline getirildi (Numune 
2). Bu içerikten elde edilen 1 gramlık örnekler 5 ml DMSO içerisinde ısı yardımı ile 
çözülmüş ve daha sonra soğumaya bırakılmıştır.  Açılan kuyucuklara  fındık/ceviz 
numunelerinden  50  mikrogram  aktarılarak  12  saat  sonra  oluşan  zon çapları tespit 
edilmiştir. 

3. Bulgular 

Tablo 1 Fındık ve Ceviz Ekstrelerinin Antibakteriyal İnceleme Sonuçları 
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 Fındık-ekstresi 18 mm 14 mm 13 mm 14 mm 14 mm 17 mm 

 Ceviz-ekstresi 24 mm 17 mm 21 mm 23 mm 24 mm 21 mm 

Sonuçlar inhibisyon zonunun çapı açısından yorumlanmış: (–): <5.5 mm; (+): 5.5–10 
mm; (++): 11–16 mm; (+++): ≥17 mm (Demirbaş at all, 2004; Perez et al, 1990). 

4. Sonuçlar  

Kullanılan fındık ve ceviz ekstrelerinin 12 saatlik inkübasyon sonucunda Bacillus 
subtilis suşuna karşı etkinlikleri değerlendirildiğinde fındık ekstresi için 18 mm, ceviz 
ekstresi için 24 mm zon çapı elde edilmiştir. Literatürlere göre her iki değer de üst 
düzey etkinlik gözlemlenmiştir. Özellikle doğal ürün olarak düşünüldüğünde her iki 
numunenin de doğal bir antibiyotik eşdeğeri olduğu sonucuna varılmaktadır. Ceviz 
numunelerinin daha etkili olduğu sonucu da elde edilmiştir (Perez et al, 1990). 

Sporlu bir bakteri olan Bacillus cereus suşlarında ise görüntü daha farklı 
seyretmektedir. Başlangıçta yoğun olan bakteriler 12 saat sonra seyrekleşmeye 
başlamış ve petri kabında nadir bakteri örneklerine rastlanmıştır. Bu ortamda fındık için 
14mm ve ceviz için 17 mm zon elde edilmiştir. Bu değer fındık için orta düzeyde, ceviz 
için üst düzey etkinlik olarak algılanmalıdır. Ceviz numunesinin daha etkili olduğu 
açıkça görülmektedir (Perez et al, 1990).  

Yaygın bir enfeksiyon etkeni olarak dikkat çeken Staphylacoccus aureus suşuna karşı 
fındık için 14mm, ceviz için 24 mm zon çapı elde edilmiştir. Bu değer fındıkta orta 
düzeyde, cevizde üst düzeyde etki olarak dikkat çekmektedir. Ceviz örneğinin daha 
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yüksek düzeyde etki gösterdiği araştırmanın doğal sonucu olarak elde edilmiştir (Perez 
et al, 1990). 

Yaygın hastalıklara sebep olan ve özellikle hastane enfeksiyonu etkeni olan 
Pseudomonas aeruginosa suşunda ise fındık için 13mm, ceviz için 21 mm zon çapı 
elde edilmiştir. Bu değerler fındık için orta düzeyde etki ve ceviz için üst düzey etki 
olarak değerlendirilmektedir. Ceviz numunesinin daha etkili olduğu sonucu da tali 
sonuç olarak elde edilmiştir (Perez et al, 1990). 

Özellikle akciğer iltihaplanmalarına neden olan Klebsiella pneumoniae suşunda ise 
fındık için 14mm ve ceviz için 23 mm zon çapı elde edilmiştir. Bu değer fındık için orta 
düzey ve ceviz için üst düzey etki olarak değerlendirilmiştir.  Ceviz için elde edilen 
değer daha etkili olarak değerlendirilmektedir (Perez et al, 1990). 

Bağırsak enfeksiyonlarının etkeni olan Escherichia coli suşlarına karşı da benzer bir 
sonuç elde edilmiştir. Bu bakteriye karşı hem fındık (17 mm) hem de ceviz (21 mm) 
numunesi üst düzey etki göstermektedir. Yine ceviz numunesinin daha etkili olduğu 
açıkça görülmektedir. 

Bu çalışmada, ticari bir öneme sahip olmayan atık konumundaki fındık ve ceviz 
numunelerinin tıbbi amaçlı kullanımı gündeme gelmiştir. Özellikle yan etkisi olmayan 
antibiyotik eşdeğeri maddelerin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle elde edilen zon 
çapları ve antibakteriyal etki önemli düzeyde bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Aynı 
zamanda alternatif tıp uygulamaları için de bir ufuk niteliğinde olduğundan önemli bir 
çalışma olarak algılanmalıdır. 
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Abstract: Caper, Capparis spinosa L., a member of the Capparidaceae family, is 
a taxonomically complex species with many different forms known for their 
medicinal and aromatic properties. Due to its physical and chemical properties, its 
potential in agriculture is quite large. The taxonomic diversity and genetic variation 
that the caper possesses suggest a potential that exists in the breeding efforts. 
However, the genetic and chromosomal characteristics of this genetic diversity are 
extremely limited. The aim of this study is to determine the caper genome and 
chromosome structure using flow cytometry, restriction enzyme digestion and 
chromosome analyses.  Here we will present our preliminary results of genome 
size, major repetitive DNA fractions, karyotype features for a better understanding 
of caper genome and chromosome structure.  

Keywords: Capparis spinosa, chromosome, genome, karyotype 

 

1. Introduction 

Caper, Capparis spinosa L., a member of the Capparaceae family, is a taxonomically 
complex species with many different forms known for their medicinal and aromatic 
properties. Biological studies have revealed significant anti-diabetic, anti-sclerotic, 
anti-microbial, anti-oxidative, anti-inflammatory, immunomodulatory and antiviral 
activity, providing support for ancient uses (Akgül et al., 1999; Tlili, et.al, 2011; Jiang, 
et.al., 2007). Due to its physical and chemical properties, its potential in agriculture is 
quite large (Bilgin 2004). The taxonomic diversity and genetic variation that the caper 
possesses suggest a potential that exists in the breeding efforts.  

2. Material and Methods 

In this study, the caper plant which naturally growing in Turkey was used for genomic 
DNA isolation, for flow cytometry and for cytological studies. For chromosome 
preparation caper root tips maturated with pectinase and cellulase enzyme mixture, 
around 40-60 min. Caper leaves was used for flow cytometry analyses and genomic 
DNA isolations with CTAB metod. 

2.1 Measurement of genome size in caper 

Measurement of genome size in caper was performed by Sysmex/Partec CyFlow 
Space flow cytometer. For this, the young leaves of the capers plant are torn in Petri 
dishes using a blade with a sharp edge in a 500 µl extraction buffer solution. The 
prepared sample was filtered through a filter with a hole diameter of 30 μm into a test 
tube and ad propidium iodine (PI; 50µg/ml) and RNase (50µg/ml). After adding staining 
buffer, wait at least for 5 minutes in the dark. The measurements were carried out two 
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times on different days in six replications as follows. Cephalaria syriaca was taken as 
a reference for plant genome size determination. 

Caper genom size was calculated by following formula: 

 

 

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛𝑚𝑒𝑎𝑛
 x
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚

𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚
= 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 

 

 

2.2 Genomic DNA isolation 

Genomic DNA was isolated from the young leaves of the plant using the standard 
CTAB method according to the protocol described in Xin and Chen (2006). 

2.3 Enzyme digestion 

The high molecular weight genomic DNA solution was fragmented and tested using 
4-6 base cutter of restriction enzymes (Table 1). 

The restriction enzyme reaction solution contains 15 μl (20 μg) of genomic DNA, 5 μl 
of a specific buffer solution of the restriction enzyme, 3 μl (6u) of the restriction 
enzyme, and 27 μl of distilled water and a final volume is 50 μl. 

This reaction solution was incubated to 37 °C in a waterbath overnight. Genomic 
DNA cut with restriction enzymes was loaded on a 0.8% agarose gel for 150 min at 
30 V. 

 
Table 1. Restriction enzymes used for genomic DNA digestion.  The specific 

nucleotide cutting sites, recognition sizes, enzyme units, and buffers are 
shown.  

 

Enzymes Cutting Region Bp Units/µl Buffers 

BamH I G/GATCC 6bp 10U BamH I 

EcoR I G/AATTC 6bp 10U EcoR I 

Hind III A/AGCTT 6bp 10U R 

Dra I TTT/AAA 6bp 10U Tango 

Kpn I GGTAC/C 6bp 10U B+BSA 

Taq I T/CGA 4bp 10U Taq I 
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Apa I GGGCC/C 6bp 10U Y+BSA 

BsuR I (Hae III) GG/CC 4bp 10U R 

Eco32 I (EcoRV) GAT/ATC 6pb 10U R 

Mva CC/WGG 5bp 10U R 

Sma I CCC/GGG 6bp 10U Tango 

Msp I C/CGG 4bp 20U B 

Hpa II C/CGG 4bp 10U B 

Sau3A I (Bsp143 I) /GATC 4bp 10U Bsp143 I 

Mbo I /GATC 4bp 10U Tango 

 

 

3. Results 

3.1. Measurement of genome size in caper using flow cytometry  

According to the results of flow cytometry, it was found that caper is a diploid plant and 
has a genome size of 700 Mbp. 

 

Figure 3.1. Flow cytometric analysis of the DNA content of the nucleus in young leaves 
of Capparis spinosa.  
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Figure 3.2 Calculation of caper genom size (Mbp) 

 

354

93.67
𝑥
2666

𝑋
= 705.96   ;   

354

90.51
𝑥
2666

𝑋
= 682.14 ;   

354

97.13
𝑥
2666

𝑋
= 731.42 

   

A mean of three measurements was used for the calculation.  As a result, the caper 
genome size was determined to be 706.84 Mbp. 

3.2. Restriction enzyme digestion of caper genomic DNA 

The genomic DNA obtained by isolation was cut with different restriction enzymes 
(Figure 3.3). According to the results obtained after enzymatic cutting, the enzymes 
are divided into groups. Specifically, enzymes split into high molecular weight genomic 
DNA are EcoR1, Eco321, SmaI, BamHI and ApaI; enzymes that are divided genomic 
DNA into smaller molecular weights are Kpa, MspI, Sau3AI, MboI; and the enzymes 
equally divided genomic DNA are DraI, BsuRI and HpaII. 

             

Figure 3.3 Agarose gel pictures of caper genomic DNA cut with restriction enzymes 

 

3.3. Analysis of somatic metaphase chromosomes in caper 

We determined the number of chromosomes in capers: 2n = 2x = 38. Our results are 
consistent with previous conclusions of authors such as, Kamari (1996), Al-Turki 
(2000), Weiss (2002) and Gintzburger (2003). 

4. Conclusion 

In an effort to characterize the genome of caper, we systematically analyzed genome 
and chromosomes properties using flow cytometry, restriction enzyme digestion and 
somatic chromosome analysis.  We determined the genome size of caper.  Our results 
showed there are several major repetitive elements that is possible to clone and 
sequence. Also we determined the somatic metaphase chromosome number with at 
least two major heterochromatic loci as shown with heavily stained.    
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Özet: Tüm ökaryotlarda yapısal ve işlevsel olarak korunmuş bulunan sentromer, 
kromozomun doğru bir şekilde dağılımında önemlidir.  Ökaryot sentromerlerinde 
sentromere özgü histon H3 (CENH3) proteini işlevsel özelliği sağlamada bir işaret 
olarak kabul edilmektedir. Birçok farklı organizmada ayrıntılı olarak tanımlanan 
CENH3 geninin türe özgünlüğü ve yüksek derecede değişken özellikleri ön plana 
çıkmaktadır. CenH3 proteininin sentromerler üzerindeki önemi düşünüldüğünde, 
kültür formu ve yabani tüm soya türlerini temsil eden CenH3 geninin moleküler 
yapısının kapsamlı incelenmesi ihtiyacı vardır.  Bu çalışmada soya ve yabani soya 
türlerinde total RNA izolasyonu, ters transkiptaz yardımıyla cDNA sentezi, gene 
özel primerlerle PCR çoğaltılması, fragmentlerin klonlanması ve dizilemesi 
yapılmıştır.  Bu bildiri de CENH3 protein dizi bilgisinin biyoinformatik yöntemlerle 
karşılaştırmalı analizi yapılarak türlerarası benzerlik ve farklılıkları paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Glycine, CENH3, sentromer, PCR, cDNA 

 

1. Giriş 

Ökaryotik canlılarda bulunan sentromer, mayoz ve mitoz bölünmede kromozomun 
kontrollü olarak ayrışmasında önemli rol oynamaktadır. Sentromerlerin kromozomlar 
üzerinde kurulumu, sentromere özgü histon H3 (CenH3) aracılığıyla belirlenmektedir 
(Henikoff vd.2001; ). Türlerarasında, CenH3 geninde N terminal uç bölgesi dışında 
kalan bölgeler korunmuş bölgelerdir (Talbert vd., 2004; Tek vd., 2011). Birçok farklı 
organizmada CenH3 ayrıntılı olarak tanımlanmıştır ve genin türe özgünlüğü ve yüksek 
derecede olan değişken özellikleri ortaya çıkarılmıştır (Malik ve Henikoff, 2009). 
CenH3’nin sentromer üzerindeki önemi düşünüldüğünde, kültüre alınmış ve yabani 
Glycine soya türlerinin CenH3 geninin moleküler yapısının ayrıntılı olarak incelenmeye 
ihtiyacı vardır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla farklı yabani soya formlarının CenH3 geni 
cDNA olarak dizilenecek ve genler arasındaki filogenetik ilişki belirlenmeye 
çalışılacaktır.  

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada kültür formu Glycine max (2n=2x=40) ve yabani soya türleri uygun 
koşullarda yetiştirilerek taze yaprak elde edilmiştir. RNaesy RNA izolasyonu kiti 
kullanılarak taze yapraklardan tek iplikli RNA izolasyonu yapılmıştır. GmCENH3 
protein dizisi referans alınarak primer sentezi yapılmıştır (Tek vd.,2010). Sentezlenen 
primerler ve SMART 5’ RACE cDNA sentez kiti kullanılarak mRNA'dan cDNA 
sentezlenmiştir. Tek iplikli cDNA, PCR reaksiyonu ile çoğaltılarak pGEM-t Easy 
vektörüne aktarılmıştır. XLN Blue Escherichia coli elektrokompotent hücreye 
transforme edilmiştir. Elde edilen kolonilerden plazmit izolasyonu yapılarak pozitif 
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koloniler seçilmiştir ve dizilemeye gönderilmiştir. Elde edilen dizilerin biyoinformatik 
analizi yapılmıştır.  

3. Bulgular 

Dizi analizi sonucunda elde edilen CENH3 dizileri UGENE programı kullanılarak 
pGEM-T easy vektör dizileri üzerinde bulunan M13 R/M13 F primer dizileri 
uzaklaştırılmıştır. CENH3 proteininin 5’ uç kısmı başa gelecek şekilde tüm diziler 
düzenlenmiştir. Analiz için Geneious Pro v. 4 ClustalW biyoinformatik yazılımı 
kullanılmıştır.  Her bir dizi NCBI Blast programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan 
biyoinformatik analiz sonucunda tüm yabani türlerin GmCENH3 protein dizisi ile 
benzerlik oranı tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Glycine max, Arabidapsis thaliana CENH3 ve kanonikal histon H3 protein 
kıyaslaması ((AtH3.1, NM_113651), (AtH3.2, NM_001085048), (HTR12 AF465800), 

(GmCENH3, FK014964)) 

 

 

Şekil 2. Yabani soya türlerinden çoklu protein kıyaslamasına örnek 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışma sonucu kültüre alınmış Glycine max türüne en yakın yabani türünün 
Glycine soja olduğu teyit edilmiştir. Toplu protein hizalaması sonucu benzerlik oranının 
% 92.7 bulunması soya ve yabanilerinde CENH3 geninin evrimsel olarak korunmuş 
olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, yabani soya türlerinde işlevsel sentromerik 
bölgede bulunan CENH3, DNA ve protein özellikleri bakımından tanımlanmasıyla, 
baklagil bitkilerinin sentromer bölgelerinin evrimsel dinamikleri aydınlatılabilecektir. 
Ayrıca elde edilen dizi bilgileri ile bu türler arasındaki filogenetik analiz ve evrimsel 
korunmuşluk tespit edilebilecektir. 

Teşekkür 

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1180670 kodlu 1002 Hızlı 
Destek Projesi ile desteklenmektedir. 
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 Abstract: Role of agricultural non-governmental organizations (NGOs) informing 
and creating awareness to farmers was analysed through a study conducted in 
WOFAN(WOMEN FARMERS ADVANCEMENT NETWORK) Kano State Chapter. 
Major WOFAN programmes are agricultural programmes, health programmes, 
human resource development programmes, community development and industrial 
and trade programmes. Majority of the beneficiaries are from rural areas. The 
objectives of the study are firstly, to find out the roles of WOFAN in creating 
awareness to farmers, to find out the activities of WOFAN, to identify the challenges 
confronting WOFAN. The overall analysis of the article reveals that WOFAN are 
very prominent in effective implementation of charity programmes towards helping 
rural people through the third party activities in education, health, agriculture, 
community development, energy, environment, and waste, moral upbringing, youth 
empowerment and poverty alleviation.  

Keywords: Communıty, Empowerment, Human Resource, NGO, WOFAN 

  

Agricultural Non-Governmental Organizations, Meaning, Examples And 
Activities  

A non-governmental organization (NGO) is a not-for-profit organization that is 
independent from states and international governmental organizations. They are 
usually funded by donations but some avoid formal funding altogether and are run 
primarily by volunteers. NGOs are highly diverse groups of organizations engaged in 
a wide range of activities, and take different forms in different parts of the world. Some 
may have charitable status, while others may be registered for tax exemption based 
on recognition of social purposes. Others may be fronts for political, religious, or other 
interests. Examples include: 

Role of NGO’s In Informing Farmers 

The essence of non-governmental organizations remains the same: to provide basic 
services to those who need them. Many NGOs have demonstrated an ability to reach 
poor people, work in Inaccessible areas, innovate, or in other ways achieve things 
better than by official agencies. Many NGOs have close links with poor communities 
(Farmers) some are membership organizations of poor or vulnerable people; others 
are skilled at participatory approaches. Their resources are largely additional; they 
complement the development effort of others, and they can help to make the 
development process more accountable, transparent and participatory. They not only 
"fill in the gaps" but they also act as a response to failures in the public and private 
sectors in providing basic services.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Mirroring the support given to Agric NGOs, official funding of Agric NGOs has taken 
two forms: the funding of initiatives to help the farmers, and the utilization of the 
services to help donors achieve their own aid objectives. Donor funding of the farmers 
has received a mixed reception from recipient governments.  

Awareness Campaigns by Agricultural Non-Governmental Organization   

Agric NGO’s involves the application of scientific research and new knowledge to 
agricultural practices through farmers education. The field of 'extension' now 
encompasses a wider range of communication and learning activities organized for 
rural people by educators from different disciplines, including agriculture, agricultural 
marketing, health, and business studies. 

Statement of The Problem 

Nigerian agriculture is confronted with many problems which ranged from low yield to 
low productivity and inadequate facilities among others.  

Such problems include problems of providing adequate extension  services, 
agricultural inputs, storage facilities, agricultural credit, marketing information and 
efficient marketing arrangement, infrastructures such as feeder roads efficient power 
supply and institutional reforms where  necessary.  

Concept of NGO’s  

A non-governmental organization (NGO) is a not-for-profit organization that is 
independent from states and international governmental organizations. They are 
usually funded by donations but some avoid formal funding altogether and are run 
primarily by volunteers. NGOs are highly diverse groups of organizations engaged in 
a wide range of activities, and take different forms in different parts of the world. Some 
may have charitable status, while others may be registered for tax exemption based 
on recognition of social purposes. Others may be fronts for political, religious, or other 
interests. 

NGOs are difficult to define, and the term 'NGO' is not always used consistently. In 
some countries the term NGO is applied to an organization that in another country 
would be called an NPO (nonprofit organization), and vice versa. There are many 
different classifications of NGO in use. The most common focus is on "orientation" and 
"level of operation". An NGO's orientation refers to the type of activities it takes on. 
These activities might include human rights, environmental, improving health, or 
development work. An NGO's level of operation indicates the scale at which an 
organization works, such as local, regional, national, or international. 

The term "non-governmental organization" was first coined in 1945, when the United 
Nations (UN) was created. The UN, itself an intergovernmental organization, made it 
possible for certain approved specialized international non-state agencies — i.e., non-
governmental organizations — to be awarded observer status at its assemblies and 
some of its meetings. Later the term became used more widely. Today, according to 
the UN, any kind of private organization that is independent from government control 
can be termed an "NGO", provided it is not-for-profit, non-prevention, but not simply 
an opposition political party. One characteristic these diverse organizations share is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural
https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization
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that their non-profit status means they are not hindered by short-term financial 
objectives. Accordingly, they are able to devote themselves to issues which occur 
across longer time horizons, such as climate change, malaria prevention, or a global 
ban on landmines. Public surveys reveal that NGOs often enjoy a high degree of public 
trust, which can make them a useful – but not always sufficient – proxy for the concerns 
of society and stakeholders.  

 Activities of NGO’s  

There are numerous classifications of NGOs. The typology the World Bank uses 
divides them into Operational and Advocacy. 

Generally, NGO's act as implementers, catalysts and partners. Firstly, NGO's act as 
implementers in that they mobilize resources in order to provide goods and services to 
people who are suffering due to a man-made disaster or a natural disaster. Secondly, 
NGO's act as catalysts in that they drive change. They have the ability to 'inspire, 
facilitate or contribute to improved thinking and action to promote change'. Lastly, 
NGO's often act as partners alongside other organizations in order to tackle problems 
and address human needs more effectively.[14] 

NGOs vary in their methods. Some act primarily as lobbyists, while others primarily 
conduct programs and activities. For instance, an NGO such as Oxfam, concerned 
with poverty alleviation, might provide needy people with the equipment and skills to 
find food and clean drinking water, whereas an NGO like the FFDA helps through 
investigation and documentation of human rightsviolations and provides legal 
assistance to victims of human rights abuses. Others, such as Afghanistan Information 
Management Services, provide specialized technical products and services to support 
development activities implemented on the ground by other organizations. 

 Operational 

Operational NGOs seek to "achieve small-scale change directly through projects". 
They mobilize financial resources, materials, and volunteers to create localized 
programs. They hold large-scale fundraising events and may apply to governments 
and organizations for grants or contracts to raise money for projects. They often 
operate in a hierarchical structure; a main headquarters being staffed by professionals 
who plan projects, create budgets, keep accounts, and report and communicate with 
operational fieldworkers who work directly on projects. Operational NGOs deal with a 
wide range of issues, but are most often associated with the delivery of services or 
environmental issues, emergency relief, and public welfare. Operational NGOs can be 
further categorized by the division into relief-oriented versus development-oriented 
organizations; according to whether they stress service delivery or participation; 
whether they are religious or secular; and whether they are more public-or private-
oriented. Although operational NGOs can be community-based, many are national or 
international. The defining activity of operational NGOs is the implementation of 
projects.  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization#cite_note-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxfam
https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_water
https://en.wikipedia.org/wiki/FFDA
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan_Information_Management_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan_Information_Management_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising
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 Campaigning 

Campaigning NGOs seek to "achieve large-scale change promoted indirectly through 
influence of the political system". Campaigning NGOs need an efficient and effective 
group of professional members who are able to keep supporters informed, and 
motivated. They must plan and host demonstrations and events that will keep their 
cause in the media. They must maintain a large informed network of supporters who 
can be mobilized for events to garner media attention and influence policy changes. 
The defining activity of campaigning NGOs is holding demonstrations. Campaigning 
NGOs often deal with this issues relating to human rights, women's rights, children's 
rights. The primary purpose of an Advocacy NGO is to defend or promote a specific 
cause. As opposed to operational project management, these organizations typically 
try to raise awareness, acceptance and knowledge by lobbying, press work and activist 
event. 

 Both operational and campaigning 

It is not uncommon for NGOs to make use of both activities. Many times, operational 
NGOs will use campaigning techniques if they continually face the same issues in the 
field that could be remedied through policy changes. At the same time, Campaigning 
NGOs like human rights organizations often have programs that assist the individual 
victims they are trying to help through their advocacy work.  

WOFAN (History) 

Women Farmers Advancement Network (WOFAN) is a non-governmental, on 
religious, non political and not-for profit organization that was established in June 1993 
and was incorporated with the Kano State Government as a Community Development 
Association in 1995.With its headquarters in Kano, WOFAN works with about 60 
functional women, men and youth groups in 15 Local Governments Areas (LGAs) 
across Kano State. 

WOFAN generally involves the household in its activities with the aim of improving 
gender relations by encouraging the involvement of men and women in project 
intervention at all levels of the project cycle. Within WOFAN, groups form themselves, 
ranging in size from 10 to 20 .the groups are mostly women groups but few men youth 
groups and members tend to be involved in similar economic activities .Presently, there 
are about 150 rural groups, about 75% of which are women groups and 25% are men 
youth groups that are registered with WOFAN, with over 2250 members .However of 
these 150 groups, about 60 groups are functional. 

To benefit from programme activities of WOFAN, a community group must be together 
for minimum of six (6) months and demonstrate good leadership and unity within 
themselves. During this period, group members would have undergone some relevant 
training to build their capacity. 

Though WOFAN’s strength is in building the capacities of the rural women groups, 
25% of its support goes to youth organizations and men to assist in promoting good 
gender relations and effectiveness of the projects as to discourage social exclusion. 
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WOFAN groups are mostly illiterates who are helped to attain literacy during the course 
of its projects with them. In recognition of this, WOFAN has designed a curriculum 
called the ‘’Community Women Curriculum”, which is a functional literacy programmme 
to be completed 

Within two years .included in this, are training on basic health issues, vocational 
training, gardening, good governance, economic empowerment as well as information 
and communication management skills.  

Women Farmers Advancement Network (WOFAN) is a non-governmental, non 
religious, non political and not - for - profit organization that provides a wide range of 
services to rural communities to alleviate poverty and promote economic, social and 
political empowerment, especially among women and youths that constitute the target 
beneficiaries of WOFAN. 

 Role of Wofan in Agricultural Devlopment 

The role of WOFAN is to provide basic services to those who need them. WOFAN 
have demonstrated an ability to reach poor people, work in inaccessible areas, 
innovate, or in other ways achieve things better than by official agencies.  

WOFAN have close links with poor communities. Some are membership organizations 
of poor or vulnerable people; others are skilled at participatory approaches. Their 
resources are largely additional; they complement the development effort of others, 
and they can help to make the development process more accountable, transparent 
and participatory. They not only "fill in the gaps" but they also act as a response to 
failures in the public and private sectors in providing basic services.  

Mirroring the support given to northern NGOs, official funding of WOFAN has taken 
two forms: the funding of initiatives put forward by Northern NGOs, and the utilization 
of the services of Northern NGOs to help donors achieve their own aid objectives.  

Activities of WOFAN 

WOFAN has a number of core activities it pursues in support of its mission statement, 
goal and objectives. These areas: Helps in mobilizing, training and support rural 
women and men in the management of information and communication. 

Other Aspects of awareness include: 

 Evolution of extension system and operationalisation of approaches 

 Future extension education initiatives 

 Collegiate participation of farmers 

 Web enabled technology dissemination 

 Developing cases as tools for technology dissemination 

 Agriculture as a profitable venture 

 Scaling up of group mobilization 
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Objectives of The Study  

 To find out the roles of WOFAN in creating awareness to farmers 

 To find out the activities of WOFAN  

 To identify the challenges confronting WOFAN 

Significance of The Study 

This article is useful in many ways firstly; Kano State farmers can know the assistance 
offered by WOFAN and the benefit from them. 

Secondly, it would help the farmers on new technology of farming. 

Thirdly, it would be enabling the Kano State government to take advantages of the 
suggestion and more result oriented policy towards boosting agricultural production in 
Kano State. 

Finally, would also make the farmers to be more result oriented in agriculture. 

Challenges Confronting WOFAN 

 Lack of Funds: 

WOFAN are expressing difficulty in finding sufficient, appropriate and continuous 
funding for their work. They find accessing donors as challenging as dealing with their 
funding conditions. They perceive there to be certain cartels of individuals and WOFAN 
that control access to donor funds. They have limited resource mobilization skills and 
are often not looking for funds that are available locally, preferring to wait for 
international donors to approach them. There is a high dependency of donors and a 
tendency to shift interventions to match donor priorities. There is a lack of financial, 
project and organizational sustainability. 

 Poor Governance 

Was recognized within the sector as a whole, within the WOFAN Council and within 
individual WOFAN. Knowledge of good governance varied widely, with some regions 
indicating very little understanding of why WOFAN are required to have Boards or what 
their roles and functions should be. Many other participants explained that it is difficult 
to achieve good governance with founders who wished to own their NGOs for their 
own purposes.  

Participants with better understanding of good governance appreciated that this is 
fundamental to WOFAN accountability and transparency. 

 Absence of Strategic Planning:  

Few NGOs have strategic plans which would enable them to have ownership over their 
mission, values and activities. This leaves them vulnerable to the whims of donors and 
makes it difficult to measure their impact over time. 
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 Poor Networking  

Was identified as a major challenge. It is the cause of duplication of efforts, conflicting 
strategies at community level, a lack of learning from experience and an inability of 
organization to address local structural causes of poverty, deprivation and under-
development. Negative competition for resources also undermines the reputation of 
the sector and the effectiveness of WOFAN activities at community level. As a result 
there is a great deal of suspicion among the organisation, secrecy and lack of 
transparency.  

 Poor Communications:  

Another challenge is poor communication within the sector. The majority of NGOs have 
little or no access to reliable email and internet connections; they receive almost no 
literature on development issues and are generally out of touch with issues of global, 
regional and national importance. There lack of understanding of the difference 
between the Board and Council is just one example of the knowledge gaps that exist.  

 Limited Capacity:  

WOFAN have limited technical and organizational capacity. Few NGOs are able or 
willing to pay for such capacity building. Weak capacity was identified in fundraising, 
governance, technical areas of development, and leadership and management. 
WOFAN felt that the existence of quality standards would assist them to develop the 
required capacities. The speed of technology changes is also a challenge particularly 
in areas of IT capacity. 

 Development Approaches:  

WOFAN still focusing upon what some refer to the ‘hardware’ approach to 
development, i.e. the building of infrastructure and the provision of services; rather 
than what some refer to as the ‘software’ approach of empowering people and local 
institutions to manage their own affairs. 

 Relationships with INGOs:  

There is considerable concern among local NGOs that the giants, mainly INGOs, 
occupy so much space that it is very difficult to find room for themselves. INGOs often 
intervene without any concern for the building of sustainable local CSOs. They pay 
government and community members to participate in their projects while local NGOs 
have no facility for doing so. INGOs are also perceived to be driven by short-term 
project approaches that are not locally sustainable. They pay high salaries and attract 
local NGO personnel. They are also responsible for creating the high cost image that 
undermines the credibility of the sector. It is difficult and inappropriate for local NGOs 
to compete with the international and national giants. Many external organizations are 
not working with local CSOs, they simply provide unfair competition and hold back the 
development of our sector and cost effective development interventions. International 
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NGOs should not be allowed to work on the ground, they pay allowances and 
manipulate the people; cannot run this nation on the whims of international NGOs; they 
suppress local NGOs. 

 Political Interference:  

In some regions, in particular South Rift and North Eastern, NGO leaders identified the 
interference of local politicians and civic leaders as a major hindrance to their work. 
Where NGOs are involved in sensitive issues, such as land disputes, local leaders can 
threaten NGOs with de-registration. NGOs are not aware that the Board -and 
potentially the Council - are there to protect them from such intimidation.  

Summary  

The overall analysis of the study highlights that (WOFAN) has an important role in 
promoting and implementing different development activities. WOFAN are very 
prominent and effective in implementing Sustainable rural Development programmes.  

Conclusion 

This project reveals that WOFAN are very prominent in effective implementation of 
government programmes towards sustainability rural development through their 
activities in education, health, agriculture, community development, energy, 
environment, and waste, moral upbringing, youth empowerment and poverty 
alleviation.  

Recommendations 

Rural development is all encompassing and so, cannot be taken piece-meal (Adalemo, 
2010). A relegation of an integral part (housing, education, infrastructure, healthcare 
delivery, agriculture and food security, cooperatives, employment and optimal 
utilization of the potentials of the rural dwellers etc.) may easily rubbish and erase the 
seeming gains of others. In order to ensure improved and sustainable rural 
development, the following salient points need to be religiously pursued and 
implemented by government and stakeholders:  

 Effective human capital development in the form of skills development, provision of 

healthcare delivery 

 Establishing a policy framework that maximizes the incomes of the working rural 

dwellers through policies to promote rural self-employment and reliability.  

 Encouraging and strengthening cooperative and community based initiatives in the 

formulation and management of rural development programmes, in liaison with 

available NGOs and the three tiers of government to avoid duplication of efforts, 

while fostering effective coordination; this includes increased access to micro-credit 

facilities through the establishment of more cooperative, community and micro-

finance banks in the rural areas.  
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 Effective human capital development in the form of skills development, provision of 

healthcare delivery, and other social and educational services,  

 Providing additional and maintenance of existing infrastructural facilities. 

 Encouraging the principle of continuity whereby successive governments adopt the 

viable rural development programmes initiated by their predecessors  

 Carrying out periodic surveys, the rural dwellers’ development priority in order to 

ensure that they are carried along in efforts to better their lives  

 Tackling and curbing crime, violence and youth restiveness, which according to 

Osaloye (2008) could be through better policing and creation of recreational 

facilities in the rural areas 
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Abstract: Due to the increasing burden of world’s population, it requires the 
development of more improved and robust crops in agriculture. Thanks to the 
increasing amount of information in sequenced plant genomes, required 
technologies can be used to study the function of genes in detail, and to design 
improved crops at the molecular level. In order to achieve these goals, the newly 
developed Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)/ 
CRISPR-associated protein-9 (Cas9) system is a new generation of genome 
editing technology rapidly replacing zinc finger nucleases (ZFNs) and transcription 
activator-like effector nucleases (TALENs) systems. Due to its high efficiency and 
advantages of simplicity, the CRISPR/Cas9-based genome editing technology is 
getting attention as a powerful tool in plant research. The strengths and advantages 
of this technology compared with two well-structured genome editing platforms 
(ZFNs and TALENs) are specially highlighted. Here in this study, the technical 
features of the plant CRISPR/Cas9-based genome editing system, potential future 
developments and its applications in plant functional genomics studies and genetic 
improvements are clearly underlined.  

Keywords: CRISPR/Cas9, Genome editing, Plant improvement, TALENs, ZFNs 

 

1.Introduction 

Plant genome sequences are surprisingly accumulating due to the development and 
rapid progress of all genome sequencing technologies that require the transfer of target 
genome editing tools. Designed endonucleases as “genomic scissors” have the 
potential to create desirable modifications in virtually any side of genes to understand 
their functions and regulatory mechanisms. Technologies that enable almost 
impeccable manipulation of specific genomic sequences facilitate the understanding 
of any biology of organisms. Such technologies depend on sequence-specific 
nucleases (SSNs) and molecular tools used to generate DNA double-strand breaks. 
Creating genetic variation in plant crops is the key factor to generate crops which have 
precious traits such as adaptation to different environmental conditions and superior 
yield. This approach also offers precise advantages to figure out the study of disease 
mechanisms and to support the progress of personalized therapy for genetic disorders. 

Historically (over 30 years ago), the genome modification has relied on homologous 
recombination (HR) (Folger et al., 1982) to design specific genes in cell. This was 
performed by introducing a donor template with a specifically designed homology to 
the targeted region in order to induce specific changes. HR was widely carried out in 
many organisms, however it showed low efficiency in some organisms, including 
humans. Unfortunately, potential adverse mutagenic effects and the need to develop 
strategies of screening/selection have limited its extensive application. 
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History, Development and Mechanism of CRISPR-Cas9 System 

Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR)-associated protein 
9 (CRISPR-Cas9) genome editing system originates from naturally adaptive immunity 
in bacteria. Nakata and his colleagues first reported a set of interspaced short repetitive 
sequences downstream of the Escherichia coli iap gene in 1987 (Ishino et al., 1987). 
15 years later, such repeats were also experienced in other bacteria and archaea, 
which offers various possible functions to researches. Up to 2002, the term CRISPR 
was not used to identify this family of interspaced repeats for the first time (Jansen et 
al., 2002). The CRISPR-associated (Cas) genes were introduced and located always 
near the CRISPR, showing that Cas gene has possible functional relationship with 
CRISPR loci (Jansen et al., 2002). The function of a type II CRISPR-Cas system was 
experimentally confirmed as an adaptive defensive system against phage infection 
(Barrangou, 2007). Over the next 6 years, two research teams serviced pioneer 
studies, clarifying the first usage of the CRISPR-mediated genome editing in 
mammalian cells (Cong et al., 2013; Mali, Prashant et al., 2013). Currently, this 
technology has been widely performed to edit various genomes. 

There are two important components that are present in CRISPR/Cas9 system, which 
are sgRNA and DNA endonuclease Cas9, with the former guiding to target recognition 
on genome to cut double-stranded DNA site-specifically. The Cas9/sgRNA complex 
recognizes the complementary loci of the genome based on the principle of the 
Watson-Crick base pairing between the guiding sequence and the DNA. The target 
region is successfully induced, the specific changes are performed by Cas9, forming 
two nuclease domains (Sternberg et al., 2015; Singh et al., 2016). Later on, the 
nuclease domains cut both strands of the target DNA, located at almost 3 nucleotides 
in front of proto-spacer adjacent motif (PAM), resulting with the inducing of double-
strand breaks (DSBs) (Garneau et al., 2010). 

After induction of the DSBs, DNA repair mechanism is immediately activated to fix the 
mutated site through one of two endogenous DNA repair pathways: non-homologous 
end joining (NHEJ) or homology-directed repair (HDR) (Jiang and Doudna, 2017). 
NHEJ that is the primary and more efficient repair system, repairs mutation site by 
connecting the two ends of the DSBs, and frequently induce small insertions or 
deletions (InDels) at the breaking site without the existence of a DNA template. This 
mutation gives rise to disruption on the genes via InDel-mediated reading frame 
changes, resulting mRNA degradation or non-functional protein production (Isken et 
al., 2007). On the other hand, HDR is more accurate but has low efficiency repair 
mechanism due to its existence of a DNA template. This repair mechanism relying on 
the DNA template and position of homology arms can be performed to correct 
dysfunctional genes and restore gene function. 

Different Genome Editing Tools 

The important things are to generate a DSB and complete DNA repair mechanisms. 
DSBs are induced at the desired target sequence by nucleases to prevent off-target 
effects. Up to now, four well-known systems have been successfully performed to 
induce site-specific DSBs in the genome of interest: meganucleases, ZFNs, TALENs 
and CRISPR-Cas9 system, with each having their own respective advantages and 
limitations (Xia et al., 2019). 
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Meganucleases are one of the class of endonucleases with extended DNA-binding 
sequences, depending on the capability of homing endonucleases to recognize and 
cleave DNA (Maeder et al., 2016). 

ZFNs are the artificial proteins, having zinc finger DNA-binding domains (ZFDBDs) 
fused to a non-specific nuclease domain like FokI. The basic feature of ZFDBD is to 
recognize a triplet nucleotide code, and FokI endonuclease functions as a dimeric form 
to induce DSB in the DNA, all of which increase the sequence specificity of ZFNs 
(Urnov et al., 2010). Unfortunately, usage of ZFNs have gradually faded out due to the 
technical difficulties relying on the linkage engineering of protein domains and the need 
for two synthetic ZFDBDs with proper settling and orientation (Isalan, 2012). 

In a same way, TALENs include a specific DNA recognition domain fused to a non-
specific FokI nuclease domain (Miller et al., 2011). TALE proteins can specifically 
recognize and bind DNA. There are four different TALE domain, one for each DNA 
base, so they can be engineered to bind to specific DNA sequences much efficiently 
than ZFNs. However, since about 34 amino acids must be designed to bind a single 
nucleotide, the TALENs exhibit a large size, thus making more difficult the in vivo 
delivery to the target organisms. 

Lastly, without the need to re-program the protein domain for inducing the target 
sequence, the CRISPR/Cas9 system has been introduced as the easiest and efficient 
genome editing technology (Hsu et al., 2014). Thanks to the simple logic of changing 
the guide RNA sequence, the Cas9 protein can re-target a new sequence. At the same 
time, more than one gene can be targeted simultaneously by expressing different 
sgRNAs. 

Applications of CRISPR/Cas9 in Plants 

As illustrated by Belhaj et al. (2015), the designing and planning process of creating a 
genetically edited plant carrying a mutation in the gene of interest using CRISPR/Cas9 
is a straightforward and easy task. Mutation frequencies have been mostly introduced 
as the percentage of regenerated plants including a CRISPR/Cas9 transgene, in which 
mutations can be detected at the locus, or loci, of interest. Firstly, 20 base pair followed 
by PAM sequence is specifically designed for gene of interest using online tools to 
minimize off-targeting. sgRNA is expressed by using U6p or U3p promotors. Then, 
sgRNA and Cas9 construct can be assembled into an expression vector. Delivery 
mechanism of the vector can be defined in three mechanisms, such as protoplast 
transformation, Agrobacterium transformation or callus bombardment. Lastly, 
transformed tissue or cell must be regenerated and screened in order to figure out 
gene editing event by restriction enzyme site loss, surveyor assay and next generation 
sequencing (NGS) (Belhaj et al., 2015). 

Up to now, CRISPR/Cas9 technology has been successfully used in plants and other 
many organisms, promising to revolutionize conventional plant breeding and genetic 
modification. Liu et al. (2017) and Bao et al. (2019) have reported CRISPR review 
studies, comprising of the all successful experiments that have been done by CRISPR 
technology. 

The genes that play a role in yield potential determination and have been mutated 
include the ones function in grain size (OsGS3), grain number (OsGn1a), grain weight 
(TaGW2, OsGW5, OsGLW2, or TaGASR7), panicle size (OsDEP1, TaDEP1), and tiller 
number (OsAAP3), indicating that CRISPR/Cas9 is an essential tool for improving 
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yield-related traits (Li et al., 2016; Liu et al., 2017; Lu et al., 2018; Zhang et al., 2018; 
Zhang et al., 2016). Knock-out of three grain-weight related genes simultaneously in 
rice (GW2, GW5, and TGW6) give chance to trait pyramiding, which greatly enhanced 
grain weight (Xu et al., 2016). Simply knocking out individual factors may not be 
enough to enhance the yield in the field because the most yield-related traits are under 
the control of quantitative trait loci. 

Quality traits rely on the specific breeding requirements. Up to now, quality 
improvements by genome editing have been achieved and include fragrance, starch 
content, nutritional value, and storage quality in crops. Rice with low amylose content, 
enhanced rice eating and cooking quality, was generated by knocking out the gene 
Waxy via CRISPR/Cas9 (Ma et al., 2015; Zhang et al., 2018). Other studies that utilized 
the CRISPR/Cas9 editing in enhancement of crop quality include the generation of 
seeds with high oleic acid oil in Camelina sativa (Jiang et al., 2017) and Brassica napus 
(Okuzaki et al., 2018), high-value tomato with improved lycopene (Li et al., 2018) or γ-
aminobutyric acid content (Nonaka et al., 2017), and potato (hairy roots) with 
decreased levels of toxic steroidal glycoalkaloids (Nakayasu et al., 2018). 

Crop yield and quality are mainly affected by several-biotic stress factors. Many crops 
with enhanced biotic stress resistance, including resistance to fungal, bacterial, and 
viral diseases and insects, have been performed via CRISPR/Cas9 technology. Cotton 
leaf curl disease resistant clcud cotton (Iqbal et al., 2016) and tungro disease–resistant 
eif4g rice (Macovei et al., 2018) have been developedd by CRISPR/Cas9 technology. 
Recently, Lu et al. (2018) showed that disruption of OsCYP71A1 blocked serotonin 
biosynthesis and greatly enhanced salicylic acid levels, thus gave rise to resistance 
against plant hoppers and stem borers, the two most heritable rice pests. 

Specificity and off-targeting of CRISPR technology 

Importance of off-target mechanism is of considerable concern for the implementation 
of genome editing technologies. In plant studies, off-target activity is less problematic 
as, in most species, background unwanted mutations can be eliminated by performing 
backcross to the untransformed plant. The specificity of CRISPR technology is 
confirmed by the complement of the guide sequence of the sgRNA and the DNA target. 
There are several bioinformatics tools which can be used to minimize the off-targeting 
and increase the specificity of sgRNA (For details: Belhaj et al., 2015). 

Conclusion 

CRISPR/Cas9 is a fundamental technology with specific features, such as simple 
manipulation, high efficiency and wide application; eventually, it has been widely and 
rapidly applied to diverse facets of molecular biology. Currently, CRISPR/Cas9 has 
been mainly used about genome editing and transcriptional regulation. Furthermore, 
DNA labeling and epigenome editing with CRISPR/Cas9 will be an interesting topic in 
near future. 

Although the CRISPR/Cas9 can utilize plant genome editing, there are still some 
challenges, like minimizing off-target rates, elucidating the precise mechanism for this 
minimization, and how to optimize Cas9 function. Further studies should be performed 
to promote the experimental application of CRISPR/Cas9 to enhance the development 
of its basic and applied abilities in the future. 
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Özet: Bu araştırmada bazı böğürtlen çeşitlerinin fide gelişimi aşamasında farklı 
mikoriza içeren ortamlardaki bitki gelişimleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla  
arbüsküler mikorizal fungus inokulumlarının farklı böğürtlen fidelerinin gelişimine 
etkisi araştırılmıştır. Çalışmada böğürtlen üreticileri tarafından yaygın olarak tercih 
edilen Chester Thornless ve altı böğürtlene (Black Diamond, Black Pearl, Metolius, 
Newberry, Obsidian, Triple Crown) mikoriza uygulaması yapılmış kontrol grubu ve 
3 farklı mikorizal ortamda (Endorootsoluble, G. Intraradices ve G. Mossea) gövde 
çapı (mm), bitki boyu (cm), kök yaş ve kuru ağırlığı (gr), yaprak klorofil içeriği ve 
renk tayini gibi  toplam 13 parametre kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
mikoriza uygulamalarının böğürtlen bitkisinde yeşil aksam büyümesini, kök kuru 
ağırlığını, klorofil içeriğini arttırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Böğürtlen, gelişme performansı,mikoriza 

1.Giriş 

Artan nüfusla birlikte artan gıda talebi bilim insanlarını daha yüksek verimli ve yeni bitki 
tür ve çeşitleri üzerinde çalışmalara yöneltmiştir. Çalışmalar neticesinde verim artışına 
paralel olarak tarımsal girdiler de artmaktadır. İnorganik gübreler ve kimyasal ilaçlar bu 
girdilerin başında gelmektedir. İnsan sağlığını istenilen düzeye getirmesi için 
geleneksel yöntemler yerine organik kökenli gübrelerden ve topraktaki yararlı 
mikroorganizmalardan yararlanılmaktadır. Bunların başında da mikoriza mantarları 
gelmektedir. Toprak kökenli mikroorganizmaların, kimyasal gübreler ve pestisitlerin 
oluşturduğu problemleri çözmede alternatif olmaları sebebi ile ekolojik veya organik 
tarımda kullanılmaları açısından oldukça yaygınlaşmıştır (Cebel, 1989).Son yıllarda 
yapılan bilimsel araştırmalarda bitki besin elementleri alımının, köklerin yanı sıra 
mikoriza diye adlandırılan ve teşhisi mikroskop altında yapılan, birim cm kök uzunluğu 
başına yüzlerce metre uzunluğunda hif üreten bazı mantar türleri tarafından yapıldığı 
ortaya çıkarılmıştır (Koide, 1991; Smith ve Read, 1997; Ortaş, 
2008).Mikorizalkolonizasyonun bitkilere sağladığı bitki besin elementlerinden dolayı 
birçok bitki türünün büyüme ve gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir (Cavagnaro 
vd., 2006; Singh vd., 2008; Ortaş ve Varma, 2008). Ayrıca bitkilerin fotosentez hızında 
artışı sağladığı, ikincil metabolitlerin sentezinde ve stres koşullarında bitkiyi korumak 
için enzim aktivitelarinde artış meydaya getirdiği (Wu ve Xia, 2006), toprak kökenli 
zararlılara karşı dayanıklılığı artırdığı (Pozo ve Azcon-Aguilar 2007) çeşitli çalışmalarla 
ortaya konmuştur. Bunların yanında mikorizanın daha etkin su kullanımı için hifleri 
aracılığı ile bitkiye kökün ulaşamadığı alanlardan su temin ederek bitkinin su stresine 
karşı dayanıklılığını arttırdığı Drüge ve Schönbeck (1992) tarafından rapor edilmiştir. 
Birçok bitki tür ve çeşitlerde mikoriza ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Üzümsü 
meyveler içerdikleri zengin fitokimyasallar nedeniyle insan sağlığı açısından diğer 
meyvelere göre beslenmemizde ve pek çok hastalığın tedavisinde (ilaç yapımında) 
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 
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2. Materyal ve Metot 

Deneme, sera koşullarında iki dönem olarak (2014-2015 yılları arasında) 
yürütülmüştür. Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve 
Teknolojileri Fakültesi, Araştırma ve Uygulama arazisi seralarında ve büyütme 
kabinlerinde gerçekleştirilerek, gerekli ölçüm ve analizler fakülte laboratuarlarında 
yapılmıştır. Invitro mikro çoğaltımı yapılmış, yedi böğürtlen çeşidi fideleri 3 farklı 
mikorizal fungus ve torf-perlit karışımı ortamında aklimasyona tabi tutularak böğürtlen 
fidelerinin gelişimi incelenmiştir. Denemede, kontrol hariç 3 farklı arbüsküler mikorizal 
fungus inokulumları kullanılmıştır: Kontrol, Glomus mossea, Glomus intraradices, 
ERS-Endorootsoluble. Kullanılan Böğürtlen Çeşitleri: Chester, Triple Crown, 
Newberry, Metolius, Black Diamond, Black Pearl, Obsidian. Doku kültürü işlem 
süreçleri tamamlanan böğürtlen bitkiciklerinin kökleri besi ortamından arındırıldıktan 
sonra  steril torf:perlit (2:1, v:v) ortamları içeren  viyollere dikilmiş  ve 1 ay boyunca 
büyütme kabininde sprey sulama yöntemiyle belli bir ısı ve nem düzeyinde tutularak 
alıştırma süreci tamamlanmıştır. Mikorizal fungus inokulumu 1000 spor/10 gr toprak 
oranında bu ortama karıştırılarak uygulanmıştır. Denemede 15x20 cm ebatlarındaki 
2,5 L’lik plastik saksılar kullanılmıştır. 500 gr karışım hassas terazi ile ölçülmüştür. 
Araştırmada 54 gr/kg Glomus mossea, 40 gr/kg Glomus intraradices ve 500 gr/lt ERS-
Endorootsoluble arbüsküler mikorizal fungus inokulumları kullanılmıştır. Her bir saksı 
başına 25 gr ERS-Endorootsoluble stok solisyon kullanılmıştır.Saksılara dikilen bitkiler 
ısıtmasız Poli Etilen (PE) örtülü sera ortamında yetiştirilmiş, haftada 2 kez her birine 
eşit miktarda (250 ml) su verilmiştir. 

Morfolojik ölçümler, PE örtülü sera ortamına alınıp 5 ay gelişimini tamamlamış bitkiler 
üzerinde yapılmıştır; Bitki gövde çapı (mm), bitki boyu (cm), yan dal sayıları (adet) ve 
uzunlukları (cm), yaş ve kuru kök ağırlıkları (cm), Yaprak klorofil içeriği(mg/g) ve renk 
tayini, yaprak alanı indeksi (m2), kök alanı indeksi (m2) ölçülmüştür.  

Araştırmada faktöriyel deneme deseni kullanmıştır. Sonuçlar SAS programında analiz 
edilmiştir. Her bir uygulama için 3 tekerrür, her tekerürde 2 bitki olacak şekilde ölçümler 
yapılmıştır. Toplam 168 saksı kullanılmıştır.  Uygulamalar arasındaki farklılık varyans 
analizi testine göre belirlenmiştir. 

 

3. Bulgular 

Araştırmada kontrol bitkilerinin ortalama boyları 36,3 cm olarak belirlenmişken, 
mikoriza içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin ortalama boyları 51,8 cm olarak 
ölçülmüştür. Bu fark istatistiksel olarak önemlidir. Bitki boyundaki artış tüm mikoriza 
uygulamalarında gerçekleşmiştir. 

Tüm mikorizal ortamlarda lider daldaki yaprak toplam yaprak sayıları ortalaması artış 
göstermiştir. Kontrol grubu bitkilerin ortalama yaprak sayısı 8,4 iken mikorizal 
ortamlardaki bitkilerin ortalama yaprak sayısı 11,3 ölçülmüştür.  

Gövde çapı ortalamaları sırası ile Endorootsoluble (E), G. intaradices(GL), G. Mossea 
(GLM) ve kontrol grubunda sırasıyla 4,3mm, 4,0mm, 4,0 mm ve 3,7mm ölçülmüş olup 
mikorizalı ortamların gövde çapı üzerindeki etkinliği kontrol grubuna göre önemli 
bulunmuştur. Endorootsoluble uygulanan bitkiler diğer mikorizal fungus 
inokulumlarının uygulandığı bitkilere göre daha fazla gövde çapında artış göstermiştir. 
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Kontrol gurubu bitkilerin ortalama yaprak alanı 1329cm2 iken, Mikorizal ortamlardaki 
bitkilerin ortalama yaprak alanları E(1963cm2), GL(1978cm2) ve GLM(1950cm2) olarak 
ölçülmüştür. Mikoriza uygulamaları böğürtlen bitkilerinin ortalama yaprak alanını 
önemli olarak artırmıştır. Fakat Obsidian çeşidi böğürtlenlerde  tüm mikorizal 
ortamlarda ortalama yaprak alanı azalmıştır (E:1136 cm2, GL:1076cm2, GLM:918 cm2, 
K:2115 cm2). 

Kontrol grubunda böğürtlen bitkilerinin ortalama kök alanı 115,0 cm2, E, GL, GLM 
ortamlarında sırasıyla 123,4 cm2, 107,6 cm2, 100,9 cm2 ölçülmüş olup, E ortamındaki 
artış ile GLM ortamındaki azalma istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Newberry, 
Balck Diamond ve Obsidian çeşitlerinin ortalama kök alanı tüm mikorizal ortamlarda 
azalmıştır. Triple Crown ve Chester Thornless çeşitlerinin ortalama kök alanları ise tüm 
mikorizal uygulamalarda artış göstermiştir. 

Kontrol grubunda ortalama kök ağırlığı 17,8 gr, E, GL, GLM ortamlarında sırasıyla 20,3 
gr, 18,8 gr, 16,5 gr olarak ölçülmüştür. Newberry çeşidinin ortalama kök ağırlığı tüm 
mikorizal ortamlarda azalırken, Triple Crown ve Chester Thornless çeşitlerinde 
artmıştır. Kök ağırlığı ve kök alanı ölçümleri arasında paralellik izlenmiştir. 

Kök kuru ağırlığı kontrol grubunda 8,8 gr, GLM ortamında 9,3 gr, GL ortamında 10,0 
gr, E ortamında 11,0 gr olarak ölçülmüştür. E ve GL ortamlarındaki kök kuru ağırlığının 
kontrol grubuna göre farkı istatistiksel olarak önemli tespit edilmiştir.  

Kontrol grubundaki toplam krolofil ağırlığı 1,25 mg/gr, GL ve GLM ortamlarında 
sırasıyla 1,38 mg/gr (+%10,4) ve 1,41 mg/gr (+%12,8) ölçülmüş olup kontrol grubuna 
göre istatistiksel olrak önemli düzeyde fazladır. E ortamında toplam klorofil ağırlığı 1,49 
mg/gr ölçülmüş olup kontrol grubundan, GL ve GLM ortamlarından istatistiki olarak 
önemli miktarda fazla bulunmuştur. Metolius çeşidinde mikorizmal ortamlarda klorofil 
artışı daha çok klorofil a artışı ile sağlanmıştır. Black Pearl çeşidinde ise daha çok 
klorofil b artışı olmuştur.  

Kontrol gurubu bitkilerde 117,60 hue ölçülen ortalama yaprak rengi, mikorizal 
ortamlarda ortalama 115,83 hue ölçülmüş olup, mikorizal ortamlarda yaprak rengi açık 
yeşile doğru yönelse de bu farklar istatistiksel olarak önemsizdir. 

Araştırma bulguları tablo 1 de gösterilmiştir. 
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Tablo 1 Farklı mikoriza türlerinin böğürtlen çeşitlerinin morfolojik özellikleri 
üzerine etkileri 
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4.Sonuçlar 

Araştırmada kullanılan mikoriza katkılı ortamlar çeşitlerin özellikle bitki boyu, yaprak 
sayısı, yaprak alanı, gövde çapı ve klorofil içeriklerindeartışa neden olmuşken, 
çeşitlerin mikorizalı ortamlardaki kök alanı, kök ağırlığı ve kuru kök ağırlığı bakımından 
tepkileri değerlendirilmesi açısından çeşitler arasında farklılık önemli bulunmamıştır. 
Bu sonuçlara göre mikoriza uygulamasının özellikle böğürtlen bitkisinin yeşil aksamı 
üzerine olumlu etki sağladığı belirlenmiştir.  

Mosse (1981), mikoriza ile infekte edilmiş bitkilerin bayrak yapraklarının fotosentez 
ürünlerini daha iyi değerlendirdiğini, bunun sonucunda fotosentez ürünlerinin köke 
yönelimin azaldığını göstermiş ve sonuç olarak gövde/kök oranın mikoriza infekte 
bitkilerde mikoriza infekte olmayanlara oranla daha her zaman daha fazla olduğunu 
göstermiştir. Bu sonuç çalışmamızla parelellik göstermektedir.  

Pınar (2009), yürütmüş olduğu çalışmada farklı domates ve biber genotiplerinde 
mikoriza uygulamasının bitki boyunu uzattığını göstermiştir. Benzer şekilde Ortaş vd. 
(1998), hıyar bitkisi üzerine mikoriza enjeksiyonunun etkilerini araştırdıkları çalışmada 
sadece mikoriza uygulanmasının bitki boyunda artışa neden olduğunu göstermiştir. 
Turunç ve kaba limon çöğürlerinde yapılan mikoriza uygulaması çalışmasında farklı 
miktarlarda uygulanan aynı çeşit mikorizaların gövde boyunu artırdığını söylemiştir 
(Taştekin ve Dalkılıç, 2008). 

Gövde çapı artışı ile bitki boyu ve yaprak sayısı arasında artış paralellik 
göstermektedir. Özellikle Metalius (4,6 mm) ve Triple Crown (4,4 mm) çeşitlerinin 
gövde çapı tüm mikorizalı ortamlarda anlamlı bir artış göstermektedir. Larue vd. (1975) 
şeftali üzerinde yapmış oldukları çalışmada gübre+mikoriza ortamında bitki gövde çapı 
24.11 mm iken sadece mikorizalı ortamda 26,3 mm gövde çapına ulaşmış olduğu rapor 
edilmiştir. 

Üç farklı mikoriza uygulamasının yedi çeşit böğütlen bitkisindeki klorofil içeriğine 
etkilerini incelediğimizde ortalama toplam klorofil (Klorofil a + Klorofil b) tüm çeşitlerde 
kontrol grubuna oranla mikorizalı ortamlarda anlamlı olarak artmıştır. Bu durum 
mikoriza uygulamasının böğürtlen bitkilerinde fotosentezi artırdığının bir göstergesidir. 
Wu ve Xia (2006) mikoriza uygulamalarının fotosentez oranını artırdığını, ikincil 
metobolitlerin üreteminin de artışa neden olduğunu ve bitkideki anti stres enzimlerini 
artırdığını göstermiştir. Klorofil içeriği bakımından anlamlı olarak en fazla artış Black 
Diamond ve Black Pearl çeşitlerinde izlenmiştir. Kudret narı bitkisinde mikoriza ve 
gübre uygulamalarını çapraz olarak değerlendiren çalışmada mikoriza uygulamasının 
klorofil içeriğini artırdığı, mikorizanın tek kullanımının gübreyle beraber 
kullanılmasından daha fazla klorofil içeriğinde artışa neden olduğu gösterilmiştir (Akay 
ve Karaarslan, 2012). Bu çalşmadaki sonuç ile mikoriza uygulamasının bitkilerde 
klorofil içeriğine etkileri bakımından mevcut araştırma sonuçlaryla paralellik 
göstermiştir. 

Dünyada üretimi hızla artan ve ülkemizde çileğe alternatif olma potansiyeli olan 
böğürtlen bitkisi ve mikoriza ilişkisini araştıran yeterli çalışma mevcut değildir. Hatta bu 
önergeyi üzümsü meyveler için genellemek mümkündür. 

Özellikle mikoriza preparasyonu ile bitkilerin fotosentez kapasitesini araştıran 
çalışmalar, mikoriza uygulamasının bitki besin elementleri içeriği ve bitki büyüme 
ölçümlerine etkisinin araştırıldığı çalışmalara göre oldukça yetersiz kalmıştır. Bitki 
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verimliğinin mikoriza ile değişimini araştıran çalışmalarda ise yine fotosentez 
kapasitesi araştırılmak yerine sıklıkla sadece meyve sayısı ölçümleri tercih edilmiştir. 
Genellikle mikoriza uygulamaları ile yapılan çalışmalarda bitki büyüme ölçütleri kök 
kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlığı, bitki boyu ölçümleri ile sınırlı kaldığı, yaprak sayısı ve 
yaprak alanı gibi ölçümlerin yapılmadığı gözlemlenmiştir.  
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Özet: Ülkemizde birinci sırada yetiştiriciliği yapılan sebzeler içerisinde en çok 
meyvesi tüketilen domates taze ve işlenmiş olarak değerlendirilmektedir. Dünyada 
177 milyon ton domates üretilmekte olup Türkiye; Çin, ABD ve Hindistan’dan sonra 
12,75 milyon ton ile dördüncü sıradadır. Domates insan sağlığı açısından da 
önemlidir; kalp ve koroner hastalığı yanı sıra kanser riskini de düşürmektedir. 
Türkiye’de domates yetiştiriciliği bölgelere göre değişmekte olup genel olarak 
Nisan- Mayıs aylarında dikilip Haziran-Temmuz aylarında hasat edilmeye başlar. 
Gübreleme, sulama, ilaçlama ve budama domatesin verimliliği açısından önemlidir. 
Domates yetiştiriciliğinde üründe kalite ve verimde artış için; fungal, bakteriyel, viral 
hastalıklar ve yabancı ot mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Yabancı ot 
mücadelesi yapılmazsa üründe %45-90 arasında verim kaybı yaşanır. Yabancı 
otlar ile mücadelede öncelikle kültürel; temiz tohum kullanmak, yabancı otlar ile 
rekabeti yüksek çeşitler kullanmak v.b. sonra fiziksel; solarizasyon ve malçlama 
v.b. daha sonra biyolojik; yararlı böcekler salınımı v.b. ve en son kimyasal 
mücadele; herbisit uygulaması istenir. Çalışmamızda farklı domates çeşitlerinin 
yabancı ota (Amaranthus retroflexus) karşı rekabet yeteneklerini arazi koşullarında 
değerlendirdik. Çalışma sonucunda domates tarlasında yabancı otlardan horoz 
kuyruğu (Amaranthus retroflexus) belirlenmiştir. Çeşitler arasında yabancı otlara 
karşı herhangi bir farka rastlanmamıştır. Domates, Dünya ve Türkiye’de 
yetiştiricilik, sofrada tüketim ve sağlığa faydaları açısından sebzeler arasında ilk 
sırada gelir. Domates yetiştiriciliğinde yabancı ot kontrolü verimde ve kalitede önem 
arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Domates, Yabancı Ot, Mücadele, Verim. 

 

1. Giriş 

Anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru ve Ekvator olan domates, Solanacaeae 
familyasındandır (Anonim, 2017). Dünya’da ilk olarak Meksikalılar tarafından 
yetiştirilen domates, Türkiye’de Adana’da 1900’lü yılların başında kültüre alınmıştır 
(Anonim, 2016). Domates tropik bölgelerde çok yıllık bitki, tropik olmayan bölgelerde 
ise tek yıllık kültür bitkisidir (Anonim, 2017). Dünyada toplam 177 milyon ton domates 
üretilmiştir (FAO, 2016). Türkiye’de 2017 yılında domates üretimi 12,75 milyon ton’dur 
(TUİK, 2017). Türkiye, dünyaca domates üretiminde Çin, ABD ve Hindistan’dan sonra 
dördüncü sıradadır (FAO, 2016) ve domates üretiminde %111 oranında kendine 
yeterlidir (TUİK, 2017). Türkiye’de 2013 yılından itibaren incelediğimizde ekilen alan 
azaldıkça domates üretimi ve verimi artmıştır; 2013 yılında 1,89 milyon dekarda ekilen 
alanda üretim 11,82 milyon ton iken 2017 yılında 1,77 milyon dekarda ekilen alanda 
üretim 12,75 milyon tondur (TUİK, 2017). 

Domates; mineral, vitamin, organik asit ve esansiyel aminoasit açısından zengindir. 
Ayrıca domates meyvelerinde yağ ve kalori oranı düşük olduğundan, kolesterol 
içermez ve iyi bir lif kaynağıdır (Kabelka ve ark., 2004). Vitaminler ve karbonhidrat 
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bakımından da zengin olan bitki, demir  ve fosfor  gibi mineralleri de içerir (Mamay ve 
ark., 2012). Domates koroner ve kalp hastalıklarını önleme, kanser riskini azaltma gibi 
insan sağlığına olumlu etkileri sağlayan antioksidanlar açısından araştırmacılar 
tarafından incelenen türlerden biridir (Çapanoğlu ve ark., 2010). 

Türkiye’de en çok domates yetiştiriciliği Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde 
yapılmaktadır (Anonim, 2016). Meyvesi yenen sebzeler içerisinde en çok domates 
tüketilmektedir. Taze tüketiminin yanında kurutulmuş halde de tüketilmekte ve ayrıca; 
ketçap, salça, konserve, turşu, domates suyu ve reçel olarak da 
değerlendirilebilmektedir (Anonim, 2012). Vejetatif aksam için azot, meyve oluşumu 
için fosfor, meyve kalitesi, renk ve koku için potasyum gübreleri kullanılmalıdır. Bitkiyi 
dik tutmak, ışık görmesini sağlamak verim ve kaliteyi arttırmak için sırık domates 
yetiştiriciliğinde askı kullanılır. Budama, sırık domateslerde koltuk alma ve tepe 
yaprakları alma şeklinde yapılır. Örtü altı yetiştiricilik için havalandırma yapılmalıdır. 
Domates üretiminde verim ve kalite için hava oransal nem değerinin %60-90 arasında 
olması gerekir. Oransal nem düşerse verim ve kalite düşer; yükselirse hastalık ve 
zararlı yoğunluğu artar (Anonim, 2016). Hasat durumu bölgelere, yetiştiricilik şekline 
ve dikim zamanına göre değişir. Serada tek ürün ise şubat-temmuz aylarında yapılır. 
Sonbahar yetiştiriciliğinde; kasım-şubat ilkbahar yetiştiriciliğinde; nisan-temmuz 
aylarında yapılır. Domatesler sıkmadan, sap kısımlarından çevirerek toplanmalı ve 
hastalıklardan korunmak için ellerin temiz olmasına dikkat edilmelidir (Anonim, 2016). 

Kültür alanlarında istenmeyen, zararı yararından fazla olan bitkilere yabancı ot, denir 
(Uygur, 2002; Yakar, 2008). Yabancı otlar ile toprakta bulunan besin maddeleri, su ve 
ışık bakımından domates bitkisi rekabete girmektedir. Böylece domatesin verimi ve 
kalitesi düşmektedir. Yabancı otlar ile mücadele edilmezse domates bitkisinde %45 ile 
%90 arasında ürün kaybı olabilmekte ve domates tarlalarında yabancı ot kontrolü 
yapılmadığında ayrıca sulama, gübreleme, ilaçlama ve hasat işlemlerinde de zorluklar 
yaşanmaktadır (Kaya ve Kadıoğlu, 2013).  

Yabancı otlar domates bitkisiyle su, ışık ve besin yönünden rekabete girerler. Hastalık 
ve zararlılara konukçuluk ederler. Ürünün kalite ve veriminde azalmaya neden olur. 
Arazi sürümünü ve hasadı zorlaştırarak maliyeti arttırır. İnsan ve hayvana zehir etkisi 
yapar. Sulama sayısını arttırarak çoraklaşmaya sebep olurlar (Özer ve ark., 2001; 
Güncan, 2009; Özaslan ve Kendal, 2014). 

Kültürel önlemlerden; temiz tohum kullanılmalı, alet ve ekipmanlar temiz olmalı, 
kullanılacak çiftlik gübresi yanmış olmalı, uygun sulama yöntemi kullanılmalı, toprak 
isteği bitkinin istediği gibi olmalı, yabancı otlarla rekabeti yüksek çeşitler seçilmeli, ekim 
nöbeti yani münavebe uygulanmalı, ekim zamanı iyi ayarlanmalı, yabancı otların kültür 
bitkilesine karışmaları önlenmelidir (Arslan, 2011). Fiziksel önlemlerden; solarizasyon 
ve malçlama (polietilen örtü, malç tekstili, mısır sapı, yer fıstığı kabuğu) uygulanmalıdır. 
Mekanik önlemlerden; elle yolma, çapalama (el çapası, freze, kültüvatör), su altında 
bırakma, toprak işleme ve fırçalama yöntemleri yapılmalıdır (Arslan, 2011). 

Daha yüksek verimi elde etmemiz için dayanıklı kültür bitkisi çeşitleri kullanılmalı ve 
yabancı otların savaşımında böcekler, balıklar, mantarlar ve bakterilerden 
yararlanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, domates üretiminde verimliliği arttırarak 
domates çeşitleri arasında yabancı otlara karşı dayanıklı çeşitleri tespit ederek herbisit 
kullanmanın önüne geçmektir. 
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2. Materyal ve Metot 

Çalışma 2018 yılında Bursa İli İnegöl İlçesi Kulaca Köyü’nün Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nde yapılmıştır. Çalışmanın materyallerini Rio Grande F1, Spartacus F1, 
Babur F1, Bumin F1, Kamenta F1 ve Yerli Sofralık olmak üzere 6 çeşit domates 
çeşitleri oluşturmaktadır. Çalışma bölünmüş parseller deneme desenine göre 
kurulmuş; yabancı otlu ve otsuz koşullar ana parsel, domates çeşitleri ise alt parsel 
olarak tasarlanmıştır. Fideler, tohumdan nisan ayında ekilerek alçak tünel serada 
üretilmiştir. Fideler iki yapraklı olduğu dönemde yabancı otlar fidelerin sağlıklı bir 
şekilde büyümeleri için elle yolunarak fidelerin bakımı yapılmıştır. Nisan ayında ekilen 
tohumlar Mayısın ortalarında fide serasından çıkartılarak tarlaya şaşırtılmıştır. Bu 
çalışmada domates çeşitleri hem otlu hem de otsuz ortamda yetiştirilmiştir. Deneme 
üç tekerrürlü olarak yürütülmüş ve parseller 16,8 metrekare olarak oluşturulmuştur. 

Dikimden 45 gün sonra, her parselde ahşap çerçeve ile belirlenen horozibiği otuna, 
önce sayım yapılmıştır. Aynı gün birinci yaş ağırlıkları ölçülmüştür. Yabancı otların iki 
hafta sonra kuru ağırlıkları tartılarak kaydedilmiştir. İkinci yaş ağırlığı dikimden 60 gün 
sonra ve üçüncü yaş ağırlıkları da dikimden 75 gün sonra yapılmıştır. 

Toplanan veriler randomize tamamlanmış blok tasarımına göre analiz edilmiştir. 
Varyans analizi ve uygulamaların önemini belirlemek için Statistix 8,1 yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Çeşitler arasındaki farkı belirlemek için Tukey’in HSD testi 
kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Varyans analizine göre (ANOVA) 45, 60 ve 75 günlük Amaranthus retroflexus 
yoğunluklarının domates çeşitlerinden önemli ölçüde etkilenmediğini göstermiştir 
(Tablo 1). Benzer şekilde farklı domates çeşitlerinin 45, 60 ve 75 günlük Amaranthus 
retroflexus yaş ağırlıklarından da önemli bir etki göstermemiştir (Tablo 2). Varyans 
analizine göre (ANOVA) Amaranthus retroflexus kuru ağırlığının da yaş ağırlık gibi 
domates çeşitlerinden önemli ölçüde etkilenmediğini göstermiştir (Tablo 3). 
Çeşitlerden Riogrande çeşidinde 45 ve 75 günlük Amaranthus retroflexus, Babur 
çeşidinde 60 günlük Amaranthus retroflexus en düşük yoğunluğu kaydedilmiştir; ancak 
tüm çeşitlerde üç farklı aşamada belirtilen yabancı ot yoğunluğu için istatistiksel olarak 
benzer sonuçlar çıkmıştır (Tablo 4). Tablo 5 ‘te sunulan veriler farklı domates 
çeşitlerinin yaş domates ağırlığı üzerindeki etkisini göstermektedir. Ot yoğunluğu gibi 
Amaranthus retroflexus’un en düşük yaş ağırlıkları Riogrande de 45 ve 75 günlükte, 
Babur çeşidinde de 60 günlükte görülmüştür. Bununla birlikte çeşitler 45, 60 ve 75 
günlük istatistiksel olarak benzer yaş ağırlıklara sahiptir (Tablo 5). 

Bütün çeşitlerde 45, 60 ve 75 günlük veri kayıtlarının her biri için istatistiksel olarak 
benzer bir yabancı ot kuru ağırlığına sahiptir (Tablo 6). Riogrande çeşidi için 45 ve 75 
günlük Amaranthus retroflexus kuru ağırlığı 60 günlük Babur için kaydedilmiştir; ancak 
bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ot yoğunluğu yaş biyokütle ya da 
biyokütle farklı domates çeşitlerinde büyük farklılıklar gösterse de bu varyasyonlar 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Tablo 1 Amaranthus retroflexus yoğunluğunun domates üzerindeki etkisinin 
varyans analizi (ANOVA) 

 Dikimden 45 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Dikimden 60 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Dikimden 75 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Kaynak 

DF SS MS F P SS MS F P SS MS F P 

Tekkerür 

2 149.3 74.6   92.4 46.2   16.0 8.0   

Domates 
çeşiti 

5 221.3 44.2 1.19 0.381 145.7 29.1 2.65 0.089 61.3 12.2 1.0 0.465 

Hata 

10 373.3 37.3   110.2 11.0   122.6 12.2   

Genel 
toplam 

17 744.0    348.4    200.0    

DF: Özgürlük Derecesi; SS: Kare Toplamı; MS: Ortalama Kare 
 

Tablo 2 Amaranthus retroflexus yaş ağırlığının domatesteki etkisinin varyans 
analizi (ANOVA) 

 Dikimden 45 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Dikimden 60 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Dikimden 75 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Kaynak DF SS MS F P SS MS F P SS MS F P 

Tekkerür 2 

289367 144684   6591922 3295961   22050000 11020000   

Domates 
çeşiti 5 

1235119 247024 0.49 0.77 34050000 6809068 3.37 0.048 45020000 9004874 2.19 0.13 

Hata 10 

5061897 506190   20180000 2018158   41110000 4110685   

Genel 
toplam 17 

6586383    60820000    108100000    

 

Tablo 3 Amaranthus retroflexus kuru ağırlığının domatesteki etkisinin varyans 
analizi ( ANOVA) 

 Dikimden 45 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Dikimden 60 Gün Sonra 
Horozibiği Yoğunluğu 

Dikimden 75 Gün Sonra Horozibiği 
Yoğunluğu 

Kaynak 

DF SS MS F P SS MS F P SS MS F P 

Tekkerür 

2 12484 6242   447175 223588   2938844 1469422   

 

             

Domates 
çeşiti 

5 64719 12943 0.6 0.7 2502044 500409 2.91 0.071 4754418 950884 1.88 0.18 

Hata 

10 214847 21484   1722297 172230   5063417 506342   

Genel 
toplam 

17 292050    4671516    12750000    
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Tablo 4 Farklı domates çeşitlerinin Amaranthus retroflexus yabancı ot 
yoğunluğuna etkisi 

Çeşitler 45 Günlük Yabancı 
Ot Yoğunluğu 
(No./m2)  

60 Günlük Yabancı 
Ot Yoğunluğu 
(No./m2)  

75 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu 
(No./m2)  

Riogrande 1.3 NS 2.6 NS 0.0 NS 

Spartacus 8.0 2.6 2.6 

Bumin 10.6 4.0 5.3 

Kamenta 6.6 2.6 2.6 

Babur 12.0 0.0 4.0 

Yerli 5.3 9.3 5.3 

NS = istatiksel olarak anlamlı değildir. 
 

Tablo 5 Farklı domates çeşitlerinin Amaranthus retroflexus yaş ağırlığına etkisi 

Çeşitler 45 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu (g/m2)  

60 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu (g/m2)  

75 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu 
(g/m2)  

Riogrande 1.3 NS 50.6 NS 0.0 NS 

Spartacus 277.3 1125.3 690.6 
Bumin 797.3 352.0 842.6 
Kamenta 469.3 370.6 448.0 

Babur 658.6 0.0 4728.0 
Yerli 581.3 3936.0 773.3 

NS = istatiksel olarak anlamlı değildir. 
 

Tablo 6 Farklı domates çeşitlerinin Amaranthus retroflexus kuru ağırlığına 
etkisi 

Çeşitler 45 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu (g/m2)  

60 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu (g/m2)  

75 Günlük 
Yabancı Ot 
Yoğunluğu 
(g/m2)  

Riogrande 0.67 NS 8.0 NS 0.0 NS 

Spartacus 74.6 181.3 250.6 

Bumin 157.3 61.3 365.3 
Kamenta 144.0 64.0 157.3 
Babur 173.3 0.0 1562.7 

Yerli 144.0 1050.7 341.3 

NS = istatiksel olarak anlamlı değildir. 

 

Yabancı ot kontrolünde 1940’lı yıllarda herbisitlerin yaptığı keşif devrim yarattı (Troyer, 
2001; Kudsk and Streibig, 2003). Ancak son zamanlarda birçok araştırmacı farklı 
ürünlerde yabancı ot kontrolü için sadece herbisitlere güvenmemelerini tavsiye 
etmektedir (Walsh and Powles, 2007; Jabran and Chauhan, 2018a,b). Bunun birkaç 
nedeni var; daha önemlisi herbisitler çevre kirliliğine neden olurlar ve insanlar ve diğer 
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hayvanlar için toksiktir (Fletcher ve ark., 1993; Lushchak ve ark., 2009; Jabran ve 
Chauhan, 2018a). Bir diğer önemli husus, yabancı otlardaki birkaç herbisite karşı 
direncin  gelişmesidir (Heap, 2014). Bu nedenle, alternatif yabancı ot kontrol 
yöntemlerinin farklı ürünlerdeki yabancı otları kontrol etmek için değerlendirilmesi 
önerilmektedir (Walsh and Powles, 2007; Jabran ve ark., 2015; Melander ve ark., 
2018). Bu çalışmada, birkaç domates çeşidinin yabancı ot rekabet yeteneğini 
karşılaştırmayı amaçladık. Altı işlem gören domates çeşidinin etkisi, domates ve diğer 
birçok yaz kültür bitkileri önemli bir otu olan Amaranthus retroflexus üzerinde test 
edilmiştir (Knezevic ve ark., 1994; Valerio ve ark., 2011). Önceden, bazı araştırmacılar, 
çeşitli ürünlerdeki yabancı otları bastırmada etkili çeşitler bulmuşlardır (Sardana ve 
ark., 2017; Lowry ve Smith, 2018; Kaya-Altop ve ark., 2019; Mahajan ve ark., 2019). 
Örneğin, Kaya- Altop ve ark. (2019), farklı çeltik çeşitlerinin Echinochloa oryzoides 
yabancı otlarına karşı rekabet yeteneklerini değerlendirdiler ve Ronaldo çeltik çeşitinin, 
bu yabancı otı araştırılmasında diğer çeşitlere göre daha iyi bir rakip olduğunu buldular. 
Bazı çalışmaların aksine, çalışmamızdaki domates çeşitlerinin yabancı ot rekabet 
yetenekleri bakımından farklı olmadığı görülmüştür. Her ne kadar, yabancı ot istilası 
için çeşitler arasında bazı farklılıklar olduğunu belirtmiş olsak da, bu farklılıklar 
istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Bitki boyu, kardeşlenme oranı, kuru madde üretimi, 
fotosentetik aktivite, ve yaprak alanı vb. faktörler bitki çeşitlerinin yabancı otların 
rekabet yeteneğini etkileyebilir (Mason ve ark., 2007; Sardana ve ark., 2017). 
Çalışmamızdaki çeşitler yabancı ot istilası açısından istatistiksel olarak farklılık 
göstermediğinden, muhtemelen bunlar benzer bir büyüme davranışına sahiptir. Farklı 
boy ve büyüme davranışına sahip çeşitlerin değişken sonuçlar verebileceği ve 
bunlardan bazılarının yabancı otları bastırabildiği varsayılabilir (Didon, 2002). 

4. Sonuç 

Çalışmamızda yer alan domates çeşitlerinin Amaranthus retroflexus’a karşı tolerant 
olmadığı sonucuna vardık. Gelecekteki çalışmalar, farklı ortamlardan daha fazla 
sayıda domates çeşidini içermelidir. Bu yabancı otları baskılayan en az birçok ürün 
çeşidinin bulunmasına yardımcı olacaktır (Murphy ve ark., 2008). Dahası çeşitler, 
yabancı ot kontrolünü elde etmek için sıra aralığı gibi yabancı ot rekabetinin diğer 
faktörleriyle birlikte çalışılmalıdır (Mahajan ve ark., 2019). 
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Abstract: Arachis hypogaea is an ancient oil seed crop cultivated worldwide for its 
beneficial uses. Groundnut is one of the main cultivated crops in Northern Ghana. 
Pests, especially Elasmolomus sordidus is the major biotic setback of groundnut 
production in the Upper East Region of Ghana, where it infests almost every farm 
in the region. This research was conducted to assess the devastating effects of the 
pod borer, its ecological behaviour and potential control measures. Field surveys 
were conducted and data on pest status, feeding habits, resting, and escape 
behaviours were collected. Standard insect identification keys were employed to 
identify pod borers, pod infestation and weight loss. All surveyed farms were 
infested with Elasmolomus sordidus, which suck the juice of groundnut kernel using 
proboscis-like mouth.  Elasmolomus sordidus were found to rest under the thrust 
of the groundnut and try to escape when encountered by human.  The pod 
infestation (%) and weight loss (%) ranged from 11.80% to 26.04% and 18.53% to 
32.04%, respectively. Other pests incidence ranged from 2.0% to 52.7%. Affected 
kernels loss their economic value, tasted very bitter and were rejected by domestic 
animals. Farm sanitation and immediate harvesting after uprooting were control 
measures identified. Further research strategies are recommended on pests’ effect 
on oil content and germination properties of the groundnut, and chemical analysis 
of the deposit pests that cause their rejection by animals. 

Keywords: Elasmolomus sordidus, groundnut, Ghana, pod infestation, kernel 

 

 

Introduction  

Leguminous crops are vital plants necessary for the maintenance and functioning of 
the biodiversity. They form a link between the atmosphere and the soil by which certain 
gases necessary for plants and other soil biota are obtained (FAO, 2014). These 
leguminous plants include; beans, Bambara beans, dawadawa and groundnut.  

Groundnut (Arachis hypogaea L.) is an important oilseed and food legume that is self-
pollinated, allotetraploid (2n = 4x = 40) with a genome size of 2891 Mbp and though it 
behaves like diploid (Nigam, 2014). Arachis hypogaea L. is used in many different parts 
of the world for it numerous beneficial uses. In developed and developing countries, it 
is used as dietary supplement in their diet in various forms; groundnut oil, roasted and 
salted groundnut, boiled or raw groundnut or as paste known as groundnut butter 
(Ayanava, 2011). The tender leaves are used in certain parts of West Africa as a 
vegetable in soups (International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics; 
ICRISAT, 2009). Groundnuts are important source of dietary protein, lipid oil, 
carbohydrate and vitamins B and E (FAO, 1994; Martinson, 2009). In the tropics, sub-
tropics and semiarid regions, groundnuts are an important subsistence food crop, 
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(ICRISAT, 2009). Farmers cultivate it for the kernels, the edible oil, and the vegetative 
residue.  

The oil is the most important product of the crop, which is used for both domestic and 
industrial purposes. About 75 % of the world groundnut production is used in extraction 
of edible oil (Biswas, 2014). Its uses include; cooking, making margarine, vegetable 
ghee, salads, making pastries, bread, for pharmaceuticals, cosmetic products, 
lubricant and emulsion for insecticides and so on including biodiesel (Harish et al., 
2014). Biodiesel fuel, peanut laxatives, peanut dye, peanut shampoo, peanut 
insecticide, peanut explosives, and peanut glue etc. are made from groundnut (Ashna 
et al., 2017). The pressed cake containing protein is used mainly as a high-protein 
livestock feed and as a fertilizer (CSIR and NCSU, 2014). Groundnut meal is becoming 
more recognized as a dietary supplement for children on protein poor cereals-based 
diets and for the treatment of children with protein related malnutrition. Among its 
importance the edible oil is the most valuable. 

In Ghana and other West Africa countries, it has local uses such as; meat stew 
“maafe”, peanut butter soup “nkate nkwan” and “gyorgyor”, peanut candies, “nkate 
cake” and “kuli-kuli” (CSIR and NCSU, 2014), the powder as ingredient in the spicy 
coating for kebabs and also for commercial aims and for feeding animals.(Anurudh and 
Nigam, 2016). They are other numerous adventural uses that are being tested potential 
for bio-diesel production as a result of its rich oil per hectare than any other food crop 
(Ashna et al., 2017; Infonet Biovision, 2017).  

Base on the vital role that groundnut occupies that, it got diversified from its centre of 
origin in the Matto Grosso State of Brazil to all its current adapted areas starting from 
sixteenth and seventeenth centuries with the discovery voyages of the Spanish, 
Portuguese, British and Dutch (Krapovickas, 1969, 1973; Gregory et al., 1980; 
Hammons, 1982; Isleib et al., 1994) and now cultivated in about 108 countries 
worldwide. Due to its importance, groundnut has become the 13th most important food 
crop of the world and the 5th most important source of edible oil in the world as of 2016 
(FAO, 2017).  

It is cultivated in about 25.44 million hectares worldwide with a total production of 45.22 
million tonne during 2013 (FAO, 2014). It is cultivated especially in the tropical, sub-
tropical, and warm temperate regions between 40 °North and 40 °South latitudes. It 
has adapted to a wide range of soil and climatic conditions in a temperature region 20 
to 30 ºC and humid conditions (Infonet Biovision, 2017). Soil requirements are sandy-
loamy for optimum yield production and productivity is limited below 16 ºC and above 
32 ºC. The crop can also be grown in regions with a rainfall ranging from 200 to 1200 
mm (Bagnall and King, 199; Prasad et al., 2009; Singh and Nigam, 2016; Infonet 
Biovision, 2017). Groundnut is affected by day length and light intensity. The crop 
prefers clear days with lots of sunlight for optimum production (Prasad et al., 2009). 
Photoperiod plays an important role in reproductive efficiency (flowers producing pegs 
and pods), and distribution during the post-flowering period. Shorter days favour 
reproductive growth at the expense of vegetative growth (Bagnall and King, 1991). 
Reproductive development is restricted when the photoperiod increases from 13 to 16 
hours of day length. In addition, long days and high temperature further reduce 
reproductive efficiency (CSRI, 2014). The top three producers of groundnuts worldwide 
include; China, India and Nigeria which produces 13.34, 7.16, 2.76 million metric 
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tonnes respectively annually (FAO, 2017). Maximum production occur in semiarid 
tropics.  

Groundnut and its cultivation in Ghana has been earmarked as an economic uplifting 
crop pertaining to its all-round benefits. It is highly patronized in the northern parts of 
Ghana where it is a major income earning crops. A major percentage of the inhabitants 
venture in to groundnut cultivation, channelling greater portion of their energies in to it. 
This is much practice in Tedema; a community in the Builsa North District in the Upper 
East Region of Ghana. About 90% of all the farmers in one way or the other involve in 
groundnut cultivation most especially women. It is either the solely crop cultivated or 
in addition to others.  

It is grieving to known that several biotic factors more specifically insects pests’ 
infestation has been pronounced in Tedema. Among all the insect pests on groundnut, 
pod borers have side-lined all others and emerged the most notorious biotic factors 
mitigating against the cultivation of groundnut in the community. Farmers have suffered 
the cancer effects of this pod borers and could no longer help but outcry for a remedy 
to give peace of mind and hope for their tomorrow’s certainty of survival. The intensity 
of the issue is much quantified when after harvest, the farm produce has no economic 
value. The kernel become deformed and is not consumable even to talk of selling to 
earn money. Justifying this research, the problem has persisted for close to a decade 
now with attempt to possibly find a remedy to this cancer. This has made insects pests 
infestation in the area prominent especially groundnut pod borers (Elasmolomus 
sordidus) and has counted itself one of the major biotic factors mitigating against the 
fall realization of groundnut production.  The severity of the situation is that, Agriculture 
and its related activities employ approximately 70 % of the active labour force (GSS, 
2012; Builsa North MPCU, 2015). This made farmers lament to no avail over the 
destruction of their groundnuts pods with kernels by field pests such as pod borers. 
They suck and penetrate the groundnut kernel directly or indirectly through piecing the 
groundnut put with their proboscis-like mouth part and destroy them. The boring effect 
is both in the field and in the storage facilities, staining the pods with their droppings. 
The infested groundnuts are rendered useless and unfit for animal and human 
consumption.  

Viewing that very little is known about these pod borers in Upper East Region, 
particularly their devastative effect, extent of damage, and biology, and keeping in view 
the importance of groundnut, the research was geared toward unveiling the 
devastative effects of the pod borer and find possible solution to it in the research area. 
And so the outcome was to provide strategies for controlling groundnut pest’s 
infestation in the community, Region and the whole nation.              

2.0 Methodology  

Location of study area  

The research covered the Tedema community in the Bulisa North District. This 
community was selected based on an outcry report of the effects of groundnut pod 
borer in the community. The community is one of the 98 communities in the district of 
the population of about 56,477 (Ghana Statistical Service GSS, 2014). The district lies 
between longitudes 1 º 05 West and 1 º 35 West and latitudes 10 º 20 North, sharing 
boundaries with Kassena–Nankana West District to the North, Sissala East District to 
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the West, Kassena–Nankana East Municipality to the East and to the south, Bulisa 
South District. The district has a land area of 816.44030 km2. Its topography is 
undulating and slopes ranging from 200 metres to 300 metres with monthly 
temperatures between 21.9 ºC and 34.1 ºC (GSS, 2014). It has a single rainy season, 
which builds up gradually from April to a maximum in August-September, and declines 
to a halt in mid-October and the dry season sets in (Anyatewon et al., 2016). The 
community is located within the savannah woodland, consisting of perennial grasses 
with some commercial trees. The dominant soil is of granite origin and occupies about 
70 % of the district’s land area and agriculture being the mainstay which employ over 
70 % of the inhabitants and about two kilometers from the district capital; Chuchuliga 
(GSS, 2012, Anyatewon et al., 2016).  

2.1. Field survey  

A transactional survey was done on all the farms along the Chuchuliga-Sandema road 
and those away from the road. The survey studies was done on the farms and their 
surrounding before, during and after harvesting from October to December, 2016 
through to February 2017. The survey was conducted in order to establish the nature 
of the farms, the pest behaviour, host preference of the pests, and whether there were 
alternative hosts. The farmers' opinions about the incidence, the nature and the extent 
of damage done by pod borers were collected through interviews.  

2.2. Sampling design and sample collection of the insects.  

The field was sectioned into three (3) parts; the farms that are along the road, farms 
far away from the road, and the home where they carry the groundnut pods with the 
stocks to the house to plug as the sampling universe. The sampling units were then 
sampled out from these three section of sampling universe. Ten (10) farms along the 
road, ten (10) away from the road and three (3) from the homes were selected and 
data collected. Ten farmers were also selected to check whether their just harvested 
stored groundnuts were invaded by storage pod borers. The data collected included 
the feeding habits of the pod borer, resting places, breeding sites and escape 
behaviour when encountered. The nearby bushes and other debris were examined for 
any alternative hosts or breeding sites in the field.  

Hand picking was use to pick the pod borers in the field. The field pod borers were 
sampled thrice in a week; once morning, once afternoon, and once evening. This was 
done for three weeks. Both adults and nymphs were sampled. The nymphs were 
brought into the lab, and fed with the groundnut pods till they got matured.  

Other pests’ species encountered during the study were collected and quantified. The 
insects were identified using standard taxonomic keys while yield loss and weight loss 
assessment were performed on collected groundnut samples using Lale (2002) 
formulae.  

2.3. Identification of collected samples;  

The sampled pod borers were identified jointly by; Mr Angyiereyiri Elijah Dakorah, an 
Entomology lecturer at University for Development Studies, Department of Applied 
Biology, Faculty of Applied Science, and Dr Jacob Anankware Paaredunga; 
Agricultural pests scientist, using standard groundnut pests keys. The samples 
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collected were assessed for the nature and the extent of damage. At the time of harvest 
the groundnut were first examined for external symptoms of pests attack in the field by 
physical observation. The pattern of damage, nature of the feeding were all assessed. 
The extent of damage caused by the pests was also assessed.   

2.4. Yield loss assessment  

The yield loss was assessed using two approaches; percentage weight loss and 
percentage pod infestation. These were analysed using Lale (2002) formulae. 
Percentage pod infestation (PPI) deals with the percentage of groundnut that are 
infested by pests. One hundred (100) randomly sampled groundnut pods were 
obtained and unshelled. These 100 pods were obtained each time sampling was done. 
The kernel were sorted into sunken and healthy seed and counted separately. Then, 
percentage seed infestation was estimated using the following formula “(a)” below.  For 
the percentage weight loss assessment (WLA);The sunken kernels and un-sunken 
kernels were weighed separately using electric balance and the weight of infected 
subtracted from the uninfected kernel and the results divided by the mean weight of 
the kernel obtained from the 100 pods sampled on the first day the groundnut were 
uprooted, and multiplied by 100. It was done using the expressing “(b)” below  

 

(a) % PI =𝑆𝐾/𝑆𝐾+𝐻𝐾×100                               (b) WLA= WH – WI/WH∗×100 

Where  

PI= pod infestation                                             WLA= Weight Loss Assessment 

SK =number of infested kernel                           WH = Weight of Healthy Kernel  

HK =number of healthy (un-sunken) kernel.      WI = Weight of Infested Kernel 

                                                                           WH∗ = Weight of 100 kernel from pods 

selected on day of uprooting 

 

3.0 Results  

3.1. Pests that attacked the groundnut on the field  

Several pests’ activities were observed to have attacked and caused damage to the 
groundnut during the pre-harvest survey on the field. These included millipedes, 
centipedes, termites, caterpillars and white grubs. The millipedes and centipedes were 
found to bore into the groundnut pods and destroy the kernels and afterward either 
leave or live in the empty shell.  

At harvest, Elasmolomus sordidus was the major pest species of concern for the 
farmers.  

Elasmolomus sordidus infects groundnut on every farm two to three days when the 
groundnuts are uprooted and left on the farm or sent home with the stocks; either 
plucked or unpluck. Before harvesting there was no sign of pod borers (Elasmolomus 
sordidus) on the farm but appeared two to three days after uprooting. They preferred 
the groundnuts to Bambara beans on the same field, because a lot of them were found 
living and feeding on the groundnut and its stalks with very few or none on the Bambara 
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beans and its stalks. They suck the oily-juice of the kernel with their proboscis-like 
mouth (rostrum). Termites were also recorded to have scarified the groundnut pods 
after they build tunnels of their termitaria on the field and occasionally fed on the kernel 
though they cause minor damage.  

3.2 Occurrence of Elasmolomus sordidus 

The occurrence of E sordidus on the farms varied in numbers with the time of the day. 
The adult’s numbers alternate from 10 and 28 between 12.00 – 13.00 and 17.00 – 
18.00 GMT respectively while the nymphs numbers ranges from 0 and 17 between 
12.00 – 13.00 and 9.00 -10.00 GMT respectively. The activities of the Elasmolomus 
sordidus is mostly within the morning and late afternoon till evening drops when the 
sun is very high as is reflected in the tab 3.1 below.    

  

Time (hr.)  Number  E. sordidus 

Adult  Nymph  

7: 00-8:00 19 5 

8:00-9:00  15 2 

9:00-10:00 12 17 

10:00-11:00 13 0 

11;00-12:00 20 6 

12:00-13:00 10 0 

14:00-15:00 24 16 

15:00-16:00 21 15 

16:00-17:00 19 0 

17:00-18:00 28 14 

 

 

3.3 Feeding habit of E. sordidus and other insect pests  

Elasmolomus sordidus was noticed to be a sucking bug that suck the juice of the 
groundnut kernel by penetrating their proboscis-like through the pod. They gather 
around the groundnut and suck the juice without any sign of deformity. Those 
groundnuts that they were not found were not deformed. They rest and breed under 
the thrush of the groundnut. When encountered by human or any animal, they try 
escaping by running or flying. No alternative host or breeding site was found when the 
nearby bushes and debris were surveyed.  

The damage caused by termites was scarification and boring of matured groundnut 
pods. The scarification of the groundnut pods were through the building of their tunnels 
and termitaria. Those groundnuts were harvested within the first five days experience 
lest attack by the pests. The termite run into their tunnel at the site of any sound. The 
symptoms of attack by the termites was primarily pod scarification with occasional 
bored holes. 
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3.4. Nature of pod damage of groundnut by Elasmolomus sordidus  

The E. sordidus (Fig. 3.3a) suck the juice of the groundnut kernel leaving the kernels 
to shrink. This lead to loss in weight of the kernel as shown in Fig. 4.3b below. They 
also stain the kernel with their dropping, making them yellow. This is due to the fact 
that, Elasmolomus sordidus has a proboscis-like mouth which it is used in piecing 
through the groundnut pod to suck the juice of the kernel containing the oil. By its 
proboscis-like mouth, the effect is not notice until the pods are unshelled. In the case 
of unshelled kernel, the effect is noticed as the kernels get shrunken (fig 3.2b) 

 

 

 

a.                                  b1                                                   b2 

 
Fig 4.3. Elasmolomus sordidus and its effect on groundnut kernel 

3.3. Yield loss caused by pod borers  

Percentage weight loss assessment (WLA)  

The average weight loss caused by E. sordidus on the groundnut in the community 
was 24.02 ± 4.8 % at. This was obtained from 20.92, 18.53, 28.47, 22.43, 32.04, 26.65, 
25.14, 30.04, 19.25, and 17.77 of the selected farms.  

Percentage Pod Infestation (PPI)  

The average percentage pod infestation of groundnut caused by Elasmolomus 
sordidus was 19.02 ± 4.43 %. This was obtained from 20.57, 26.04, 21.35, 25.00, 
19.05, 15.38, 11.80, 12.88, 19.13, and 18.95 of the selected farms.  

Control measures proposed  

The observations made during the research were that; Elasmolomus sordidus 
appeared on the farm two to three days after the uprooting of the groundnuts. The 
intensity of pests’ infestation varies with farm cleanliness. Farm that had no weeds on 
them recorded least pests’ damage to the groundnut. Some possible control measures 
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suggested are; farm sanitation, early harvesting, plucking the groundnut immediately 
after harvesting instead of leaving the pods on the stalks in the field, growing alternative 
host plants to divert the infestation of the groundnut by the pests.  

Early planting is also suggested since most of the groundnuts attacked were the late 
batch   

Discussion  

Groundnut is a vital crop for foreign exchange to most West African countries including 
Ghana as a result of its high oil content and uses. In northern Ghana, groundnut was 
and is still used to alleviate hunger in the lean season, which ranges from around June 
to somewhere October.  

A major setback to this important crop production in Tedema is pests such as 
Elasmolomus sordidus (F) infestation which is both a field and a storage pest causing 
serious damage to groundnut (Ranga et al., 2010).  

The outcome of this work revealed several pests of groundnut on the field especially 
before and during the harvesting period. The incidence of these pests indicates that, 
GSB; Elasmolomus sordidus constitute (52 %), Termite’s (15 %), ants (12 %), 
millipedes (8 %) centipedes (6 %) white grubs (5 %) and rodents (2 %) meaning that 
these are the most dominant pests in the field.  

Research by Anitha (1992) on the field pests of groundnut revealed that earwigs, 
subterranean ant, white grubs, lepidopterous defoliators, termite and other species of 
wireworms were recorded. Biswas (2014) reported 30 species and 19 Orders of insect 
pests known to cause damage to groundnut. Similarly to these works, termites were 
the 2nd dominant species recorded though Elasmolomus sordidus was contrary the 
dominant. This difference might be due to the fact that, the research was not carried 
out throughout the entire growing period of the groundnut. Also, it may be due to 
differences in habitat and climate factors.  

Hagos (2011), stated in a study on “the potential of some botanical powders and 
Nimbicidine for the management of Sesame seed bug (E. sordidus)”; that, 
Elasmolomus sordidus prefer groundnut to any other hosts in the absent of sesame. 
This confirm the current study as they prefer groundnut to Bambara beans on the same 
farm. E, sordidus, was again reported as field and storage pests of groundnut by Ranga 
et al. (2010). No record of E sordidus was reported as storage pests though this 
research was focus on only the field effects of E. sordidus but maybe attributed to 
geographical difference of the pests or that, the storage method of the groundnut did 
not favour the insects’ survival. The shrinkage of the groundnut kernel by E sordidus 
fell in line with reports of FAO, 2009 and Ranga et al., 2010 that groundnut sucking 
bug’s cause’s groundnut to shrink except that the sucked kernels turned yellowish and 
tasted bitter. 

The average percentage weight loss of 24.02 ± 4.8 and percentage kernel infestation 
of 19.02 ± 4.43 implied that, Elasmolomus sordidus cause yield loss of 24.02 ± 4.8 at 
19.02 ± 4.43 percentage kernel infestation. This indicates that weight loss of 
groundnuts kernel increases with increasing pod borers infestation. This research is 
the first to assess the percentage weight loss and percentage kernel infestation of 
groundnut by Elasmolomus sordidus though similar work was carried out on 
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Rhyparochromus littoralis dist., a sister bug of E. sordidus on groundnut by Samaila et 
al., 2014. Rhyparochromus littoralis dist was stated to have caused 20 % damage to 
groundnut kernel (Samaila et al., 2014) and so conforms approximately with the 19.02 
% and 24.02 % percentage pod infestation and percentage weight loss respectively, 
caused by E. sordidus. Similar work has been carried out by Hagos (2011), but on 
sesame; an alternative host of E. sordidus.  

In fig. 4.1 the relative number of adults and nymphs with time realized differences in 
number might be due to the presence of only the adults being present before breeding 
took place to realised increasing numbers of the nymps. Getting to the latter part, as 
food scarcity might be a cause, the nymphs starve to death at some sampling times. 
The preference of E sordidus to bambara beans might be due to unpleasant taste of 
the bamabra or hard shells and so pests inability to penetrate the shells. Elasmolomus 
sordidus was reported by Palanisamy and Kalaiyarasan, (2006) as polyphagous insect 
feeding with wide range of crops. Among these crops mentioned were; sesame, 
sorghum, Bajra and artificial diet, preferring particular host plant and follow a hierarchy 
in food choice when a preferred host is unavailable (Palanisamy and Kalaiyarasan, 
2002). They feed and breed on a very large number of host plants such as groundnuts, 
grasses, sedges wheat, millets, bajra and banana (Singh and Rai, 1967, Schmutterer, 
1969, Slater, 1972, Sharma et al., 2009; Egonyu et al., 2005). This finding could not 
be assessed as no alternative hosts was found.  

Palanisamy and Kalaiyarasan, 2002, states under laboratory condition fecundity of the 
bug are higher on sesame 99.5 % eggs/female and groundnut 81.0 % and the adult 
longevity of male and female bugs is lower in sesame and groundnut than sorghum 
and bajra.  This might explain whythe pests were found on the groundnut and not on 
bambara.  

Food and water availability is a critical factor in the growth and survival of pests, 
especially E. sordidus. This is one of the factors to explain the fact that, at some points 
of sampling the numbers of the adults and nymphs kept diminishing to total 
disappearance. In general, the longer the infestation period the greater the damage to 
the seed weight, oil content and possibly the germination percentage and the other 
way round.  

Termites’ damage was only assessed as pod scarification either totally or partially 
conforming   the results reports of Ranga et al. (2010) and Anitha, (1992) that the key 
for identifying termite damage is groundnut pod scarification and sometimes pod 
boring. Also 2014 report of Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) says 
that termites feed on roots, stem and haulm of groundnut causing withering and death 
of the entire plant. They also bore into pods and feed on seeds and make the seeds 
fragile. The seeds shatter or crack during harvest. By this they are prone to invasion 
by aflatoxin-producing fungi.  

Sundaram, 1996; Krishnaiah, 1999; and Hagos, 2011, stated that the seed extracts of 
neem contains azadirachtin, salanin, meliantriol, and nimbecidine which are most 
effective insect growth regulator molecule and have mortality effects on groundnut pod 
borers including Elasmolomus sordidus. Casida, 1973 in a study of the biology of 
groundnut pests, stated that lygaeidae bugs are controlled by pyrethrum insecticides. 
The present research did not take into account the neem extract and pyrethrum 
insecticides and so cannot be conclusive on their effectiveness. On the contrary, this 
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research outlined farm sanitation and immediate harvesting after uprooting as control 
measures of groundnut pod borers. These correlate with the findings of Berhe and 
Abraha, 2016; and Muez, 2007 in their research on the need for short term training on 
sesame seed bug (Elasmolomus Sordidus) control to farmers and agricultural 
extension workers. They enumerated field sanitation, alternate host control, block 
sowing, crop rotation, plowing the field soon after threshing, and planting resistant 
crops as measures of controlling groundnut pod borers. 

4.0 Conclusions  

The devastation effects Elasmolomus sordidus on groundnut was assessed through 
weight loss, pod infestation assessment. Its sucking effects of kernels causes taste 
changes and rendering the groundnut valueless for any use. Farm sanitation and 
immediate harvesting can help solve this cancer of E sordidus on groundnut. It is 
recommended that further research should be conducted to assess the effect of 
Elasmolomus sordidus on oil content and germination properties of the groundnut. A 
whole year round studies should be done to assess the full pests associated with 
groundnut in the community.  
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Özet: Görüntü işleme, analog veya dijital olarak elde edilen görüntülerin bilgisayar 
yardımı ile görüntü üzerinde herhangi bir işlem yapılması tekniğidir. Bu sayede elde 
edilen yeni görüntüler amaca uygun olarak kullanılmaktadır. Bitkisel üretimde 
görüntülerin alınması ve işlenmesi ile yapılan uygulamalar hızlı, kolay ve ekonomik 
olduğu için görüntü işleme çalışmaları günümüzde artarak devam etmektedir. 
Bitkilerden yansıyan ışınımın dalga boylarının farklı olmasından yararlanılarak 
hastalık, zararlı ve yabancı otların tespiti, görüntü işleme teknikleri kullanılarak 
belirlenebilmektedir. Görüntü işleme, sulama ve gübreleme uygulamalarında da 
kullanılmaktadır. Özellikle bunlar ile yapılan zirai mücadelede tüm araziye aynı 
oranda yapılan kimyasal ilaç ve gübre kullanımı, görüntü işleme teknikleri ile 
azaltılarak hem tarımsal girdi maliyeti hem de ilaç kullanımından kaynaklanan 
olumsuz etkiler azaltılmaktadır. Bununla birlikte görüntü işleme bitkisel üretimde 
meyvelerin sınıflandırılması amacıyla da kullanılmaktadır. Tarım arazilerden elde 
edilen veriler, görüntü işleme yöntemleri ile değerlendirilerek değişken oranlı 
işlemler yapılabilmektedir. Görüntü işlemede elektronik olarak elde edilen veri 
öncelikle sayısal veriye dönüştürülür, ardından bu veriler ile istenilen uygulamayı 
yapmak için algoritmalar oluşturulur. Bu çalışmada bitkisel üretimde kullanılan 
görüntü işleme teknikleri ve bu tekniklerin uygulandığı araştırmalar incelenmiştir. 
Yapılan literatür çalışmaları sonucunda sürdürülebilirlik açısından kullanılan 
görüntü işleme tekniklerinin ekonomik ve çevreye zararın en az düzeyde olduğu 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kamera, sayısal veri, sürdürülebilirlik, renk  

Image Processing Techniques and Applications in Plant Production  

Abstract: Image processing is tecnique of performing any operation on the image 
with the help of computer of images obtained analog or digital. Thus the obtained 
new images are used for the purpose. The applications made by taking and 
processing images in plant production are fast, easy and economical. Therefore 
image processing studies are increasing at a present time. Detection of diseases, 
pests and weeds by using different wavelengths of radiation reflected from plants 
can be determined by using image processing techniques. Image processing also 
used irrigation and fertilization applications. In particular, the use of chemical drugs 
and fertilizers made at the same rate in all agricultural land in the agricultural 
struggle made with them is reduced by image processing techniques and the 
negative effects caused by both the agricultural input cost and the use of drugs are 
reduced. The image processing is also used to classify fruits during the post-
harvest period in plant production. The data obtained from agricultural lands can 
be evaluated by image processing methods and variable rate operations can be 
performed. The data obtained electronically in the image processing is first 
converted to numerical data, then algorithms are created to perform the desired 
application with these data. In this study, image processing techniques which are 
used in plant production are examined. As a result of the literature studies, it has 
been observed that the image processing techniques used for sustainability are the 
least economical and environmental damage. 

Keywords: Camera, digital data, sustainability, color 
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Giriş 
 
Günümüzde bilgisayar sistemlerinden faydalanmayan bilim dalı bulunmamaktadır. Bu 
sistemler arasında geniş uygulamaya sahip çalışma alanlarından birisi de görüntü 
işlemedir. Görüntü işleme teknikleri birçok alanda yaygın bir biçimde uygulanan 
bilgisayar yöntemlerinden birisidir. Neredeyse bütün sektörlerde kullanılan bu teknikler 
her bilim dalının içerisine girmiş yardımcı bir alandır. Görüntü işleme çalışmalarının 
yaygınlaşması tarımdan makine mühendisliğine, imalat faaliyetlerinden emniyet 
uygulamalarına kadar her alana destek olmaktadır. Bunların içerisinde yaygın olarak 
uygulandığı alanlardan birisi de tarımsal uygulamalardır (Balcı ve ark, 2016). 
Uygulamanın, maliyetinin düşük ve hızlı olması dikkat çekici özelliklerindendir.  
 
Görüntü işleme sistemi; girdi, işleme ve çıktı birimlerinden oluşur. Sistemde en önemli 
birim, girdi birimidir. Girdi birimi; görüntülerin bilgisayarın anlayacağı hale 
dönüştürülmesinde kullanılan dijital fotoğraf makinası, tarayıcı ve kameralar gibi 
araçlardan oluşmaktadır. Fotoğraf makinaları elektronik ışığa duyarlı elektronik 
hücrelerden oluşan bir alet ile görüntü oluşturmaktadırlar. Bunlar ışığı algılar ve elektrik 
akımına dönüştürürler. Bir çevirici ile elektrik akımı bilgisayar diline dönüştürülür. 
İşleme birimi, bilgisayar ve görüntü işleme programlarıdır. Çıktı birimi ise, ekran ve 
yazıcıdan oluşmaktadır (Masoumi, 2013). 
 
Tarımsal üretimde görüntü işleme ile kimyasal ilaç ve gübre maliyetleri azaltılıp kar 
oranı yükseltilir ve çevre kirliliğinin azalması sağlanabilir. Görüntü işleme ile renk 
değişimlerinden bitki hastalıkları tespit edilebilir ve bitkinin görsel özelliklerinden 
topraktaki besin maddesi eksikliği belirlenebilir. Yabancı otlar bu teknikler ile 
belirlenerek aynı anda pestisit uygulaması yapılabilir. Aynı zamanda görüntü işleme 
meyvelerin sınıflandırılması amacıyla da kullanılabilir (Sridevy ve Vijendran, 2015). 
 
Derlemede bitkisel üretimde görüntü işleme konusu, kullanılan teknikler ve bu 
tekniklerin uygulamaları olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.  
 
1. Görüntü işleme tekniklerinin aşamaları 

Nesnelerin yüzeylerine çarpan ışınları yansıtmaları yoluyla algılanmalarına görme ve 
bu yoldan algılanabilmelerine görünüm denir.  Görünümün iki boyutlu resmi ise görüntü 
olarak adlandırılır. Görüntü, üç boyutlu görünümün iki boyut üzerindeki haritası olarak 
da adlandırılabilir. Görüntü işleme, bir görüntünün sayısal biçime dönüştürülüp farklı 
amaçlar için bilgisayarlarla işlenmesidir (Anonim, 2019). Görüntülerin kalitesinin ve 
insan karar verme sürecinde görüntü algılamanın iyileştirilmesi, görüntü işleme olarak 
tanımlanabilir (Prabha and Kumar, 2014). Görüntü işleme insanların görsel karar 
vermesini azaltırken, yapılan işlemlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır ve tarımsal 
uygulamalarda kullanılabilmektedir (Saxena ve Armstrong, 2014). Bitkisel üretimde 
kullanılan temel görüntü işleme adımları bu bölümde incelenmiştir. 

1.1. Görüntü alma / elde etme (Image acquisition) 
 
Görüntü elde etme işlemi, bir görüntünün bir aletle alınması ve bunların sayısal bir 
biçimde depolanmasıdır. Bir dijital görüntü, satır ve sütun indisleri görüntüde herhangi 
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bir noktayı ifade eden elemanlardan meydana gelmiş bir matris olarak tanımlanabilir. 
Bu matrisin her bir elemanının içerdiği dijital değer veya değerler, o noktanın renginin 
bilgisini vermektedir. Bir görüntü genelde iki değişkenin bir fonksiyonu olarak 
tanımlanır.  f(x,y) gibi bir fonksiyonla ifade edilen bir görüntüde f bir şiddet birimi,  x ve 
y değişkenleri ise görüntünün koordinatlarıdır. Bu fonksiyonun değeri kaynağın 
aydınlatması ve nesneden ışığın yansımasıyla ile belirlenebilir. Bir görüntünün 
fonksiyon değeri sürekli aynıdır ve analiz edilebilmesi için dijital formata dönüştürülür 
(Saxena ve Armstrong, 2014). 
 

1.2. Ön işleme (Pre - processing) 
 
Sayısal görüntü elde edildikten sonra görüntü kullanılmadan önce amaca uygun hale 
getirilmesi için bazı ön işlemlerden geçirilmesi işlemidir. Bu işlemeler görüntü 
iyileştirme (e (image enhancement), görüntü onarma (image restoration) ve görüntü 
sıkıştırma (image compression) olmak üzere üç alt başlık altında toplanabilir (Anonim, 
2019). Ön işleme sonrasında belirli bir uygulama için elde edilen görüntü orijinal 
görüntüden daha iyi olmaktadır. 
 

1.3. Bölümleme (Segmentation) 
 
Görüntü bölümleme, görüntüyü benzer özellik ve niteliklere sahip parçalara ayırma 
işlemidir. Bölümlemenin amacı görüntüyü basitleştirmektir. Yani, görüntüyü anlamlı ve 
kolay analiz edilebilir bir şekle dönüştürmektir. Görüntü bölümleme iki şekilde 
sınıflandırılabilir. Yerel bölümleme: görüntünün belirli bir parçasında yapılan işlemdir. 
Tam bölümleme: tüm görüntünün bölümlenmesi işlemidir (Anjna ve Kaur, 2017). 
 

1.4. Nesne tanıma (Object recognition) 
 
Nesne tanıma görüntüde ilgilenilen bölgenin yorumlanması ve karar verilmesi için daha 
yararlı formata dönüştürülmesidir. Nesnenin biçimini tanımlamak ve farklı gruplara 
ayırmak için farklı modelleme ve sınıflandırmalar yapılır. Böylece görüntüdeki nesnenin 
boyutu, rengi, şekli, yapısı gibi özellikler elde edilir (Prabha and Kumar, 2014). 
 
2. Bitkisel üretimde görüntü işleme uygulamaları 
 
Görüntü işleme, günümüzde askeri, güvenlik, robotik, jeolojik, tıp ve tarım gibi farklı 
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir tarımın her geçen gün 
öneminin artmasıyla etkinliği yüksek, ekonomik ve çevreye en az zarar verecek 
yöntemler üzerinde araştırmalar devam etmektedir.  Görüntü işleme; yaprak alanının 
ölçülmesi, meyvelerde renk analizi ve sınıflandırma, yabancı otların belirlenmesi, bitki 
büyümesinin ve kök gelişiminin izlenmesi, bitki hastalıklarının belirlenmesi ve pestisit 
uygulamalarının hassas bir şekilde yapılması gibi amaçlarla tarımda da 
kullanılmaktadır. Bu sayede yapılması zaman alan ve zor olan bazı ölçümler ve 
işlemlerin kolay bir şekilde, daha kısa sürede ve hassas olarak yapılması ve uygulama 
düzeyinin azaltılmasıyla çevrenin korunması sağlanmaktadır (Karabacak 2007). 
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2.1.Bitki hastalık ve zararlıların belirlenmesinde görüntü işleme tekniklerinin 
kullanımı 
 
Bitkiler hastalandıklarında sağlıklı bitkilere göre yaprak, gövde ve meyvelerinde farklı 
lekeler veya çizgiler oluşur. Bu görsel belirtilerin rengi, şekli ve boyutu hastalık 
ilerledikçe değişmektedir. Bitki hastalıklarının tanımlanması, tarımsal üretimde verim 
kayıplarını önlemenin anahtarıdır. Bitkinin sağlığının izlenmesi ve hastalık tespiti 
sürdürülebilir tarım açısından oldukça önemlidir. Bitki hastalıklarının gözle tespiti 
oldukça zor ve fazla oranda uzman bilgisi isteyen uzun bir süreçtir. Bu nedenle hastalık 
tespitinde görüntü işleme yöntemleri kullanılabilir (Khirade ve Patil, 2015).  
 
Patil ve Bodhe (2011), çalışmalarında görüntü işleme ile yapraktaki hastalık şiddetini 
ölçmeyi amaçlamışlardır. Görüntü işleme ile hastalık şiddeti tahmin edilerek pestisit 
miktarı uygun miktarda sadece hastalık olan bölgelere uygulanabilmektedir. Yaprak ve 
hastalıklı bölgeler farklı teknikler ile birbirinden ayrılmıştır. Sistemin %98,6 doğrulukta 
çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu yöntemin insan kaynaklı hataları ortadan kaldıran, 
maliyeti ve çevre kirliliğini azaltan bir yöntem olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuçta 
yaprak hastalık şiddetinin hesaplanmasında bu yöntemin hızlı ve doğru olduğu 
görülmüştür. 
 
Miranda ve ark. (2014), çeltik bitkisinde böcekler ve bu böceklerin yoğunluklarını tespit 
etmek için otomatik bir algılama sistemi kurarak böceklerin yarattığı zararları tespit 
etmek ve bunların yarattığı zararın yok edilmesi amacıyla farklı görüntü işleme 
tekniklerini uygulamışlardır. Geliştirilen sistem ile çeltikteki böcek zararının tespit 
edilmesinde basit, verimli ve hızlı bir çözüm sağlanabileceği gösterilmiştir. 
 
Reddy ve ark. (2018), bitki hastalıklarının tespiti için biyoinformatik ve görüntü işleme 
tekniklerini araştırmışlardır. Görüntüler dijital bir kamera ile elde edilmiş ve daha sonra 
istenmeyen alanlar görüntü işleme ile atılmıştır. Görüntü piksellerine eşik değerler 
verilmiş ve bu eşik değerin üstünde olan bitkiler hastalıklı olarak kabul edilmiştir. 
Görüntü işleme kullanılarak tespit edilen hastalıklar daha hızlı, hassas ve doğru bir 
şekilde yapılmaktadır. 

 
 

 

Şekil 1. Fasülye yaprağında mantar hastalığının çıkış görüntüsü (Singh ve Misra, 
2017) 

Yang ve ark. (2019), çay bitkisinin hastalık tespitinde kızılötesi termal görüntü işleme 
teknolojini kullanmışlardır. Bu amaçla kızılötesi termal bir kamera insansız arazi 
aracının üst kısmına yerleştirilmiştir. Çay yapraklarının kızılötesi termal görüntüleri 
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hastalıklı sarı yapraklar, sağlıklı yeşil yapraklar, toprak, ağaçlar, dallar ve diğer olmak 
üzere sınıflandırılmıştır. Görüntünün sınıflandırılması ve tanımlanması amacıyla bir 
algoritma yazılmıştır. Sonuç olarak hastalık tespitinde geliştirilen algoritma ile insan 
gözüyle yapılan sayım arasında yüksek derecede korelasyon olduğu belirlenmiştir.   

     2.2. Yabancı otların belirlenmesinde görüntü işleme tekniklerinin kullanımı 

Yabancı otlarla yetiştirilen ürün ışık algılayıcı sistemler (photo-detectors) ile ayırt 
edilememektedir. Bu yüzden araştırmalar makine görme teknolojisi kullanılarak 
yabancı ot algılama yaklaşımı üzerine yoğunlaşmıştır. Görüntüler kamera sistemleri ile 
toplanır ve ardından toprak, bitki ve yabancı ot görüntü işleme sistemleri ile ayırt edilir 
(Throp ve Tian, 2004).  

Örge (2012), yaptığı çalışmada 3 farklı tip kültür bitkisi (ayçiçeği, domates, hıyar) ve 3 
farklı tip yabancı otun (pıtrak, köpek üzümü ve ısırgan otu) yapraklarının renk 
özelliklerini kamera ve renk ölçüm cihazı kullanılarak incelemiştir. Bitki yapraklarının 
kamera ile alınan görüntülerinin renksel özellikleri, görüntü işleme tekniği kullanılarak 
incelenmiştir. Renk ölçüm cihazı ile elde edilen renksel özellikler ise kamera ile elde 
edilen değerlerin karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır. Sonuç olarak kamera ve renk 
ölçüm cihazındaki değerler karşılaştırıldığında ayçiçeği bitkisinin, r, g ve b değerleri 
arasında önemli derecede farklılık olduğu, pıtrak, köpek üzümü, domates ve hıyar 
bitkilerinde ise önemli derecede ki fark b değerlerinde olduğu görülmüştür. Geriye 
kalan bitkilerin kamera ve renk ölçüm cihazında ki r,g ve b değerleri karşılaştırıldığında 
önemli farkların olmadığı gözlenmiştir. 

Sabancı ve Aydın (2014), çalışmalarında görüntü işleme tabanlı bir hassas ilaçlama 
robotu geliştirmeyi amaçlamışlardır. Şeker pancarı tarımında sıra aralarında bulunan 
yabancı otlar görüntü işleme ile tespit edilmiş ve yabancı otu yok etmek amacıyla 
değişken düzeyli herbisit uygulaması yapılmıştır. Sistemin geleneksel olarak yapılan 
uygulamalardan %55.2 oranında ilaç tasarrufu yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışma 
ile sadece yabancı ot üzerine ilaç uygulamasının yapılması, yetiştirilen bitki üzerinde 
ilaç kalıntısının olmamasını sağlayacaktır. Böylece hem maliyet azaltılmış olacak hem 
de çevre kirliliğinin azalması sağlanacaktır.  

Demir ve ark. (2016), yabancı otların renk özelliklerinin belirlenmesi amacıyla görüntü 
işleme tekniğini kullanmışlardır. Çalışmada dijital kamera ve renk ölçüm cihazı ile 
Sirken, Yabani marul ve Eşek marulu yabancı otlarının renksel özellikleri 
karşılaştırılmıştır. Dijital kamera ve renk ölçüm cihazının sonuçları karşılaştırıldığında 
en çok Sirken bitkisinin renk değerlerinin benzer olduğunu, ardından sırasıyla Eşek 
marulu ve Yabani marulun değerlerinin yakın olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma 
ile renk ölçüm cihazı kullanılmadan görüntü işleme tekniği kullanılarak yeterli oranda 
karşılaştırma yapılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Sakthi ve Yuvarani (2018), görüntü işleme tekniği kullanarak yabancı ot tespitini ve yok 
edilmesini değerlendirmişlerdir. Görüntü işleme ile belirlenen yabancı ot, ardından 
herbisit uygulanarak yok edilmiş ve böylece sadece yabancı ot bulunan bölgeye 
herbisit uygulaması yapıldığı için, hem maliyet hem de çevre kirliliğinin azalması 
sağlanmıştır.  
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 2.3. Sulama uygulamalarında görüntü işleme tekniklerinin kullanımı 

Değerli bir kaynak olan ve giderek azalan suyun sürdürülebilir kullanımı tarımın 
geleceği için temel zorluklardan birisidir. Bu yüzden su kullanımının etkinliğini artırmak 
yeni araç ve yöntemlerin benimsenmesiyle mümkündür (Costa ve ark., 2007, Molina-
Martínez ve ark., 2011, Zhang and Kovacs, 2012).  

Tarımsal su uygulamalarında görüntü işleme ve bilgisayarlı görüntüleme işlemleri 
artarak devam etmektedir. Görüntüler ürünün gerekli su ihtiyacının belirlenmesinde 
toprakla kaplı alanın yüzdesi hakkında bilgi verebilir. Renk analizine dayalı teknik olan 
görüntü işleme, toprak ve bitki örtüsünün doğru ve etkili bir biçiminde sınıflandırılmasını 
sağlayabilir (Meteos ve ark., 2015).  

Bulanon ve ark. (2016), havadan görüntüleme sistemi kullanarak elmada farklı sulama 
metotlarını incelemişlerdir. Bu amaçla ürün izleme değerlendirme platformu (C-MAP) 
adı verilen bir sistem tasarlamışlardır. Sistem kamera, insansız hava aracı ve görüntü 
işleme biriminden oluşmaktadır. Görüntü işlemede sınıflandırma 5 farklı vejetasyon 
indeksi değerine göre yapılmıştır (ENDVI, GR, I, NDGNI, SAT). Sonuçta C-Map 
sisteminin meyve bahçesindeki değişkenliği ve özellikle uygulanan su miktarındaki 
değişimi izleme aracı olarak kullanılabileceği görülmüştür. 

 

Şekil 2. Elma ağaçlarının sulama miktarının belirlenmesinde insansız hava aracı ile 
görüntüleme (Bulanon ve ark. 2016). 

Bitki örtüsü görüntülerinin dijital olarak işlenmesi ve analizi, sulama gereksiniminin 
tahminiyle bağlantılı olan ürün gelişimi ile ilgili bazı parametrelerin tam olarak 
hesaplanmasını sağlar. Esquiva ve ark. (2016), bitkilerin görsel olarak incelenmesi ve 
su ihtiyacının belirlenmesi için yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu yöntem bitkiye 
yukarıdan bakıldığında bitkinin eşdeğer çapı olarak tanımlanan etkili çap kavramına 
dayanmaktadır. Çalışma marul bitkisi üzerinde yapılmıştır. Yukarıdan çekilen 
görüntülerin dijital olarak işlenmesiyle hesaplanan yeşil örtü yüzdesi (PGC), bitkilerin 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002480#bib0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002480#bib0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002480#bib0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002480#bib0185
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etkili çapını doğru tahmin etmek kullanılmıştır. Araştırmacılar kullanılan yöntemin 
geleneksel olarak kullanılan su uygulama yöntemlerine göre tüketimi azalttığı ve aynı 
zamanda yapılacak hesaplamaları kolaylaştırdığını bildirilmiştir.  

Tejero ve ark. (2018), badem ağaçlarının sulanmasında termal görüntülerin 
kullanılabilirliğini değerlendirmişlerdir. Çalışmada 5 yıllık badem ağaçlarına üç farklı 
sulama stratejisi uygulanmıştır. Üç günlük periyotlarda bitki örtüsü sıcaklığı, stoma 
iletkenliği, yaprak su içeriği ölçümleri yapılmıştır. Özellikle termal görüntüler ile yaprak 
su içeriği ve stoma iletkenliği arasında yüksek korelasyon elde edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre kızılötesi termal görüntüleme sisteminin sulama suyu ihtiyacında 
alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Özellikle kısıntılı sulama 
uygulamalarında termal görüntülemenin uygun bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sayede termal görüntülerin görüntü işleme uygulamalarında yüksek oranda 
kullanılabilirliği bilgisi sağlanmıştır. 

Osroosh ve ark. (2018), tarımsal ürünleri izlemek için düşük maliyetli bir RGB-Termal 
görüntüleme sistemi geliştirmişlerdir. Sistem RGB ve termal görüntüleme modülü ile 
birleşik olan Linux tabanlı bir bilgisayardan oluşmaktadır. Oluşturulan görüntüleyiciler 
nane arazinde pivot sulama sistemine iki adet monte edilmiştir. Bitki yetiştirme 
periyodu boyunca elde edilen görüntülerden, bitki örtüsü yüzdesi ve yüzey sıcaklığı 
başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Tasarlanan görüntüleyici bitki örtüsünün eş 
zamanlı yüzey sıcaklığını elde ettiği için arazide görüntüme ağı oluşturulmasına olanak 
sağlamaktadır. Araştırmacılar sistemin eş zamanlı evapotranspirasyon hesaplaması 
ve uygulama haritaları oluşturulmasında kullanılabilme potansiyeli olduğunu 
belirtmişlerdir.  

     2.4. Meyvelerin sınıflandırılması ve kalite belirlenmesinde görüntü işleme 
tekniklerinin kullanımı 

Sınıflandırma hasattan sonra yapılması gereken önemli bir işlemdir. Yapılacak olan 
ithalat ve ihracatta ürünün gerçek değerinin bilinmesi üreticinin maddi olarak kayba 
uğramaması açısından önemlidir. Sınıflandırma ve ürün kalitesi genel olarak ağırlık, 
boyut ve dış görünüme bakılarak yapılmaktadır. Bu işlemler görüntü işleme teknikleri 
ile hem daha hassas hem de daha hızlı yapılabilmektedir.  

Karhan ve ark. (2011), kayısı bitkisinde oluşan lekelerin morfolojik görüntü işleme ile 
belirlenmesi üzerine yaptıkları çalışmada elde edilen sonucun doğruluk oranının 
yeterince başarılı olduğunu gözlemlemişlerdir. sadece morfolojik işlemler ve süzgeç 
yardımı ile leke tespiti, yüksek oranda başarılı olmuştur. Kayısı üzerinde leke tespiti 
yapılırken ayrıştırılan bölgelerde, olgunlaşmadan dolayı oluşan kırmızılıkların, ikili 
imgede oluşturduğu yanılsama lekelerin, başarı oranını düşürdüğü görülmüştür. 
Ancak, bu yanılsama lekelerin daha uygun süzgeç yardımıyla giderilerek başarı 
oranının arttırılabileceği açıklanmıştır.  

Balcı ve ark. (2016), görüntü işleme teknikleri kullanılarak napolyon tipi kirazları 
sınıflandırmışlardır. Öncelikle kirazların fotoğrafları çekilmiş ve Matlab ortamına 
aktarılmıştır. Ardından alınan görüntüde her bir kirazın çapının kaç mm olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Kirazların çoğunluğunu oluşturan 24 ve 23 mm kalibrede 
olan kirazların kalibre tespitinde başarı oranları yaklaşık %85 seviyelerinde 
bulunmuştur. Yapılan çalışmada elde edilen başarı oranları fotoğrafın çekildiği uzaklık, 
ortamdaki ışık miktarı, fotoğrafın çekiliş açısı gibi pek çok unsurdan etkilenmektedir. 
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Başarının artırılması için birçok faktörün üzerinde detaylı olarak çalışılması 
gerekmektedir. 

Solak ve Altınışık (2017), fındık meyvesinin tespiti ve sınıflandırılmasında görüntü 
işleme tekniklerini kullandıkları araştırmada fındıkların düzlem üzerinde kapladıkları 
boyut ve alan verilerini hesaplamışlardır. Elde edilen veriler ile fındıklar küçük, orta ve 
büyük olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Bu işlem ortalama tabanlı sınıflandırma ve K-
means kümeleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçta fındık meyveleri, 
görüntü işleme teknikleri kullanılarak %100 başarıyla tespit edildiği gözlemlenmiştir.  

Ani ve ark. (2018), Matlab kullanarak domateslerin sınıflandırılması ve kalite 
derecelendirmesi yapmak amacıyla görüntü işleme tekniklerinden yararlanmışlardır. 
Domateslerin görüntüleri kontrollü bir ortamda kamera ile elde edilmiş ve sistem 
genişlik, ağırlık merkezi, meyve çapına göre ayırma işlemi yapmıştır. Böylece 
domatesler küçük, orta ve büyük olarak ayrılmıştır. Algoritmayı geliştirmek için doksan 
altı adet resim kullanılmış ve algoritmanın performansını değerlendirmek için otuz farklı 
boyutta domates işlenmiştir. Yapılan işlemin doğruluğunu tespit etmek için bir kumpas 
ile ölçüm yapılmıştır. Algoritma küçük, orta ve büyük boy domatesleri sırasıyla 10, 9 ve 
11 olarak sınıflandırmıştır. Kumpas ile yapılan ölçümde ise küçük, orta ve büyük boy 
domatesler sırasıyla 10, 10 ve 10 olarak sınıflandırmıştır. Bu sonuç sistemin fiziksel 
parametreleri başarı bir şekilde ölçebildiğini göstermiştir.  

3. Sonuçlar 

Teknolojik gelişmeler her geçen gün artarak devam etmekte ve bu teknolojilerden 
yararlanmayan sektör neredeyse yok gibidir. Bununla beraber tarımda bilgisayar, 
sensör ve uydu teknolojilerden faydalanmaktadır. Hassas tarım olarak adlandırılan bu 
sistemde, bilgi teknolojileri kullanılarak üretim yapılan arazide öncelikle çeşitli veri 
toplama yöntemleri ile veriler elde edilmekte, ardından bunlar farklı teknolojilerle 
işlenmekte ve karar verilmektedir. Son olarak yapılacak uygulama arazinin her yerine 
değil, sadece değişkenlik bulunan bölgelere yapılarak hem uygulanan girdi miktarı 
azaltılmakta hem de çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmemektedir. Kullanılan bu 
teknolojilerden bir tanesi de görüntü işleme teknikleridir.  

Görüntü işlemede farklı tekniklerle alınan görüntüler istenilen formata dönüştürülüp 
amaca uygun hale getirilir. Sağlıklı bitki, hastalıklı bitki, toprak ve tarımsal zararlıların 
görüntülerinde farklılık olmaktadır. Yani her birinin yansıttığı ışınımın dalga boyları 
birbirinden farklıdır. Görüntü işlemede bu farktan yararlanılarak bitki ve bitki dışındaki 
materyaller ayırt edilebilmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında görüntü işlemenin 
bitkisel üretimin birçok alanında kullanıldığı ve daha önce kullanılan yöntemlerden hem 
daha doğru hem de daha hızlı bir yöntem olduğu görülmüştür. Görüntü işleme 
çalışmaları sürdürülebilir tarımın temel amaçlarından biri olan çevre ve doğal 
kaynakların korunması açısından oldukça önemlidir.  

Bitkisel üretimde bu çalışmaların hastalık, zararlı ve yabancı ot tespiti, sulama ve ürün 
işleme aşamalarında yoğunlaştığı görülmüştür. Ancak bu tekniklerin tarımsal üretimde 
diğer alanlarda kullanılmaya başlandığı ve artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. 
Bitkisel üretimde teknolojinin giderek daha fazla kullanılması ile mevcut kaynaklar 
korunmakta ve üretimin verimliliği artmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımının artması, 
tarımda sürdürülebilir uygulamalar yapılabilmesine olanak vermektedir.   
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Abstract: This paper presents the Ugam-Chatkal National Park material as an 
object for the development of ecotourism in Uzbekistan. It describes the 
physiographic, biological (flora and fauna) characteristics of the State National 
Natural Park, tourist sites, as well as the territory of the park is also a place of 
historical and archaeological heritage. 

 

Ugam-Chatlal national park has a great touristic potential , which is mainly connected 
with unique natural conditions that provide an opportunity to devlop all types of 
tourism.All the necessary conditions for the development of mountain and extreme 
tourism including mountaineering, snowboarding, aeronautics, motosport and for eco, 
gastronomic, country tourism are provided 
Ugam-Chatkal state national park was founded in 1922 on the lands of Brichmullinsk 
and Ohangaron on the base of Chatkal biospheric reserve. The reserve located on the 
territory of Bostonlisk, Parkent and Ohangaran areas of Tashkent region are the 
national pride as being included in the national heratage of UNESKO.  
 
Its area is more than 574,000 hectares, and it rises 800-4000 meters above sea level. 
The greatness of the surrounding mountains, the area of natural landscapes with 
unique species of flora and fauna surpass all expectations - both tourists and locals. 
This is not only environmentally friendly, but also a tourist-national conservation zone, 
which keeps the historical and cultural heritage of the country.  
  
The climate in the park is sharply continental, with significant differences in day and 
night temperatures in all seasons. The summer is dry (in the lower belts - hot), the 
winter is cold (in the upper belts - harsh and snowy). The average annual temperature 
ranges from 9 ° C to 13 ° C. The absolute maximums of air temperature in the summer 
are 39.5 ° C, and the absolute minimums of winter temperatures - up to -24.1 ° C. The 
annual precipitation is, on average, 700-1000 mm per year . The frost-free period lasts 
190-220 days. It rains about 60 days, with more than 60 days of snowfall. 
  
The main rivers of the national park - Bashkyzylsay and Serkelisay with their many 
tributaries, begin at high altitudes. There are also four unique natural lakes - Urungach, 
Bodak, Shovur and Ihnozh, there are the Chatkal State Biosphere Reserve and a 
number of forest farms. 
     
The Chatkal mountain forest reserve is located on the western tip of the Chatkal ridge 
within the Western Tien Shan. It consists of two separate areas: Bashkyzylsui (11,103 
hectares) and Maidantal (24,150 hectares). The plots are separated from each other 
by more than 20 km along the ridge center line and are located on different slopes: the 
first in the south-west, the second - in the north. Bashkyzylsay site is a 
mountainous part of the catchment basin of the r. Bashkyzylsay with absolute heights 
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from 1080 to 3265 m above sea level. The Maidantal area with altitudes from 1200 to 
3875 m above sea level includes the right tributaries of the Sereklisay, which flows into 
the Chirchik River. Chatkal Reserve - one of the oldest in Uzbekistan, was established 
in December 1947.  
  
The vegetation cover of the park is extremely diverse in composition. For example, 
more than 8.5 thousand phytocenoses belonging to 153 formations were allocated on 
the area of 11,103 hectares of the Bashkyzyl region. The park has a full set of vertical 
vegetation belts and most of the dominant plant communities. A total of 219 formations 
have been registered, of which only 58 are common. This indicates the individuality of 
the vegetation cover of the park. 
  
The national park contains 57 species of plants characteristic of the flora of the 
Western Tien Shan, which are endangered and included in the Red Book of 
Uzbekistan. The park has 6 narrowly-endemic species of plants: Chrysolus 
golochochechny - Adonis leiosepala, Ptskemsky onions - Allium pskemense, 
Allokhruza kachimovidnaya - Allochrusa gypsophillioides, Elongated anemone - 
Anemonastrum protractum, Red Astragalus, which is a mast of anemone, anesthetic 
anemone - Anemonastrum protractum, Red Astragalus, which has been grown by 
them, Aragonum anemone - Anemonastrum proctinum, Astragalus nymphismaceae, 
which has been grown by the angels.More than 57% of the territory is covered with 
tree and shrub cenoses. To these should be added significant areas where trees and 
shrubs are present as single inclusions. Forests, as well as everywhere in the zone of 
dry subtropics, are sparse, undersized, there is a lot of forest areas. The predominant 
tree specie is juniperus seravshanica (Juniperus seravshanica), which occupies 24% 
of the area and grows in a wide strip of middlelands. However, in most of the territory, 
archars are characterized by sparseness. 
  
The mammal fauna of the park contains 65 species. Particularly rare: ermine; caress; 
Snow Leopard; Siberian mountain goat; Menzbier's marmot; relic gopher; common fox; 
white bear brown bear; stone marten; badger; Central Asian otter; Turkestan lynx; roe 
deer; wolf.  
 
The fauna of birds is quite rich and has 279 species. Of these, 176 species reliably 
nest, and the remaining 103 occur on spans and migrations. The most well-preserved 
highland avifauna (bearded, Kumai, golden eagle, Himalayan snow cock, chinned lark, 
horned lark, mountain horse, gray wagtail, alpine chough, chough, Iran's warbler, the 
nightingale Red-motley Rock Thrush, Wheatear and Isabelline Wheatear, stenolaz, 
snow reel, red-capped reel, mountain reels, meadow harrier, kurgannik, vulture, griffon 
vulture, black vulture, saker falcon, steppe kestrel, red-winged partridge gray lentil, 
desert bullfinch, etc.). 
  
The rivers of the national park have a particularly depleted fauna. There are only 4 
species of fish: marinka, Kushakevich's loach, Stolichki loach, Turkestan catfish. A 
large number of reptile species are noted in the national park (steppe tortoise, gray 
gecko, yellowfin, long-legged skink, oriental udavchik, cross-striped volkozub, arrow-
snake, steppe viper, water snake, red-striped snake, cross-striped snake, multi-colored 
snake, patterned snake, and a red tattoo. Alai gologlaz, black-eyed lizard, etc. 
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The territory of the park is difficult to access, movement is possible only on a few horse 
trails, many steep sections are impassable. In the spring and at the beginning of 
summer in Bashkizlsay, and in Maidantal , crossings over the rivers are dangerous. 
Both parts of the territory are crossed by deeply cut river valleys. The steepness of the 
slopes ranges from 20 to 40 °, about 15% of the slopes have a steepness of more than 
40%, and only 10%, mostly narrow ridges, terraces of valleys and several plateaus, 
more slopes - from 5 to 20 °. 
  
In the national park, the reserve zone is mostly closed for free visits by tourists, as well 
as a zone of educational tourism - created to get acquainted with the existing sights, 
hiking trails, passing through valleys, rocky terrain and mountain peaks. Over the past 
few years, the national park has become increasingly popular with holidaymakers. 
More and more people tend to come to nature as early as possible, already with the 
onset of the first spring days, and sometimes in the winter. A part of holidaymakers, 
tourists and climbers, if they plan to be repeatedly and for a long time in the territory of 
the national park, receive permission to visit the territory of the national park in 
accordance with the legislation. At the same time, they indicate the purpose of their 
visit and the duration of their stay in the protected natural area (OPT) in order to obtain 
a permit. People who have come to rest only for days are not subjected to any 
accounting or registration, since they most often come to the  foothill areas of Chimgan, 
Beldersay, Khodzhikent and Parkent. 
  
These visitors, having with them identity documents of a citizen of the Republic of 
Uzbekistan, pass border and inspection checkpoints and simply register in the morning 
when they enter and in the evening when they leave the border area.  
  
When passing checkpoints, visitors can familiarize themselves with the rules placed 
on special stands. For visitors, there are rules of stay and behavior in the park, which 
I would note, should be observed, not only coming to rest in the national park, but also 
being in nature in any place.  
  
The vast territory of the Ugam-Chatkal Natural Park is also a place of historical and 
archaeological heritage. From research conducted by archaeologists it is known that 
the modern territory of the park has been mastered by man since ancient times. In the 
upper reaches of the picturesque gorge Beldersay, you can find the rock paintings of 
ancient hunters (petroglyphs). The discovered sites of the primitive man Obirakhmat, 
Paltau, Khodzhikent, Kulbulak, Pulatkhan Plateau indicate that 10-40 thousand years 
ago people fell in love with this fertile land with fertile lands, magnificent pastures and 
beautiful water. 
  
Tourist sites and attractions of Ugam-Chatkal nat park and its surroundings. On the 
territory of the national  park and adjacent territories there are many tourist sites. The 
most interesting of them are: - Chatkal reserve (need special permission); 
 
 - Charvak reservoir;  
- ski resorts Chimgan / Beldersay;  
- Highland plateau Pulatkhan;  
- Karaarcha Canyon;  
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- Picturesque panoramas of the Chatkal range with the Chimgan peaks (3309 m.), 
Aukashka (3100 m.), Karakush (3864 m.), Kyzylnur (3267 m) 
 - Angren plateau; 
- Colorful mountain villages Kumyshkan, Nevich, Sukok; 
- The picturesque valleys of the Bashkyzylsay, Aksakata, Maidantal rivers. 
 
Today in the region there are 120 organizations engaged in leisure of domestic and 
foreign tourists. The volume of exports of tourist services in the past 2018 exceeded $ 
44 million. Despite this, given the huge tourist potential and natural resources of the 
region, these indicators, experts say, are quite modest. In the region there is a 
shortage of accommodation facilities, resorts and recreation areas, underdeveloped 
tourist infrastructure, low quality and limited number of services provided to tourists. 
  
The natural resources of the area for the development of tourism are very favorable. 
The most favorable time for traveling in this national park is April - October. 
  
On the territory of Bostanlyk, Parkentsky and Akhangaran districts, work has already 
begun on the creation of 162 modern guest houses. For the entertainment of tourists, 
it is planned to develop a program to demonstrate national customs and traditions, 
wedding ceremonies and other entertainment events, organize trips to the nature, as 
well as cultural and historical sites. 
  
It is planned that in 2021, exports of tourism services in the region will reach $ 100 
million, and the number of foreign tourists visiting the region will grow from 72 thousand 
in 2017 to 150 thousand in 2021. In general, ecological tourism, with its proper 
organization, allows to maintain a balance of environmental, economic and social 
interests. 
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Özet: 

Giriş: Endüstri yapıları, sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik ,sosyal, mimari ve 
bilimsel değere sahip kalıntılardan oluşması sebebiyle bir arkeolojik alan niteliğine 
sahip mekanlardır. Bu doğrultuda doğru korunmasının çok önemli olduğu 
miraslarımızdır. Bu yapılar günümüzün değişen sosyo-ekonomik koşulları 
karşısında içinde bulundukları toplumsal yapılaşmanın dönüşen şartlarına cevap 
veremedikleri için orijinal işlevlerini yitirmiş ve atıl yapı gruplarına dönüşmüştür. Atıl 
endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesi kavramı kent kimliği ve yapı tarihini 
sürdürmek adına önem arzetmektedir. Amaç: Bu çalışma, atıl endüstri yapılarının 
yeniden işlevlendirilmesini mekânsal olarak okurken, kentin, alınan imar 
kararlarının ve mimari müdahalelerin etkisinde nasıl sonuçlandığını anlamak 
amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Bu kapsamda öncelikle endüstri yapılarının yeniden 
işlevlendirilmesi kavramı açıklanmış ve sonrasında bölgenin etkisini anlayabilmek 
amacıyla Haliç bölgesindeki müdahaleler ele alınmıştır. Haliç bölgesindeki yeniden 
işlevlendirilen endüstri yapıları örnek olarak verilmiştir. Bu yapılar arasından 
Silahtarağa Elektrik Santrali’nin Bilgi Üniversitesine dönüşümü ile, Cibali Tütün 
Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesine dönüşümü detaylıca incelenmiştir. Yöntem: 
Çalışmada, literatür araştırması, mevcut durum değerlendirmesi ve karşılaştırma 
yapılmıştır. Sonuçlar tablolar halinde birbiri ile karşılaştırılarak irdelenmiştir. 
Bulgular: Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler ışığında müdahalelerin kente 
ve endüstriyel mirasa etkisi ortaya konmuştur. Ele alınan yapıların yeniden 
işlevlendirilirken alınan kararlar ve bu yapının kent ile etkileşimi tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda Haliç için önce sanayi bölgesi olmasına, daha sonrasında gerekli şartlar 
itibariyle kültür merkezi olmasına karar verilmiştir. Böylece buradaki endüstri 
yapıları için de bir dönüşüm başlamıştır. Dönüşüm içindeki Cibali Tütün Fabrikası, 
Kadir Has Üniversitesine; Silahtarağa Elektrik Santrali ise Bilgi Üniversitesine 
dönüşmüştür. Sonuç: Tüm araştırmalar, değerlendirmeler ve analizler sonucunda; 
her iki yapının dönüşümünde Haliç’in dönüşüm kararlarının etkisi olduğu, yapıların 
eğitim yapısına dönüşmesiyle yeni işlev-eski işlev arasında bir köprü kurulduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylece yapı bütünlüğü sağlanmış, kent için ise ekonomik 
ve kültürel olarak katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Atıl Endüstri Yapıları, 
Dönüşüm,Haliç’te Endüstriyel Miras. 

 

1. Giriş 

20.yüzyıl’ın  başında endüstrinin güçlenmesiyle  kentler  yeni üretim ve tüketim 
şekillerine uyarlanarak, kent içerisinde endüstri yapılarına yer açılmıştır. Bu yapılar 
günümüzün değişen sosyo-ekonomik koşulları karşısında içinde bulundukları 
toplumsal yapılaşmanın değişen şartlarına cevap veremedikleri için orijinal işlevlerini 
yitirmiş, atıl yapı gruplarına dönüşmüştür. Yapısal olarak ayakta olan bir binanın ilk 
yapılış amacına dönük olarak işlevsel, çevresel ve ekonomik nedenlerle 
kullanılamaması, farklı bir işlevle yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1374 
 

gereklilik, var olan yapı stokunun değerlendirilerek doğal çevreye verilecek zararın 
azaltılması, ekonomik açıdan yarar sağlaması, kültür ve tarih sürekliliğinin sağlanması 
yönünden önemli olmaktadır (Aydın ve Yaldız,2009). 
 
Auge’ye göre (Auge,1992), kimlikleyici, ilişkisel, tarihsel olarak tanımlanamayan bir 
mekân, bir yok-yeri tanımlayacaktır. Atıl  endüstri yapılarını kimlik, tarih  ve kent ilişkisi 
ile tanımlayarak bir yer haline getirmek hem kent hem de kentli için bir avantaja 
dönüşecektir. Bu amacı sağlayabilmek için bu yerler, yeniden işlevlendirilebilir. Çünkü 
yok-yer olarak bırakmak yerine, mevcut olana yeni işlev vererek sürdürebilmek her 
zaman için en etkin çözüm olarak karşımıza çıkar. Mevcut yapı korunarak yeni işlevin 
gerektirdiği özelliklere ve duyulan ihtiyaç şemalarına göre mekânlar yeniden 
düzenlenebileceği gibi mevcut yapının ne kadarının korunup ne kadarına müdahale 
edilebileceği ise o yapının taşıdığı tarihi özellikler, kent içindeki yeri ve taşıdığı mimari 
özellikler ile de belirlenebilmektedir. 

Ayaz’a göre, işlevi olmayan bir yapının yıkılmaya ve yok olmaya maruz kalması 
kaçınılmazdır. Endüstri yapıları yeniden işlevlendirilerek; tarihi değerlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek nesillere aktarılması, bulundukları alanda bir 
çöküntü olmaktan çıkarılarak ve bulundukları çevrenin sosyo-kültürel-fiziksel olarak 
gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Endüstri yapılar taşıdıkları izlerle, geçmiş-bugün ve 
gelecek arasındaki sürekliliği sağlarlar (Ayaz,2017). 

Bu çalışma, atıl endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesini mekânsal olarak 
okurken, kentin, alınan imar kararlarının ve mimari müdahalelerin etkisinde nasıl 
sonuçlandığını anlamak amacıyla yapılmıştır. Bu yüzden öncelikle endüstri yapılarının 
yeniden işlevlendirilmesi kavramı açıklanmış, sonra bölgenin etkisini anlayabilmek 
amacıyla Haliç bölgesindeki müdahaleler ele alınmış, Haliç bölgesindeki yeniden 
işlevlendirilen endüstri yapıları örnek olarak verilmiştir.  Bu yapılar arasından 
Silahtarağa Elektrik Santrali’nin Bilgi Üniversitesine dönüşümü ile, Cibali Tütün 
Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesine dönüşümü detaylıca incelenerek, karşılaştırma 
yapılmıştır. Bu yapıların seçilme nedeni ise ikisinin de eğitim yapısı olarak 
dönüştürülmesidir. 

2. Endüstri Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi 

20. yüzyılın ikinci yarısında sanayinin yer değiştirmesiyle kentlerde boş kalan 
endüstriyel yapıların eskimeleri, teknolojiye uyum sağlayamamaları, çevresel kirlilik ve 
ekonomik açıdan zarara yol açması gibi sebepler endüstriyel yapıların işlevlendirilip 
yeniden kullanılması olgusunu gündeme getirmiştir. 

Endüstriyel mirasın korunması, “araştırma, belgeleme, restitüsyon”, “koruma 
kararlarının alınması”, “restorasyon”, “yeniden işlevlendirme”, "kullanım” olarak 5 
aşamada gerçekleşmektedir. Her aşama, kendinden önceki aşamaların gerekleri 
yerine getirildiği takdirde uygulanma kapsamına alınmalıdır. Aşamalar arasında geri 
beslemeler, koruma açısından fayda sağlayacaktır (Köksal 2006).  

Yeniden kullanım, zaman içerisinde değişen sosyo-kültürel ve ekonomik nedenlerden 
dolayı kullanılmaz hale gelen endüstriyel yapıların fiziki varlıklarını koruyarak yapıya 
yeni işlev kazandırılmasıdır (Engin 2009). 
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Endüstri yapıları, sanayi kültürünün tarihsel, teknoloik ,sosyal, mimari ve bilimsel 
değere sahip kalıntılardan oluşması sebebiyle bir arkeolojik alan ve doğru 
korunmasının çok önemli olduğu miraslarımızdır. 

Tarihi endüstri miras yapılarında işlevlendirme-işlev değişikliği çağdaş bir koruma 
anlayışıdır. İşlev değişikliği genel olarak; yapıların mimari, sosyal ve kültürel tarihi 
değerlerin korunarak kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde mekânsal 
gereklilikleri yerine getirecek müdahaleleri de içeren yeni kullanım olanaklarının 
oluşturulmasıdır. Bu koruma-yeniden işlevlendirme anlayışı kullanım dışı kalmış, çağın 
ya da kullanıcıların ihtiyaçlarına karşılık veremeyen terk edilmiş endüstri alanların-
yapıların yok olmaktan, tarihi geçmişin kaybolup gitmesi engellemek amacıyla 
dönüşüm yapılmaktadır (Ayaz,2017). 

2.1. Endüstri Binalarına Kültür,Sanat ve Eğitim İşlevinin Verilmesi 

Mimaride yeniden işlevlendirme ya da yeniden kullanım, tarihi, kültürel, ekonomik, 
işlevsel, simgesel değer taşıyan binaların değerlerinin korunarak güncel bir işlevle 
yaşamına devam etmesinin sağlanması anlamına gelmektedir (Aydın ve 
Aksoya,2015). 

Kenti dönüştürürken, dinamizm kazandırmak, bölgeyi harekete geçirmek, ekonomik 
seviyeyi yükseltmek başlıca amaçlar arasındadır. Kent içerisindeki işlevini yitirmiş, atıl 
bırakılmış, büyük alanlar kaplayan endüstri binaları bu dönüşümü gerçekleştirmek için 
bir çözüm yolu olarak kabul edilmektedirler. 

Endüstri binaları, oluştuğu günden beri, kentlerin lokomotifi olmuştur. Kentlerin 
gelişmesi için teknolojik, ekonomik ve kültürel yaratıcılığa ihtiyaç duyulmuştur. Endüstri 
binaları eski işlevlerinde ekonomik ve teknolojik olarak kente katkıda bulunurken, 
dönüşümünde ise kültürel olarak fayda sağlaması yine kentlerin çıkarları içindir. Kültür 
ortamlar oluşturur, kenti dinamik kılar. Bu yüzden büyük alanlar kaplayan endüstri 
bölgelerini hem tarihini ve belleğini korumak, hem de güncel çıkarları için kültür, sanat 
ve eğitim işlevi vererek iki amaca da hizmet etmiş olur. Kültür insanları bir araya 
toplayarak yaşam kalitesini arttırır. Eğitim işlevi ise bölgenin ekonomik seviyesini 
artırmaya, bilgi ve eğitim seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur. Haliç’teki 
dönüşümün alt yapı düşüncelerini bu fikirler oluşturduğu için çoğu yapıda müze, 
üniversite, kütüphane, galeri ve fuar merkezi gibi işlevlerin verildiği görülmektedir. 

3.Endüstriyel Dönüşüm Havuzu: Haliç 

Haliç, Avrupa kıtasına ve İstanbul Boğazı’nın güney girişinde Sarayburnu civarında 
başlayıp Kağıthane ve Alibeyköy Dereleri’ne kadar uzanan yaklaşık 8 km. 
uzunluğunda, bir tarafı Boğaziçi’ne açılan kapalı bir limandır. Haliç, İstanbul’un Avrupa 
yakasında kuzey-batıdan güney-doğuya doğru uzanarak şehri, İstanbul ve Beyoğlu 
yarımadaları halinde ikiye böler (Önem, 2003). 
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Şekil 1. İstanbul Haliç(Google Earth hava fotoğrafı üzerine  yazar tarafından işlenmiştir). 

Sanayi’nin kentte büyümeye başlamasıyla, kent için bir çok imar planları yapılmış ve 
sonucunda, Haliç’in deniz ulaşımı kolaylığı nedeniyle sanayi bölgesinin Haliç’e 
yerleşmesi öngörülmüştür. Böylece Haliç, sanayi binalarının başlıca yerleşim alanı 
olmuştur. 

Haliç’e sanayiyi çeken ilk önemli faktör nakliye kolaylığıdır. Hammaddenin denizyoluyla 
kolaylıkla taşınması ve gerekli su ihtiyacının sağlanması nedeniyle Haliç kıyıları tercih 
edilmiştir (Tümertekin, 2007). 

“Haliç, İstanbul'un mekânsal, sosyal ve ekonomik değişimi içinde yönetimlerin ve özel 
girişimcilerin sürekli ilgi odağı olmuştur. Coğrafi konumu, korunaklı bir liman oluşu, üst 
üste birçok dönemin izlerini taşıyor olması, sahip olduğu kültürel ve etnik çeşitlilik ilgi 
odağı olmasının nedenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca İstanbul kentinin merkezinde yer 
alıyor olması ve Galata ile Tarihi Yarımada gibi iki önemli tarihi merkezi birbirine bağlar 
konumda olması Haliç'in stratejik önemini artırmaktadır.” (Erden ve Firidin,2003). 

Haliç ile ilgili en son planlanan Haliç Master plan raporuna göre; Haliç bir kültür 
merkezine dönüştürülmek istenmiş ve böylece turizm faaliyetleri arttırılmak istenmiştir. 
Uzun yıllardan beri dönüşüm başlayan Haliç’te pek çok endüstri yapısı Kültür 
Endüstrisi başlığıyla yeniden işlevlendirilmiştir. 

3.1. Haliç’teki Müdahaleler 

Bu bölümde Haliç için önemli olan imar planları incelenmiştir. 

Prost Planı (1937):Sanayi alanları ile ilgili öneriler: sanayinin Haliç'te toplanması, 
Boğaziçi'ndeki sanayi ve depoların kaldırılarak Haliç ve Yenikapı Limanı çevresine 
getirilmesi planlamıştır. 

1950-1960 Dönemi: Haliç'te yoğunlaşan sanayi alanlarına bağlı olarak Haliç ve 
çevresinde gecekondu ve plansız yapılaşma ile birlikte tarihi alanlar çöküntü 
mekanlarına dönüşmeye başlamıştır. 

Piccinato Planı: Haliç kıyılarındaki sanayinin temizlenmesi, Topkapı ve Rami'de 
kurulan sanayiye hizmet edecek bir limanın Kazlıçeşme-Bakırköy arasında kurulması 

1984-89 Dönemi (Plana Dayanmayan Operasyonlar):1985 yılında Bedrettin 
Dalan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan Haliç ve çevresini 
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de derinden etkileyen sanayi ile birlikte merkezi iş alanının(MİA) desantralizasyonu 
sürecinde gerçekleşen yıkımlar, önemli tartışmalara yol açmıştır. İki noktada 
odaklanan bu tartışmaların ilki bu operasyonların bir plana dayandırılmaması, ikincisi 
ise Haliç'in kimliği ile özdeşleşen bazı binaların yıkılmasıdır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. İstanbul Haliç’e Önemli Müdahaleler(Budan,2008) 

3.2. Haliç’te Bazı Önemli Endüstri Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi 

Haliç’teki bazı endüstri yapıların dönüşümü örneklendirilmiştir. 

 

Şekil 3. İstanbul Haliç’te dönüşümler(Google Earth hava fotoğrafı üzerine  yazar tarafından 

işlenmiştir). 
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Silahtarağa Elektrik Santrali 

Silahtarağa, Türkiye’nin ilk elektrik santrali olmuş, giderek işlevini kaybetmesiyle 
dönüşüm kararı verilmiş önemli endüstri miraslarımız arasında yerini almıştır. Kültür 
projesine dönüşüm kararı alındıktan sonra ise Bilgi Üniversitesine devredilmiş, ünlü 
mimarlardan oluşan bir grup ile yeniden işlevlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 4.Silahtarağa Elektrik Santralı’nin Yukarıdan Görünüm 

(Silahtarağa Elektrik Santralı 1910-2004 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) 

Sütlüce Mezbahası 

1985’lere kadar şehrin en büyük et kesim yeri olan Sütlüce mezbahası, Haliç’i en çok 
kirleten binalar arasında yer almıştır. 1984-89, Bedrettin Dalan’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Haliç projeleri kapsamında kültür merkezine 
dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. 
 

 

Şekil 5. Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi(Budan,2008) 

Lengerhane ve Hasköy Tersanesi 

Hasköy Tersanesi, l86l yılında Şirket-i Hayriye tarafından kendi vapurlarının bakım ve 
onarımını yapmak amacıyla kurulmuştur. Lengerhane restore edilip Hasköy 
tersanesinin de alınmasıyla Rahmi Koç Müzesi hizmet vermeye başlamıştır. 
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Şekil 6. Rahmi Koç Müzesi 

Feshane Dokuma Fabrikası 

Feshane, 1835 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinin Defterdar semtinde Osmanlı'nın 
önemli sanayi ürünleri olan çuha ve feshin temini için kurulmuş, yapı üretimi özelliğiyle 
de türünün ilk örneği olan tekstil fabrikasıdır (Şekil 7). 
 

 

Şekil 7. Feshane Fuar Merkezi 

 

Feshane, 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç düzenlemesi 
kapsamında yıktırılmak üzere boşaltılmıştır. Daha sonra yine Belediye tarafından 
müze ve sanat merkezi olma işlevi ile restorasyon çalışmalarının başlatılmasıyla 
kurtarılabilmiştir. Bugün Feshane binası, mekan sergi, fuar, konser, müzayede, kongre 
ve çeşitli davetler gibi çeşitli işlevlere ev sahipliği yapmaktadır (Budan, 2008) 
 

Cibali Tütün Fabrikası 

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası, Haliç’in önemli endüstri miraslarından olup zamanla 
işlevini kaybetmesi ve sanayi yapılarının başka yerde konumlandırılması kararı ile yapı 
üniversiteye dönüştürülmüş böylece kültürel ve tarihi sürdürülebilirliğine katkısı olması 
amaçlanmıştır. 
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Şekil 8. Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü [11] 

Bu bölümde, Haliç’te önemli endüstriyel miraslarımız listesinde bulunan yapılardan 
örnekler verilmiştir. Haliç’in kültürel dönüşümünde katkısı olan bu yapılar için yeni 
işlevlerinde kültür ve tarihin ön planda tutulması amaçlanmıştır. Bu örnekler, Haliç’teki 
değişimin nasıl ilerlediğine bir kanıt olmuştur. İncelenen yapılarda bu örnekler arasında 
olup aynı işlevdeki yapılar ele alındığı için, mimari okuma yapılması açısından faydalı 
olması amaçlanmıştır.  

4. Eğitim Yapısına Dönüşen Endüstriyel Yapılar 

İstanbul Haliç’te imar planlarından dolayı sanayi yapılarının yerleştiğini ve oluşan bazı 
nedenlerden dolayı bu yapıların kültür projesine dönüşümü incelendi. Bu bölümde 
incelenen dönüşümlerden, aynı işleve sahip olan ve eğitim yapısına dönüşen 
Silahtarağa Elektrik Santrali’nin; Bilgi Üniversitesine, Cibali Tütün Fabrikasının ise 
Kadir Has Üniversitesine dönüşümü incelenecektir. Bu yapıların farklı binalar olarak 
hizmet etmiş olsa da Haliç’te bulunması ve her ikisinin de eğitim yapısına dönüşmesi 
göz önüne alınarak karşılaştırma yapılmıştır. 

4.1. Silahtarağa Elektrik Santrali 

“Haliç,  yüzyıllar boyu İstanbul’un merkezi ve sahnesi olmuş.  On dokuzuncu yüzyıl 
sonundan itibaren gözden düşmeye başlayarak 1990’lara kadar giderek köhneleşmiş. 
Son on beş yıl içinde ise yeniden keşfedilerek birçok projeyle bir kere daha göz 
kamaştırmaya başlıyor.  Osmanlı’nın ilk elektrik fabrikası olan Silahtarağa, tam Haliç’in 
bittiği uç noktada,1910’lar ile 1950’ler arasında oluşmuş tipik bir modern sanayi 
yerleşmesi (Arolat, 2009).” 

 Silahtarağa, Eyüp ilçesi Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Köyü, Alibeyköy ve 
Kağıthane Dereleri arasında yer alıyor. 

  

 

 

 

İstanbul bilgi üniversitesi [2] 

 

 

Silahtarağa Elektrik Santralı’nin 
Yukarıdan Görünümü [1] 
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Yapının Tarihçesi 

• İstanbul Haliç’te bulunan Silahtarağa Elektrik Santralı’nın yer seçiminde; 
Haliç’te bulunması, Haliç’in merkezi konumu, su ve kara nakliyatına elverişli 
olması, elektrik fabrikası için gerekli olan soğutma suyunun buradan 
sağlanabilecek olması gibi özellikler etkili olmuştur (Kıraç ve Kaptı, 2005).  

• 1914 yılında fabrika inşaatı tamamlanmış, 11 Şubat 1914’de İstanbul 
Tramvaylarına, 14 Şubat 1914’te hususi tesisata cereyan verilmiştir (Kıraç ve 
Kaptı, 2005). 

• Şehrin gittikçe elektrik ihtiyacı arttığından dolayı fabrikaya ekler yapılmıştır. 

• Fakat 1956 senesinden itibaren Haliç’te sanayinin bu bölgeye doğru kayması 
istenmediği için, fabrikada yenilemeye ve genişlemeye devam edilmemiştir. 

•  1960’lı yılların başında santral, şehrin ihtiyacının ancak 1/3’üne cevap 
verebilecek güce sahiptir. Enerji üretiminde taşkömürü kullanımının getirdiği 
güçlükler, nakliyat ile ilgili güçlükler, daha sonraları soğutma suyunun 
yetersizliği santralin hem konumu hem verimliliğinin tartışılmasına sebep 
olmuştur. 

• 1990 yılında Eyüp Belediyesi’nin girişimi ile ‘Enerji Müzesi’ ne dönüştürülmesi 
gündeme gelmiştir. 

• Kültür Bakanlığı I. numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
2532 sayılı ve 06.03.1991 tarihli kararı ile santral yapıları tescil edilmiş ve 
bunların koruma kapsamında alınmasına karar verilmiş. Bu alandaki yapılara 
‘Endüstri Müzesi’ işlevi verilmiştir. 

• 2002’de İBB tarafından kültür amaçlı olarak yeniden işlevlendirilmesine karar 
verilmiştir. 

• Nisan 2004’te Bilgi Üniversitesi devralması ile yeni bir işlevlendirme süreci 
başlamıştır. 

• Bilgi Üniversitesi’nin misyonu; ’21.yy.da yaratıcı enerjinin odağı olacak şekilde 
İstanbullulara ve Türkiye’ye sunmak üzere bir eğitim, kültür ve sanat merkezi 
olarak işlevlendirme çalışmalarını üstlenmiştir’ 

• Amaç: kültür, sanat ve eğitimin yaratıcı ve yenilikçi dinamiklerinden yararlanarak 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan kapsamlı bir 
uluslararası sanat ve kültür platformu oluşturmaktır (Budan,2008). 

 

Yapının Yeniden İşlevlendirilmesi 

Silahtarağa’nın yeniden kullanımının temel ilkesi; elektriğin bir zamanlar dönüştürücü 
rolünü 21.yy.a taşımak ve günümüzün üretken enerjileri bilgi ve sanatın benzer şekilde 
günümüzün ihtiyaçları ve yaklaşımları çerçevesinden yaratıcı bir mecraya sokmaktır. 
Üretici enerji artık sanat, eğitim, bilgi ve kültür endüstrilerine kaymıştır ve 
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santralistanbul üretici enerjinin dönüştürücü gücünün yeniden devreye sokulduğu bir 
‘mikro kozmos’ olarak düzenlenmektedir. 

Toplam alanı 118.000m2 santral kompleksinde makine daireleri, kazan daireleri, 
yardımcı yan birimlerden oluşan üretim birimleri, lojmanlar, mutfak, yemekhane, lokal 
yer almıştır. Yerleşkede üretime yönelik birimler ve yan birimler Haliç ile rıhtım ve iskele 
bağlantısını kurmak amacıyla güneyde, sosyal yaşama ait birimler ise kuzeyde yer 
almıştır (Bilgin, 2007). 

Ancak yeniden işlevlendirilirken, tamamen bir kültür, eğitim ve sanat merkezi olması 
amaçlandığı için, alan içerisinde eğitim yapıları, kütüphane ve müze gibi farklı işlevler 
verilen yapılar kurgulanmıştır. 

Alanda birçok binanın yeniden işlevlendirilmesi gerçekleşmiştir. Ancak konuya hâkim 
olabilmek adına, önemli olan üç yapı seçilip daha detaylı okuma yapılmıştır. Bunlardan 
ilki Emre Arolat ve Nevzat Sayın’ın projelendirdiği Çağdaş Sanatlar Müzesi, ikincisi 
Mimar Han Tümertekin’in projesi Enerji Müzesi, üçüncü ise yine Nevzat Sayın’ın 
rekonstrrüksüyon ve restorasyonunu yaptığı Kütüphane binası ve mimarlık fakültesidir. 
Bu yapılar incelenerek Santral İstanbul’un oluşmasındaki fikirleri, mekânın ruhu 
(Genius Loci) düşüncesini anlamak amaçlanmıştır. 

 

Şekil 10. Santral İstanbul vaziyet planı eski (üstte), yeni (altta) (Yapı Dergisi,2007) 
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Çağdaş Sanatlar Müzesi  

Mimar: Nevzat Sayın & Emre Arolat 

Çağdaş Sanatlar Müzesi, alan içerisinde yıllar önce yıkılmış ve sadece temel izlerinin 
görülebildiği iki büyük kazan dairesi yapısının yerine konumlandırılmıştır. Bu yüzden 
restore edilmemiş bir bina olup yeniden yapılmıştır. Ancak düşüncesi itibariyle, bir 
anlamda soyutlanmış bir tasarım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Şekil 11. Çağdaş Sanatlar Müzesi [5] 

“Bu iki yapı, ilk işlevlerini sürdürdükleri hallerindeki kitlesel varoluşlarına uygun, ancak 
yüzey kurgusu olarak neredeyse “zamansız” denebilecek bir yönelimle yeniden 
kurgulandı(v3.arkitera.com).” 

   

Şekil 12. Çağdaş Sanatlar Müzesi iç mekanları [5] 

Yapı, “zamansız” olarak tanımlansa dahi, iç mekanlarda ve dış cephedeki yeni 
malzeme dokusu onu modern bir bina yapıyor. Kütlesel olarak diğer binalara baskın 
duruşu gözden kaçmıyor. Geceleyin verdiği şeffaflık hissini gündüz kaybettiği içinde 
yapının baskınlığı artıyor. 
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Şekil 13. Çağdaş Sanatlar Müzesi Haliç’ten Görünüm[5] 

Enerji Müzesi 

Mimar: Han Tümertekin 

Enerji Müzesi, mevcut bulunan iki kütleye sahip kazan dairesinin müzeye 
dönüşmesiyle meydana gelmiştir. Yapı içerisinde büyük boyutta güç türbinleri 
barındırır. Artık kullanım olanağı kalmayan mekanik donanımlar bina içinde yapay iç 
peyzajı oluşturmaktadır. Binadaki mimari müdahaleler, müze koleksiyonunu oluşturan 
mekanik donanımları farklı bir bakış açısından görme olanağı sunmaktadır. 

 

Şekil 14. Enerji Müzesi İç Mekân [10] 

 

 

Şekil 15. Enerji Müzesi Sirkülasyon [10] 
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Kütüphane Binası (Santral 4 ve 6 nolu Kazan Daireleri Mimarlık Fakültesi ve 
Kütüphane Dönüşümü) 

Mimar: Nevzat Sayın 

Santral yerleşkesinde 4 farklı zamanda yapılmış 4 ayrı kazan dairesi bulunmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi Enerji Müzesine, bir tanesi Çağdaş Sanatlar Müzesine, yan yana 
duran diğer ikisi de birleştirilerek Kütüphaneye dönüştürülmüştür. 

Yapı içerisinde mevcut bulunan ve koruma kararı olan eski kazanlar özgün hali ile 
korunmuştur. Gereken yapısal güçlendirmeler yapılırken açık mekân kurguları, 
galeriler şeffaflık ön planda tutulmuştur. 

"Sonuç olarak 4 ve 6 no'lu yapıların dönüştürme süreci, geçmişte yapılanlara saygılı 
fakat kendi varlığını da hissettiren bir mimarlık anlayışı ile tamamlanmış 
oldu"(www.arkitera.com) 

 

Şekil 16. Kütüphane Binası [9] 

 

 

Şekil 17. Kütüphane Binası iç mekân [9] 

 

http://www.arkitera.com/
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Haliç’teki plan kararlarından ve eski işlevi için gerekli olanakları sağlayamamasından 
dolayı dönüşüme geçen Silahtarağa; eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak Santral 
İstanbul adını almıştır. Endüstriyel mirasımızı koruma ve kültür endüstrisi çerçevesinde 
başarılı adımlar atılmış, Silahtarağa geleceğe, doğru bir şekilde taşınmıştır. 

Silahtarağa, Elektrik santrali olmasından dolayı, kazan daireleri, işçi lojmanlarıyla 
dağınık bir yapı topluluğu oluşturmuştur. Yeniden işlevlendirme yapılırken ise, yerin 
ruhu, tarihi korurken dönüştürme fikri, alt yapısını oluşturduğu için yapılar bu şekilde 
ele alınmıştır. Doku bu şekilde korunurken, eski yapılara güçlendirmeler yapılarak, 
mevcut eserler korunarak ve doğru işlevler verilerek, mimari olarak da  bir koruma 
sağlanmıştır. 

4.2. Cibali Tütün Fabrikası 

Cibali Tütün Fabrikası, Haliç’teki endüstriyel miraslarımız arasında olup, yapının 
üniversite olarak hizmet vermesi; Haliç’in koruma planlaması ve kompleksin tek yapı 
ölçeğinde korunabilmesinden dolayı, renovasyon ve restorasyon açısından çok önemli 
bir projedir. 

Yapının Tarihçesi 

• Cibali tütün ve sigara fabrikası 1884 yılında II. Abdülhamit döneminde inşa 
edilmiş zaman içinde ihtiyaçlara göre eklemeler yapılarak bir yapı grubu haline 
gelmiştir. Binanın yapım yılları Osmanlı hazinesinin dış borçlanma çıkmazında 
olduğu dönemlere denk gelmektedir (Ağrılı,2015). 

• Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası tütün mamulleri üretmek amacıyla 1884 
yılından başlayarak reji şirketinin binası olarak inşa edilir. Reji şirketi tütün 
tekelini 1923 yılına kadar elinde tutar. 1924 yılında ise tüm imtiyazlar kaldırılır 
ve Cumhuriyet Hükümeti’ne devredilir (Alper, 2008, Kentin Tozu Röportajı). 

• Tasarımı Alexandre Vallaury’e ait olan birbirine geçit ve avlularla bağlanan yapı 
grubunun inşası sırasında Hosep Aznavur devreye girmiş, 20.yy başlarında ise 
Eugene Bottazi binaya ekler yapmıştır. 1900 sonrası fotoğraflardan anlaşıldığı 
üzere, taşıyıcı döküm kolonlar, çelik putreller ve tuğla, demir ve cam 
malzemeden inşa edilmiş olan fabrikanın bodrum katı haricindeki döşemeleri 
ahşap parke, tavanları da ahşap çıtalı olarak tasarlanmıştır (Alioğlu ve Alper, 
1998 s.43).  

• Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası 10.385 m2 arsa üzerinde 40.000 m2 kapalı 
kullanım alanındaki 2500 civarında çalışanı ile erken dönem endüstri 
mirasımızın önemli yapılarından biridir. Dönem dönem 1500 ü aşan kadın 662 
erkek çalışanları, imalathaneleri, hastanesi, çocuk yuvası, bakkaliyesi, okulu, 
itfaiye ve spor birimleri, güvenlik ve memur kadrosu ile büyük bir tarihe tanıklık 
etmiştir (Alper, 2003 s.34). 
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Şekil 18. Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası Kadın işçileri [7] 

Yapının Rölöve ve Restorasyonu 

Değişen ve gelişen tütün işletme ve sigara üretim teknolojisi yeni kurulan Maltepe 
Fabrikası’nda yoğunlaşınca Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası 1995 yılında boşaltıldı. 
Yapı Maliye Bakanlığı’nın 15.12.1997 tarihli kararı ile eğitim amaçlı kullanılmak üzere 
29 yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne verilmiştir. Kadir Has Üniversite’nin binalarının 
tekrardan planlanması için Dr. Mimar Mehmet Alper ile anlaşılmıştır. Yapının rölöve ve 
restorasyon projelerinin hazırlanma aşaması 2,5 yıl sürmüş, 2000 yılında restitüsyon, 
temizlik ve restorasyon sürecine başlanmıştır (Ağrılı,2015). 

M. Alper bir röportajında “Eğitim işlevinin, bu bina için doğru bir işlev olduğunu 
düşünüyorum. En başından beri de, bir korumacı mimar olarak, binanın turizm merkezi 
ya da otel olarak işlevlendirildiği takdirde çok yorulacağını savunuyordum. Kaldı ki, 
binayı isteyen diğer kurumlar, bina için Has Vakfı’nın yaptığı harcamayı yapamazdı. 
Dolayısıyla biz, binayı yormadan, yapının işleve egemen olduğu bir restorasyon 
çalışması yürüttük. Bu çalışmanın sonucunda da bina bütün güzelliğiyle ortaya çıktı ” 
sözleriyle yapılan restorasyon ve renovasyonun niteliği hakkında bilgilendirmede 
bulunmuştur (Alper, 2008, Kentin Tozu Röportajı). 

 

Şekil 19. Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası 1920’ler [7] 

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın bundan böyle üniversite olarak hizmet vermesinin 
hem kamu yararı, hem İstanbul’un genel koruma planlaması, hem de kompleksin tek 
yapı ölçeğinde korunabilmesi açısından doğru olduğu düşünülmektedir. Tarihi 
Yarımada’da tahribatı arttıran endüstriyel işlevlerin yerine toplumsal, kültürel, turizm 
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içerikli işlevlerin yer alması gerekliliği zaten tartışılmakta ve bu konuda çeşitli planlar, 
uygulamalar zaman zaman gündeme gelmektedir (Ağrılı, 2015). 

 

Şekil 20. Kadir Has Üniversitesi[8] 

Fabrika, bugünkü Atatürk Bulvarı’nın hemen kuzey batısında Abdülezelpaşa Caddesi 
(sonraki ismiyle Kadir Has Caddesi) üzerinde Haliç’e nazır biçimde 
konumlandırılmıştır. Fabrika binası özellikle Unkapanı, Tahtakale gibi ticari ve Haliç’in 
karşı kıyısındaki Tersane-i Amire gibi endüstriyel alanlara yakın bir bölgede 
kurulmuştur. Ayrıca Cibali’nin seçilme nedeni o devirde tütün atölyelerinin, özellikle 
Tütün Gümrüğü’nde (Eminönü ile Unkapanı) toplanması ve işçi olarak çalışma 
potansiyeli olan halkın bu bölgede yaşıyor olmasıdır  (Gören,2011). 

Restorasyon ve yeniden işlevlendirme uygulamasını M. Alper yürütmüştür. 
Uygulamada 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında yapılmış olan bölümler 
olduğu gibi değerlendirilmiştir. Buna karşılık sonradan eklendiği belirlenen bazı yapılar 
ve yapının elde edilmiş eski fotoğraflarına dayanarak, ilk yapım sırasında olmayan 4. 
Kat yıktırılmış, fotoğraflarda görülen tuğra eklenmiştir. Binaların bir kısmında kolon ve 
kirişler tutularak, bazı döşemeler kaldırılmıştır. Eski fotoğraflara dayanarak binaya 
alınlıklı beşik çatı yapılmıştır (Alioğlu ve Alper, 1998 s.48). 

 

Şekil 21. Cibali tütün fabrikası cephe rölövesi haliçten görünüm (M. Alper arşivi) 
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Şekil 22. K.H.Ü. Yenileme sonrasında cephe görünüşü ve alınlıklar (M. Alper arşivi) 

M. Alper, binadaki tüm kolon ve kirişlerin çelik desteklerle güçlendirildiğini 
bildirmektedir. Ayrıca Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın restorasyonu kapsamında, 
Güzel Sanatlar Fakültesi binası altındaki 16.Yüzyıla ait bir hamam kalıntısı ile 
otoparkın altındaki Bizans sarnıcı da koruma kapsamına alınmış ve bu mekânların 
“Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi”ne dönüşümü değerlendirilerek, proje uygulama 
sonrasında Urartu tarihi kalıntıları sergilenmeye başlanmıştır (Alper, 2013). 

 

Şekil 23. Cibali tütün Fabrikası yenileme projesi sonrası C blok Kesitleri (M. Alper arşivi) 

 

M. Alper yapı hakkında bir röportajında restorasyon çalışmalarının amacını ve 
yöntemini:“Bir sigara fabrikasının bir üniversiteye dönüştürülmesinde iki farklı işlevin 
çakışması söz konusuydu. Ana amaç bu işlevi bu binaya yerleştirirken kesinlikle binayı 
yormadan, üzmeden ve zedelemeden bu iki fonksiyonu birbirine bağdaştırmaktı, bunu 
yaptık, bu çok önemliydi. Binanın bütün özgün elemanlarını,duvarlarını, taşıyıcı 
sistemlerini, döşemelerini vs. koruyarak buna devam ettik. Çok önemli bir bilgi daha 
vermek istiyorum, binanın üzerinde Tekel tarafından 1940’lı yıllarda ilave edilmiş bir 
kat daha vardı, bu eski belgeleri ve tarihsel araştırmada bulduğumuz verileri 
incelediğimizde, bu kat binanın bütün güzelliğini bozuyordu. Biz binayı koruma 
amacıyla üzerindeki katı atarak adeta 6500 metrekarelik bir alanı heba ettik ve yapıyı 
eski durumuna getirdik. Zaten burada Üniversite’nin ve restorasyonun amacı çok açık 
olarak görünmektedir.” şeklinde özetlemiştir (Açık dergi, 2004, prgf 8). 

Yapının Hacim ve İşlev-Cephe Kurgusuna Müdahaleler 

• Cibali Tütün Fabrikası,35.000 m2’lik alanda, avlu ve geçitlerle birbirine 
bağlananbirkaç bloktan oluşan özgün yapı topluluğu -yerleştiği çok sınırlı ve çok 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1390 
 

değerli alannedeniyle- zaman içinde artan mekan ihtiyacını karşılayamayınca, 
avluların kapatılması, kat,ara kat, ve bölücü duvarların eklenmesi gibi yatay ve 
düşey düzlemde yapılan müdahalelerle büyük değişikliklere uğramış; böylelikle 
özgün tasarım ve ayrıntılar okunamaz hale gelmiştir (Ağrılı, 2015). 

• Cibali Tütün Fabrikası tek defada tasarlanıp inşa edilmiş bir yapı topluluğu 
değildir.1940 ve sonrasında çekilmiş hava fotoğrafları ve yapısal analizler bu 
yapıların süreç içinde birbirine eklemlenerek fabrikaya zamanla bugünkü 
biçimini kazandırdığını göstermektedir. Süreç sonunda tütün depolama, 
ayıklama, tasnif, işleme, sigara yapımı, paketleme, mekanik, idari ofisler, 
yemekhane ve mutfak, kreş, sağlık, müştemilat gibi işlevleri barındıran yapı 
grupları ortaya çıkmıştır. Yapı, çağdaş endüstri tesisinin ilk örneğidir. Burada 
çalışan işçiler, fabrika çevresinde kendilerinin yaşayacağı konutlar ve mekânlar 
oluşturmuşlardır. Böylelikle fabrika sosyal yaşamın bir parçası olmuştur (Alioğlu 
ve Alper, 1998 s.48). 

Birbirine avlu veya geçitlerle bağlanan yapı grubundan oluşan mekân ve hacimler 
üniversitenin gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmıştır. A,B ve C bloklar 
yapının mevcut fabrikadan kalan kısımlarıdır. D blok ise gereksinimlerden dolayı 
renovasyon ve sonrasındaki aşamada yeniden inşa edilen ve birleştirilen bir 
yapıdır. 

 

Kadir Has Üniversitesi yapı blokları renovasyon genel zemin kat planı (M. Alper Arşivi) 
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YAPI ADI SANTRAL İSTANBUL CİBALİ TÜTÜN FAB. 

YAPININ ÖZELLİĞİ Endüstri-fabrika yapısı olarak 
kullanılan yapıların günümüz 
mimarisi ve kendi 
özellikleriyle harmanlanmıştır. 

Yapı Neoklasik bir üsluba 
sahiptir. İnşa edildiği dönemin 
tarihini, malzemesini yansıtan 
önemli bir endüstri miras 
yapısıdır. 

KENT İÇİ KONUM-DEĞERİ Haliç’te,büyük bir yer 
kaplayan yapıların,türkiyenin 
ilk elektrik santrali olması onu 
değerli kılan bir özelliğidir. 

İstanbul Haliç bölgesinde yer 
alan endüstri miras yapısı 
konum olarak ve yapı olarak 
önemli bir değere sahiptir. 

DÖNÜŞÜMÜN 
OLUŞTURDUĞU ETKİ 

Mimari anlamda kazandırdığı 
değer artmış olup,kullanıcılar 
memnun kalmaktadır. 

Tarihi endüstri merkezinin 
dönüşümünden sonra bölge 
halkı tarafından olumlu 
eleştiriler almıştır. 

YAPININ YENİ İŞLEVİ 
ARASINDAKİ UYUM 

Binalara verilen işlevler,çok 
yönlü bir kampüs alanı 
oluşturmuş,endüstri yapısı 
modernlikle harmanlanıp bir 
üniversiteye 
dönüştürülmüştür 

Yapı yeni işlevle olumlu bir 
uyum sağlanmıştır. Eğitim 
yapısının mekansal 
işlevlerine cevap vermektedir. 

DÖNÜŞÜM İLKELERİ elektriğin bir zamanlar 
dönüştürücü rolünü 21.yy.a 
taşımak ve günümüzün 
üretken enerjileri bilgi ve 
sanatın benzer şekilde 
günümüzün ihtiyaçları ve 
yaklaşımları çerçevesinden 
yaratıcı bir mecraya 
sokmaktır. 

İhtiyaçlar doğrultusunda artan 
yapı-mekanlar bir düzen-
örüntü oluşturmuştur. 
Cephelerde aynı boyutlarda 
doluluk-boşluk oranları 
oluşturulmuştur. 

DÖNÜŞÜM BAŞARILI MI? Evet,korunması gereken 
yapılar ve yeni işlev 
yüklenmesi gereken yapılar 
doğru tespit edilip doğru 
uygulamaya gidilmiştir. 

Endüstri yapılarının 
döşümüne hem yüklenen 
işlev bakımından hem de 
özenle yapılmış dönüşüm 
çalışmalarından dolayı 
başarılı bir dönüşüm 
olmuştur. 

BÖLGENİN EKONOMİK-
KÜLTÜREL GELİŞİMİNE 
KATKISI OLDU MU? 

İçinde bulundurduğu 
müzeler,kültürel ve ekonomik 
olarak katkı sağlamakta,bir 
üniversiteye dönüşümü ise 
bölgenin gelişimi ve 
kalkınması açısından büyük 
fayda sağlamaktadır. 

İçinde bulundurduğu 
müzeler,kültürel ve ekonomik 
olarak katkı sağlamakta,bir 
üniversiteye dönüşümü ise 
bölgenin gelişimi ve 
kalkınması açısından büyük 
fayda sağlamaktadır. 

Tablo 1. Yapıların Karşılaştırılması 

5. Değerlendirme Ve Sonuç 

Sanayi devriminin başlamasıyla üretim için kurulan endüstri binaları Avrupa’dan sonra 
ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. İstanbul’da imar kararlarıyla birlikte 
sanayinin Haliç’e taşınması kararı Haliç’i bir sanayi bölgesi haline getirmiştir. Çevreye 
verdiği zararlar, sanayinin şehrin ortasında kalması, işlevini yerine getirememesi gibi 
problemlerden dolayı Haliç’teki sanayi tesisleri yeni bir kararla dönüşüm aşamasına 
geçmiş ve bölgenin kalkınması için bir kültür merkezi olmasına karar verilmiştir. 
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Böylece Haliç’te yer alan endüstri yapıları işlev değişikliğine giderek bir dönüşüm 
başlamıştır. Bu çalışma, atıl endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesini mekânsal 
olarak okurken, kentin, alınan imar kararlarının ve mimari müdahalelerin etkisinde nasıl 
sonuçlandığını anlamak amacıyla yapılmıştır. Bu yüzden öncelikle endüstri yapılarının 
yeniden işlevlendirilmesi kavramı açıklanmış, sonra bölgenin etkisini anlayabilmek 
amacıyla Haliç bölgesindeki müdahaleler ele alınmış, Haliç bölgesindeki yeniden 
işlevlendirilen endüstri yapıları örnek olarak verilmiştir.  Bu yapılar arasından 
Silahtarağa Elektrik Santrali’nin Bilgi Üniversitesine dönüşümü ile Cibali Tütün 
Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesine dönüşümü detaylıca incelenerek, karşılaştırma 
yapılmıştır. Bu yapıların seçilme nedeni ise ikisinin de eğitim yapısı olarak 
dönüştürülmesidir. 

Her iki yapının da alınan imar kararlarından etkilendiği, Haliç’in dönüşümünün yapılara 
büyük etkisinin olduğu, Silahtarağanın eski işlevinden dolayı dağınık bir yapısı olması 
nedeniyle bölgenin tamamen bir kültür, sanat ve eğitim aktivitelerinin yapıldığı Santral 
İstanbul olarak tanımlandığı sonucuna ulaşılmış olup; Cibali Tütün Fabrikasının ise 
Kadir Has Üniversitesine dönüşürken yapının dağılmadan, tek yapı altında toplandığı 
ve bir bütün olarak projelendirildiği, bu kararlar alınırken mimarın üslubu ve 
düşüncesinin ön planda olduğunu, ancak genel kararların ise restorasyon, renovasyon 
etiği çerçevesinde şekillendiği görürüz. Yapı içerisinde Rezan Has Müzesi bulunduğu 
içinde santral İstanbul yapısı gibi müze-eğitim-kültür yapısı olarak ifade edilebilir. 

Bu çalışmanın sonucunda dönüşümü etkileyen faktörlerin bir çok kaynaktan 
beslendiğini söylemek mümkün olmuştur. Bu faktörleri kısaca özetlemek gerekirse; 

-Kentsel kararlar(İmar Planları, Ekonomik ve Ticari kalkınma) 

-Mimari Müdahaleler (Rekonstrüksüyon, güçlendirme çalışmaları, yeni malzeme 
kullanımı, yeniden inşa) 

-Yeniden dönüşümde alınan etik kararlar (mevcut korunan eserler, yapının 
bütünlüğünü koruma, binayı zedelemeden yeniden dönüştürme) diyebiliriz. 
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Yenilikçi Sıra Dışı Evler 

Fatih SEMERCİ1, Zehra Nur ÖNCEL2 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Mimarlık Bölümü, Konya, Türkiye. 
1fsemerci@gmail.com, 2oncelzehranur@gmail.com 

 

Özet: İnsan gereksinimlerine ve yaşam biçimlerine göre sürekli değişime uğrayan 
konutlar, sanayileşme, gelişen teknoloji ve modernleşme süreci sonucunda 
üretimden çıkan her nesne gibi bir tüketim nesnesine dönüşmüştür.  Bu değişimle 
birlikte kendisine yönelen aşırı ilgi kısa sürmekte yerini bir başkası alarak üretim 
çarkı devam etmektedir. Kalıcılığı sağlamada yeteriz kalan bu konutlar malzeme, 
strüktür, form, renk, boyut ve bağlam üzerinden kendisini farklı kılmaya 
çalışmaktadır. Yeni teknik ve malzemeler ve kullanıcılarına sunduğu imkân ve 
konforlarla bireyin monotonlaşan yaşamının ötesine geçmektedir. Bu çalışmada 
yer alan konut örnekleri, modern birey üzerinden değişmekte olan konutu 
yansıtmaktadır. Yaşam alanlarının büyüklüğü, ihtiyaç programlarının çeşitliliği, 
mekanların esnekliği konutların bireyin yaşamına nasıl adapte olduğunu 
göstermektedir. Amaç + Yöntem: Teknolojik yenilikleri, yapı malzemesi ve 
strüktürü ile birbirinden ayrışan dört sıra dışı ev belirlenmiş ve bu amaçla okumalar 
yapılmıştır. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra yapım amaçları ve kullanıcılarına da 
kısaca değinilerek bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmadaki her evin kendi 
bağlamında meydana gelişi ve nedenleri, birbirinden ayrılan özelliklerinin tespiti 
amaçlanmaktadır. Bulgular: Yenilikçi malzemeler, yapım teknikleri ve konseptleri 
barındıran bu konutların zamanla eski önemini ve sıra dışılığını yitirmeye başladığı 
görülmüştür. Konutların belirli, kısıtlı bir ömrü olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: 
Kültürel etkileşim ve yaygınlaşan tüketim kültürü, üst sınıfları yeni arayışlara ve 
mimari tasarımlara yöneltmektedir. Ancak bu mimari tasarımlar kalıcı 
olamamaktadır. Her mimari ürünün bir yaşam süresi bulunmaktadır ve günümüzde 
bu süre oldukça kısalmıştır. Kendisini sürekli yenileyen mimarlık disiplininin kalıcılık 
gibi bir kaygısı olmadığı görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sıra dışı konut, Homes of Tomorrow, Xanadu Houses, Möbius 
House, Wing House 

 

1. Giriş 

Sanayileşme ve teknolojinin ilerleyişi ile yenilik arayışlarının bir sonucu olarak 
19.yy’dan sonra dünyaya yayılan modernleşme kavramı her alanda etkisini 
göstermiştir. Ekonomik, sosyal, kültürel alandaki toplumsal değişimler mimariye de etki 
etmiş, geçmişte insanların barınma/korunma ihtiyacını karşılamak için yapılan konutlar 
zamanla değişip dönüşerek tüketim kültürünün bir aracı haline gelmiştir. Sergi mekânı 
görevini üstlenen konutların işlevselliği geri planda kalarak sembolik değeri ön plana 
çıkmıştır. Teknolojideki yenilikler sayesinde yapılar daha farklı teknik ve malzemelerle 
inşa edilmeye başlanmış, teknoloji ve akıl odaklı modernleşmeyi topluma tanıtmak ve 
yeni geleceğe dair insanların fikir sahibi olabilmesi için fuarlar düzenlenmiştir. Dünya 
fuarlarında sergilenmeye başlayan evler kullanıcılara pek çok yenilik vaat ederek 
dikkat çekmeyi başarmıştır ancak yaşanan mekanın tükenen bir mekana dönüştüğü 
bir nesne olarak karşımıza çıkmıştır.  
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Anlamı ve amacı sürekli değişen konut, her dönem değişen yaşam tarzlarına ayak 
uydurabilmek adına en yeni, en konforlu, en farklı anlayışla inşa edilmiş ve günümüze 
kadar farklı şekillerde kendini göstermiştir. Konut bir tüketim nesnesi olarak statü, 
anlam ve göstergelerle ayrılmaz bir bağ oluşturarak, piyasada talebe göre üretilerek 
pazarlanan bir yatırım aracı olmanın yanı sıra bir meta olarak farklılaşmanın ve 
ayrışmanın araçlarından olmuştur (Altun, 2010). Rekabetçi pazar ortamına ayak 
uydurmak, tüketicinin ilgisini çekmek adına tasarımı yapılan bu konutlar kimi zaman 
formuyla, kimi zaman strüktür ve malzemesiyle kendi döneminde sıra dışı olarak kabul 
edilmiştir. 20 ve 21. yy’da inşa edilmiş sıradışı konutların incelendiği bu çalışmada, 
Amerika ve Hollanda’daki sıra dışı ancak sadece biçimsel kaygı ile değil işlevsel, 
yenilikçi, sürdürülebilir gibi birbirinden farklı amaçlarla yapılmış dört ev incelenmiştir. 
Günümüze gelinceye kadar binalardaki yenilik anlayışı sürekli değişmiş, teknoloji 
ilerledikçe proje tasarımında yapım teknikleri ve tercih edilen malzemeler de 
değişmiştir. Çalışmada bu değişimler ve onları diğer evlerden farklı kılan sıra dışı 
mimari özellikleri ortaya konulmuştur. Evlerin mimari özelliklerinin anlaşılması için 
yazın taraması yapılarak veriler elde edilmiştir. 

2.House of Tomorrow/Yarının Evi  

House of Tomorrow (Yarının Evi), 1933 Chicago Dünya Fuarı’nda Homes of Tomorrow 
Sergisi için inşa edilen 12 model evden biridir.  

2.1. 1933 Chicago Dünya Fuarı  

Century of Progress (Gelişim Yüzyılı) olarak bilinen fuar, kentin 100. yıldönümünü 
anmak ve bilimsel gelişmeleri kutlamak için Chicago'da düzenlenmiştir. Teması 
teknolojik yenilik olan fuarın sloganı "Bilimsel Bulgular, Endüstri Uygulamaları, İnsan 
Uyumu" dur. Fuar, Büyük Buhran’ın (1929’da ABD'de patlak veren, dünyadaki tüm 
gelişmiş ekonomileri etkileyen kriz) ortasında, Chicago ve Amerika'nın geleceği için 
umut vaat etmiştir. Fuar, iki yılın sonunda, 39 milyon ziyaretçiye kapılarını kapattıktan 
sonra, dünya fuarları arasında oldukça nadir bir şeyi başararak kar elde etmiştir. 

Ekonomik sıkıntılara bir çözüm yolu olarak, tüketici harcamalarını artırmayı amaçlayan 
fuarda çok sayıda eğlence düzenlenmiş ve sergiler açılmıştır. Alan düzeni ve serginin 
mimari tarzı ile ilgili kararlar Paul Cret ve Raymond Hood tarafından yönetilen bir 
mimari komisyon tarafından düşünülmüştür. Bundan önce geçmişteki mimari formların 
yeniden yorumlandığı neoklasik temalı 1893 Dünya Kolomb Fuarı’ndan farklı olarak 
binaların yeni, modern fikirleri yansıtmaları ve gelecekteki mimari gelişmeleri 
önermeleri gerektiği kararını almışlardır (URL-1).  
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Şekil 1. Sky Ride Köprüsü ve Fuar Alanının Havadan Görünümü 

Fuarın tasarımını planlamak için hazırlıklar, açılış tarihinden beş yıl önce başlamıştır. 
Fuar için Michigan Gölü kıyısı boyunca doldurulmuş yapay bir arazi yapılması uygun 
görülmüştür (Şekil 1). Fuar alanı, kentin içinde değil, yeni yapay bir arazide 
düzenlendiği için Chicago'nun katı bina kurallarından bağımsız ve özgür olmuştur. Bu 
da mimarların yeni malzemeler ve yapım teknikleri keşfetmesine olanak sağlamıştır 
(Rodkey, 2015). 

Fuarın en dikkat çekici sergilerinden biri olan ‘’The Homes of Tomorrow’’ sergisinde, 
geleceğin konutlarına odaklanılarak farklı tasarımlardaki on iki ev sergilenmiştir. Uygun 
fiyatlı ve seri üretime uygun evleri hedefleyen Dünya Fuar tasarım komitesi, 
katılımcılardan özgün art deco ve modern konut tasarımlarına ek olarak, fütüristik ev 
mobilyası ve özel helikopter pisti, uçak garajı gibi donanımlar beklemiştir. Mimarlar, 
inşaat şirketleri, üreticiler ve tasarımcılar, fuarın “Century of Progress / Gelişim Yüzyılı” 
temasıyla uyumlu olarak ürünlerini ve yeniliklerini tanıtmak için bu evlere sponsor 
olmuşlardır. Mimaride, tasarımda ve yapı malzemelerindeki modern yeniliklerin 
tanıtıldığı bu sergide yer alan evlerden en dikkat çeken House of Tomorrow (Yarının 
Evi) olmuştur (URL-2). 

2.2. House of Tomorrow 

Mimar George Fred Keck tarafından tasarlanan House of Tomorrow ‘’Amerika’nın ilk 
cam evi’’ olarak Avrupa modernizmini yansıtmaktadır (Stuart, 2017). Fuar 
ziyaretçilerine modern yapı malzemeleri, mimari ve iç tasarımdaki yenilikleri göstermek 
için kullanılan ev, fuarın kapanmasından sonra 2,500 dolara Robert Bartlett’e satılmış 
ve Indiana'ya taşınmıştır. 1966 yılına kadar özel mülkiyette kalan, yıllar içinde özel 
mülk sahipleri tarafından birçok değişime uğrayan ve yıpranan evin restorasyon 
çalışmalarına 1997 yılında başlanmış, Ekim 2016'da Ulusal Koruma Vakfı tarafından 
Ulusal Hazine seçilmiştir (URL-3). 
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Şekil 2. House Of Tomorrow Günümüzdeki Konumu 

House of Tomorrow, geleceğin evi olarak tanıtılmış, fütürist tasarımından dolayı çok 
sayıda ziyaretçiyi cezbetmiştir. Gelecekte her ailenin bir uçağa sahip olacağı 
düşüncesinden yola çıkılarak, evin zemin katında bir uçak hangarı tasarlanmıştır (Şekil 
3). Sentetik yapı malzemelerinin, bulaşık makinelerinin, klimaların yaygın olarak 
kullanılan ev eşyaları olacağı bir gelecek öngörülmüştür. 

 

 

   

Şekil 3. House of Tomorrow ve Uçak Hangarı 

Çelik ve camdan yapılmış olan yuvarlak ev, güneş ışığını maksimum kullanan, teras 
çatıdaki yaşam alanını genişleten küçük modern bir evdir. Kış bahçesi olarak 
tasarlanan en üst kat, ziyaretçilerin yukardan dışarıyı izlemek istemesi üzerine fuar 
süresince gözlem evi olarak kullanılmıştır.  

Tasarımı 

Çelik çerçeveli plaka cam duvarlar, binanın en önemli özelliğidir. Piyasada mevcut olan 
en büyük bölmelerden yapılmış on iki kenarlı cam perde duvarı; yapısal çelik kirişler, 
beton döşeme ve merkezi bir dikey çekirdekle desteklenmiştir. Evin gölden gelen 
rüzgarla dönmesini engellemek için koruyucu çelik gerdirmeler kurulmuştur. Üç katlı 
onikigen binanın çapı 12 metredir. İç mekân onkigen prizma yapısında merkezi bir 
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merdiven etrafında tasarlanmıştır. Odaların çoğu kama şeklindedir. İkinci ve üçüncü 
katlar evin ana yaşam alanları olarak planlanmıştır. Uçak hangarı zemin kattan 1,2 
metre daha aşağıdadır.  

 

Şekil 4. House of Tomorrow Planı 

Yarının Evi, pasif güneş ısısı tarihi için önem taşımaktadır. Geniş camlar sayesinde 
içerisinde sera etkisi görülen ev, kışın ısı kaybı yerine güneş ısısı kazancı sağlayarak 
mekanik ısıtma ihtiyacını azaltmıştır. Ancak sıcak yaz günlerinde içerideki aşırı 
sıcaklığı düşürmek için kullanılan klimalar yeteriz kaldığı için başarısız olmuştur. Ev, 
Indiana Beverly Shores'e taşındığında, cam duvarları uygun hava sirkülasyonunu 
sağlamak için açılır kapanır pencerelerle değiştirilmiştir. Garaj ve uçak hangarı, yatak 
odası ve çamaşır odası olarak değiştirilmiş, üstü kapalı garaj eklenmiştir (URL-4). 

Le Corbusier ve Ludwig Mies van der Rohe ile görüşleri benzeşen George Keck, 
çağdaş mimarların yaptığı gibi bir tasarım yapmak yerine farklı ve işlevsel bir bina 
tasarlamak istemiştir. ‘’Bir eve özgü bir form bulmak değil, bir konutun çok çeşitli ve 
çeşitli çağdaş gereksinimlerine basit ve doğrudan bir çözüm bulmak’’ olduğunu 
söylemiştir (Henn, 2014). 

1930'ların başlarında Yarının Evi'nin iddiasız göründüğü düşünülse de Modern 
mimarinin gelecekteki yönü hakkında bir ipucu verdiği için önemlidir. En popüler cam 
evlerden biri olan Philip Johnson'ın Cam Evi ve Mies van der Rohe'nin Farnsworth 
Evi’nden daha önce yapılan House of Tomorrow mimariye ve tasarıma yeni yaklaşım 
yollarının temelini atmıştır. En ünlü eseri olarak sayılabilecek bu ev ile Keck, en çok 
umduğu şeyi başarmış, halka, yeni teknoloji ve modern tasarımın ulaşılabilir ve 
muhtemel olduğunu göstermiştir. 

3. Xanadu Houses 

Xanadu Evleri Amerika Birleşik Devletleri’nde inşa edilen 
içinde bilgisayar ve otomasyon sistemleri bulunan, geleceğin evi olarak adlandırılan 
deney evleridir. Mimari proje 1979 yılında başlamış ve 1980'lerde Amerika Birleşik 
Devletleri'nin farklı şehirlerinde üç adet Xanadu Evi inşa edilmiştir. Bu şehirler: 
Kissimmee (Florida), Wisconsin Dells (Wisconsin), Gatlinburg (Tennessee) 
eyaletleridir. 

Yeni yapım ve tasarım teknikleri içeren Xanadu Evleri, beton yerine poliüretan yalıtım 
köpüğü ile inşa edildiği için dikkat çekmektedir. Enerji verimli ve kolay, hızlı, uygun 
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maliyetli konutlar yapma girişimleri olan evler ergonomik olarak tasarlanmıştır, ev 
otomasyon sistemiyle kendini kontrol edebilme yeteneğine sahiptir.  

Turizm şirketleri, Xanadu Evlerini daha çok insanın ziyaret etmesini sağlamak için 
broşürlerde "geleceğin evi" şeklinde tanıtmışlardır. Evler 1980'lerde popüler turistik 
mekanlara dönüşmüşlerdir. En dikkat çeken ve popüler olan ev, Roy Mason tarafından 
Florida’da tasarlanan Kissimmee Xanadu Evi olmuş, yoğun olarak her gün yaklaşık 
1000 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir. Zamanla ziyaretçilerin ilgisini yitiren ve 
unutulmaya başlanan evler kapatılıp yıkılmışlardır (URL-5). 

 

Şekil 5. İlk inşa edilen Xanadu evi, Wisconsin Dells 

   

  Şekil 6. İnşa edilen üçüncü Xanadu evi, Gatlinburg 

Xanadu Evleri fikrini ortaya atan Bob Masters, sert izolasyondan yapılmış evlerin 
öncülerinden biridir. Xanadu Evi konseptini tasarlamadan önce, evin inşaatında 
kullanılmak üzere şişme balonlar tasarlamış ve oluşturmuştur. İlk balon yapımı evini 
1969'da bir kar fırtınasında üç günden daha az bir sürede yapmış ardından bu 
yöntemleri Xanadu Evleri'nde kullanmıştır.  

3.1.Kissimmee Xanadu House 

İkinci inşa edilen Xanadu evi, aynı zamanda en popüler olan ev, mimar Roy 
Mason tarafından tasarlanmıştır. Mason ve Masters'ın ikisi de ergonomi, 
kullanılabilirlik ve enerji verimliliğini vurgulayan başka deneysel evlerden ve bina 
konseptlerinden etkilenmiştir.  
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Şekil 7. Kissimmee Xanadu Evi 

Köpük Ev Yapımı 

Evler Masters'ın balonları kullanılarak inşa edilmiştir. Balonun kenarlarını yere 
yapıştırmak için çamur ve tuğla kullanılmakta, balon tamamen şişirildikten sonra, 
balonun iç kısmı poliüretan köpük ile püskürtülmektedir. Balon çıkarılmadan önce 
köpüğün kuru ve 15 cm (6 inç) kalınlığında olması gereklidir. Evin kapı ve pencereleri, 
duvarda istenilen uygun şekil ve ebatları, parçalara (kapı / pencere) yerleştirerek 
oluşturulur. Parçalar doğru yere yerleştirildikten sonra köpük kullanılarak sabitlenir 
(Hammer, 2006). 

 

Şekil 8. Balonun Şişirilme Anı 

 

Tasarımı 

Xanadu Evi, gelecekteki kullanıcıları dikkate alarak ergonomik olarak tasarlanmıştır. 
Kıvrımlı duvarlar, halı yerine boyalı beton zeminler ve açık renkler yeniliğin geleceğin 
iç mekandaki yansıması olmuştur. Büyük lomboz tipi pencereleri ve tavandan ışık alan 
küçük yuvarlak ışıklıkları olan evin içi mağara gibi, dar odalara ve alçak tavanlara 
sahiptir. Evin merkezindeki "büyük oda", evin en büyük alanıdır. Ana kubbesi, ağaç 
gibi görünen bir direk tarafından desteklenmiştir (Şekil 10). Büyük odada ayrıca bir 
çeşme, küçük televizyon seti ve bir video projektörü yer almıştır. On beş odası bulunan 
evin; mutfak, parti odası, spa ve yatak odalarının hepsinin tasarımında bilgisayarlar ve 
diğer elektronik ekipmanlar kullanılmıştır. İçerisinde ziyaretçiler için bir elektronik tur 
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rehberi, video ekranlar, ana banyoda güneş enerjisiyle ısıtılan buhar banyosu, bitkilerin 
ve gelişimlerinin bilgisayar tarafından denetlendiği küçük bir sera, yangın ve güvenlik 
sistemleri gibi birçok yeniliği bulundurmuştur. Xanadu Evi’nin kullandığı otomasyon 
kavramları, 1950'lerde ve daha önceki yıllarda ortaya konan özgün fikirlere 
dayanmaktadır (URL-5). Tasarımı modern insanın ihtiyaçları doğrultusunda 
gerçekleşmiştir. Günümüzdeki evlerde daha sık görülen akıllı ev sistemleri, bir dönem 
sergilenen bu evlerde halkın ilgisini çekerek kısmen başarıya ulaşmıştır.  

 

Şekil 9. Kissimmee Xanadu Evi Planı 

Mimar Roy Mason, Xanadu Evleri'nin normal, pasif görünen bir evden daha çok, 
insansı ve canlı bir ev olarak görüleceğini düşünmüştür. Bu konu hakkında The 
Futurist dergisinde "Hiç kimse tamamen organik bir sistem olarak eve bakmadı. Evin 
zekası olabilir ve her bir odada zekaya sahip olabilir" şeklinde açıklaması 
bulunmaktadır (URL-5). 

   

 

Şekil 10. Kissimmee Xanadu Evi ve Kubbeyi Taşıyan Destek 
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Xanadu Evleri’nin kullandıkları teknoloji hızla eskidiği için zamanla popülerlik 
kaybetmeye başlamıştır. Ziyaret eden turistlerin ilgisizliğinden dolayı Wisconsin Dells 
ve Gatlinburg evleri 1990'ların başında kapatılarak yıkılmıştır. Kissimmee'deki Xanadu 
Evi 1996 yılında kapatılana kadar halkın ziyaretine açık olarak faaliyet göstermeye 
devam etmiştir. Bir süre ofis ve depo olarak kullanılan Xanadu Evi, 2001 yılına 
gelindiğinde bakımsızlık nedeniyle iç mekanda bir çok küflenme gerçekleşmiş ve zarar 
görmüştür. Yıllarca terk edildiği ve evsizler tarafından kullanıldığı için tahrip olmuş, 
2005'te yıkılmak zorunda kalmıştır. Orijinal Xanadu evleri yıkılmış olmasına rağmen, 
“akıllı ev” fikri devam etmiştir. 

    

Şekil 11. Kissimmee Xanadu Evinde Oluşmuş Küfler ve Yıkımı 
 
 

4. Moebius Evi 

Proje, 1993’te Hollandalı bir çiftin mimarlık ofisi UNStudio’dan aile hayatının farklı 
aktivitelerini birlikte barındırabilecek bir ev yapmasını istemesi üzerine ortaya çıkmıştır, 
1998 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Amsterdam yakınındaki Het Gooi’de bulunan ev, 
doğanın içerisinde, kıvrımlı şekli ve belirli açılarla kesişen çizgileriyle değişen peyzajı 
yansıtan, cam cepheleriyle etrafındaki doğaya açılan bir döngüyü temsil etmektedir. 
Kullanılan malzemeler, cam bölme duvarlar, beton yapımı mobilyalar ve tasarımı 
oluştururken ki konsepti onu diğer birçok evden sıra dışı kılmıştır.  
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Şekil 12. Moebius House ve Konumu 

Ben van Berkel (UNStudio kurucusu) ihtiyaç duyduğu yeni mimari dilin, müşterilerinin 
yeni yaşam tarzının doğrudan bir sonucu olduğunu fark etmiştir. Mimari ekip, insanların 
günlük hayatta kendi yollarını takip etmesi fakat zaman zaman bu yolların kesişmesi 
ve bazı noktalarda da insanın günlük hayatta üstlendiği rollerini değişmesi fikrini 
somutlaştırmaya çalışmıştır. Tasarım sürecinde, konsepti Möbius şeridinin 
prensibinden ortaya çıkan proje; programı, hareketi ve yapıyı bütünüyle birleştiren bir 
evdir. Möbius şeridi, evin içerisinde uyuma, yaşama ve çalışmayı içeren 24 saatlik bir 
döngüdür. Evin bundan ortaya çıkan mekansal özellikleri hem planda hem de kesitte 
algılanmaktadır.  

Yapının kat planı, programı, sirkülasyonu ve strüktürü bir bütün haline getiren, birbiriyle 
kesişen iki devamlı çizgi ile kurgulanmıştır. Möbius evi, belirsiz sınır koşulları ile 
tanımlanmış sosyal alan, özel alan ve sirkülasyon alanları arasındaki sürekli ve 
akışkan bir dolaşım kavramı üzerine kavramsallaştırılmıştır (URL-6). 
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Şekil 13. Möbius Şeridi Konsepti. 

Tasarımı 

Möbius Evi, 3 kotta kurgulanmıştır. Ev, iki ucunda ilgili meslekler için 2 çalışma alanı, 
3 yatak odası, bir toplantı odası, mutfak, depo, üst katta kış bahçesi barındırmaktadır. 
Bütün bu hacimler evde geçen rutin düşünülerek birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Evin 
kurguladığı hareketle Möbius şeridine yeni, sembolik bir anlam katılmış; ev ve iş yeri 
arasındaki kesin çizgiler kaldırılarak aralarındaki sınırlar bulanıklaşmıştır. 

 

 

Şekil 14. Möbious House Planı 

 

 

Şekil 15. Möbious House Kesiti. 

Modernist çizgiler taşıyan evde iki ana aks, kullanılan iki ana materyalle yansıtılmıştır: 
cam ve beton. Döngü, evin inşası için kullanılan iki ana malzemeyi takip etmektedir; 
cam ve beton birbiri içine geçmekte ve yer değiştirmektedir. Beton konstrüksiyonun 
önüne gelen camlar, bölme duvarların camdan yapılması ve betondan yapılmış 
mobilyaların kullanımı gibi örneklerde bunu görmek mümkündür (Şekil 16). Betonun 
plastik bir malzeme olması, döküldüğü kalıbın şeklini kolayca alması, yüzeyine özel 
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dokular verilebilmesi, betonun mimari bir malzeme olması yanında, her türlü tasarım 
ürününde kullanılması sonucunu doğurmuştur (Karagüler, 2014). 

Ormanın içine konumlanmış evin çevreyle olan ilişkisi, tasarımındaki belirleyicilerden 
biri olmuştur. Bina alçak uzun formu ve geniş açıklıklı camları ile tamamen doğaya 
açılmıştır. Betonun dengesi ve doğayı solumak için camın hafifliği ve yansıtıcılığı 
kullanılmıştır. Peyzajı iç mekanın bir uzantısıymış gibi tasarlanmış, içerideki 
kullanıcının doğanın içinde yürüyormuş gibi deneyimlemesi amaçlanmıştır (URL-6). 

 

   

   

Şekil 16. Möbious House Beton ve İç Donatı Elemanları 

Möbius evinin tasarımda yapısal olarak betonun incelikle işlendiği ve binanın doğayla 
kurmak istediği ilişki dikkat çekmektedir. Binanın dış kabuğunda, yapının iç yüzeyinde 
ve iç mekandaki donatı elemanlarında kullanılan brüt beton birçok yapı malzemesine 
göre daha geç ve güzel yaşlanan, zamana direnebilen bir yapı malzemesidir. Yalın ve 
nötr bir malzeme olmasından dolayı gereksiz süslemelerden uzak tutarak yapıda 
minimalist bir etki uyandırmıştır.  

5.Wing House/ Kanat Ev  

747 Wing House (Kanat Evi), artık kullanılmayan bir Boeing 747-100 uçağının 
kanatlarından tasarlanan bir konut yapısıdır. California'nın Malibu şehrinin 
kuzeybatısındaki Santa Monica Dağları'nın Ventura County bölgesinde yer alan ev, 
benzersiz tasarımı, sürdürülebilir geri dönüşümlü malzemeler kullanımı, kanatların 
binaya etkileyici taşınması nedeniyle uluslararası çapta mimari öneme sahiptir. Proje, 
Amerikan mimar David Randall Hertz ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü üyesinin Çevre 
Mimarlık Stüdyosu tarafından 2011’de tamamlanmıştır. 
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Şekil 17. Wing House ve Konumu 

 

Mimar Hertz tasarımına nasıl karar verdiğini: ‘’Ben uçaktaydım, kanatlara bakarken 
çatıyı örtmek için ne kullanacağımı düşünmekle meşguldüm. Sonra bir kanat 
alabilecekken neden bir kanat inşa edeyim ki dedim’’ sözleriyle ifade etmektedir (URL-
7). David Hertz, ev sahibini California çölünün ortasında emekli           uçakların 
bulunduğu mezarlıkta hurdaya çıkmış bir 747 uçağını 30.000 dolar karşılığında satın 
almaya ikna etmiştir. Duyarlı lazer teknolojisi kullanılarak kanatlar çıkarılmış ve bu 
alışılmadık evin çatısını oluşturmak için kullanılmıştır.  Ev 55 dönümlük bir mülk 
üzerinde 9.000 metre yüksekliğindeki yamaç arazisine inşa edilmiştir. 

Pilotların evi yukardan düşmüş bir uçak sanması riski oldukça yüksek olduğu için proje 
yurtiçi güvenlik dahil 17 hükümet ajansından tescil alınıp onaylanmıştır. Sıra dışı evin 
yapımında karşılaşılan en büyük güçlük 747 kanatlarını deniz seviyesinden 300 metre 
yüksekteki dağ yamacına taşıma süreci olmuştur. Yolun çoğu araçla, eyalet devriyesi 
eşliğinde ve 5 otobanın kapatılması ile kat edilmiştir. Dağ yolu tırlar için çok dar 
olduğundan seyahatin son ayağında, kanatları havadan dağa taşıması için dünyanın 
en büyük yük taşıma helikopteri seçilmiştir. Kanatlar ağır ve büyük olduğu için 
taşınırken ikiye ayrılmak zorunda kalmış, taşındıktan sonra tekrar birleştirilmiştir (URL-
8). 

Tasarımı 

Daha önce ünlü sanatçı ve Hollywood set tasarımcısı Tony Duquette'e ait olan arazi, 
1993'teki Green Meadows büyük orman yangınında yandığında kendisinin ve eşinin 
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geri dönüştürülmüş nesnelerden ve film setlerinden oluşturduğu yapıların tamamı yok 
olmuştu. Kanatların % 100 tüketim sonrası geri dönüştürülmüş bileşenler olarak 
kullanılması ve bunları yaratıcı yeni yollarla kullanma fikri, orijinal Tony Duquette 
yapılarının mevcut bağlamı ile uyumlu olmuştur. Mimar Hertz, bu kavramın devamlılığı 
olarak, binalarda birincil hammadde kullanımının en aza indirilmesine karar vermiştir.                            
Duquette yapılarının yandığı alana inşa edilen Kanat Evin yürüyüş yolu, yanan 
binadaki malzemelerin bir kısmı kullanılarak yapılmıştır. Önceki binadaki beton istinat 
duvarlarının çoğu kullanılmış, bir kısmı yeniden inşa edilmiş ve güçlendirilmiştir. Bu 
sayede temel ve yeni duvarların yapılması için gereken beton miktarı büyük ölçüde 
azaltılmıştır. Beton, cam çelik gibi çağdaş malzemelerin kullanıldığı ev, oldukça hafiftir. 
Kullanıcı tarafından eğrisel olması istenen ana çatıda geri dönüştürülmüş kanatlar 
kullanılarak prefabrike geleneksel malzemelerden yapılmış benzer büyüklükteki bir ev 
inşa edilmesine kıyasla, büyük miktarda karbondioksit çıkışı ve inşaat atığı tasarrufu 
sağlanmıştır. 8 kilowatt'lık güneş enerjisi dizisi ve vakum yalıtımlı sıcak su sistemi, 
termal güneş enerjisi sistemleri bulunan Kanat Ev’de enerji verimli bina kabuğu 
oluşturmak için kanatlarda yüksek performanslı cam ve selüloz yalıtımı kullanılmıştır 
(URL-8). 

Kanat ev, üç seviyede birbirine bağlı iki ayrı binadan oluşmaktadır. Evin çatısı için bir 
Boeing 747-100'den iki kanat ve iki yatay kuyruk kullanılmıştır. Ana evi oluşturan üst 
yapıda ana çatı olarak sağ kanat, ana yatak odası ve banyosunun çatıları olarak da iki 
yatay kuyruk kullanılmıştır.  

 

Şekil 18. Kanat Ev Planı. 

Kanatlar, eskiden motorların olduğu yuvalardan çelik çerçeve destekleri üzerine 
yerleştirilerek, dört ana noktadan bağlanmıştır. Binanın dış duvarları yüksek verimli 
kendini destekleyen camdan yapılmıştır. Binanın dışa açılmasını ve yaşam alanlarının 
gün boyu ışık alabilmesini sağlayan panoramik cam sayesinde ısıtma için güneşten en 
üst düzeyde faydalanılmış ve yapay ışık ihtiyacı en aza indirilmiştir. Uçakta pilotların 
önünde bulunan kokpit camlarından, konukevinin tavanına ışıklıklar yapılmıştır.  
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Şekil 19. Kanatların Taşınmasını Sağlayan Sistemin Kesiti 

   

Şekil 20. Camın Şeffaflığı ile Ön Plana Çıkan Çatı 

Kanatları havadan açıkça görülen tek katlı bu alışılmadık sıra dışı ev, modern tarihin 
büyük endüstriyel başarısını temsil etmektedir. Yapısal ve mühendislik başarısı olarak, 
uçağın parçaları en az miktarda malzeme ile çok nitelikli ve verimli bir şekilde 
kullanılmıştır. Uçağın parçalarının geri dönüşümü ve sürdürülebilir yeniden kullanımı 
önemli bir örnek olarak görülmektedir.  

 

6. Bulgular 

Bu çalışmada dört sıra dışı evin mimari özellikleri ve yapı malzemeleri detaylıca ele 
alınmıştır ve bazı kıyaslamalar yapılmıştır. 

Dünya Fuar’ındaki House of Tomorrow ve Xanadu Evleri’ne bakıldığında her ikisinin 
de Yarının Evi olarak tanıtıldığı ve konaklama amacının ötesinde sergi mekanı görevini 
üstlendikleri görülmektedir. Sıra dışı formlarıyla dikkat çeken evlerin ortak noktası 
esnek plan anlayışı ve daha az geleneksel olmalarıdır. Tüketim toplumunu 
yansıtmakta olan bu iki ev değişen çağa cevap veremediği için benzer bir sonla 
karşılaşmış, zamanla eski önemlerini kaybetmişlerdir.   
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Tablo 1. Seçilen Konutların Özellikleri 

 Yapım Tekniği/Malzeme Yapım 
amacı 

Kullanım 
Süresi 

Son 
Durumu 

  House Of Tomorrow Çelik strüktür+Cam cephe Sergi 83+ Ulusal 
Hazine 

Xanadu Houses Poliüretan köpük Sergi 25 Yıkıldı 

Moebius Evi Beton strüktür+Brüt beton 
cephe 

Konut 26+ Kullanımda 

Wing House Beton strüktür+Çelik çatı 
örtüsü 

Konut 8+ Kullanımda 

 

Xanadu Evleri’nin inşasında kullanılan poliüretan yalıtım malzemesi günümüzde yalnız 
ısı yalıtım malzemesi olarak tercih edilmektedir. Malzeme kullanışsız olmasına rağmen 
onu diğer evlerden farklı ve sıra dışı kılmayı başarmıştır. Zamanla iç mekanda tanıtılan 
yeniliklerin eskimesi ve ziyaretçilerin eve ilgisini yitirmesi yıkılmasının yolunu açmıştır. 
Geleceğin evleri sloganıyla ortaya çıkan bir diğer ev House of Tomorrow, Xanadu 
Hosuses gibi ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı sonuna yaklaşmaktayken, koruma 
kararı alınmış ve restorasyon geçirerek halka kazandırılmıştır. Daha yakın dönemde 
inşa edilen Möbius House ve Wing House ise kullanıcı istekleri doğrultusunda 
tasarlanan konutlardır. Daha çağdaş malzemeler olan çelik, cam ve betonu 
kullandıkları için daha uzun ömürlü ve daha şanslı görünmektedirler. Kendi 
dönemindeki konutların yapım tekniğiyle kıyaslandığında, oldukça sıra dışı olan bu 
evler, o güne kadar evlerde bulunmayan çeşitli teknolojik yenilikleri de barındırarak 
gündelik yaşamı kolaylaştıran imkânlarıyla ilgi çekmeyi başarmışlardır (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Seçilen Konutların Özellikleri 

 Konutların Sıra Dışı Özellikleri 

  House Of Tomorrow Amerika’daki ilk cam ev olması ve teknolojik yenilikleri 

Xanadu Houses Poliüretan köpük ve kubbeli tasarımı 

Moebius Evi Mobius şeridi konsepti ve malzemelerin uyumu 

Wing House Uçak kanadı konsepti ve sürdürülebilir anlayışı 

 

7.Sonuç 

Geçmiş dönemlerde evler, barınma ihtiyacını karşılamakla sınırlı iken günümüzde 
modern bireyi odağına alan, tüm kitlelere ulaşmayı ve dikkat çekmeyi hedefleyen 
konutlar tasarlanmaktadır. Küreselleşme sürecinin yarattığı kültürel etkileşim ve 
yaygınlaşan tüketim kültürü, üst sınıfları yeni mimari tasarımlara ulaşmanın yollarını 
aramaya yöneltmiştir. Farklı tasarım konseptleri ile sunulan sıra dışı konutlar ortaya 
çıkmıştır. Çağdaş teknolojik kültürün yansımaları olarak sunulan mimari tasarımlar, 
farklı yapım amaçları, malzemeler ve yapım tekniği ile diğerlerinden ayrışmaktadır. 
Sıra dışı olarak nitelenen evlerin, yapıldığı dönem içinde birçok yeniliği ve ilki 
barındırmaya çalışırken zamanla bu teknolojilerin eskimesi ve daha farklı tasarım 
anlayışlarının ortaya çıkmasıyla eski önemlerini yitirdikleri görülmektedir. Değerini 
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yitirmiş ya da yitirmekte olan bu konutların sıra dışı olması ise günümüzde tartışmaya 
açık bir konudur. 

Bu çalışma ‘sıra dışı’ ‘alışılmadık’ olarak piyasaya sürülen evlerin kalıcılığını 
sorgulaması açısından önemlidir. Her yeni teknolojinin dünyayı değiştirdiğini söyleyen 
Ben van Berkel, teknolojinin tasarım süreci ve ürünleri üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahip olduğunu belirtmektedir. Çağımızda sürekli değişen dönüşen ve kolay tüketilen 
bir mimarlığın yaşandığı muhakkaktır. Sıra dışı ev kavramı mimarinin bu geçici 
doğasına bir örnek teşkil etmektedir. Günümüzde sıra dışı anlayışın modern insanın 
tüm ihtiyaçlarını karşılamayı ve bireyin konforunu en üst düzeyde tutmayı amaçladığı 
‘akıllı ev’ olarak karşımıza çıktığı söylenebilir. Sıra dışı konut sektörünün devamını 
oluşturan akıllı ev konsepti evlerin de geleceği belirsizlik taşımaktadır.  
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Özet: Endüstri mirası kavramını, en geniş anlamıyla mekanik araçlarla ve 
düzeneklerle mal ve/veya hizmet üretme etkinliği ve bu amaçla üretilmiş mimariyi 
bütünsel olarak kendisine konu alan bir bilimsel disiplin olarak tanımlanmaktadır. 

1936 tarihinde işletmeye açılan SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Cumhuriyet 
döneminde Kocaeli’nde kurulan öncü modernleşme hareketlerindendir. Sadece 
üretim odaklı olmakla kalmayıp, ayrıca yer bulunduğu Kocaeli’nde ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönden kente katkı sağlamıştır. Ekonomi politikaları nedeniyle 
1998’de özelleştirilen SEKA Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları’nın faaliyetine 2005 
yılında teknolojisinin yetersizliği gerekçesiyle son verilmiştir. 

Bu çalışmada, Endüstri mirası kapsamı içerisinde yeniden işlevlendirilen SEKA 
Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ne dönüştürülen SEKA 1. Kağıt fabrikasının 
dönüşüm serüveninin koruma ve bellek ilişkisi üzerinden değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. SEKA’nın tarihsel süreci mimari açıdan ele alınarak, günümüz hali 
yerinde incelemeler, literatür ve proje süreçleri üzerinden ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri mirası, SEKA Kağıt ve Selüloz Fabrikaları , koruma, 
yeniden işlevlendirme, bellek. 

 

Abstract: It is defined as a scientific discipline that focuses on the industrial 
heritage concept, the efficiency of producing goods and / or services in the broadest 
sense by means of mechanical means and devices and the architecture that is 
produced for this purpose. 

SEKA Cellulose and Paper Factories, which started operations in 1936, are among 
the pioneering modernization movements established in Kocaeli in the Republican 
period. Not only has it been production-oriented, it also contributed to the city 
economically, socially and culturally in Kocaeli. SEKA Cellulose and Paper 
Factories, which were privatized in 1998 due to their economic policies, were 
terminated in 2005 due to lack of technology. 

In this study, SEKA Paper Museum and Science Center, which has been re- 

functionalized within the scope of the Industrial Heritage, are used to evaluate the 
transformation and memory relationship of SEKA 1. Paper factory. The historical 
process of SEKA is considered from the architectural point of view, and the current 
state-of-the-art examinations are discussed through literature and project 
processes. 

Keywords: Industrial heritage, SEKA Paper and Cellulose Factories, protection, 
re-functionalization, memory. 

 
 

1. Giriş 

20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan küresel kriz ve değişen ekonomik-siyasi dengeler, 
kentlerdeki sanayi sektörlerinin özelleştirilmesine neden olmuştur. Kent içerisinde 
kalmış olan üretim mekânlarının boşaltılması, o alanların atıllaşma durumunu da 
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beraberinde getirmiştir. İşlevlerini yitirmiş olan endüstri alanlarının kente tekrar 
kazandırılması için çalışmalar 20.yüzyılın son yıllarında gündeme gelmiştir. Bu 
alanların dönüştürülerek yeniden kente ve kentliye sosyal çevre katkısı amaçlanmıştır.  

Erken Cumhuriyet döneminde gerçekleştiren ve modernleşme hareketlerinin öncüsü 
olan sanayi kuruluşlarından biri SEKA Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 1936 yılında 
Kocaeli’nde kurulmuştur. Fabrika olmaktan öte sadece üretim odaklı değil, bünyesinde 
barındırdığı işçi mahallesi, memur evleri, ilkokulu, sanatsal aktiviteler için kullanılan 
kantini, 50 yataklı hastanesi ve çırak okulu ile bir modernleşme modelidir 
(Kabaoğlu,2015,s:1).   Kocaeli’nde kent ve kent kimliğindeki yeri büyük olan SEKA 
Kağıt Fabrikaları ve çevresi 2003 yılında içerisindeki Nicomedia kalıntıları nedeniyle 1. 
ve 3. arkeolojik sit alanı olan, 2005 yılında da yapıları taşınmaz kültür varlığı, endüstri 
yapısı niteliğinde tescillenerek koruma altına alınmıştır. SEKA Fabrikası kentin 
modernleşme izlerini taşımaktadır. Ayrıca sahip olduğu değerler ile kent belleğinde 
önemli yere sahiptir. Siyasi ve ekonomi politikalarının değişmesiyle 1998 yılından 
özelleştirildikten sonra 2005 yılında tamamen kapatılmıştır. 

Endüstri mirası kavramı kapsamı ve yöntemleri incelenerek, kuruluşundan itibaren 
2009 yılında SEKA 1. Kâğıt Fabrikasının yeniden işlevlendirilmesi için başlayan 
çalışmalar sonrasında 2016 yılında SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’nin 
dönüşüm süreci değerlendirilmiştir. 

2. Endüstri Mirası 

Endüstri Mirası 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir kavramdır. Eski endüstri 
yapılarının korunmasına yönelik farkındalıklar ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. 
“Endüstri mirası” kavramı, eski endüstri yapılarının korunması gerektiği düşüncesinin 
uluslararası boyut kazanmasıyla ön plana çıkmıştır. Endüstri anıtları ve sitlerinin 
aslında ulusal olduğu kadar uluslararası bir değer olduğu görüşü bu süreçte 
benimsenmiştir. Uğur Tanyeli, bu mirası en geniş anlamıyla mekanik araçlarla ve 
düzeneklerle mal ve/veya hizmet üretme etkinliği ve bu amaçla üretilmiş mimariyi 
bütünsel olarak kendisine konu alan bir bilimsel disiplin olarak tanımlamaktadır. 

Endüstri devriminin başladığı 18.yy’dan günümüze kadar ulaşmış olan yapı veya yapı 
kompleksleri Endüstri mirası olarak değerlendirilir. 20. yüzyılının ikinci yarısından 
itibaren hızla gelişen kentlerde yer alan endüstri yapıları gelişim alanları içerisinde 
kaldıkları için işlevsiz kalabilmektedir(Kıraç, 2001, s:70). Dönemlerinin teknolojik, 
mimari, tarihi ve sosyal durum izlerini barındırdıkları için endüstri yapılarının korunması 
ve yeniden değerlendirilmesi sorunsalı ortaya çıkmıştır.  

Endüstri mirası ve endüstriyel sitler konusundaki ilk çalışmalar 1950’li yıllarda 
İngiltere’de başlatılmıştır. 1964 yılında “Venedik Tüzüğü” ile endüstri mirasının 
korunması konusunda çalışmalar günümüze kadar devam etmektedir. Gelişen 
teknoloji, yaşam şartları gibi etkenlerle endüstri yapılarının kullanım ve amaçları hızlı 
bir değişim içine girmiş ve bu yapıların bazıları bu değişime ayak uyduramamıştır. 
Başka bir deyişle ekonomik, siyasi, teknolojik etkilere cevap verememiştir. Bu durum 
endüstri yapılarının korunması gerekliliğini doğurmuştur. Uluslararası düzeyde bilgi ve 
deneyimi paylaşmak, ortak kararlar alarak örgütlü hareket etmek üzere düzenlenen 
1970’lerde başlayan bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar ICOMOS, 
TICCIH, ICCROM, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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 1963 yılında “Endüstriyel Anıtları İnceleme Kurulu” (The Industrial Monuments 

Survey)  

 “Ulusal Endüstri Anıtlarının Kayıtları” (NRIM) ilk kayıt işlemleri 

 1973 yılında “Uluslararası Endüstriyel Mirası Koruma Komitesi” (The 

International Commitee for the Conservation of the Industrial Heritage-TICCIH) 

Bu kuruluşlar dünya genelinde yer alan endüstri mirası yapıları, alanları vb. araştırmak, 
belgelemek, yorumlamak ve korumak amaçlamaktadır. Endüstriyel alanların 
dönüşümü planlanırken üzerinde durulması gereken bir takım genel ilkeler 
bulunmaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanmıştır(Özden, 2002, s:55): 

 Alanın diğer çevresel değerlerinin tespit edilerek iyileştirilmesi, 

 İşlevini yitirmiş endüstriyel alanlardaki tarihi, kültürel, mimari değeri olan 

yapıların envanterinin çıkarılması, 

 İşlevini yitirmiş endüstriyel alanlar ve kentin diğer alanları arasındaki ilişkilerin 

planlama sistematiği içinde kurulması ve geliştirilmesi, yeni başlayacak sanayi 

ve ticari faaliyetlerin eski sanayi alanları üzerindeki etkilerinin sağlıklı bir şekilde 

irdelenmesi ve gerekirse yer seçimi ilke kararları ile sınırlanması, 

 Yerel yönetimler, özel sektör, meslek odaları ve üniversitelerle işbirliği içinde 

çalışılması, 

 İşlevini yitirmiş endüstriyel alanları yerel özellikleri dikkate alınarak ve bunları 

yeni teknolojilerle bütünleştirerek buraların çekiciliğinin arttırılması, 

 Eski sanayi yapılarının yeniden işlevlendirilmesi, 

 Şehir merkezi ile eski sanayi alanlarını ilişkilendirebilmek için yaya ve araç 

trafiğine imkân verecek yolların yapılması, ulaşım türleri için donatıların 

sağlanması, 

Toplumun kültürel değerlerini, kimliğini yaşatmada ve geleceğe ışık tutmada önemli bir 
adım olarak endüstri miras alanlarının korunmasına vurgu yapılmıştır. Endüstri alanları 
döneminin ekonomik, sosyal ve teknolojik özelliklerinin önemli göstergeleridir. Bu 
alanların korunması, geleceğe aktarılması ve yeniden işlevlendirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

3. SEKA Kâğıt Fabrikası’nın Tarihsel Süreci 

Önemli bir sanayi ve liman şehri olan Kocaeli cumhuriyet öncesinde sanayinin varlığı, 
Latinler dönemine kadar uzanmaktadır. İzmit Körfezi’nin kıyıları boyunca kurulan 
sanayi kuruluşları, günümüzde bölgenin kentsel kimliğinin önemli bir parçası olmuştur. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra Kocaeli’nin gelişim sürecini hızlandıran ve ekonomik 
potansiyelinin temelini oluşturan ilk kuruluş SEKA Kâğıt Fabrikası’dır. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra kâğıt ihtiyacı yurtdışından karşılanmaktaydı. Ancak bu 

dönemde yaşanan kâğıt sıkıntısı Türkiye’de selüloz ve kâğıt üretecek bir sanayinin 

kurulması gerektiğini göstermiş ve kâğıt mühendisi Mehmet Ali Kağıtçı tarafından 

gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 10 Temmuz 1934’te Sümerbank’a kâğıt fabrikası 

kurma ve işletme yetkisi veren kararname kabul edilmiş, akabinde kâğıt fabrikasının 

yapım ihalesi 17 Mart 1934 tarihinde Alman Voith firmasının seçilmesi ile 

sonuçlandırılmıştır(Kabaoğlu, 2015, s:2). 

İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası’nın açılması kararının onaylanmasından sonra 
başlatılan temel kazılarında, Roma İmparatorluğunun doğu başkenti Nicomedia’ya ait 
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arkeolojik kalıntılara rastlanmıştır. Ancak, fabrikanın yerinin taşınması mümkün 
olmadığından, inşaattan önce İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Alman Arkeoloji 
Enstitüsü, Karl Dörner başkanlığında bir kurtarma kazısı yapmıştır. Bu kazılardan 
çıkan eserler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine teslim edilmiştir.1 
1934’te temeli atılan 1. Kâğıt fabrikası 1936’da yılında açılır ve ilk kâğıt üretimi 
gerçekleştirilir (Şekil 1). Planı ve inşaatı Alman Gutchoffnungshütte (G.H.H.) firması 
tarafından tamamlanan fabrika, başlangıçta kağıt fabrikası ve hamur ünitesi olmak 
üzere iki ana birimle, güç santralı, kazan dairesi, tamirhane vb. yardımcı birimlerden 
ve hizmet binalarından oluşuyordu. Ardından 2. Kâğıt Fabrikasının da temelleri atılır. 
1940 yılına gelindiğinde teknik, idari ve sosyal tesislerden oluşan büyük bir üretim 
kompleksi haline gelmiştir. Üretim birimleri dışında işçi mahallesi, memur evleri, 
ilkokulu, sinema ve tiyatro olarak kullanılan kantini, elli yataklı hastanesi ve çırak 
okulunu bünyesinde barındıran çağdaşlaşma modeli haline gelmiştir (Sümerbank 
Cumhuriyetin 25. Yılı, 1948). 

 

   
Şekil 1. Kağıt Fabrikasının Açılışı- Kazı çalışmalarında bulunan kalıntılar 

   

 
Şekil 2. 1.Kağıt Fabrikasının İnşaat Sürecinden 

1936 yılında temeli atılan 2. Kâğıt Fabrikası ile selüloz fabrikalarının inşasında da ilk 
fabrikada olduğu gibi çelik strüktür kullanılmıştır (Şekil 2). Tamamlanması çeşitli 
nedenlerden dolayı uzayan bu fabrikalardan 2. Kâğıt Fabrikası 1944 yılında, Selüloz 
Fabrikası ise 1945 yılında üretime geçmiştir (Kocabaşoğlu vd.,1996).   

                                            
1 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kağıt Müzesi, sergi panoları metinlerinden alıntılar yapılmıştır. 
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Şekil 3.SEKA Kağıt Fabrikalarının genel görünümü 
Gelişen ve zamanla genişletilen üretim kompleksinde 1954 yılında 3. 1957’de 4. ve 
1960 yılında 5.Kâğıt Fabrikaları ile bunlara ek tesisler hizmete girmiştir. 1970’lerde 
fabrikada 10 adet kâğıt ve karton makinesi bulunmaktadır. 1980’lerde ülkenin birçok 
noktasında kâğıt fabrikaları açılmaktadır. 1990’lı yıllara kadar Türkiye’nin kâğıt 
ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu sağlayan SEKA Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları, 
Türkiye’de kâğıt sanayinin ilerlemesine öncülük etmiştir (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşçi Sendikaları hareketlerinde de öncü olan SEKA’da, 1952 yılında Selüloz-İş 
Sendikası kurulmuştur. Sendika, ilk toplu iş sözleşmesini 1964’te imzalamıştır. 
Sözleşmenin kapsamında; işçilerin adil bir ücret alması, beden ve ruh sağlıklarını 
koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması, sosyal güvenlik sisteminin 
geliştirilmesi yer alır. Aynı zamanda da günümüzde bile yenilikçi birçok kavramı 
gerçekleştiren SEKA, kentlinin hem ekonomik düzeyini artıran hem de sosyal yaşamı 
destekleyen bir kuruluştur. Sinema, tiyatro, yazlık tesis, radyo ve spor kulüplerini 
açmıştır. SEKA Matbaası, SEKA Kampı, SEKA Spor Kulübü, Çocuk Dostları Derneği, 
SEKA Bandosu, SEKA Radyosu, SEKA İtfaiyesi, iki haftada bir yayınlanan SEKA 
POSTASI ve SEKA Dergisi hep bu bilincin ürünleridir (Şekil 5) (Kabaoğlu,2015,s:5). 

 

Şekil 4. 1970 SEKA Kağıt ve Selüloz Fabrikaları 
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1980’lerden sonra ekonomide benimsenen liberalleşme hareketleri ile 1998’de 
özelleştirilme kapsamına alınmıştır. 2004 yılına gelindiğinde ise SEKA Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikalarının faaliyetleri durdurulur. Sendikayla birlikte SEKA işçilerinin 51 gün süren 
direniş günleri başlamıştır. Direniş boyunca fabrikadan hiç çıkmayan işçiler, fabrikanın 
tekrardan çalışmaya başlayacağı inancı ile boş durmazlar, makinelerin bakımlarını, 
onarımlarını gerçekleştirirler. Ülke genelinde büyük ses getiren bu direniş SEKA’nı 
2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle son bulur. 

4. Dönüşüm Kararı ve Süreci 

SEKA Selüloz ve Kâğıt Fabrikalarının kurulduğu bölgenin Kocaeli kent dokusu 
içerisindeki yeri incelendiğinde Körfez’den başlayan ve Merkez’e kadar uzandığı 
görülmektedir (Aydın, Şenler, Kandaş, 2007, s:222-233).  Aynı zamanda Roma ve 
Bizans dönemine ait yapı kalıntıların bulunduğu tesis alanı 2003 yılında Bursa Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir ve alan 3.Derece 
Arkeolojik Sit olarak ilan edilmiştir. 2005 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı ve imar 
planı revizyonu yapılacak alan olarak belirlenmiştir ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
2005).  Tesisin 1., 2., 3. kağıt fabrikaları ile 5.kağıt fabrikasının bir bölümü, mekanik 
atölye, marangozhane, enerji merkezi, enerji kanalları, itfaiye binası, yakıt siloları, 
genel müdürlük binası, laboratuvar, yemekhane, Seka Kulesi ve lojmanların bir kısmı 
günümüze kadar ulaşabilmiştir (Şekil 6,7,8,9)(Kabaoğlu, 2015 ,s:7). 

 

 

 

 

 

Şekil 5. SEKA Çocuk Dostları Derneği -  SEKA Spor 
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Şekil 7. 1950-1980 yılları arasında 

SEKA ve çevresini ele alan yeni bir imar planı düzenlenmiştir. Bunun doğrultusunda 
öncelikle İzmit Körfezi Kıyısı rekreasyon alanı olarak ele alınmıştır. Bunun sonrasında 
1936 yılında açılan 1.Kağıt Fabrikasında 2009 yılında belgeleme çalışmalarına 
başlanmıştır. Fabrikanın içerisindeki birçok makine satılmış, cephelerdeki camların 
çoğu kırılmış, çelik konstrüksiyon olan yapıda nem ve rutubet kaynaklı korozyonlar, 
paslanma ve bozulmalar başlamış, sıvalar dökülmüş, betonarme döşeme ve çatılarda 
dökülmeler, donatıda korozyon ve çiçeklenmeler gözlemlenmiştir. Üretim süresince 

Şekil 6. 1930-1950 yılları arasında 

Şekil 3. 1950-1980 
yılları arasında 
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geri dönüştürülerek kullanılan sular, artık çalışmayan makineler yüzünden bodrumu su 
başmış, bu durumda yapıda görülen bozulmaları hızlandırmıştır. Kapatılmasıyla 
harabeye dönmüş fabrikada sadece üretimin değil aynı zamanda çalışanların izlerini 
taşıyan, Cumhuriyet döneminin ilk kağıt fabrikasıdır(Kabaoğlu, 2015 ,s:15). 

 

Şekil 8. 1980 sonrasında                                            

 

Şekil 9. 2010 yılına kadar korunmuş yapılar                                            
Cumhuriyet’in kuruluşuyla modernleşme hikâyesini anlatan, o dönemim sanayi 
kuruluşları, teknolojik özellikleri hakkında bize bilgi veren ve aynı zamanda çalışanların 
hikâyelerini aktarabilmek amaçlanarak “Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi” olarak yeniden 
işlevlendirilmiştir. 
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4.1. Temel Tasarım Kararları 

SEKA 1. Kağıt Fabrikasının (Şekil 10) endüstri mirası kapsamında ele alınarak yeniden 
değerlendirilmesi için KA.BA Eski Eserler Koruma Değerlendirme ve Mimarlık 
tarafından koruma, onarı ve yeniden işlevlendirme proje yürütücülüğünü üstlenmiştir. 
Bu süreçte proje için temel aldıkları tasarım kararları şunlardır: 

 “‘Harabe ve Hurda Estetiği’ yaklaşımı ile yapının özgün mimari ve sanatsal 

özelliklerine zarar vermeksizin gerekli koruma ve onarım müdahaleleri 

yapılması; bu yolla yapısal sorunların ve malzeme bozulmalarının giderilmesi  

 Fabrika içerisinde yer alan demir makinalar, borular ve diğer aksam ile dolu bu 
çelik yapının korozyon ve paslanma soru sununun çözümü için eskilik 
değerinden tamamen vazgeçmeden gerekli önlemler alınması 

 Yapıda malzeme, işçilik ve teknik vasıfları açısıyla niteliksiz olarak 
değerlendirilen unsurların kaldırılması, diğer taraftan yapının mevcut 
durumunun makina, aksam ve tesisatıyla birlikte asgari müdahalelerde 
bulunmak suretiyle korunması  

 Yapı, özgün mekânsal kurgusu ve mevcut nitelikleri zedelenmeksizin yeniden 
işlevlendirilmiş ve bu yönde olanaklar geliştirilmiştir. 

 Fabrika yapısının gezi güzergâhı ve gezi bandı tasarımında, fabrikanın kendi 
yapısı, kağıt üretim sürecine ilişkin makina, aksam, tesisat, mekanik ve elektrik 
elemanları ile birlikte sergilenmesi öncelikli olmuştur. Bu düzene paralel olarak 
kâğıt ve kağıdın öyküsü, ayrıca SEKA Fabrikalarının kuruluşundan 
kapanmasına kadar olan süreç ve bunun kent kimliğine ve yaşantısına 
yansımaları sergilenmiştir. ” (Kabaoğlu, 2015 ,s:16). 

 

Şekil 10. SEKA 1.Kağıt Fabrikası 2009 

 

Alınan kararlar doğrultusunda 3 ana işleve göre projendirilmiş olan dönüşüm; kâğıdın 
üretim öyküsünü ve çalışanların anılarıyla birlikte fabrikaya ait makinelerin yoğun yer 
aldığı kuzey ve doğu kısımları Kağıt Müzesi; paketleme, tartı gibi bölümlerin yer aldığı 
batı kısmı ise Bilim Merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Batı kısmındaki matbaa bölümü 
de Kağıt Müzesinin gezi güzergahı içerisinde yer almaktadır. Bu iki yapının karşılama, 
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yeme içme dükkanlar gibi servis birimlerini karşılayacak ayrı ek bir yapı tasarlanarak 
iki işlev arasında da geçiş sağlanmıştır. 

 

Şekil 11. Belgeleme Çalışmaları 

4.2. SEKA Kağıt Müzesi Projesi ve Bilim Merkezi 

Fabrikanın kağıt müzesine dönüştürülerek kağıt üretim sürecini anlatan çeşitli 
fabrikaya ait geride kalan makinelerle, bir taraftan da fabrika yaşantısı, SEKA tarihçesi, 
Nicomedia kalıntıları gibi hem kağıdın hem de fabrika alanının tarihi ve sosyal boyutları 
sergilenmektedir. Ayrıca müzenin gezi rotası, fabrikanın işleyiş sistemi referans 
alınarak düzenlenmiştir( Şekil 12). 
 

 

 

 

 

Müze envanter çalışmalar için koleksiyon malzemeleri toplanmıştır. Bunlar; içerisinde 
taşınır fabrika malzemeleri, yazışmalar, projeler, fotoğraflar, işletmeye ait belgeler olan 
1.000’e yakın sayıda obje ve belgenin, 213 adet sabit makina ve 34 adet bültenin 
sergilenmesine yönelik çalışmalardır. Bunların yanı sıra eski fabrika çalışanlarının 
sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirilmiş, bunlar gösterilmektedir. Matbaa bölümünde, 
çalışır durumdaki makinalarda baskı işlemini deneyimlenmesi hedeflenmiştir( 
Kabaoğlu, 2015, s:25). 

Şekil 12. SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi  Genel Bakış 
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Şekil 13. SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi Vaziyet Planı 

Dağınık bir sergi düzeni bulunan Bilim Merkezinde kavramsal tasarımı Exploratorium 
ekibi tarafından ve düzenekleri Huttinger firması tarafından tasarlanmıştır. Fabrikanın 
izlerini zaman zaman görebildiğimiz mekanlarda çeşitli deneyler yaparak bilimsel 
gerçekleri öğretilmektedir (Şekil 14). 

 

Şekil 14. SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi  Zemin Kat Planı 

5. Değerlendirme 

Arkeolojik ve kültürel mirası bünyesinde barındıran SEKA Kağıt Fabrikası alanı 
endüstri mirasının kendine özgü nitelikleri ve bunların dönüşümü duyarlıkla 
yapılmalıdır. SEKA Selüloz ve Kâğıt Fabrikasının, Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezine 
dönüşüm sürecinde mimari ve dönemsel kimliğin yansımaları, sahip olduğu tarihsel ve 
kültürel değer taşıyan mekansal bellek göstergeleri korunmaktadır.1.Kağıt 
Fabrikasının, dönüşüm öncesi ve sonrası durumu incelendiğinde, üretim bölümünün 
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çalışır vaziyette korunması, makinelerin, fabrika işçilerine ait anıların gösterilerek o 
günlere bilgilendirilmesi fabrikanın sürdürülebilmesi için önemli bir tutumdur. 
Fabrikadaki yaşantının izlerine, kağıt üretim sürecine ve SEKA Fabrika alanın tarihsel 
geçmişine ait bilgi sahibi olabilirler (Güzel, 2010). 
Yeniden işlevlendirilme sonucu Kağıt Müzesi olarak tasarlanan kısım üretim şemasına 
uygun bir şekilde planlanmış olması; mekan organizasyonu, özgünlük ve kullanım 
değerlerinin sürdürülmesi açısından önemli bir parametredir. Yeni işlev mekânsal 
belleğe ilişkin göstergelerin değeri yok edilmeden planlanmıştır (Şekil 15). Yeni ve eski 
arasındaki ilişki rahatlıkla okunabilmekte ve bu sayede yapının eskilik değerine karşı 
duyarlılığı göstermektedir. SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezinde sonradan yapılan 
eklentilerin ve kullanılan malzemelerin modern ve ayırt edilebilir nitelikte olduğu 
görülmektedir. Bu malzeme seçimiyle tarihin katmanlar halinde ayırt edilebilmesi 
mekânsal belleğin göstergelerinin okunabilmesi bakımından önemlidir. 
 

 

Fabrikanın vinç, fabrika makine parçalarının bulunduğu izler, kâğıt hamuru havuzları, 
tomrukların taşınması için kullanılan raylar gibi mekanik donatıların restore edilerek 
çalışır vaziyette özgün yerlerinde sergilenmesi mekânsal bellek göstergelerinin ortaya 
çıkarılması ve korunması bakımından olumlu bir yaklaşımdır. Fabrika dönüşüm 
sürecinde yapı için karakteristik olan servis asansörü, kapı, doğramalar ve döşemeler 
minimum müdahale ile sağlamlaştırılarak korunmuştur (Şekil 16). Taşıyıcı sistemi çelik 
konstrüksiyon olan yapı da kolonlara yapı statiği ayakta tutacak müdahaleler yapılarak 
pası ve fabrika çalışanların bırakmış olduğu izleri görebilmekteyiz. Bu durumla yapının 
harabe ve hurdalık değerini göz önünde olmasını ve aynı zamanda SEKA ruhuna ait 
izler barındırdığı fark edilmektedir. 

Şekil 15. Fabrikaya ait izler (eskilik değeri) -Eski-Yeni arasındaki ilişki 
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Yapılan eklentiler modern ve minimalist bir anlayışla tarihi yapıyla yarışmayan biçimde 
tasarlanmıştır. İç mekânda sergilemeye dönük yeni ekler hafif ve tarihi yapıya minimum 
düzeyde zarar verecek şekilde uygulanmıştır. Ancak yeni eklenen sirkülasyon 
elemanları, bazı mekan düzenlemeleri fabrikanın ruhunu yansıtmamaktadır (Şekil 17). 
 

Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezini birbirine bağlayan ve giriş mekanı olarak tasarlanan 
yapı, ölçek olarak büyüklüğü ve cephe özellikleri olarak fabrikadan ayrıştırılmaması 
olumsuz görülmüştür (Şekil 18). Ara mekânın geçiciliği ve yeni hali daha da 
hissettirilmesi gerekmektedir. Kafe restoran olarak tasarlanan ve arka bahçeyle 
iletişimde olması gereken mekanlar işlevlendirilememiş, niteliksiz kalmıştır(Şekil 19). 

Şekil 16. Kolonlardaki İzler - Raylar 

 

Şekil 17. Yeni Sirkülasyon elemanı - Atölye Mekan Düzenlemesi 
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Şekil 19. Kafe Mekanı 
Endüstri mirası kapsamında yeniden ele alınarak işlevlendirilip kente kazandırılma 
çabası, yapının kapanışından günümüze işlevsiz ve atıl bırakılma durumuna bir 
çözümdür. 2004 kapanan SEKA Kağıt Fabrikalarından ilki olan bu yapı, fabrikanın 
işleyişini, tarihi süreci ve fabrikanın sosyo-kültürel etkisinin aktarılması, dönüşümüyle 
gerçekleştirebilecektir. Eskilik değeri ve mekansal bellek izlerini taşıyarak da nasıl 
dönüşüm yapılacağı hakkında ipuçları vermektedir. 
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Özet: Nüfus artışı ile birlikte kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi, taşıt sayısındaki 
artışı da beraberinde getirmiştir. Taşıt sayısındaki artış bir yandan hava kirliliği, 
gürültü kirliliği vb. kirlilikleri attırırken diğer yandan da ölümlü ve yaralanmalı 
kazalarda da artışa neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları minimize etmek için 
kentsel trafik tasarımının tüm yönleriyle doğru bir şekilde kurgulanması 
gerekmektedir. Trafik içerisindeki yönlendirmeler, trafik yoğunluğu temelinde 
tasarlanan yol genişlikleri, alt geçitler, trafik ışığı gereksinimleri, refüj ve 
kavşaklarda doğru bitkilendirme vb. kentsel trafik tasarımı unsurları, kentlerde 
trafiği rahatlatacak, insanların trafikte daha rahat vakit geçirmesini sağlayacak buna 
ek olarak kirliliği azaltacak ve trafik kazalarını da minimize edebilecektir. Bu 
çalışmada kent içi karayollarında bitkilendirmenin genel prensipleri konusunda 
bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda kentsel trafik tasarımının nasıl olması gerektiğine 
yönelik bitkilendirme odağında öneriler sunulmuştur. Çalışma Kilis ilinde 
gerçekleştirilmiştir. Kilis ilinin güneyinde Suriye sınırı boyunca kente paralel olarak 
uzanan, güneyden Hatay iline kuzeyden Gaziantep iline bağlanan, aynı zamanda 
kent içi bağlantı yolu olarak da yoğun olarak kullanılan Kilis çevreyolu 
bitkilendirmesi, karayolları bitkilendirme teknikleri açısından değerlendirilmiştir. 
Sonraki aşamada çevreyolunun belirli bir kısmında öneri bir bitkilendirme planı 
hazırlanarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel trafik tasarımı, Karayollarında bitkilendirme, Kilis. 

Planting Design In Urban Roads: The Case of Kilis 

Abstract:The rapid growth of the cities along with the population growth brought 
about the increase in the number of vehicles. The increase in the number of 
vehicles not only increases air pollution and noise pollution, but also increases the 
number of fatalities and injuries. In order to minimize these problems, all aspects 
of urban traffic design must be correctly constructed. Urban traffic design elements 
such as directions in the traffic, road widths designed on the basis of traffic density, 
underpasses, traffic light requirements and right planting at the crossroads, will 
ease traffic in the cities, people will spend more time in traffic, in addition to reduce 
pollution and reduce traffic accidents. In this study, general principles of planting in 
urban roads is given. In this context, suggestions are given on planting focus on 
how urban traffic design should be. The study was carried out in Kilis. Kilis ring road 
plantation, which extends parallel to the city along the Syrian border in the south of 
Kilis and which connects to the province of Gaziantep from the north to the province 
of Hatay and which is used intensively as the urban connection road, has been 
evaluated in terms of road planting techniques. In the next stage, a plan of a 
planting plan is prepared and discussed in a certain part of the ring road. 

Keywords: Urban Traffic Design, Planting at the Crossroads, Kilis. 
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1. Giriş 

Kentlerde yaşayan özellikle de çalışan insanların gün içinde faydalanabileceği açık 
yeşil alanlar kısıtlıdır. Buna karşılık, cadde, bulvar ve refüjler kent insanının, araçla 
veya yaya olarak kullandığı veya yararlanabileceği en önemli açık yeşil alanlardır. Bu 
tür alanlarda, yapılan ağaçlandırma düzenlemeleri, diğer bitkilendirme (otsu ve odunsu 
çalı ve yer örtücü bitkiler) düzenlemelerinden daha etkili, kalıcı, baskın, estetik ve 
işlevsel bir karakter taşımaktadır. Bu nedenle kent içi cadde, bulvar ve refüj ağaçları, 
kentlerin en önemli doğal elemanları durumundadır (Küçük and Gül, 2005). 

İnsan ile doğa arasındaki ilişkiyi dengeli bir şekilde kurmak, doğal ortamların 
yansımalarını kentsel ortamlara taşımak, estetik, işlevsel ve ekolojik açıdan 
sürdürülebilir bir peyzaj oluşturabilmek, kentsel peyzaj tasarımlarında hedeflenen 
unsurlardan bazılarıdır. Bu nedenle bitkilendirme tasarımları, peyzaj tasarım 
çalışmalarında önemli bir rol üstlenmektedir (Sarı and Karaşah, 2018).  

Kentsel alanda bitkilerin sağlıklı bireyler olarak büyüyüp gelişmeleri, fonksiyonlarını 
yerine getirebilmeleri açısından önemlidir. Kentsel alanda bitki yetişmesini 
sınırlandıran bazı olumsuz koşullar bulunmaktadır. Bu olumsuz koşullar, kentteki 
iklimsel özelliklerin, kırsal alanlara göre daha farklı olması, toprak yapısındaki 
bozulmalar, yetişme alanı kısıtlılığı, çevre kirliliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan 
zararlar olarak sıralanabilir (Söğüt, 2005). Bu olumsuzlukları minimize edebilmek için 
planlama ve tasarım ilkelerinin yerine getirilmesi ile uygulama ve bakım aşamalarının 
da doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Aklıbaşında and Erdoğan, 
2016). 

Kentsel açık ve yeşil alanlar içerisinde taşıt trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki, 
özellikle karayolu kenarları ile refüj ve kavşaklardaki bitkilendirmede kullanılacak 
bitkilerin bahsi geçen olumsuz ortam koşullarına (tuz, kuraklık, yüksek sıcaklık, rüzgar, 
toz vb.) dayanıklı olması gereklidir. Özellikle dar refüjlerde tekdüze bir görünüş 
oluşturan tek bitki türünden yapılan bitkilendirmelerden kaçınılmalıdır. Bu alanlarda 
kullanılacak bitki türleri; yerden dallanmalı, yoğun bir yeşillik oluşturmalı, çabuk 
kırılmamalı ve esnememeli, çok boylanmamalı ve yaşlandıkça formunu 
değiştirmemelidir (Korkut, 2010). 

Bu çalışmanın amacı karayolları bitkilendirme ilkeleri odağında, Kilis ili güney 
çevreyolunun refüj bitkilendirmesini incelemektir. Bu doğrultuda çevreyolunun belirli bir 
bölümünde öneri bir refüj bitkilendirme projesi hazırlanmıştır. Bu bağlamda bir yandan 
mevcut bitkilendirmenin olumsuz yönleri tartışılmış, diğer yandan hazırlanan öneri 
proje ile Kilis ili koşullarında kullanılması gereken bitki türleri, karayolları bitkilendirme 
ilkeleri doğrultusunda bitkilendirmenin nasıl olması gerektiğine yönelik öneriler 
sunulmuştur. 

2. Materyal ve Yöntem  

Çalışma alanı olarak Kilis ili seçilmiştir. Kilis ili, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı 
arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye-Suriye sınırı 
boylarında yer alır. Bu konumu ile Kilis, Akdeniz bölgesinde bulunur ve Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerindedir (Kesici, 1994). 

Araştırma, Kilis ilini kuzeyden Gaziantep’e, güneyden Hatay’a bağlayan ve Suriye sınır 
çizgisine paralel olarak devam eden Kilis Güney çevreyolunda gerçekleştirilmiştir 
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(Şekil 1). Söz konusu çevreyolunda refüj bitkilendirmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda 
söz konusu alan, kent içi yol bitkilendirmeleri genel ilkeleri göz önüne alınarak 
incelenmiştir. Çevreyolunun belirli bir bölümünde bitkilendirme ilkeleri doğrultusunda 
bitkilendirme planı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda yolun tamamına yönelik bir takım 
iyileştirmeler ve çözüm önerileri sunulmuştur.  

 
Şekil 1. Çalışma Alanının Türkiye’deki Konumu 

Çalışmada; 2012 yılına ait Kilis ili 1/1000 ölçekli hâlihazır haritası ile arazi çalışmaları 
boyunca elde edilen veriler ana materyal olarak kullanılmıştır. Bu doğrultuda hâlihazır 
plan üzerinden çevreyolu uzunluğu ile refüj genişliği belirlenmiştir. Sonraki aşamada 
arazi çalışmalarıyla, çevreyolu boyunca kullanılan bitkiler saptanmıştır. Kent içi yol 
bitkilendirmeleri temelinde çevreyolunun bitkilendirmesi irdelenmiştir. Son aşamada 
ise çevreyolunun belli bir bölümünde bitkilendirme planı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda 
mevcut bitkilendirme ve önerilen plan temelinde irdelenerek bir takım öneriler 
sunulmuştur. Haritaların hazırlanmasında Auto CAD 2015 ile Photoshop CS6 
programlarından yararlanılmıştır. 

3. Araştırma Bulguları 

Kilis ili çevreyolunun uzunluğu Gaziantep çıkışı – sanayi kavşağı ile Hatay çıkışı – 
TOKİ kavşağı arasında kalan kısım olarak yaklaşık 8650m’dir. Çevreyolunun kuzey 
tarafında yol boyunca yapılaşmanın devam ettiği görülmektedir. Güney tarafın büyük 
bir bölümünde ise yapılaşma bulunmamaktadır. Yolun kuzeyinde Gaziantep çıkışı – 
sanayi kavşağı ile Hatay çıkışı – TOKİ kavşağı arasında yürüyüş yolu ve bisiklet yolu 
bulunmaktadır. Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Hatay çıkışı – TOKİ kavşağı arasında 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1430 
 

kalan kısım ile yolun güney aksı boyunca herhangi bir kaldırım ya da yürüyüş yolu 
bulunmamaktadır. 

Refüj boyunca kullanılan bitki Robinia pseudoacacia umbraculifera’dır ve 5m aralıklarla 
kullanılmıştır. Ekrem Çetin kavşağı ile hatay çıkışı – toki kavşağı arasında Robinia 
pseudoacacia umbraculifera’nın aralarında Cercis siliquastrum ile Hibiscus syriacus 
kullanılmıştır.  Refüj boyunca bu bitkilerin haricinde başka bir bitki kullanılmadığı 
saptanmıştır. Gaziantep çıkışı – sanayi kavşağına yaklaşılan noktada refüj büyüklüğü 
artmıştır. Bu alanlarda kullanılan bitkiler; Washingtonia filifera, Pinus sylvestris, Nerium 
oleander, Cupressus sempervirens, Berberis thunbergii’dir. 

Bu bilgiler ışığında çevreyolunun Öncüpınar gümrük kapısı kavşağını da içine alan 
kavşak merkezinden itibaren 75’şer metre doğuya ve batıya doğru giden yolda öneri 
bitkilendirme çalışması yapılmıştır (Şekil 2). Bitkilendirmede çalışmasında yörenin 
doğal bitki örtüsünü oluşturan ya da bölgeye adapte olmuş ve olumsuz koşullara 
dayanıklı türler kullanılmaya özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada; Olea 
europea, Fraxinus excelsior, Cupressus sempervirens, Cedrus libani, Albizzia 
julibrissin, Jacaranda mimosifolia, Symphoricarpos albus, Viburnum opulus, Laurus 
nobilis, Nerium oleander, Euonymus japonicus aurea, Pyracantha coccinea, Juniperus 
horizantalis, Myrtus communis, Rosmarinus officinalis, Berberis thunbergii 
‘Atropurpurea’, Gaura lindheimeri ‘rosea’, Santolina chamaecyparissus, Lavandula 
officinalis,  kullanılmıştır. 

Şekil 2. Öncüpınar gümrük kapısı kavşağı öneri bitkisel peyzaj projesi 

Öneri bitkilendirme planında refüj boyunca ağaç olarak;  Fraxinus excelsior, Cupressus 
sempervirens, Cedrus libani, Albizzia julibrissin, Jakaranda mimosifolia bitkileri 
kullanılmıştır. Bu bitkilerin aralarında Symphoricarpos albus, Viburnum opulus, Laurus 
nobilis, Nerium oleander, Euonymus japonicus aurea, Pyracantha coccinea, Juniperus 
horizantalis, Myrtus communis, Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ kullanılmıştır. 
Kavşağa yaklaşılan noktalarda refüj bitkilendirmesi farklılaştırılarak, yolun 
tekdüzelikten çıktığı ve bir yol ayrımı noktasına gelindiği algısı oluşturulmuştur. Bu 
nedenle bu alanlarda çalı grupları ile hareketli bir bitkilendirme yapılmıştır. Kavşağın 
yaklaşık 10m gerisinde ise görüş açılarını engellememek amacıyla bitkilendirme 
yapılmamıştır. Kavşağın merkezinde Kilis ilinin sembolü olarak görülen Olea europea 
kullanılmış olup etrafında ise Rosmarinus officinalis, Gaura lindheimeri ‘rosea’, 
Santolina chamaecyparissus, Lavandula officinalis ile bitki parterleri oluşturulmuştur. 
Refüjde bulunan yaya geçidinin etrafında Nerium oleander, Euonymus japonicus 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjp-bKqyJriAhWF0bIKHQ2JCCAYABABGgJscg&sig=AOD64_3ecpPjR_PFmmorb2nZWMPPfW2FFQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiN-KWqyJriAhUR7aYKHTYyBj4Q2CkI_gE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjp-bKqyJriAhWF0bIKHQ2JCCAYABABGgJscg&sig=AOD64_3ecpPjR_PFmmorb2nZWMPPfW2FFQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiN-KWqyJriAhUR7aYKHTYyBj4Q2CkI_gE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjp-bKqyJriAhWF0bIKHQ2JCCAYABABGgJscg&sig=AOD64_3ecpPjR_PFmmorb2nZWMPPfW2FFQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiN-KWqyJriAhUR7aYKHTYyBj4Q2CkI_gE&adurl=
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aurea, Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ ile bir kompozisyon oluşturularak alana 
canlılık kazandırılmıştır. 

4. Sonuç 

Kilis ili güney çevreyolu boyunca tek tip bitki kullanıldığı görülmektedir. Bitki 
kullanımındaki çeşitlilik yolun monotonluğunu hafifletecek, tekdüzeliği ortadan 
kaldıracaktır. Bunun yanında sadece ağaç kullanmak yerine çalılar, yer örtücüler ve 
mevsimlik bitkilerle bitkilendirmenin desteklenmesi, estetik ve işlevsel açılardan önemli 
görülmektedir. Kavşaklara yaklaşıldıkça bitki çeşitliliğindeki, formundaki ve dizilişindeki 
değişikliklerle yolda farklı bir alana yaklaşıldığı hissi uyandırılarak, kazaların en çok 
meydana geldiği bu bölgelerde de önlem alınabilir.  

Refüjlerde ve kavşaklarda bitkilerin karayolunu canlandırma, far ışıklarını önleme, 
gölgelendirme, sinyalizasyon, kar ve rüzgar perdesi oluşturma vb. etkileri göz önüne 
alındığında Kilis güney çevreyolunda bitkilendirmenin yetersiz olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Refüjlerin mevcut boyutlarından daha geniş ölçülerde olması, bitki türleri 
ve kullanımlarının daha çeşitli olmasıyla çevreyolunun daha canlı bir karayolu haline 
geleceği söylenebilir. 

Türkiyedeki kentlerde karayolu bitkilendirmesinin ilgili meslek disiplinleri tarafından 
projeleri çizilerek, bu projeler dâhilinde uygulamanın gerçekleştiğini söylemek mümkün 
görülmemektedir. Bu konuda daha profesyonel yaklaşımların, çalışma boyunca 
bahsedilen faydaları kazandıracağı, kente ve kentliye estetik ve işlevsel açılardan 
birçok farklı olanaklar sunacağı ve sonuç olarak kentsel yaşam kalitesini artıracağı 
düşünülmektedir. 
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Örneği 

Ahmet Salih GÜNAYDIN1 , Murat YÜCEKAYA2 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Bölümü, Kilis 

Sorumlu Yazar: ahmetsalihgunaydin@gmail.com 
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü, Nevşehir 
 

Özet: Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi, çevre sorunlarını ve sosyal sorunları 
beraberinde getirmektedir. Kentlerin, hemen her türlü ihtiyacını kendisi karşılayan 
ekolojik kentlere dönüştürülmesi, çevreye dost hale getirilmesi ve bu sorunu kısmen 
çözecek yeni politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için yapılaşma 
bölgelerinde kentsel yaşam kalitesinin artırılması için, yapıların ve kentsel açık 
mekanların ekolojik yapılanması önem arz etmektedir. Doğanın geri kalanını 
korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için “yeşil eko-kentler” kurma yollarını 
aramak gerekmektedir. Eko-kentlerin asıl amacı kentte bulunan yapılaşmış 
çevreler ile yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak, çevredeki olası tahribatları 
engellemek ve insanların daha kaliteli çevrelerde yaşamasını sağlamaktır. Bu 
çalışmada eko-kentler hakkında bilgi verilecek, çevreye ve insanlara sağladığı 
avantajlardan bahsedilecektir. Ekolojik kentlerin tasarımında, estetiğin yeri ve 
önemine değinilecektir. Bu bağlamda tümüyle eko-kent olarak tasarlanan ilk kent 
projesi olma özelliğini taşıyan, Çin’de Şanghay’a bir tünel ve köprüyle bağlanacak 
uydu kentlerden biri olan Chongming Adası’ndaki Dongtan kenti ekolojik ve estetik 
açıdan değerlendirilerek, irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik kent, Sürdürülebilirlik, Kentsel yaşam kalitesi 

Eco Cities in The Context Of Environmental Sustainability: The Case of China 
Dongtan City 

Abstract: The rapid growth of cities brings environmental problems and social 
problems. Cities need to be transformed into ecological cities that meet almost 
every need of themselves, to become environmentally friendly and to develop new 
policies that will partially solve this problem. For this purpose, the ecological 
structuring of buildings and urban open spaces is important in order to increase the 
quality of urban life in the construction regions. To preserve the rest of nature and 
to improve the quality of life, it is necessary to look for ways to establish green 
ecocity. The main purpose of the ecocities is to ensure the sustainability of the 
green areas and the built environment in the city, to prevent possible damage in 
the environment and to enable people to live in higher quality environments. In this 
study, information will be given about ecocity and the advantages of environment 
and people will be discussed. The place and importance of aesthetics in the design 
of ecological cities will be mentioned. In this context, Dongtan city in Chongming 
Island, which is one of the satellite cities to be connected to Shanghai by a tunnel 
and bridge, which is the first urban project designed entirely as an ecocity, will be 
evaluated by considering ecological and aesthetic aspects. 

Keywords: Ecocity, Sustainability, Quality of Urban Life 
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1. Giriş 

Eko-kent, sakinlerin çevre üzerine minimum etkiye sahip, sürdürülebilirlik kavramına 
bağlı ve kültürler arasında geniş kabul görmüş bir amaç olan yüksek kaliteli bir yaşam 
sürmelerini sağlayan ekolojik bir kenti ifade etmektedir (Lin, 2018). Ekolojik şehircilik, 
1960’lar ve 1970’lerde tartışılmaya başlayan ve çevresel sınırlara saygı göstermeyi 
vurgulayan kentsel gelişime yönelik yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir (McHarg, 
1969). O zamandan buyana yapılan Brundtland Raporu ve Gündem 21 gibi 
uluslararası düzeyde bir çok çalışma ve kuramsal çerçeve ile bu teori tanımlanmaya 
devam etse de, ekolojik kent kavramının uygulamaya dönüşmesi son on beş yılda 
hızlanmış ve eko kent küresel bir fenomen haline dönüşmüştür . Özellikle 21. yüzyılda 
şehir nüfuslarının aşırı artması, ayrıca son yıllarda yapılan küresel iklim değişikliği 
konusunda araştırmalar ve sonuçları eko-kent kavramını uygulanmasını 
hızlandırmada önemli etkenlerdir. 

Eko şehir kavramı, şu anda büyük ölçüde iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi 
sürdürülebilirlik politikasına odaklanmak üzere kullanılmaktadır (Caprotti, 2014). Bu 
terim “sürdürülebilir şehir”, “düşük karbonlu şehir” gibi sürdürülebilir şehir modelleri ile 
birlikte ifade edilmektedir. (Fu ve Zhang, 2017; Li ve ark., 2019; Wu, 2012). Bu nedenle 
eko kent kavramı çok farklı kavramlar ve özellikler içerebilir.  

(Flynn ve ark., 2016) ya göre normatif düzeyde bir eko-kent şunları amaçlıyor olması 
gerekmektedir; 

 Çevresel etkileri azaltmak:  örneğin su tüketimini azaltmak, enerji 
kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek, 

 Çevresel kaliteyi artırmak: ulaşımda araba yerine bisiklet veya toplu 
taşımayı teşvik ederek hava kalitesini iyileştirmek, 

 Çevresel varlıkları ve kaynakları korumak: şehrin gelişimi yüksek 
yoğunlukta ve tarım arazileri üzerinde olmamalıdır. 

 Atık kullanım verimliliğini artırmak:  geri dönüşümü etkin bir şekilde 
kullanarak atık malzemelerden en yüksek derecede faydalanmak, 

 Sosyal bütünlüğü teşvik etmek: çok çeşitli sosyal gruplara uygun 
mekanlar tasarlayarak sosyal bütünlüğün sağlanması, 

 Şehir sakinlerini ve ziyaretçileri düşük karbon salınımlı yaşam tarzını 
benimsemeye teşvik etmesi: daha az enerji tüketen ürünler ile yerel mal 
ve hizmetleri kullanmak, 

 Düşük karbon salınımına sahip iş kollarına hitap etmek: medya, çevresel 
teknolojiler ve hizmetler gibi düşük karbon salınımına sahip iş kollarını 
teşvik etmek. 

Bu özellikleri ve çevreye katkılarından dolayı eko kentlerin dünya çapında politik 
söylemleri giderek artmış ve aynı zamanda kentsel planlamadan coğrafyaya kadar çok 
çeşitli disiplinler arasında önemli bir konu haline gelmiştir (Caprotti, 2014). Özellikle 
Asya ülkeleri güçlü küresel destek ve doğrudan müdahaleler ile bu küresel eko-kent 
hareketine önemli katkılar sağlamakta ve örnek eko kentler oluşturmak için iddialı, 
sistematik girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu girişimlerin en iddialı eko kent programı 
en azından proje sayısı ve ölçeği bakımından son on yılda Çin’de gerçekleşmiştir (Lin, 
2018). Bunun nedeni olarak küresel nüfusun %20 sini barındırması, ekonomisinin hızlı 
bir şekilde büyümesi, çok sayıda büyük şehirlerinin olması ve nüfusunun her gecen 
gün artması gösterilebilir (Lang ve Miao, 2013). Bu bağlamda Çin kentsel büyümeyi ve 
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bölgesel ekonomikliği kolaylaştıran aynı zamanda çevresel zorluklar (su kalitesini ve 
miktarını artırmak, hava kirliliğini, atık sayısını ve iklim değişikliğini azaltmak gibi) ile 
nasıl mücadele edilmesi konusunda bir temel sunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Çin de model eko-kent programlarını, girişimlerini, tasarım, 
geliştirme stratejileri ve teknolojik özellikleri inceleyerek,  2005 yılında başlayan ve 
Çin’in ilk eko-kenti olma özelliğini taşıyan Dongtan eko-kent projesinin özelliklerini 
araştırmaktır. 

2. Materyal ve Metot 

Çalışmanın ana materyalini Dongtan kenti oluşturmaktadır. Dongtan kenti, Çin’in doğu 
kısmında,Yangtze Nehri’nin biriken tortularından oluşan, 120.000 hektarlık alanı ile 
dünya üzerindeki en geniş alüvyon adası olan Chongming Adası’nın güneydoğu 
ucundadır ve 8600 hektarlık bir alanı kapsamaktadır (Rezafar, 2011). Dongtan kenti 
Çin’in önemli şehirlerinden biri olan Şangay’ın çok yakınında yer almaktadır (Şekil1).  

 

 

Şekil 1. Dongtan eko-kenti coğrafi konumu (Qiang, 2009) 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi amacımız, Dongtan eko-kentini tasarım özellikleri açısından 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda temel tasarım özellikleri ile çevresel özelliklerin 
belirlenmesinde; bina, enerji, su, atık, taşımacılık, ekosistem olmak üzere altı başlık 
belirlenmiş ve bu başlıklar altında Dongtan eko-kenti incelenmiştir.  
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3. Bulgular 

Dongtan Eko-kenti, Chongming Adası'nın doğu ucunda, Şangay'ın kuzeyindeki 
Yangtze Nehri'nin ağzında, 2005'ten beri planlama ve uygulama aşamasında olan bir 
Çin-İngiliz projesidir. Bu proje Çin yerel yöneticilerinin eko kent konusunda attıkları ilk 
önemli adımdır ve 2005 yılında Şangay Endüstriyel Yatırım Şirketi (SIIC), İngiltere 
merkezli bir uluslararası mühendislik ve danışmanlık firması olan Arup ile 
anlaşılmasıyla başlamıştır. İlk aşamada 2010 yılına kadar 10 bin kişiyi ağırlamayı 
hedefleyen proje 2020 yılında 80 bin, 2050 yılına kadar ise yarım milyon insana ev 
sahipliği yapması planlanmaktadır.  

Dongtan eko-kenti, sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için çevre, sosyal ve ekonomik 
yönleri dikkate alan “bütünleşik şehircilik” yaklaşımını izleyerek 
tasarlanmıştır. Enerji, su ve gıdada kendi kendine sürdürülebilir olma hedeflerine 
ulaşmakta ve sera gazı emisyonu sıfıra indermek için Dongtan'ın yerleşimi, çevre, 
ulaşım ve altyapısı için genel planlar yapılmıştır. Ek olarak, Dongtan enerji verimliliği, 
minimum atık ve kirletici üretimi ve bol miktarda yeşil alan ve biyolojik çeşitliliği olan 
yeşil bir şehir olması hedeflenmiştir. Dongtan eko-kentinin tasarımsal özellikleri 
başlıklar hainde aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır. 

Bina 

Dongtan eko kentinde binalar, dört ila sekiz kat olarak planlanmıştır.  Yapım 
aşamasında yerel işçilik ve sürdürülebilir malzemeler mümkün olduğunca tercih 
edilmiştir (Dongtan Eko Kenti 2009).  

Enerji: 

Dongtan, enerji talebini % 64 oranında azaltmayı ve enerji üretimi için sıfır emisyona 
sahip olmayı hedeflemektedir; bu da yılda 350.000 ton CO2 salınımını azaltması 
anlamına gelmektedir (Dongtan Eko Kenti 2009). Böylece şehir enerjide kendi kendine 
yeterli olacak ve tüm gereksinimlerini yenilenebilir kaynaklarla karşılayacak ve kentin 
eteklerine dev rüzgar türbinleri kurulacaktır. Konut sakinlerinin gerçek zamanlı enerji 
kullanımlarını izlemelerini sağlamak için her evde enerji tüketimi ve üretimi 
gösterilecektir (Fu ve Zhang, 2017) . 

Su; 

Dongtan'ın su tüketimi % 43 oranında azalacak ve yeşil çatılar, yağmur suyunun 
toplanması ve depolanması yoluyla kentin su talebinin karşılanmasında önemli bir rol 
oynamaktadır (Fu ve Zhang, 2017). Biri içme suyu, diğeri geri dönüştürülmüş ve 
tuvaletlerle bahçe sulama gibi işlerde kullanılacak olan “gri su” olmak üzere iki ayrı su 
sisteminden yararlanılmaktadır. 

Atık; 

Dongtan, katı atıklarının geri dönüştürülmesi ve yeniden üretilmesi ile sıfır atık şehir 
olarak kavramsallaştırılmıştır. Katı atık depolama alanı ile birlikte% 90'a kadar katı 
atığın geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Biyogaz ve yerel tarım arazileri 
için organik atık ve insan atığı kullanılarak enerji kaynağı ve gübre oluşturulacaktır (İlik, 
2015).  

Ulaşım; 
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Sıfır CO2 emisyonuna sahip olacak kentte ziyaretçiler araçlarını şehir dışına park 
edecek ve şehir içindeki toplu taşıma sistemlerini kullanacaklardır. Şehirde benzinli ve 
dizel araçlar yasaklanacak ve şehir içinde kullanılan tüm araç batarya 
veya hidrojen yakıt hücresi ile çalıştırılacaktır. (Fu ve Zhang, 2017). Dongtan kenti 
bisiklet yolu, yaya yolu ağıyla örülecek, hidrojen yakıt pilli otobüs ve güneş enerjisiyle 
çalışan deniz taksi gibi farklı toplu taşıma türlerini barındıracaktır (İlik, 2015) . 

Ekosistem; 

Dongtan kenti kişi başına 27 m2 yeşil alan düşecek şekilde tasarlanmıştır. Arazi 
alanının sadece % 40'ı kentsel alanlara dönüştürülecek,  geri kalan alanlar ise çiftlikler, 
parklar ve sulak alanlara ayrılmıştır (Fu ve Zhang, 2017). Doğal ekosistemler 
oluşturmayı odak noktasına alan peyzaj tasarımında ışınsal yollar ve hareketliliği 
devam ettiren yeşil alanlar kullanılmıştır. 

4. Sonuçlar 

Özelikle son zamanlarda şehirlerde yaşanan gürültü, su ve hava kirliliği, atıklar, taşkın 
vb. olumsuz çevresel sorunların artması buna paralel olarak küresel anlamda iklim 
değişikliğinin hızlanması gibi nedenlerden dolayı çevre dostu kalkınma biçimlerine olan 
ilgi artırmaktadır. Dolayısıyla planlamacı ve tasarımcıların kentsel alanları daha fazla 
çevresel faktörleri göz önüne alan planlama çalışmaları da hızlanmış ve yeni fikirler 
ortaya çıkmıştır. Bu düşüncenin bir ürünü olan eko-kent kavramı son zamanlarda tüm 
dünyada hızla gelişmekte ve araştırılmaktadır. 

Bu çalışmada Dongtan eko-kenti, belirlenen altı çevresel gösterge baz alınarak 
kapsamlı olarak incelemiştir. Eko-kentlerin ilk örneği ve çalışmaya konu olan Dongtan, 
diğer Çin şehirleri için kalkınma modelleri olarak çerçevelenmekte, aynı zamanda 
Çin'in ötesine geçmektedir.  

Sonuç olarak Dongtan eko-kentinde alınan kararlar ve izlenen politikalar ile oluşan 
çevresel göstergelerin çoğunun bilimsel olarak anlamlı olduğu, şehirlerin 
sürdürülebilirliği ile ilgili uluslararası topluluklar tarafından açıkça tanımlanmış sorun 
odaklı ölçülebilir ve yaygın olarak kabul görmüş çözümler ile planlandığı söylenebilir. 
Dongtan ekolojik kent modelinin; ekoloji ve estetiği insanlara bir arada sunan bir kent 
olma özelliği ile gelecekte planlanacak olan kentlere model olacağı düşünülmektedir. 
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Özet: Ülkemizde süs bitkileri sektörünün ürün çeşitliliği ve kapsamı açısından 
tarımsal üretimdeki payı her geçen gün artmaktadır. Günümüzde diğer tarımsal 
ürünlere kıyasla ekonomik getirisi yüksek olan süs bitkileri, insan psikolojisini 
iyileştirmesinin yanı sıra sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine de katkılar sağlamaktadır. 
Ayrıca özellikle son yıllarda çevre bilincindeki olumlu değişim ve gelişen şehirlerde 
rekreasyon alanları yaratmak amacıyla peyzaj tasarımlarında süs bitkileri 
kullanımına bağlı olarak artan talep bu sektörün gelişmesine olanaklar 
tanımaktadır. Bu çalışmada, Muğla İli süs bitkileri sektörünün mevcut durumunun 
incelenmesine yer verilmiştir. Sahip olduğu ekoloji, uygun coğrafi koşulları ve 
zengin bitki çeşitliliği Muğla İli’ni süs bitkileri sektörü açısından avantajlı bir konuma 
getirmektedir. Muğla İli’nin süs bitkileri sektöründe hak ettiği yere ulaşması ve ülke 
ekonomimize katkı sağlaması için mevcut durumunun belirlenerek 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Muğla İli’nin sahip olduğu avantajlar dikkate 
alındığında; süs bitkisi ile ilgilenen tüm işletmelerin yapısal özelliklerinin 
iyileştirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, pazar isteklerine uygun 
ürünlerin yetiştiriciliğinin tercih edilmesi ve pazarlam zincirindeki sıkıntıların 
aşılması ile süs bitkileri üretimi arttırılır ise ilin süs bitkileri sektörü açısından önemli 
bir yere sahip olacağına inanmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Muğla, Pazarlama, Sektör analizi, Süs bitkileri, Ticaret, Üretim 

The Current Situation and Evaluation of The Ornamental Plants Sector in Mugla 
Province 

Abstract: The share of agricultural production of our country's ornamental plants 
sector is increasing day by day in terms of product variety and scope. Nowadays, 
ornamental plants which have high economic return compared to other agricultural 
products, contribute to the improvement of healthy generations as well as 
rehabilitating human psychology. In addition, especially in recent years, the positive 
change in environmental awareness and increasing the demand for ornamental 
plants usage in landscape designs in order to create recreation areas in the 
developed cities has allowed opportunities for the development of this sector. In 
this study, the current situation of the ornamental plants sector of Mugla province 
has been investigated. Its ecology, favorable geographical conditions and rich 
natural plant diversity have been made Mugla province advantageous for the 
ornamental plant sector. In the ornamental plant sector, the current situation should 
be evaluated in order to reach the place it deserves and contribute to our national 
economy. Considering the advantages of Mugla province; if the structural 
characteristics of all enterprises interested in ornamental plants are improved, the 
use of technology is expanded, the standards are complied with, the products 
culture which are suitable for the market demands can be preferred, ornamental 
plants production is increased by overcoming the problems of the marketing, we 
believe that it will have an important place in terms of the ornamental plants sector. 

Keywords: Mugla, marketing, Sector analysis, Ornamental plants, Trade, 
production 
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1. Giriş 

Çiçek, gonca, yaprak, sürgün, dal, meyve veya yapısal formları ile görsel etkinlik 
sağlamak amacıyla kullanılan bitkilere “süs bitkileri” denilmektedir  (Kazaz ve ark., 
2015). Bu doğrultuda süs bitkileri denildiğinde; insanların aklına gelen ilk olgu 
bitkilerden görsel amaçlı yararlanmakken, iç ve dış mekânlarda kullanımları ile yaşam 
kalitesini de arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Akat ve ark., 2017). 
Ülkemizde süs bitkileri sektörü, ürün grupları açısından ilk dönemlerde sadece iç 
mekan süs bitkileri ve kesme çiçek türleri alanlarında hizmet verirken, ilerleyen 
zamanlarda bu alanlara ilave olarak dış mekân süs bitkileri ile doğal çiçek soğanlarının 
da eklenmesi neticesinde bugün çok geniş ürün çeşitliliğine sahip bir tarım kolu haline 
dönüştüğü görülmektedir. 

Türkiye’de süs bitkileri sektörü, 1980’li yıllarda yabancı kökenli, daha sonrasında ise 
yerli vatandaşların tarımsal faaliyet alanı olarak Yalova ve İstanbul çevresinde 
gerçekleştirilirken, ilerleyen yıllarda öncelikle Antalya, İzmir, Adana ve bu iller kanalı ile 
diğer bölgelere de yayılıp hızlı bir gelişme göstererek tarımsal üretim ağı içinde önemli 
bir yer edinmiştir (Karagüzel ve ark., 2010; Öztürk, 2013). Yalova ve İstanbul İlleri; dış 
mekan süs bitkileri, kesme çiçek ve doğal çiçek soğanları, Antalya; kesme çiçek ve 
doğal soğanları, İzmir; dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçek, Adana İli ise iç mekan 
ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği konularında gelişme göstermiştir (Baktır, 2013). 
Tarımsal üretim içindeki payı giderek artan ve gelişmeye açık bir sektör olarak mevcut 
durumu itibari ile eksikleri bulunmasına rağmen gelecek açısından sahip olduğu 
ekoloji, uygun coğrafi koşulları, zengin doğal bitki varlığı, pazarı oluşturan ülkelere 
yakınlığı, ucuz işgücü sağlayabilme olasılığı gibi bir çok avantajı bulunması sebebiyle 
süs bitkileri sektörü ülkemiz açısından ümit vadetmektedir (Yazgan ve ark., 2005; 
Karagüzel ve ark., 2010; Anonim, 2018). 

Günümüzde diğer tarımsal ürünlere kıyasla ekonomik getirisi yüksek olan süs bitkileri, 
insan psikolojisini iyileştirmesinin yanı sıra daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine de 
katkılar sağlamaktadır. Ayrıca özellikle son yıllarda eğitim ve kültür seviyesindeki artış 
doğrultusunda çevre bilincinde meydana gelen olumlu değişim ve gelişen şehirlerde 
rekreasyon alanları yaratmak amacıyla peyzaj tasarımlarında süs bitkileri kullanımının 
yaygınlaşmasına bağlı olarak artan talepler bu sektörün gelişmesine olanak tanımıştır. 
Bu bağlamda süs bitkileri üretimi ülkemizin farklı bölgelerinde her geçen gün artan 
taleplere paralel olarak daha da yaygınlaşmaktadır.  

Muğla İli süs bitkileri sektörü; Türkiye’de üretim alanları ve üretim miktarı açısından 
istenilen düzeyde bir yer edinememiş olmasına rağmen ilin; Akdeniz iklimi özelliği 
taşıması, coğrafik ve jeolojik konumu itibariyle süs bitkileri yetiştiriciliği bakımından 
üstün özelliklere sahip olması sebebiyle gelişmeye açık bir bölge olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Ceylan, 2009; Anonim, 2019a). Bununla birlikte Muğla İl’inin sahip olduğu 
avantajların katma değere dönmesi ve süs bitkileri yetiştiriciliği açısından ülke çapında 
hak ettiği yere ulaşması için mevcut durumunun değerlendirilerek bazı düzenleme 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, Muğla İli süs bitkileri sektörünün değerlendirilmesi sonucu üreticilerin 
ve işletmelerin yaşadığı sorunların belirlenmesi ile ihtiyaçlarının karşılanması 
konusunda çözümlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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2. Materyal ve Metot 

Bu araştırma; Muğla İl’inde gerçekleştirilmiştir. Muğla İli; Ege ve Akdeniz bölgelerinin 
birleşme noktasında 13.388 km² bir alanda yayılış gösteren, ekolojik olarak Akdeniz 
iklimi etkisi altında kalan, coğrafik ve jeolojik konumu açısından toprak yapısı değişken 
bir ildir (Şekil 1). Yıllara göre değişmekle birlikte bölgenin ekolojik verileri 
değerlendirildiğinde; ortalama sıcaklık 14,9 0C, ortalama yağış miktarı 1196,3 mm ve 
nispi nem oranı yıllık ortalamasının ise % 60 civarında seyrettiği bildirilmektedir 
(Uykucu, 1983; Sayar, 1998; Güner, 2001). İl bu ekolojik özellikleri nedeniyle çok farklı 
ve zengin bitki çeşitliliğine sahip durumdadır (Ceylan, 2009).  

 

Şekil 1. Muğla İl Haritası (Ceylan, 2007) 

 

Araştırmada gerekli verilerin sağlanabilmesi amacıyla, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe 
Müdürlükleri ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan firmalar ile yüz yüze görüşme yöntemi 
kullanılarak Muğla İli’nde süs bitkisi yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin 
mevcut durumları belirlenerek yaşadıkları sıkıntılar ve talepleri ile ilgili olarak görüşleri 
alınıp elde edilen veriler kaydedilmiştir. 

3. Bulgular 

Süs bitkileri sektörü; dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri (saksılı salon 
bitkileri), kesme çiçek türleri ve doğal çiçek soğanları olmak üzere farklı ürün grupları 
altında değerlendirilmektedir (Yazgan ve ark., 2009, Kazaz, 2012). Türkiye’de bu ürün 
gruplarına göre süs bitkisi üretim alanlarına bakıldığında;  mevcut süs bitkisi üretim 
alanlarının % 72’lik bir kısmında dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı 
görülmektir. Bununla birlikte 2009 yılı ile kıyaslandığında son on yıllık süreçte süs 
bitkileri üretim alanlarında yaklaşık olarak 1,38 kat artışın meydana geldiği tespit 
edilmiştir (Çizelge 1). Bu artışın, yıllara bağlı olarak üreticinin geleneksel bir bakış 
açısına sahip olması ve yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı düşük oranda olmasının yanı 
sıra sektörün hedeflerine ulaşması açısından ülkemizin avantajlı durumları da göz 
önüne alındığında ileride daha yoğun üretimlerin yapılması ile giderek yükseleceği 
düşünülmektedir (Anonim, 2019a). 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1441 
 

Çizelge 1. Türkiye’de Ürün Gruplarına Göre Süs Bitkisi Üretim Alanları (da); 
Kaynak: Anonim, 2019b 

 

2018 yılı itibariyle Türkiye’de illere göre süs bitkisi üretim alanları incelendiğinde, 
ülkemiz süs bitkileri üretim alanlarının yaklaşık % 31’lik bir oranla ilk sırada İzmir’in yer 
aldığı, bunu % 21’lik bir pay ile Sakarya ve % 12’lik bir oran ile Antalya illerinin takip 
ettiği Çizelge 2’de görülmektedir. İzmir İli; dış mekan süs bitkisi ve kesme çiçek 
yetiştiriciliği, Sakarya; dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, Antalya İli ise kesme çiçek ve 
doğal çiçek soğanlarının yetiştiriciliği konularında tarımsal faaliyetlerini sürdürmektedir 
(Baktır, 2013). 

Araştırma konusunu oluşturan Muğla İli’nin süs bitkileri üretim alanları açısından 
mevcut durumuna bakıldığında; ülkemiz süs bitkileri üretim alanlarının yaklaşık % 1’lik 
bir kısmında varlık gösterdiği gözlemlenmektedir (Çizelge 2). Diğer iller ile 
kıyaslandığında; en sonda sırada yer aldığı ve bu oranın çok düşük olduğu dikkat 
çekmektedir. Muğla İli süs bitkileri sektörü irdelendiğinde; 2013 yılına kadar kayıtlı 
herhangi bir üretimin yapılmadığı görülmekle birlikte bölgede küçük çapta da olsa dış 
mekan süs bitkisi ve kesme çiçek türlerinin yetiştiriciliğinin kayıt dışı olarak yapıldığı da 
bilinmektedir. 2018 yılı itibariyle bölgedeki üreticilerin geleneksel bakış açısının 
değişmesiyle bağlantılı olarak örtüaltı sebze yetiştiricilerine alternatif ürünler yaratması 
ve ekonomik getirisinin yüksek olması sebebiyle süs bitkisi yetiştiriciliğine olan talepte 
artışlar gözlemlenmiştir. Muğla İli’nde üretimin resmi olarak ilk başladığı 2013 yılı ile 
kıyaslandığında; her geçen gün sürece yeni süs bitkisi üretim alanlarının eklenmesi ile 
devamlılık gösteren süs bitkisi üretim alanlarında % 62’lik bir oranda artışın olduğu 
tespit edilmiştir (Çizelge 2). Türkiye genelinde Muğla İli’nin süs bitkileri üretim 
alanlarındaki payı çok düşük olmasına rağmen; uygun topoğrafik yapısı, ekolojik 
üstünlüğü, iş gücü teminindeki kolaylıklar, kara-hava yolu ulaşımının bulunması ve 
pazar açısından elverişliliği gibi avantajlara sahip olması sebebiyle süs bitkisi üretim 
alanlarının arttırılarak gerekli destek ve düzenleme çalışmalarının yapılmasıyla da 
sektörde daha üst sıralarda yer almasının sağlanacağı düşünülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

Ürün 
Grubu 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kesme 
Çiçekler 

15.434 10.973 10.874 11.213 11.047 11.374 12.015 11.949 11.749 11.920 

İç Mekân 
Süs 
Bitkileri 

1.769 998 1.127 721 1.105 1.081 1.465 1.312 1.650 2.8081 

Dış 
Mekân 
Süs 
Bitkileri 

19.611 33.853 35.071 35.724 32.421 35.996 32.293 34.877 36.263 37.307 

Çiçek 
Soğanları 

755 543 788 1.147 552,70 568 613 597 427 494 

Toplam 37.569 47.009 47.860 48.805 45.127 49.019 46.197 48.801 50.089 51.803 
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Çizelge 2. Türkiye’de İllere Göre Süs Bitkisi Üretim Alanları (da)¸ Kaynak:  

Anonim, 2019b 

İller 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

İzmir 7.803 7.257 7.343 9.652 9.269 13.899 14.347 16.227 15.458 16.251 

Sakarya 7.128 18.785 13.067 11.325 12.544 12.643 10.512 10.690 10.996 10.806 

Antalya 5.057 5.054 5.153 5.200 5.637 5.687 5.539 5.590 5.577 5.959 

Yalova 6.952 4.502 10.146 2.828 2.730 2.792 2.875 2.746 3.275 3.560 

Bursa 3.220 2.748 3.712 2.986 3.170 3.250 2.839 2.873 2.892 2.989 

İstanbul 770 747 681 598 496 528 340 515 515 554 

Muğla* - - - - 297 291 352 347 489.6 481.6 

Diğer 6.640 707 6.381 16.216 10.986 9.930 9.394 9.593 10.886 11.200 

Toplam 37.569 47.009 47.860 48.805 45.128 49.019 46.198 48.581 50.089 51.803 

 

2018 yılı itibari ile Muğla İl genelinde kayıtlı 24 adet işletme bulunmakta ve toplamda 
481.6 dekarlık bir alanda süs bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. İşletmelerin üretim alanı 
kapasitelerine bakıldığında; 20 adedinde; 50 da alanın altında üretim yapılmaktayken, 
3 adedinde; 50-100 da arası alanda ve 1 adedinde ise 100 da bir alanın üstünde süs 
bitkileri üretiminin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Muğla İli’nde, Akdeniz iklimi hakim 
olmasına rağmen rakımın yüksek olduğu merkez ve bazı ilçelerde karasal iklimin etkisi 
de görülmektedir. İlin, 800 m yüksekliğe kadar olan bölgelerinde “Asıl Akdeniz iklimi” 
hakimken,  daha yüksek bölgelerinde ise “Akdeniz dağ iklimi” nin etkileri 
hissedilmektedir (Ceylan, 2007). Ayrıca Muğla ülkemizin en uzun kıyı şeridinde yer 
alması nedeniyle mikroklima özelliği de göstermektedir. Bu doğrultuda da diğer illere 
göre ürün çeşitliliği açısından ilin, farklı ekolojiler sergilemesi nedeni ile avantajlı bir 
konuma sahip olduğu ve bir çok farklı süs bitkisi türünün yetiştirilebilmesine imkan 
tanıdığı gözlemlenmektedir. 

Çizelge 3’den de takip edildiği üzere, 2018 yılında Türkiye’de süs bitkisi ürün gruplarına 
göre üretim miktarları incelendiğinde; ilk sırada en yüksek oranda % 61.7 ile kesme 
çiçek grubu yer almaktadır. İkinci sırada % 29.6’lık oran ile dış mekân süs bitkileri, 
bunu % 5.2 oran ile çiçek soğanları takip ederken, son olarak da % 3.51 oran ile iç 
mekân süs bitkileri sıralamada yerini almaktadır. Türkiye’de 2017-2018 yılları 
arasındaki ürün gruplarına göre üretim miktarlarındaki değişim incelendiğinde; en fazla 
artışın % 306.1 ile çiçek soğanlarında meydana geldiği görülmekte ve bu artışı % 7.3 
ile iç mekân süs bitkileri, % 3.4 ile dış mekân süs bitkileri ve son olarak da % 0.5 ile 
kesme çiçek ürün grubu takip etmektedir. Toplam üretim miktarındaki değişime 
bakıldığında ise % 5.7’lik bir artışın gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Türkiye’de Süs Bitkisi Üretim Miktarları (Adet); Kaynak: Anonim, 
2019b 

Ürün Grubu 2017 (Adet) 2018 (Adet) % Değişim 

Kesme Çiçekler 1.050.584.960 1.055.783.642 0,5 

İç Mekân Süs Bitkileri 56.049.665 60.149.981 7,3 

Dış Mekân Süs Bitkileri 490.559.391 507.183.040 3,4 

Çiçek Soğanları 21.833.825 88.657.000 306,1 

Toplam 1.619.027.841 1.711.773.663 5,7 

 

Bu veriler değerlendirildiğinde; Türkiye süs bitkisi üretim miktarları kapsamında tüm 
ürün gruplarında artışların meydana geldiği tespit edilmiştir. Kesme çiçek ve dış mekân 
süs bitkilerinin üretiminin en yüksek değerlerde olması son yıllarda bu ürün 
gruplarındaki yetiştiriciliklere daha fazla ağırlık verildiğini göstermektedir (Çizelge 3).  
Son iki yıl içinde ülkemiz süs bitkisi ürün gruplarına göre üretim miktarlarındaki 
değişim, en fazla çiçek soğanlarında ve en düşük değişim ise kesme çiçek grubunda 
meydana gelmiştir.  Buna paralel olarak da 2018 yılı için süs bitkileri üretim değerinin 
yaklaşık olarak 5.5-6 milyar TL civarında olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2019a). 

Muğla İli’nin süs bitkisi üretim alanlarındaki durumu incelendiğinde; tüm üretimin 
ağırlıklı olarak dış mekân süs bitkisi ürün grubunda gerçekleştirildiği dikkat 
çekmektedir. (Çizelge 4).  2013-2015 yılları arasında ise ağırlıklı üretimin yine aynı 
ürün grubunu oluşturan dış mekan süs bitkisi türlerinde olduğu görülmektedir. Bu yıllar 
arasında il genelinde düşük oranda kesme çiçek ve iç mekan süs bitkileri üretimi 
yapılmaktayken, dış mekan süs bitkilerinin ısıtmaya gerek duyulmadan daha ekonomik 
olarak yetiştirilebilmesi ve bölgede turizm alanındaki faaliyetlerin hızlanmasına paralel 
yeni yatırımlar sonucu kurulan otellerin peyzaj tasarım alanlarında bu ürün grubuna 
olan talepteki artış sebebiyle son 3 yılda kesme çiçek ve iç mekan süs bitkileri ürün 
gruplarının yetiştiriciliğinin terk edildiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte diğer illere 
oranla Muğla’nın kıyı şeridine yakın sıcak bölgelerinde yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan 
süs bitkisi türlerinin, rakımın yüksek olduğu alanlarında ise diğer süs bitkisi türlerinin 
yetiştirilebilme olanağı ürün çeşitliliği yaratma açısından alternatif üretimlerin 
yapılmasını sağlamaktadır.  

Ayrıca Muğla İli’ne ait meteorolojik veriler değerlendirildiğinde; sahil kuşağının 
sağladığı Akdeniz ikliminin hâkimiyeti, donlu gün sayısının az ve gece-gündüz sıcaklık 
farkının yıl boyunca düşük seyretmesi (Ceylan, 2007) bölgede ısıtma yapılmaksızın 
ekonomik anlamda farklı birçok süs bitkisi türünün yetiştiriciliğine de imkan 
sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında; Muğla İli’nde yoğun bir şekilde dış mekân süs 
bitkisi yetiştiriciliğinin yapılmasının yanı sıra özellikle yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan 
bazı kesme çiçek ve otsu yapıdaki iç mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinin de ülke 
genelinde diğer illere göre üretimin daha az ısıtma maliyeti ile ekonomik olarak 
yapılabilmesi için ilin bir potansiyel oluşturduğu düşünülmektedir. 

Muğla İli’nde süs bitkileri ile ilgilenen 24 adet işletmenin faaliyet alanları kapsamında 
ürün grupları değerlendirildiğinde; 19 adet işletme dış mekân süs bitkileri ve 5 adet 
işletme ise dış mekân süs bitkisi türlerinin yanı sıra bu yıl itibari ile az sayıda iç mekân 
süs bitkisi (kaktüs ve sukkulent) türlerinin yetiştiriciliğini yaparak tarımsal üretimlerini 
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gerçekleştirmektedir. 2019 yılının başında var olan bu işletmelere ilave olarak kesme 
çiçek ürün grubunda tarımsal faaliyetini gerçekleştirmek üzere ihracatçı bir firmada 
bölgede ticari hayatına başlamıştır. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Alım 
Garantili Üretim Projesi kapsamında Köyceğiz” de başlayan mevsimlik süs bitkisi 
üretimleri, Ortaca ve Dalaman’da da ilave çalı ve ağaç grubu dış mekân süs bitkisi 
türlerinin üretimlerinin eklenmesiyle genişleyerek devam etmekte ve Muğla İl geneline 
süs bitkisi üretiminin yayılıp istihdam yaratılarak ekonomiye katkılar sağlamaktadır. Bu 
verilerin dışında Muğla İli süs bitkileri sektöründe kayıt dışı bir şekilde süs bitkisi 
üretimlerini gerçekleştirerek ticari faaliyetlerini sürdüren bazı üreticiler de 
bulunmaktadır. Bu durum son yılarda sektörün kayıt altına alınması ile orantılı olarak 
giderek azalmıştır. Ancak bu konuda yaşanmakta olan haksız rekabetin önüne 
geçilebilmesi için ülke genelinde denetimlerin arttırılarak bazı teşvik ve desteklerin 
sağlanması ile yasal yaptırımların da uygulanması gerekmektedir. 

Çizelge 4. Muğla İli’nde Ürün Gruplarına Göre Süs Bitkisi Üretim Alanları (da); 
Kaynak: Anonim, 2019b 

Ürün Grubu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kesme çiçekler 6 0 0,10 0 0 0 

İç mekân süs bitkileri 0,15 0,37 8,45 0 0 0 

Dış mekân süs bitkileri  291,62 291,12 343,62 347,50 489,63 481.63 

Çiçek soğanları 0 0 0,20 0 0 0 

Toplam 297,77 291,49 352,37 347,50 489,63 481.63 

 

Çizelge 5’de de görüldüğü gibi Muğla İli’nde ürün gruplarına göre süs bitkisi üretim 
miktarları değerlendirildiğinde; yapılan tüm üretimin dış mekân süs bitkileri ürün 
grubunda gerçekleştirildiği görülmektedir. Son 3 yıllık veriler incelendiğinde; kesme 
çiçek, iç mekân süs bitkileri ve çiçek soğanları ürün gruplarında herhangi bir üretimin 
gerçekleştirilmeyerek sadece dış mekan süs bitkileri üretiminde yoğunlaşmanın 
meydana geldiği dikkat çekmektedir. Bu durumun öncelikli olarak Türkiye’de son 
yıllarda gelişen şehirlerdeki peyzaj çalışmalarına önem verilmesi ile dış mekân süs 
bitkilerine olan talebin artmasından ve buna ilaveten kesme çiçek ile iç mekân süs 
bitkisi türlerinin birçoğunun ısıtmaya ihtiyaç duymasından kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. 

Kesme çiçekler; süs bitkisi ürün grupları arasında ekolojik istekleri nedeniyle tüm yıl 
boyunca üretime olanak tanıması, birim alandan alınan verimin yüksekliği, ürünlerin 
pazar fiyatlarının değeri ve bir çok farklı türe sahip geniş bir ürün yelpazesi sunması 
bakımından diğer tarımsal ürünlere göre daha avantajlı konumdadır (Tapkı ve ark., 
2018). En büyük dezavantajını ise pazarlama zincirinde geçireceği süre ve muhafazası 
konuları oluşturmaktadır (Yazgan ve ark., 2009, Kazaz, 2012). Bu doğrultuda Muğla 
İli’nde 2013 ve 2015 yıllarında kesme çiçek üretimi yapılmaktayken; ek ısıtmaya ihtiyaç 
duyulması, özellikle bitki besleme ile ilgili teknik bilgi eksikliğine bağlı olarak hasat 
sonrası kayıpların fazla olması, düşük teknoloji kullanımı, pazarlamada yaşanan bazı 
sıkıntılar, kesme çiçeklerin üretim yerinden mezatlara kadar soğuk zincir ile taşınması 
ve muhafazası konusunda depolamadaki eksiklikler nedeniyle kaliteli ürün 
yetiştirilmemesine bağlı ürün fiyatlarının düşmesi kesme çiçek üretiminin ortadan 
kalkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte kesme çiçekler; Muğla İli’ndeki ekolojik 
koşullar açısından alternatif süs bitkileri arasında yer almakta olup gelişmeye açık ürün 
gruplarındandır. Bu nedenle ileriki dönemlerde kesme çiçek yetiştiriciliği konusunda 
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var olan sıkıntılar aşılır ve pazar istekleri doğrultusunda hareket edilerek ürün 
çeşitliliğine gidilirse Muğla İli süs bitkileri sektörüne adına olumlu bir adım atılmış 
olunacaktır. 

Muğla İli’nde 2013-2015 yılları arasında iç mekan süs bitkileri üretimi az miktarda da 
olsa gerçekleştirilmiştir (Çizelge 5). Özellikle otsu yapıda olan iç mekan süs bitkilerinin 
kış aylarında ısıtma, yaz aylarında ise bölgedeki yüksek sıcaklıktan dolayı gölgeleme 
ve soğutma gereksinimleri olmasından dolayı iç mekan süs bitkilerinin üretiminden 
uzaklaşılmıştır. Ancak Muğla İli’nde bu ürün grubu ile ilgili olarak daha az ısıtmaya 
ihtiyaç duyan ve yüksek sıcaklığa daha dayanıklı olan odunsu yapıya sahip bazı iç 
mekan süs bitkisi türlerinin üretimine yer verilmesi daha ekonomik bir yetiştiriciliğe 
imkan tanıyarak sektöre katkılar sağlayacaktır. 

Çizelge 5. Muğla İli’nde Ürün Gruplarına Göre Süs Bitkisi Üretim Miktarları 
(Adet); Kaynak: Anonim, 2019b 

Ürün Grubu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kesme çiçekler  30.000 0 8.000 0 0 0 

İç mekân süs bitkileri 990 6.495 47.100 0 0 0 

Dış mekân süs bitkileri 478.996 446.660 402.994 528.392 1.051.630 1.116.250 

Çiçek soğanları 0 0 2.000 0 0 0 

Toplam 509.986 453.155 460.094 528.392 1.051.630 1.116.250 

 

Tüm bu istatistiki verilerin değerlendirilmesi dışında araştırma kapsamında, Muğla 
İli’nde süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işletmecilerin sektörde yaşadığı sıkıntılar, talepleri 
ve bu konular ile ilgili fikirlerini almak amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
görüşmelerden elde edilen bilgilere göre; ilde kayıt dışı süs bitkisi yetiştiriciliğinin 
yapılması, kooperatifleşmenin yeterli düzeyde olmaması,  ürün maliyetlerinin yüksek 
olması, teknik bilgi ve donanım açısından bazı konularda eksiklik yaşanması, 
yetiştirilen ürünlerin kalitesinin düşük ve sürdürülebilir olmaması, özellikle ulaşımın 
kolay olduğu şehir merkezine yakın bölgelerde arazi kiralama ve alım fiyatlarının 
yüksek olması, piyasada ithal ürünlere talebin artması, pazarlama alt yapısının 
yetersizliği ve özellikle sermaye-kredi konularında sıkıntıların yaşanması gibi bölge 
üreticilerinin kendilerinin beyan etmiş olduğu bazı önemli sorunları bulunmaktadır. Bu 
sorunların çözümlenmesi bağlamında; Muğla İli’ndeki süs bitkisi yetiştiriciliği ile 
ilgilenen tüm işletmelerin öncelikle yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi, teknoloji 
kullanımının artırılması, pazar isteklerine uygun ürünlerin yetiştiriciliğinin tercih 
edilmesi, üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi, kooperatifleşmenin arttırılması, 
ithal ürünlerin kullanımının azaltılması, kayıt dışı üretimin önüne geçmek için denetim 
mekanizmasının arttırılması ve pazarlama zincirindeki sıkıntıların aşılması ile daha 
kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi sonucu ilin, süs bitkileri sektörü açısından üst sıralarda 
yer edineceğini düşünmekteyiz. 

4. Sonuçlar 

Muğla İli, uygun topoğrafik yapısı, ekolojik üstünlüğü, iş gücü teminindeki kolaylıklar, 
pazar açısından iyi bir konuma sahip olması ve ihracat faaliyetleri için hava yolu 
ulaşımının bulunması gibi avantajlar taşımasına rağmen ülkemiz süs bitkileri 
sektöründen yeterli payı alamamaktadır. Mevcut haliyle il genelinde toplamda 481.6 
dekarlık bir alanda kayıtlı 24 adet süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işletme bulunmakla 
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birlikte piyasada hali hazırda kayıt altına alınmadan sektörde faaliyet gösteren 
üreticilerde bulunmaktadır. Bu haksız rekabet, Muğla İli’ndeki süs bitkisi yetiştiriciliği 
yapan işletmeleri etkilemesinin yanı sıra ülke genelinde de yaşanması nedeniyle devlet 
tarafından denetim mekanizması ile teşvik ve destekler sağlanarak önüne geçilmesi 
gereken sorunların başında yer almaktadır.  

Süs bitkisi üretim alanları ve miktarları dikkate alındığında; Muğla İli’nin ülke genelinde 
sıralamada sonlarda yer almasının yanı sıra ileriki yıllar için hem ekolojik avantajları 
hem de kara-hava ulaşım kolaylığı, bölgenin turizm-tarım ile geçimini sağlaması 
sebebiyle geniş bir üretici kitlesinin bulunması ve yatırım alanlarında yeni otellerin 
kurulması nedeniyle peyzaj tasarım alanları için süs bitkileri kullanımına olan talep 
dikkate alındığında ülkemiz süs bitkileri sektörünün gelişmesine katkılar sağlama 
açısından potansiyel oluşturabileceği düşünülmektedir. Ayrıca rakımın yüksek olduğu 
yerler ile kıyı şeridinde farklı süs bitkisi türlerinin yetiştirilebilmesine olanak tanıyan 
Muğla’nın coğrafi konumu da sektör açısından alternatiflerin yaratılması anlamında ilin 
dinamik bir yapı sergilediğinin göstergesidir.  

Sonuç olarak; Muğla İli’nde var olan dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliğinin 
arttırılmasına ilaveten, üreticilerin kesme çiçek yetiştiriciliği konusunda teşvik edilerek 
bölgede bu ürün grubuna ait tarımsal faaliyetlerin tekrardan canlandırılması amacıyla 
yeni stratejiler geliştirilmesi bölgesel kalkınmanın yanı sıra ülkemizin uluslararası 
rekabet gücünün arttırılmasına da katkılar sağlayacaktır. 
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Özet: Yoğun yapılaşma sonucu azalan yeşil alanlar ve artan trafik yoğunluğu 
çocuklar için oyun alanlarının kaybolmasına neden olmuştur. Bu noktada bir 
alternatif olarak karşımıza çıkan, özellikle ilkokul dönemindeki çocuklar için, okul 
bahçeleri oyun alanı olarak önemli bir fırsat yaratmaktadır. Okul bahçelerinde doğal 
elemanlar kullanılarak yapılan düzenlemelerin çocukların gelişimi üzerinde de 
olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca zamanının çoğunu okulda geçiren 
çocuklar için bir okul bahçesi, oyun ve spor alanı olmanın yanında çocuklara çevre 
ve doğa bilinci kazandırılmasında da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın 
materyalini “Okulum Bir(inci)” projesi kapsamında bahçesi yenilenen Muğla İli 
Dalaman İlçesinde bulunan Dalaman Kargınkürü İlkokulunun bahçesi 
oluşturmaktadır. Okul bahçesinde planlama ve tasarım ilkeleri doğrultusunda 
bitkisel peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Okulun uygulama yapılmadan önceki hali 
ve sonraki hali ortaya konularak okul bahçesinin değişimine yer verilmiştir. Okul 
bahçelerinin mevcut durumu göz önüne alındığında bahçe alanlarının 
genişletilmesi mümkün olmayabilmektedir. O nedenle yapısal ve bitkisel peyzaj 
düzenlemeleri ile okul bahçelerinde değişim sürecinin başlatılması gerekmektedir. 
Dalaman Kargınkürü İlkokulunun bahçesinde değişimin birinci aşamasını oluşturan 
bitkisel peyzaj düzenlemeleri sonucunda daha güvenli, çevre ve doğa bilincinin 
aşılanabileceği, çocukların gelişimine katkı sağlayabilecek bir teneffüs bahçesi 
oluşturulmuş, okul bahçelerinde bitkisel peyzaj düzenlemelerinin planlama ve 
tasarım ilkeleri doğrultusunda nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili önerilere yer 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkilendirme tasarımı, ilkokul bahçeleri, Muğla 

Planting Design in School Gardens: The Case of Mugla   

Abstract: Decreasing green areas and increasing traffic jam because of heavy 
structuring have caused loss of play grounds. School gardens are important places 
for school children to play outside. It’s know that natural arrangements at school 
gardens have positive effects on child development. Besides using a school garden 
as a play and sports area, it also hepl game children to learn environment and 
natüre awareness. The materail of this study is Kargınkürü Primary School Garden 
in Dalaman in Muğla district as a concept of “My School Is First Project”. Plant 
landscape architecture arrangement is done according to planning and design 
principles at school garden. Before and after situations are shown in the study. 
Enlargement of school gardens is not possible when it’s thought the school gardens 
positions. Therefore, it’s necessary to short a development system for school 
gardens both structural and botanical landscape arrangements. At first stage of 
Dalaman Kargınkürü Primary School Garden botanical landscape arrangements, 
safer, improving awareness of environment and natüre and child development 
playground as a school garden have been composed. Also, it’s stated how the 
arrangements will be made according to botanical landscape architecture planning 
and design principles.   

Keywords: Planting Design, Primary school garden, Muğla 
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1. Giriş 

Eğitim ortamlarının fiziksel koşullarının uygunluğu nitelikli bireylerin topluma 
kazandırılmasında etken rol oynamaktadır. Fiziksel koşulların iyi ve uygun olması 
öğrencilerin tutum ve davranışlarının, psikolojilerinin ve genel anlamda sağlıklarının 
olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Böylece eğitim ortamında bulunmaktan 
keyif alır hale gelen öğrencinin öğrenme süreci de daha sağlıklı ilerlemektedir. Özellikle 
eğitimin birinci basamağını oluşturan ilkokullarda bina içi ve dışındaki kullanım 
alanlarının detaylı bir şekilde çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda ele alınması 
gerekmektedir. Birçok meslek disiplinini ilgilendiren okullarda özellikle okul 
bahçelerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde estetik ve fonksiyonel 
tasarımlar çerçevesinde ele alınması okulu kullanan birçok birey için katkı sağlayıcı 
olmaktadır. İlkokul eğitimi gören çocuklar için bu katkı oldukça fazla olmaktır. İlkokul 
bahçeleri, ilkokul çağındaki çocukların topluma birey olarak kazandırılması noktasında 
daha sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlıklı ve çevre farkındalığının 
gelişmesinde de etkili olmaktadır (Karatekin ve Çetinkaya, 2013; Vural ve Yılmaz, 
2018). Ayrıca çocukların geniş çim alanlar ve bitkilerle oluşturulmuş doğal alanlarda 
oyun oynamaları yapay donatı elemanlarıyla oynamalarına göre daha yaratıcı kabul 
edilmektedir (Özdemir, 2011; Karakaya ve Kiper, 2013). Bu doğrultuda okul 
bahçelerinde çevresel koşullara uygun mekanlar oluşturulmalıdır. Öğrencilerin oturup 
kitap okuyabilecekleri ve dinlenebilecekleri çoğunlukla sessiz bir bölgede dinlenme 
alanları, özel günlerde ve bayrak töreni gibi çeşitli organizasyonların yapıldığı toplanma 
alanı olarak bir tören alanı, hem kendi oyunlarını yaratabilecekleri hem de kurulu 
oyunları oynayabilecekleri oyun alanı ile sportif faaliyetleri yapabilecekleri spor alanı, 
bina dışarısında da öğrenmeye devam ettikleri, sosyo kültürel yönden geliştirici alanlar 
ve farklı temalı fiziksel ve psikolojik yönden gelişmelerini sağlayacak koleksiyon 
bahçeleri, tırmanma ağaçları gibi tematik alanların oluşturulması ve okul için ayrı bir 
otopark alanı oluşturularak araçların bahçe dışında bırakılması gerekmektedir (Özgüç 
Erdönmez, 2007). Yeşil alanların giderek azaldığı günümüzde okul bahçeleri hem 
çocuklar için oyun alanı hem de gelişme sahası olan kısmen de olsa açık ve yeşil 
alanları barındıran potansiyel alanlardır. Ancak yapılan birçok çalışma incelendiğinde 
okul bahçelerinin çoğunlukla beton ya da asfalt olan soğuk zeminlerden oluştuğu, 
birkaç ağaç, otsu bitki ve oturma birimini barındırdığı ve bahçelerin otopark olarak 
kullanıldığı görülmüştür (Özdemir, 2011). Aslında okul bahçeleri oyun oynama, hareket 
ve dinlenme mekanlarıyla çocukların algı ve motor becerileri ile koordinasyon 
yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktadır (Özdemir ve Yılmaz, 2009). Aynı zamanda 
teneffüs aralarında bahçeye çıkan çocukların fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmelerine 
de imkan tanımaktadır. Bu kapsamda çalışmada,  eğitimin temelini oluşturan 
ilkokullarda yeşil alanların da eğitimde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve 
bitkisel peyzaj düzenlemeleri sonucunda daha güvenli, çevre ve doğa bilincinin 
aşılanabileceği, çocukların gelişimine katkı sağlayabilecek bir teneffüs bahçesinin 
peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri doğrultusunda nasıl olması gerektiği ile ilgili 
önerilere yer verilmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Araştırmanın materyalini Muğla ili Dalaman ilçesine bağlı “Dalaman Kargınkürü 
İlkokulu”nun bahçesi oluşturmaktadır (Şekil 1). Okul, 3751 m2 açık alana sahip, 53 
öğrenci, 5 öğretmen ve 5 derslikli bir ilkokuldur. Okul bahçesinde planlama ve tasarım 
ilkeleri doğrultusunda bitkisel peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Okul bahçesi bitkisel 
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materyal açısından değerlendirilmiş, mevcut durum tespiti yapılarak tasarım kriterleri 
doğrultusunda öneriler getirilerek bitkilendirme çalışması yapılmıştır. Okulda var olan 
yeşil alanlarda düzenlemeler yapılarak, bahçe planlama ve tasarım ilkelerine uygun 
hale getirilmiştir. Dalaman Kargınkürü İlkokulunda değişimin ilk ayağı bitkisel peyzaj 
düzenlemesi ile başlamıştır. Alanın önceki ve sonraki durumları yapım aşaması 
sırasında fotoğraflarla ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda bahçenin nasıl 
düzenlenmesi gerektiği ile ilgili öneriler getirilmiştir.  

 

Şekil 1. Dalaman Kargınkürü İlkokulu Konumu (Google Earth, 2018) 

 

3. Bulgular 

Bir eğitim kurumunda yapısal elemanlar ve tasarımları kadar bitkisel tasarımlarda 
önemlidir. İlkokullarda önemli olan çocukların ihtiyacına göre ve güvenliklerini riske 
atmayacak şekilde tasarım yapmaktır. Bahçede çocukların özgürce hareket 
edebileceği, sıcak ve sevimli ortamların yaratılması gerekmektedir. Özellikle ilkokul 
çağındaki çocuklar için bahçe oyun, doğa ve doğanın elemanlarını öğrenebilecekleri, 
doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanacakları bir alandır. 

İlkokul bahçelerinde bitki tercihi yapılırken çocuklar için gölge yapacak aynı zamanda 
da oyun elemanı olarak kullanabilecekleri türler tercih edilmelidir. Okul bahçesinde 
eğlence amaçlı ve oyun materyali olarak tırmanma ağaçlarına yer verilmesi çocuklara 
saklanabilecekleri mekanlar sunarken, okul bahçesi yeterli büyüklüğe sahip ise çim 
alanlara yer verilmesi de çocukların özgürlük hissini yaşamaları açısından önemlidir. 
Çocuklar bu alanlarda rahatlıkla koşabilir ve yuvarlanmak için de imkan bulmuş olur. 
Koşma, tırmanma, atlama gibi aktiviteler çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyerek 
de katkı sağlamaktadır (Özgüç Erdönmez, 2007; Tandoğan, 2016). Hayvanlar için 
yaşam alanları oluşturulması kelebekleri çekecek türlere yer verilmesi hayvan 
yaşamının gözlemlenmesi için de olanak sağlayacaktır. Ayrıca bahçede çocukların 
sorumluluk bilincinin arttırılması açısından da kendi bitkilerini yetiştirebilecekleri ve 
bakımını yapabilecekleri alanların yaratılması oldukça önemlidir. Ancak okullar bitkisel 
kullanım açısından incelendiğinde çoğunlukla bitkilerin gelişigüzel kullanıldığı, tasarım 
kriterlerinin önemsenmediği, bitkilerin, doku, renk, koku gibi özelliklerinin dikkate 
alınmadığı görülmektedir. Okul bahçelerinde tercih edilecek bitkilerin tasarım ilkeleri 
dikkate alınmadan kullanılması estetik ve fonksiyonel açıdan negatif etki 
oluşturmaktadır (Karakaya ve Kiper, 2013).  
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Okul bahçelerinde bitkisel tasarımda genel olarak kullanılması önerilen bitkilere Acer 
campestre (Ova Akçaağacı), A. negundo (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç), A. 
pseudoplatanus (Yalancı Çınar Yapraklı Akçaağaç), Catalpa bignonoides (Katalpa), 
Cercis siliquastrum (Erguvan), Magnolia grandiflora (Büyük Çiçekli Manolya), Malus 
sp. (Elma türleri), Prunus sp. (Erik türleri), Abelia grandiflora (Abelya), Chaenomeles 
japonica (Süs Ayvası), Forsythia intermedia (Altın Çanak), Hibiscus syriacus (Ağaç 
Hatmi), Spiraea vanhouttei (Keçi Sakalı), Jasminum officinalis (Beyaz Çiçekli 
Yasemin), Bellis perennis (Koyun Gözü), Fuchsia spp. (Küpe Çiçeği), Viola spp. 
(Menekşe) örnek verilebilmektedir. Tür çeşidi bölgeye göre de değişmektedir 
(Özdemir, 2011; Karakaya ve Kiper, 2011’den değiştirilerek) 

Dalaman Kargınkürü İlkokulu bahçesinde yapılan bitkisel peyzaj tasarımı bütçe 
durumuna göre aşamalara ayrılmıştır. Birinci aşamada öncelik çocuklar için daha 
renkli, eğlenceli ve cezbedici bir okul bahçesi yaratmak olmuştur. Bu doğrultuda da 
çoğunlukla çiçekli bitki türleri ile tasarımlar yapılmıştır. Tören alanı içerisinde bulunan 
Atatürk büstünün içerisindeki toprak alan yabancı otlarından temizlenerek tesviyesi 
yapılmış ve büstü kapatmayacak şekilde bitki türleri tercih edilmiştir. Büst çevresinde 
kullanılan türler Gazania splendens (Gazanya), Aloe vera (Sarısabır), Echeveria “Black 
Prince” (Eçeverya) ve Rosmarinus officinalis (Biberiye)’tir (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Büst Çevresinde Kullanılan Bitki Örnekleri (Anonim, tarihsiz a,b,c,d) 

    
  Şekil 3. Büst Çevresi Bitkilendirme Örneği (Orijinal, 2019) 

Okul bahçesinde çocukların gölge bir alanda dinlenme ihtiyacını karşılaması ve 
yörenin endemik bitkisini öğrenmeleri amacıyla spor sahasında sıralı olarak 
Liquidambar orientalis (Anadolu Sığla Ağacı) kullanılmıştır (Şekil 4).  
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Şekil 4. Liquidambar orientalis Türünün Kullanımı ve Genel Görünümü (Orijinal 
2019; Orijinal 2014) 

Okul bahçesinde yeşil alan olarak ayrılmış alanlarda meydana gelen bozulma 
nedeniyle alanın niteliğini yitirdiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, yeşil alanlarda alan 
temizliğinden sonra yeniden bitkilendirme yapılmıştır. Bu alanda toprak görüntüsünü 
yeşil doku ile kapatmak amacıyla yer örtücü olarak Aptenia cordifolia (Buz Çiçeği) 
kullanılmış, sınırlandırma ve duvar görüntüsünü kapatması amacıyla Ligustrum 
vulgare (Kurtbağrı) alanda korunmuştur. Okul bahçesini renklendirmek, çocuklar için 
daha çekici bir hale getirmek ve farkındalık yaratabilmek için çiçek ve yaprak rengi ile 
etkili bitki türlerinden Senecio cineraria (Kül Çiçeği), Tradescantia zebrina (Mor 
Telgraf), Ruellia brittoniana (Ruelya), Bougainvillea spectabilis (Begonvil) kullanılmıştır 
(Şekil 5). 
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Şekil 5. Bozulan Yeşil Alanlarda Yapılan Bitkilendirme Örnekleri (Orijinal, 2019) 

Okul bahçesinde çocukların sorumluluk bilincinin artması, çevre ve doğa farkındalığı 
kazanmaları, doğayı ve elemanlarını tanıyarak kendi bitkilerini yetiştirip, bakımlarını 
yapmaları amacıyla bir adet 150x300 cm boyutlarında 3 parsel mini organik bahçe 
kurulmuş, alan hazır hale getirilmiştir (Şekil 6).  
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Şekil 6. Organik Bahçe Yapımı (Orijinal, 2019) 

4. Sonuçlar 

Okul bahçeleri, özellikle eğitimin birinci basamağını oluşturan ilkokullarda çocukların 
teneffüste bulundukları alanlar olmasının yanında birer eğitim alanını da 
oluşturmaktadır. Bu nedenle okulların diğer fiziki alanları gibi bahçelerine de gereken 
önem verilmelidir. Bunu yaparken öğrenci, öğretmen, veli, idareci gibi okulu kullanan 
bireylerin istekleri de dikkate alınarak tasarım ve uygulama sürecini tamamlamak 
gerekmektedir (Algan ve Uslu, 2009; Şişman ve Gültürk, 2011). Tasarım ve uygulama 
noktasında farklı meslek gruplarının bir arada çalışmasının teşvik edilmesi ile fiziksel 
ve psikolojik olarak daha sağlıklı bireylerin topluma kazandırılması da sağlanmış 
olacaktır. 

Okul bahçeleri, doğal çevrede zaman geçirilen, eğlenirken öğrenilen, doğa ve 
çevresine karşı doğru tutum ve davranış sergilenmesini sağlayan bilincin 
kazandırılmasında etkili olan alanlar olarak düzenlenmelidir. Ülkemizde sosyal ve 
çevresel özellikler farklılık göstermektedir. Bu nedenle düzenlemeler yapılırken tek tip 
mekanlar yerine bu çeşitliliğe paralel mekanların oluşturulması gerekmektedir. Okul 
bahçesindeki bitkilendirmelerde, bitkilerin rüzgar ve gürültü perdesi oluşturma, 
yönlendirme, çirkin görünümü kapatma gibi fonksiyonel özelliklerinden yararlanılarak 
bahçe içerisinde olumsuz etki yaratacak koşulları ortadan kaldırılacak şekilde 
düzenlemeler yapılmaya çalışılmalıdır (Aksu ve Demirel, 2011). Bitki tür seçiminde 
çocuklar için tehlike veya sağlık problemi oluşturmayacak tür seçimleri yapılmalı aynı 
zamanda ilgi çekici olan, doğayı öğrenmelerini sağlayacak türlere yer verilmelidir. 
Bahçe düzenlemesi yapılırken öğrencilerin bu düzenlemeye aktif olarak katılımının 
sağlanması çocukların doğayı bire bir tanıyarak tecrübe kazanmalarını, sorumluluk 
almalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak önemli bir öğrenme ve gelişim alanı 
olacaktır. Okul bahçelerindeki dönüşüm sürecinde bütçe ile ilgili durumlar bazen 
olumsuz etken olabilmektedir. Bu nedenle dönüşüm sürecinin aşama aşama yapılması 
ve finansal yükün yıllara paylaştırılması alternatif bir çözüm olabilmektedir.   
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Özet: Niğde’nin tarihteki konumundan günümüzdeki yerine doğru yapılan yedi yıllık 
şehircilik araştırmalarının koruma eksenli bir derlemesi bu çalışmanın ana 
kapsamını oluşturmaktadır. Özellikle kentsel koruma ve yenileme sorunları 
açısından Niğde’deki son 30 yıllık değişimler incelenmektedir. Geleceğe yönelik 
koruma ve yenileme önlemlerinin acilen alınması ise çalışmanın esas amacıdır. Bu 
amaçla neoliberal hükümetlerin 1980 sonrasında şehirlere olumsuz etkileri de 
araştırmanın genel çerçevesini oluşturmuştur. Son dönemlerdeki değişimler 
değerlendirildiğinde ise kentsel koruma ve yenileme ile kentsel kimlik açısından 
genellikle yıkıcı sonuçlar verebildiği görülmektedir. Niğde’nin tarihin farklı 
dönemlerindeki yeri ve konumunun aksine, yaşanan olumsuz yöndeki küçük ölçekli 
imar uygulamaları ile nazım imar plansız bırakılışı gibi değişimler de halen ciddi bir 
sorun kaynağı oluşturmaktadır. Çalışmada son yıllardaki koruma karşıtı 
değişimlere zemin olan imar yaklaşımları ve bu yaklaşımlara ait imar uygulama 
örnekleri ise kentin silueti ve kentsel yenileme ihtiyacı açısından eleştirel bir açıdan 
irdelenmektedir. Kale ve çevresinin koruma amaçlı imar planının revizyonunun 
ihmal edilişinin yanı sıra araştırmanın çıktıları içerisinde tabiatı korumaya yönelik 
sürünceme de bırakılmış sorunlara da yine temas edilmektedir. Diğer yandan 
seçilen kentsel gelişme (Batı) yönünün Niğde’nin kimliğinde önemli bir yeri olduğu 
bilinen bağ ve bahçeleri, çayır ve meraları yok ettiği de görülmektedir. Kayardı 
Vadisi gibi eşsiz tabiat güzelliklerinin tehdit altında olduğu da şüphesiz 
unutulmamalıdır. Şehrin kültür ve tabiat varlıklarına olan yakınlığının çekici bir 
unsur olmasına karşın, bu değerlerin yıllardır koruma amaçlı imar planlarına bağlı 
gelişmelerden oldukça uzak bırakılışı, doğa ve kültür turizmine dayanak olma 
noktasında, sit alanlarına değer verilemeyişi üzücü ve düşündürücüdür. Bu 
varlıkların sadece şehrin tanıtımlarında yer alacak şekilde imaj olarak yaşatılması 
ise oldukça manidardır. Araştırmada Niğde’nin tarihsel kimliğinin yeniden ortaya 
çıkarılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel Koruma ve Yenileme, Sit Alanlarını / Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma, Şehircilik, Şehir ve Bölge Planlama 

 

1. Giriş 

Niğde’nin tarihteki konumundan günümüzdeki yerine doğru yapılan yedi yıllık şehircilik 
araştırmalarının koruma eksenli bir derlemesi bu çalışmanın ana eksenini ve 
kapsamını oluşturmaktadır.  

Özellikle kentsel koruma ve yenileme sorunları açısından Niğde’deki son 30 yıllık 
değişimler çalışmada karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Geleceğe yönelik koruma 
ve yenileme önlemlerinin acilen alınması ise çalışmanın esas amacı olmuştur.  

Bu amaçla neoliberal hükümetlerin 1980 sonrasında şehirlere olumsuz etkileri de 
araştırmanın genel çerçevesini oluşturmuştur. Son dönemlerdeki benzer değişimlere 
uğrayan kentler de birlikte değerlendirildiğinde ise, kentsel koruma ve yenileme 
açısından pek çok başarısız sonuçların alındığı da görülmektedir.  
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Niğde’nin de tarihin farklı dönemlerindeki yeri ve konumunun aksine, yaşanan olumsuz 
yöndeki küçük ölçekli imar uygulamaları ile nazım imar plansız bırakılışı gibi değişimler 
de, halen ciddi bir sorun kaynağı oluşturmaktadır. Çalışmada son yıllardaki koruma 
karşıtı değişimlere zemin olan imar yaklaşımları ve bu yaklaşımlara ait imar uygulama 
örnekleri ise kentin korunarak yenilenmesi ihtiyacı karşılanmadığından eleştirel bir 
eksende irdelenmektedir.  

Niğde, tarihi kültürel varlıklar açısından oldukça zengindir. 10 bin yıldan beri iskân 
gören bir kenttir. Niğde bölgesinde de yapılan arkeolojik kazılarla yerleşmelerinin 
tarihini giderek daha da geçmişe taşımaya adaydır. (Paleolitik Çağdan itibaren, 
Neolitik, Kalkolitik, vb.) 

Niğde Kalesi (Fotoğraf 1) ve Saat Kulesi ile birlikte Aleaddin Camii (1223) gibi kale 
alanına yakın ve tepe üzerinde ve ayrıca dışında yer alan pek çok eser önemli birer 
kültürel mirastır.  

  

Fotoğraf 1. Saat Kulesi (Osmanlı yapımı) 

Fotoğraf 2. Alâeddin Camii (1223) 

Saat kulesi II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25.yılında yapılmıştır (1901-1902). Yıldırım 
düşmesi sonucu restore edilmiştir. (1950-1960) (Kültür Envanteri, 2018, s. 371). Tarihi 
dokudan örneklerin olduğu mahallerin ilişkisini gösterir yerleşim alanları alttaki haritada 
(Harita ) görülebilmektedir. 
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Harita 1. Mahaller ve ilişkilerini gösterir yerleşim alanlarındaki tarihi izler (Altuner, 2018). 

Niğde’de son yıllarda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları ise, Niğde Kalesi 
(Fotoğraf 1) arkasındaki Efendibey mahallesinde yükselen yoğun konut blokları 
şeklinde kenti şekillendirmiştir (KOCALAR, 2018-n). 

İç Anadolu Bölgesinde kentsel gelişim dinamikleri Niğde gibi küçük kalmış ve tarihi 
unutturulmuş şehirlerde aslında benzeşmektedir (KOCALAR, 2018-s). Örneğin; 
Aksaray’da her ne kadar nispeten halı deseni gibi kat yükseklikleri korunmuş olsa da, 
apartman çekme mesafelerinin azlığı gibi yoğun yapılaşma alanı kullanımları ile yine 
Niğde ile kötü yönden benzeşmektedir.  

Ancak Aksaray’ın sakinlerinin birbirilerinin güneş hakkına saygılı olduğunu gösterir 
halde olan kat yükseklikleri ile kent, imarda güzel bir duruş sergileyebildiği için diğer 
kentlere de bir nebze örnek teşkil edebilmektedir.  Aksaray tepeden Niğde’den çok 
daha iyi bir görünüme sahiptir.  

Niğde’nin tarihi taş yapıları sivil mimari örnekleri de ciddi bir kayba uğrayarak 
kaybolmaya yüz tutmuştur, bunlara örnekler ise ancak görsel ağırlıklı bir çalışmada 
toparlanarak yayımlanabilmiştir (ALTUNER, 2018). Kadıoğlu Konağı (1861) (Fotoğraf 
4) ve önünde Eski Rum (Meryemana) Kilisesi (Begüm Camii) gibi varlıklar zorluklarla 
korunabilmektedir.  

Modernleşme sürecinde Niğde’de mimari çevre ve kentsel dönüşümlerinde bir yüksek 
lisans tezinde incelendiği görülmektedir (ÖZDAŞ, 2007). 

Niğde’de diğer yandan tarihi kent merkezinde kaybolan mülkiyet ve imar hakları da 
tarihi yapıların görmemezlikten gelinerek, imar adaletinin çiğnendiği diğer önemli bir 
konudur (Kocalar, 2018-ı). Bu durum ayrıca uzun bir süredir kentin belleğinde de ciddi 
tahribatlar yaratmış olarak göze batmaktadır (KOCALAR, 2018-ı). 
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2. Materyal ve Metot 

Çalışmada, Niğde’nin kentsel koruma ve yenileme açısından en çok değer taşıyan 
merkezindeki tarihi dinamiklere öncelikle kısa bir giriş yapılmıştır. Ardından, tarihi 
kentsel çevrenin korunması için planlama açısından kente nasıl bakılması gerektiğine 
kısaca yer verilmiştir. Bu şekilde çalışmanın teorik arka planı oluşturulurken, Niğde’nin 
gelişiminde tarihsel kimliğin temel olarak alınması gerektiğine dair vurgular yapılmıştır. 

Bulgular kısmında ise kentin bir alan çalışması ile toparlanan görsel ve güncel tespitler 
incelenerek, son dönemlere özgü imar hareketlerine yönelik bazı eleştirel 
değerlendirmeler yapılmıştır. Sahadan elde edilen bu verilerde, nispeten daha yeni 
olan ikinci tarihi kent meydanındaki düzenlemeler değerlendirilmiştir. Farklı 
dönemlerdeki tarihi kent merkezlerinin birbirileriyle olan kopukluğuna odaklanılmıştır.  

İmar planı tadilatlarının eski kent dokusuna yönelik pek çok yıkıcı tesirleri olmuştur. Bu 
tür örneklere varıncaya kadar ilişkili sayısız örneklem alanları üzerinden seçilenlerle 
çalışma uzun yıllar boyunca yürütülmüş ve kentin başka noktalarına odaklanarak farklı 
yayınlar da yapılmıştır.  

İç Anadolu Bölgedeki üst ölçekli planlar (Çevre Düzeni Planı-ÇDP, Bölge Planı-BP) ile 
şehirdeki alt ölçekli planların (Nazım İmar Planı-NİP ve Uygulama İmar Planları-UİP) 
birbirleri ile hiyerarşik açıdan ilişkisel bir yapıda bütünlük sağlaması gerekirken, bu 
ilkelere uyulmamıştır. İmar kurallarının da ancak bu sistematik bütünlüğün sağlanması 
ile çok daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi mümkün olacağı bilindiği halde bu 
şehircilik anlayışı ihmal edilmiştir. Hâlbuki düzensiz ve çarpık görünümlü kentlerin bu 
yoldan oluştuğu yeterince bilinmektedir. Mevcut durum aşırı yapılaşma şeklinde 
gerçekleşmiştir. Olması gereken ise koruma ve yenileme idi, bunun tam tersi bir yolda 
bu mevcut durumu oluşturan etmenler ile sonuçlar ise alan çalışmasında bulgular 
bölümünde ele alınmıştır.  

3. Bulgular 

Ülkemizde küçük şehirlerimizden biri olan Niğde’nin Nazım İmar Planı halen yoktur. 
Niğde’nin kentleşme sorunları da teorik kaynaklarda verildiği gibi plan hiyerarşisine 
uyulmayışına ve plan yokluğunun süregelen eksikliği sırasındaki parsel ölçeğinde 
küçük çapta yürütülen imar uygulamalarına dayanmaktadır. Kentte yüksek katlı binalar 
ile alçak katlı tescilli olanların karmaşası hâkimdir (Fotoğraf 3). Kentsel sit alanında 
olması gereken tarihi kent dokusu yitirilmekte ve eski tarihi dokunun olması beklenen 
sokakların ön ve arka planında kat yükseklikleri tırmanışa geçmektedir (Kaynak. 
Kocalar, 2018-s). 
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Fotoğraf 3. Kaleden bakınca kentin algılanmasını engelleyen yüksek katlı binalar ve arka plandaki 
bloklar tarihi yapıları hızla yutmaktadır. 

Bu yüzden eski kent merkezinde ise tarihi dokunun bulunduğu mahallede (Eskisaray 
mahallesi) durum oldukça düşündürücüdür. 30 yılı geçkin bir süredir mahalle giderek 
bakımsız eski binalarla dolu ve terkedilerek köhnemiş durumda bırakılmış bir haldedir.  

Eski kent merkezinden uzaklaştıkça ise, diğer mahallelerdeki tarihi dokular da durum 
yine vahim bir boyut kazanmaktadır. Örneğin; Aşağı Kayabaşı mahallesindeki 
Kadıoğlu Konağı (1861) (Fotoğraf 4) (Pafta 37, Ada 314, Parsel 43) (Kültür Envanteri, 
2018, s. 287) ve önündeki Eski Rum (Meryemana) Kilisesi (Begüm Camii) (Bazilikal 
planlı) (Pafta 37, Ada 621, Parsel 6) (Kültür Envanteri, 2018, s. 222).  

 

Fotoğraf 4. Kadıoğlu Konağı (1861) ve Eski Rum (Meryemana) Kilisesi (Begüm Camii) (Bazilikal 
planlı) (Aşağı Kayabaşı mah. Kadıoğlu sok. Merkez, Niğde). 

Tarihi dokunun gün geçtikçe bu şekilde yitirildiği kadim kentte, kale ve çevresi için 30 
yılı geçkin bir süre önce koruma amaçlı imar planı yapılmış olsa da, bununla da ne 
ilgilenilmiş ne de kente uygun bir yenilenme görmesi sağlanabilmiştir. Aksine kentte 
hem bu alanın çevresinde hem de genelde her yerde aşırı yüksek katlı yapılaşmalara 
ve yoğunluklara izin verilmiştir.  

Kentte sürekli bir şekilde ve her yerde adaletsiz yapılaşma hakimdir. Bu imar 
uygulamalarına izin verilebilmesi nedeniyle Eskisaray mahallesi; son derece önemli 
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olan tarihi kent merkezinin çok değerli yapılarını barındırdığı halde ve ortası bir höyük 
şeklinde olduğu halde adeta kentin içine gömülüp, kaybolup gitmiştir.  

Kentin nispeten daha yeni idari merkezi sayılan ve idari yapılarla eğitim yapılarının 
bulunduğu diğer yine tarihi kent merkezi ise aslında yine geniş bir alandır, ancak kent 
kimliksizleştikçe burası bile giderek algılanılamaz hale gelmiştir. Hâlbuki hep 
Cumhuriyet Döneminin mimari mirasına sahiptir.  

Bu yeni merkez alanın tam içinden geçen kentin en önemli ana caddesi ise genellikle 
yoğun olup, kenti de aslında ikiye bölmektedir. Kentin diğer caddelerinin ise unutulduğu 
düşünülürse; bu cadde de adaletsizliğin yerleştiği en önemli yer haline gelmiştir.  

Kent meydanı ise alttaki fotoğraftaki (Fotoğraf 5) gibi tıpkı boş bir yerdir. Meydanın anıt 
çınar ağaçları ise tescil edilemediği için pek düşünülmeden kesilebilmiş ve kent 
belleğindeki yerleri ise çoktan hafızalardan da silinmiştir (Kent Meydanında tarihi anıt 
ağaçların kesilmesi ile asfalt dökülen meydanın görünümü alttaki fotoğrafın tarihinden 
daha yenidir, ancak burada sunulamamış olup, bu durumda yine oldukça 
düşündürücüdür). 

 

Fotoğraf 5. Anıt ağaçları kesilen meydanın çınar ağaçları çoktan unutulduğu, Kent Meydanı Projesi 
(Niğde Belediyesi, 2017) 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Kale ve çevresinin koruma amaçlı imar planının revizyonunun ihmal edilişinin yanı sıra 
araştırmanın çıktıları içerisinde tabiatı korumaya yönelik sürünceme de bırakılmış 
sorunlarda korumada yol alınamadığının bariz işaretleridir.  

Diğer yandan seçilen kentsel gelişme (Batı) yönünün Niğde’nin kimliğinde önemli bir 
yeri olduğu bilinen bağ ve bahçeleri, çayır ve meraları yok ettiği de görülmektedir. 
Kayardı Vadisi gibi eşsiz tabiat güzelliklerinin tehdit altında olduğu da şüphesiz 
unutulmamalıdır. Şehrin kültür ve tabiat varlıklarına olan yakınlığının çekici bir unsur 
olmasına karşın, bu değerlerin yıllardır koruma amaçlı imar planlarına bağlı 
gelişmelerden oldukça uzak bırakıldığı ortadadır. Doğa ve kültür turizmine dayanak 
olma noktasında, sit alanlarına değer verilemeyişi son derece üzücü ve 
düşündürücüdür. Bu konular başka çalışmalarında odak noktası olmak zorundadır. 
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Tüm bu varlıkların sadece şehrin tanıtımlarında yer alacak şekilde imaj olarak 
yaşatılması ise yine oldukça manidardır. Araştırmada Niğde’nin tarihsel kimliğinin 
yeniden ortaya çıkarılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çalışmada İç Anadolu Bölgesi’nin muhafazakâr korumacı refleksinin küçük 
şehirlerinde kısmen çarpık imar uygulamalarıyla nasıl yok edildiğine de vurgu 
yapılması gerekir. İncelemenin kısmen karşılaştırmalı bir parçası olarak bu duruma 
aslında bir örnek olarak Aksaray ilinin Somuncu Baba ve çevresindeki kentsel tasarım 
açısından başarılı olarak değerlendirilebilecek tarihine duyarlı yaklaşımlar verilebilir. 
Niğde’de böyle bir çalışma örneği de neredeyse hiç yoktur. Örneğin ikinci kent meydanı 
altı otoparka dönüşsün istendiği için üstü içi boşaltılmış bir hale getirilircesine anıt 
ağaçları kesilerek kimliksizliğe terk edilmiştir.  

Kent zaten otomobilin teslim aldığı lüks bir çizgiye yerleşmiş haliyle tanınır. Yeşili ve 
ağaçları artık ranttan sonra gelmektedir. Tarihte ise en verimli bağ ve bahçelere sahip 
bir yerdi, ancak çoğu doğal alanın son dönemde hızla kaybedilerek betona dönüştüğü 
görülmektedir.   

Dolayısıyla kentsel tasarımdan da yoksun bırakılan bu kentte tasarım yarışmalarının 
eksikliği de ayrıca oldukça belirgindir. Tasarım korumayı ve bütüncül planlamayı 
mutlaka dikkate alır, o yüzden Niğde’de bu son dönemde görülmesi pek beklenemezdi. 
Eğer aksi hal dikkate alınıp sonuçları kısmen uygulamada da görülebilseydi, belki 
kullanıcıların memnuniyetini mutlaka cezbedecek derecede olabilecek o uygulamalar 
da gözden kaçmayarak, değerlendirmeye alınmış olacaktı. Özellikle imar 
uygulamalarının böylesine fütursuzca tırmandırılmasını da nispeten engelleyecekti.  

Ancak kent sakinleri de koruma ve tasarımdan kopuk, kamusal alanlar yerine evlerine 
kapanmış bir yaşamı tercih etmişçesine artan sayıda inşa edilen 4+1 daireleri ve 
sürekli yeni blokları tercih ederek, konut sahipliklerini arttırma yoluna koyulmuşlar gibi 
gözükmektedir. 

Kentte koruma ve yenileme ise yapı ölçeğinde dahi yıllarca (30 yıl) arka planda 
bırakılmıştır. Niğde’nin tarihi dokusu da, bu gelişmelerden ciddi ve olumsuz bir şekilde 
etkilenmiş ve parsel ölçeğindeki dönüşümlerle kent, önemli ve hızlı bir değişimle kayba 
uğratılmıştır.  

Niğde’nin tarihte ve özellikle Cumhuriyet döneminde olduğu gibi günümüzde de 
yeniden daha sağlıklı bir şekilde gelişme göstermesi sağlanabilir. Tarihi kent, 
karakteristik özellikleriyle (turizm ve sanayi vd.) yatırımlar da çekebilir.  

Niğde’nin ayrıca tarihi kimliği ile birlikte korunmasına daha fazla gecikilmeden özen 
gösterilmesi gerekmektedir. Koruma Amaçlı İmar Planlarının diğer planlarla (1/5000) 
birlikte bütüncül bir şekilde tamamlanması sağlanmalıdır.  
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Özet: Çalışmada öncelikle Niğde’nin son yıllarda yaşadığı kentsel dönüşüm ve 
kentsel gelişim şeklinin şehir yaşamına etkileri farklı boyutlarıyla birlikte ele 
alınmaktadır. Bu amaçla araştırmada, 1980 sonrasından itibaren kentlerin uğradığı 
bütüncül planlardan yoksun, plansız ve plan tadilatları odaklı parçacıl değişimler, 
kapsamlı planlama bakış açısıyla incelenerek değerlendirilmektedir. Niğde’nin 
tarihteki konumunun aksine küçük bir il olarak algılandığı günümüzde ise halen, 
sürekli küçük ölçekli imar uygulamalarına maruz kalacak şekilde nazım imar plansız 
bırakıldığı ortada duran bir gerçekliktir. Bu hatalı durum sonrasında yaşadığı 
değişimler ise çalışmada dönemsel olarak ayrıntılarıyla birlikte incelenmektedir. 
Son yıllardaki süreçlerde yaşanan bu tür değişimlere zemin olan imar yaklaşımları 
ise yer yer gözden geçirilerek, kentin bütünlüğü açısından yeniden 
değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımlara ait imar uygulama örnekleri ise, şehircilik bilimi 
açısından bütüncül bir bakış açısıyla irdelendikçe bazı ciddi sorunlar göze 
çarpmaktadır. Diğer yandan çevre kirliliği vb. biriken kentsel sorunlar ise acilen 
çözülmek zorundadır. Kentsel gelişmenin  (Batı yönündeki) nitelikli bağ ve bahçeler 
ile tarımsal alanları yok edişine göz yumulabilmiştir. Özellikle ulaşım planlamasının 
eksikliği ve mevcut durumu da, gelişmeler ve beklentiler ışığında çalışmada yine 
ayrıca bu geniş kapsamla birlikte tartışmaya açılmıştır. Bu anlamda da tehditler ve 
fırsatlarla, avantajlar ile dezavantajları görsel eşlikli bir Swot analizle birlikte ele 
almıştır. Niğde’nin, geleceğin planlı şehirleri arasında yerini almakta geciktiği 
sürece, kalıcı atılımlardan mahrum ve çarpık gelişmelere açık durumda kalacağı 
açıktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulaşım Planlaması, İmar Planları ve Uygulamaları, Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim, Şehircilik, Şehir ve Bölge Planlama. 

 

1. Giriş 
Çalışmada öncelikle Niğde’nin son yıllarda yaşadığı kentsel dönüşüm ve kentsel 
gelişim şeklinin şehir yaşamına etkileri farklı boyutlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Bu 
amaçla araştırmada, 1980 sonrasından itibaren kentlerin uğradığı bütüncül planlardan 
yoksun, plansız ve parçacıl (plan tadilatları odaklı)  değişimler, kapsamlı planlama 
bakış açısıyla incelenerek değerlendirilmektedir.  

Niğde’de kentsel dönüşüm deneyimleri ise soylulaştırma ve memnuniyet açısından 
sorunlu olmuş, Selçuk Mahallesi bile zemin problemlerine karşın imara açılmıştır 
(Kocalar, 2018). Kentsel adaletin sağlanmasında gecikildiği de yine başka 
çalışmalardan görülebilmektedir (Yıldırım, 2017). 

Son yıllardaki süreçlerde yaşanan bu tür değişimlere zemin olan imar yaklaşımları ise 
yer yer gözden geçirilerek, kentin bütünlüğü açısından yeniden değerlendirilmiştir.  

Çalışma alanı en yapılmaması gereken adımların çoktan atılıp, hızla gerçekleştirildiği 
bir rant alanına dönüşmüştür. Şehir potansiyellerini çoktan harcamış, kendini çok kötü 
yönetmiştir. Kent şehircilikten aciz bir haldedir. Bu yaklaşımlara ait imar uygulama 
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örnekleri ise, şehircilik bilimi açısından bütüncül bir bakış açısıyla irdelendikçe bazı 
ciddi sorunlar göze çarpmaktadır.  

Diğer yandan çevre kirliliği vb. biriken kentsel sorunlar ise acilen çözülmek zorundadır. 
Ayrıca kentsel gelişmenin  (Batı yönündeki) nitelikli bağ ve bahçeler ile tarımsal alanları 
yok edişine göz yumulabilmiştir.  

Özellikle ulaşım planlamasının eksikliği ve mevcut durumu da, gelişmeler ve beklentiler 
ışığında çalışmada yine ayrıca bu geniş kapsamla birlikte tartışmaya açılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 
Çalışmada kentin imarı sırasında gelişme akslarındaki imar uygulamaları, görseller 
eşliğinde öncelikle değerlendirilmiş ve kentin ulaşım planlaması anlamında tehditler ve 
fırsatlarla birlikte avantajları ve dezavantajları bir Swot analizi ile birlikte ele alınmıştır.  

3. Bulgular 
Çalışmanın saha araştırmaları ile toplanan bulgular kısmında sırasıyla şu alt başlıklar 
yer almıştır: “Niğde’nin Modern Kent Meydanı ve Çevresi”, “Şehirlerarası Ulaşım ve 
İlçelerle Bağlantılar”, “Kamu Binaları-Ana Akslar ve Trafik”, “Tarihi Kentin Sivil Mimari 
Örnekleri ve Dar Sokakları” ve “ Ara Yollar ve Sokaklar” başlıklar halinde incelenmiştir. 

3.1.Niğde’nin Modern Kent Meydanı ve Çevresi 
Niğde’nin Cumhuriyet dönemine doğru gelindiğinde ise kentsel görünümde yayılma 
belirginleşmiştir. Kentin idari merkezi önemli bir yerdir ve tarihteki görünümü alttaki 
fotoğrafla da (Fotoğraf 1) verilmiştir. Alâeddin tepesinden bakıldığında bugün karşıda 
yer alan Yukarı Kayabaşı Mahallesi görünmekte olup, bu alanda “konut dokusundan 

izlere rastlamak mümkündür” 

 

Fotoğraf 1. 1909 yılında Niğde görüntüsü. (Kaynak. Gertrude BELL) 

Cumhuriyet Dönemi mimari mirasına sahip bu alanda idari yapılarla, eğitim ve yakın 
geçmişte sağlık yapılarının da bulunduğu bilinmektedir. Ancak son dönemde 
hastanenin kentin merkezinden kentin çeperine doğru taşınması kararıyla birlikte 
merkezin adeta içi boşaltılmaya başlanmıştır.  

Eski Devlet Hastanesi (Fotoğraf 2) kent meydanın (Fotoğraf 3) arkasındaki yerinden 
taşınmıştır. Önemli ve erişilebilir olması gereken bir kamu binası olan hastane, bu son 
dönemde yerinden edilerek yarım saatlik mesafede daha uzağa götürülmüştür. Şu an 
bu alanlara 2-3 yıldır hızla otoparklar yerleşmiş gözükmektedir.  
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Fotoğraf 2. Devlet Hastanesinin eski yerinden taşınması ve meydan altına 
otopark (Hürriyet, 2018). 

Bu taşınma konusunun kent meydandaki (Fotoğraf 3) taşıt yoğunluğunu 2013 yılı 
altıncı aydan sonra yüzde elli oranında azaltacağı öngörülmüş ancak kalan yüzde 50 
kısmını da meydanın altına yapılacak otoparkla çözmek hedeflenmiştir (Borhaber, 
2013).  

 

Fotoğraf 3. Kentin son yıllarda artık asfaltlanmış hale gelen boş meydanı 
(Kaynak. Anonim) 

Niğde ilginç bir kenttir, zaten özellikle araç sayısındaki aşırılık en çok dikkat çeken 
yanıdır. Türkiye’nin illeri arasında bu konuda en üst sıralarda olduğu bilinmektedir.  

3.2.Şehirlerarası Ulaşım ve İlçelerle Bağlantılar 
Şehirlerarası ulaşım sistemine gelince ise sanki büyük bir şehirmiş gibi pek çok 
noktadan bağlanacak kadar kente yol yapılmıştır. Alttaki fotoğrafta, Doğu Roma 
İmparatorluğu döneminin Güney-Doğu kapısı olan Çiftehan’dan bir yol görüntüsü yer 
almaktadır (Fotoğraf 4). Bu eski Adana yolu tren yoluna paraleldir, günümüzde farklı 
bir güzergâhta birçok tüneller açılarak bir çevre yolu daha yapılmıştır. 

 

Fotoğraf 4. Eski Adana yolu ve paralel tren yolu. Çiftehan, Ulukışla (Kaynak. 
Anonim)  

“Niğde’nin “ticaretinin ve turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan ve 
Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan, güney sınır kapımıza kesintisiz ulaşım projesi 
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kapsamında yapımı devam eden, Ankara-Niğde otoyolunun 2022 yılında bitirilmesi 
öngörülmüşken, kapasitesini artırmasıyla projeyi 2020 içinde hizmete alması 
hedeflenmektedir (Niğde Vakfı, 2018, s.3)i”. 

Ankara-Niğde arasındaki güzergâh tamamlandığında mesafe kısalacak ve sürücüler 
otoyol konforunda kesintisiz şekilde yol alacaklardır. Şu anda çalışmaların %37’si 
tamamlanmıştır. 2019 yılı sonunda ilk 100 km’si devreye alınacak olan bu otoyolun 
geriye kalan bölümü de 2020 yılı içinde devreye alınması hedeflenmektedir (Fotoğraf 
5). 

 

Fotoğraf 5. Adalet Sarayı. (Kaynak. Anonim) 

Ülkemizde ve özellikle Niğde’de otoyol sevgisi hiç bitmek bilmeyecektir. Üniversite 
öğrenci sayısı artan bir şehir olarak gençler otobüslere ve gecikmeli aktarımlara 
mecbur bırakılmıştır. Kentin tren yoluyla olan teması ise Kayseri gibi unutturulmuştur. 
Demiryolu ulaşım şekli de son derece ekonomik, konforlu ve temiz çevreyi destekler 
olduğu halde devre dışı bırakılmıştır. Özetle bir kentte olması gerekenlerin hiçbiri 
ulaşımda da özellikle İç Anadolu’da ve çalışma kapsamında ele alınan Niğde’de 
yaşatılmamıştır. Sadece Konya, o da hızlı tren getirildiği için, demiryolu kullanım 
güzergâhı haline gelme durumundadır. Konya’da bile istasyon ile kentin toplu taşıma 
bağı özellikle kurulmamıştır. Bu durum da oldukça düşündürücüdür. Ulaşım tekelleri 
kent içinde otobüs kooperatiflerinin lobisine ve şehirlerarasında da otobüs firmalarının 
insafına ve keyfiliğine terk edilmiştir. 

Kırsalla bağlantılar ise halen tamamlanmaktadır. Örneğin; Çiftlik – Tepeköy Dağ Yolu 
toplam 33 km uzunluğunda olup TY Standardındaki yolun 10,5 km’si sathi kaplama 
seviyesinde tamamlanarak, trafiğe açılmıştır (Niğde Vakfı, 2018, s.32)ii. 

3.3.Kamu Binaları-Ana Akslar ve Trafik 
Kente ilçelerinden yönelen trafiği arttıran bir diğer unsurda Adalet Sarayının merkeze 
taşınmasıdır (Fotoğraf 6). 

 

Fotoğraf 6. Adalet Sarayı. (Kaynak. Anonim) 
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Cumhuriyet Döneminin mimarlık mirası ise aslında kentin yeni merkezinde geniş bir 
alana yayılmıştır, ancak kentin giderek kimliksizleşmesi ile birlikte bu yapıların çoğu 
artık algılanılamaz hale gelmiştir.  

Özellikle bu merkez alanın tam içinden geçen cadde ise kentin en önemli ana caddesi 
haline getirilmiş ve diğer caddeler adeta bunun yanında önemini yitirerek özellikle 
yayalar tarafından sık kullanılamaz hale gelmiştir (Fotoğraf 7). Niğde Merkez ve Bor 
İlçesi arasında sürekli bir çekişme vardır. Bu durum iki ilçe arasına bulvar tipi bir yol 
yapılarak giderilmeye çalışılmıştır. 

 

Fotoğraf 7. Ana cadde 

Kentsel dönüşümle ise alttaki hava fotoğrafında (Fotoğraf 8) işaretlenerek gösterilen 
kentin çehresinde yoğun ve yükselen bloklar (Fotoğraf 8) ile son yıllarda hızla artmaya 
devam etmiş ve bunlar yeni açılan geniş yollar değişimin belirleyicisi olmuştur. 

 

Fotoğraf 8. Kentsel Dönüşüm Efendibey Mahallesi (Kaynak. Niğde Belediyesi) 

Kentsel dönüşüm alanları olan Kuzey-Doğu tarafında ise, kentin buralardaki eski 
mahallerinden ve sokak dokularından artık hiçbir eser bırakmamıştır (Fotoğraf 9). Kent 
ölçeği de giderek insandan uzaklaşarak, adeta 30-40 yılda bir yenilenmesi beklenen 
konut stoğunu silip süpürerek yine, birkaç yükseklik düzeyine birden tek bir dönemde 
sıçrayarak atlamıştır.  
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Fotoğraf 9. Kentsel Dönüşüm Efendibey Mahallesi. (Kaynak. Anonim) 

Diğer ana akslardan birinde de yüksekliklerin (Fotoğraf 10) yine abartılı olduğu 
görülmektedir. Cadde üstlerindeki bu tür yoğunluk artışlarına emsal teşkil eden bu bina 
uzun süredir yargıda olup ve durdurulan bir örnek olarak altta görülmektedir.  

 

Fotoğraf 10. Ana Caddeler ve yoğunluklar (Kaynak. Anonim) 

Haliyle bu cadde de gereksiz yere yaşanan trafik ise genellikle yoğun olup, rahatsızlık 
vericidir. Bu cadde kenti aslında ikiye bölen yoğunluğun da adeta biriktirildiği en 
sorunlu yer durumundadır. Kentin diğer caddelerinin ise bunun yanında unutulduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla kentsel adaletsizliğin de yine yerleştiği en yegâne yer bu ana 
akstır. Süren diğer sorunlar ise (trafik kargaşası, ulaşımda ki yetersizlikler, vb.) olup; 
bu çalışmada kısmen ele alınmıştır. 

Kentin Batı tarafındaki Derbent girişinde iki döner kavşak (Fotoğraf 11) görüldüğü gibi 
diğeri ile birlikte yakın dönemde nedense çok ciddi maliyetlere yapılabilmiştir. 

 

Fotoğraf 11. Derbent girişinde döner kavşak. (Kaynak. Anonim) 
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Kent esnafı ise ana akslar dışında kalmış ise çok daha az yoğunluk yaşamakta 
olduğundan ötürü isyan etmektedir.  

Diğer Anadolu kentlerindeki gibi son yıllarda kentlerin zorunlu ziyaretçisi halinde olan 
üniversite gençliği ise çağdaş ve sportif hızlı ulaşım olanaklarından halen yoksundur. 
Kent düzlük olmasına karşın bisiklet dahi kullanılamamaktadır.  

Gençliğin harcamalarını sürekli gıda ve eğlen-dinlen odaklı tüketime yönlendiren bu 
caddelerdeki hızlı yemekler ve kafe hizmetleri sunan lobi şeklindeki yapılandırmalar 
etkilemektedir.  

3.4.Tarihi Kentin Sivil Mimari Örnekleri ve Dar Sokakları 
Üniversitenin restorasyonunu yaparak, tamamlayıp, kale bölgesinde konuk evine 
dönüştürdüğü tarihi doku önemli bir girişim olarak bu sokakları yaşanılır kılmaktadır 
(Fotoğraf 12). Aksi halde eskisi gibi bir çöküntü alanına dönüşmüş durumda kalabilir, 
buralarda suçlar ve madde kullanımı artabilirdi. 

 

Fotoğraf 12. Cullaz sokak Goncü Konağı. (Kaynak. Anonim) 

3.5.Ara Yollar ve Arka Sokaklarda Karma Kullanımlar 
Kent merkezi içinde ise tarihi dokuda sokak yapısı ve kış manzarasında yollarda ki 
zorlukları gösteren bir fotoğraf aslında kent içi ulaşım ağının şekillendirilmesinde 
düzlüğe kayılarak bu eski mahalle alanlarının terkedilişine önemli bir örnektir (Fotoğraf 
13).  

 

Fotoğraf 13. Tarihi dokuda sokak yapısı ve kış manzarasında yollarda zorluklar. 
(Kaynak. A.C.Kocalar, 4 Mevsim Niğde fotoğraf arşivi) 

Kentin aslında diğer pek çok kent için olduğu gibi hiçbir ulaşım master planı 
yapılmadan farklı dönemlerde alınan kararlarla hatalı şekillendirildiği yine açıkça 
görülmektedir. Kale eteğinde sanayi birlikte tarihi konut dokusu karma bir şekilde halen 
yer almaktadır (Fotoğraf 14).  
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Fotoğraf 14. Kale eteğinde yollar. (Kaynak. A.C.Kocalar, 4 Mevsim Niğde fotoğraf 
arşivi) 

3.6.Gölet ve Çevresindeki Üniversite Kampüsü 
Demirel döneminin taşkın önleme çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Akkaya Baraj 
Göleti (Fotoğraf 15) üniversite Kampüsüne de oldukça yakın olup, halen çevresindeki 
koruma bandı ile nispeten korunmaktadır.  

 

Fotoğraf 15. Akkaya Baraj Göletinin Üniversite Kampüsü ile teması. (Kaynak. 
A.C.Kocalar, 4 Mevsim Niğde fotoğraf arşivi) 

Ancak içinden fay hattı geçmesine karşın kampüsle olan temas noktasında yeni 
yapılan yoğun yurt binaları ile (Fotoğraf 16) çok yakın bir gelecekte koruma bandının 
da önemini yitireceği kanısı uyandırmaktadır, bu durum alttaki eski fotoğraftan da 
görülebilir.  

 

Fotoğraf 16. Akkaya Baraj Göletin üstünden İl Özel İdaresi arazisinde yeni 
yaptırılan üniversite yurt binaları. 
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2010’lar sonrası şehre artarak gelen üniversiteli öğrenciler ise kent merkezindeki 
hareketliliğin ve ticari canlılığın da önemli bir parçasını oluştururlar. Ancak yazın tatil 
için ayrıldıkların da, şehrin sosyal mekânları (ana caddesi de) boşalmaktadır. 
Üniversitenin kuruluşundan oldukça sonra yeni bölümlere de kavuştuğu 2010-11 
yıllarında şehirde yurt sorunu yaşanmış, ancak sonraları üstteki fotoğraftaki gibi 
yerleşkede (Fotoğraf 16) gölet kıyısına yapılan yurt bloklarıyla bu sorun 
giderilebilmiştir.  

Anadolu’da bir üniversitenin Niğde’de yarattığı etkileşim alanı bir çalışmada 
ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir (Özbay, 2011).  

3.7.Karayoluna Bağlı Ulaşım Sistemi  
Yerleşke ve çevresindeki yerleşmelere ulaşım ise halen ve sadece otobüslerle 
sağlanmaktadır. Üstelik yoğun saatlerde yüksek bir doluluk dahi söz konusu olmakta, 
bu duruma hafif raylı sistemli bir çözüm aranmadığı da açıkça gözlemlenmektedir.  

Niğde’de toplu taşıma genellikle karayoluyla ve otobüslerle yürütülmektedir. Kent 
içinde ulaşım tekeli haline gelen otobüs kooperatifi ve lobisi kentte sürekli baskın 
olmuştur. Buna karşın ulaşım kalitesi ise son derece tartışmalıdır.  

Hafif raylı sisteme uygun olan Niğde Merkezin ve Bor Yolu güzergâhının (Fotoğraf 17) 
tüm yoğunluğuna karşın, çok daha sağlıklı ve konforlu olan hafif raylı toplu taşımacılık 
açısından hiç değerlendirilmediği gözükmektedir.  

 

Fotoğraf 17. Bor Yolu (Güney-Batı Gelişim Aksı). 

Kentin gelişim alanları bu anlamda yeni geniş yüzölçümlü bloklarla bir konut bölgesi 
olarak Güney - Batı güzergâhında (Bor Yolu) yeni bir çekim merkezi oluşturması 
istenmiştir.  

Konutlarda yaşam koşulları lüks denilebilecek niteliklerde olsa da, Bor Yolunun 
özellikle gölete yakın olan alt (Güney) kısmının zemini bataklık niteliği de taşıyacak 
derecede aslında sakınca bir alandır. Bu alan tarıma ayrılmış ve kısmen de otlak-çayır-
mera iken, 1992 sonrası üniversite kampüsünün de buraya taşınmasıyla gelişme alanı 
ilan edilmiştir. Buradaki tüm tarım alanlarının zarar gördüğü ve çoktan unutulduğu 
görülmektedir. Geniş düzlük dar kaldırımlı 3+3 şeritli bulvara dönüşmüş, ancak halen 
araçlarla da pek doldurulamamıştır. Genellikle boş gözüken yolda 10 dakikalık 
aralıklarla sık sayıda otobüslerin dolaştığı görülebilir (Fotoğraf 17).  
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3.8. Swot Analizi 
Kentte ulaşım planlamasının eksikliği ve mevcut durumu, gelişmeler ve beklentiler 
ışığında çalışmada ayrıca yukarıda ele alınan geniş görsel eşlikli kapsamlı saha 
örnekleriyle birlikte tartışmaya açılmadan önce bu anlamda tehditler ve fırsatlarla, 
avantajları ile dezavantajları bir Swot analizle birlikte altta ele almıştır.  

Analiz bu yolla, öncelikle ulaşım bağlantıları ile kentin daha geniş bir swot analizinin 
yapılmasını sağlayacak bazı öncelikleri üzerinden değerlendirilebilmesini sağlamıştır: 

3.5.1.Tehditler  
 Ülke çapında inşaat sektörü lobisi ve baskınlığı 

 Kent içi otobüs kooperatifi lobisi ve etkinliği 

 Tarım alanlarına yönelik yapılaşma tehditleri 

 Göletin kirliliği ile başa çıkılmamış olması, halk ve çevre sağlığı 

açısından tehlikeler 

 Kayardı Vadisinin yeterince iyi korunamamış olması 

 Trafiğin yoğun saatlerde nispeten sıkıştığı kavşak noktalarında 

abartılı kavşak tasarımları gibi ihalelerle idarelerin borç 

yüklerinin altına sokulması  

 Bu noktalarında batıp-çıkan tünelle oluşabilecek yeni projelere 

çanak oluşturması yönünde tehditlerin sürmesi 

3.5.2.Fırsatlar  
 Kentin düzlük alanlarındaki ulaşım akslarına bisiklet yok edilen 

eskisi gibi tartar pistli yürüyüş yolları yapılması 

 Göletin çevresinin koruma bandını yapılaşmaya açmadan 

özenle koruma altıda tutarak yürüyüş yolları ve parklarla eğlen-

dinlen faaliyetlere açılması 

 Doğal alanlara eğlen-dinlen faaliyetlere uygun şekilde yürüyüş 

ve bisiklet yolları yapılması 

 Kayardı Vadisinin daha sıkı bir şekilde koruma altına alınarak, 

eğlen-dinlen faaliyetlere açılacak şekilde koruma amaçlı imar 

planı yapılması  

 Alternatif turizm olanaklarının arttırılması 

3.5.3.Avantajlar  

 Aşırı lüks konut stokunun oluşmuş olması  

 Bor Yolunun bulvar yapısının yürüyüş ve bisiklet yolları 

yapılmasına uygun olması (Sağlıklı kent vizyonu). 

 Kentin düzlük akslarının hafif raylı sistemin öncelikli 

planlanmasına çok daha uygun olması (Temiz ulaşım 

vizyonu). 

 Araç çokluğu özellikle öğrenciler için (otostop gibi) araç 

paylaşım olanaklarını ve kolaylığını da yaygınlaştırmaya 

uygundur.  

 Kentin doğaya yakınlığı ile doğa sporları açısından çekiciliği 

alternatif kırsal turizm için oldukça yeterlidir  
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 Alternatif kırsal turizm güzergâhları belirleyip, tanıtma ve 

yaşatma kolaylığı 

Vizyon geliştirilerek Niğde çok daha uygun şekilde geliştirilebilir. İl alttaki fotoğraftan 
da (Fotoğraf 17) görülebileceği gibi Aladağlar, ayrıca Bolkarlar, vb. doğal alanlara çok 
yakındır. Her mevsim özellikle kış ve yaz aylarında bile tırmanış ve doğa yürüyüş tarzı 
doğa sporları turizmi ile alternatif pek çok kırsal ve kültürel turizm güzergâhları destek 
ve teşviklerle birlikte canlandırılabilir. 

 

Fotoğraf 17. Melendiz dağlarından Aladağlar görüntüsü. (Kaynak. A.C.Kocalar, 4 
Mevsim Niğde fotoğraf arşivi) 

3.5.4.Dezavantajlar 
1. Kentte nazım imar planları eksikliği 

2. Kentte ulaşım planlamasının eksikliği 

3. Tarım alanlarının yapılaşma baskısı altında bırakılarak 

yitirilmiş olması  

4. Araç çokluğunun gürültü ve egzoz gazı emisyonlarını 

arttırması 

5. Kışın kent merkezinde kalitesiz kömür yakılması ile oluşan 

hava kirliliği 

6. Konut bölgesi ile sanayinin yakınlığının çevre gürültüsüne ve 

kirliliğine sebep olması 

4. Sonuçlar 

Niğde’nin, geleceğin planlı şehirleri arasında yerini almakta geciktiği sürece, kalıcı 
atılımlardan mahrum ve çarpık gelişmelere açık durumda kalacağı açıktır. 

Çalışmada İç Anadolu Bölgesi’nin şehirlerinin izlediği imar çizgileri de aslında 
eleştirilebilecek yanlar barındırması,  incelemenin yine kısmen karşılaştırmalı bir 
parçası olmuştur.  Bu durumu söz konusu etmeye değer yönleriyle bir örnek olarak 
Aksaray ilinin, yüksek katlı yapılaşmayı sınırlayarak, Niğde’den kopmuş olmasına 
karşın kentini, imar açısından daha kontrollü bir çizgide geliştirebilmiş olması 
nedeniyle, takdir uyandırabilir üstünlüğü kısaca değerlendirilmiştir. Ancak Aksaray’da 
bile çekme mesafeleri yetersiz kalmış, kent dip dibe yerleşmiş bir binalar ormanına 
benzemekten yine kurtulamamıştır.  

Kayseri ve Konya gibi büyük şehirler ise öncelikle 18. Madde uygulamaları ve planlı 
gelişimleri ile kent içi ulaşımının rahatlatıldığı iller bazında planlı izlenimler vermektedir.  

Ancak bunların içinden özellikle Kayseri’de yüksekliklerin son derece arttığı bloklarda 
ne kadar aşırılıklar yaşandığı da görülmektedir. Kayseri’nin artık tarihi kent merkezi 
dışında bir Anadolu şehri izlenimini vermekten çok uzaklaştığı bazı mahallelerinden 



International Turkic World Congress on Science and Engineering 

17-18 June 2019, Niğde - Turkey 

 
 

UTUFEM 2019 | Book of Proceedings  1475 
 

biri olan Talas’ın yüksek katlı blokları kent kimliğinin yitirilmiş olduğunu göstermektedir. 
Burası birbirinin güneşini engelleyen sık ve dik yapılaşmış yerler arasında başta 
gelmektedir.  

Konya’da Mevlana bölgesi ise turizmin yarattığı sterilizasyona uğramış ve yine ruhunu 
yitirmiş bir merkezdir. Hafif raylı sistemin ise arkeolojik niteliği bilinen önemli bir höyük 
alanının çevresinde daire şeklinde güzergâh belirlenmesiyle yarattığı gereksiz 
titreşimler bu alanda ciddi bir tehdit olmuştur.  

Niğde’ye gelince ise kentte ciddi dereceye varan araç fazlalığı öncelikle dikkat 
çekmektedir. Türkiye’nin en çok araç sayısının olduğu kentler arasında olmakla 
kalmamış şehirlerarası ulaşım sistemine de sanki büyük bir şehirmiş gibi pek çok 
noktadan bağlanacak kadar yol yapılmıştır. Adana sadece iki noktadan çevre yollarına 
bağlanırken, Niğde’de bu dörde kadar ulaşmıştır. Bu yol çalışmalarının aslında biraz 
da gizli arkeolojik kazılar gibi işlev görmüş olduğu kendini açıkça belli etmektedir ve 
özellikle de kırsal halkın çoğunun da arkeolojik alanlara denk gelen noktalarda 
defineciliğe bile soyunmuş olduğu görülmüştür.  

Niğde’de toplu taşıma da genellikle karayoluyla yürümektedir. Kent içinde ulaşımda 
tekel haline gelen otobüs kooperatifi ve lobisi baskındır. Şehirlerarasında da ise otobüs 
firmalarının insafına ve keyfiliğine terk edilmişlik söz konusudur. Bu tür kısır anlayışlar 
kenti şekillendirdiği sürece geleceğin çok kolay bir şekilde aydınlatılmayacağı açıktır. 
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Fotoğraflar 

 BELL, G. (1909) Eski bir Niğde fotoğrafı. 

Kocalar, A.C. (2012-2019) 4 Mevsim Niğde Fotoğraf Arşivi) 

i 275 kilometresi anayol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre 
uzunluğundaki projenin bedeli yaklaşık 11 milyar liradır. Proje kapsamında 12 
adet köprülü kavşak, 77 adet üst geçit, 5 adet viyadük, 34 adet köprü, 451 adet 
kutu menfez, 5 adet park alanı, 2 adet bakım alanı yapılacaktır. 
ii 18,6 km’lik kesim için 27.04.2017 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup, bu 
ihalenin de planlanan iş bitiş tarihi 31.12.2019’dur. Yolun tamamlanmasıyla il 
merkezi ile ulaşım mesafesi 35 km’ye inecek ve Çiftlik Niğde’ye en yakın ikinci 
ilçemiz olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            


