
1 

 

Efek gökçe 

 

ISBN: 978-9944-0637-8-4 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

ii 

 

Committees 
 

Congress Chairman 

Prof. Mariella Nocenzi (Sapienza University) 

 

Organizing Board 

Prof. Dr. Mesut Idriz (Mother Teresa University, Macedonia) 

Assoc. Prof. Dr. Ağayeva MİRVARİ (Baku State University) 

Assist. Prof. Dr. Christian RUGGIERO (Sapienza University)  

Assist. Prof. Dr. Türkay TÜRKOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman University) 

Lec. Volkan ÇAVUŞ (Sinop University) 

 

Scientific Board 

 
Prof.Dr. Ahmet TOLUNAY Süleyman Demirel University 

Prof.Dr. Ahmet Turan ALAN Batman University 

Prof.Dr. Alaeddin BOBAT Kocaeli University 

Prof.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI Sinop University 

Prof.Dr. Cemal OKUYAN Balıkesir University 

Prof.Dr. Ercüment ÇOLAK Ankara University 

Prof.Dr. Erdoğan GAVCAR Muğla Sıtkı Koçman University 

Prof.Dr. Ergün BAYSAL Muğla Sıtkı Koçman University 

Prof.Dr. Eser BİLGİN ELÇİN Gazi University 

Prof.Dr. Gönül DÖNMEZ Ankara University 

Prof.Dr. Halit DEMİR  Yüzüncü Yıl University 

Prof.Dr. Hasan AKAN  Harran University 

Prof.Dr. İlhami TÜZÜN Kırıkkale University 

Prof.Dr. Kiyohito KURAHARA Kogakuin University 

Prof.Dr. Mehmet ÖZASLAN Gaziantep University 

Prof.Dr. Nurcan ÇETİNKAYA 19 Mayıs University 

Prof.Dr. Savaş CANBULAT Kastamonu University 

Prof.Dr. Syed Amir IQBAL Ned University 

Assoc.Prof.Dr. Alaattin KAÇAL Dumlupınar University 

Assoc.Prof.Dr. Erhan AKSU  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Assoc.Prof.Dr. Farhad MİRZAYEV Baku State University 

Assoc.Prof.Dr. Halil Barış ÖZEL Bartın University 

Assoc.Prof.Dr. Handan UCUN ÖZEL Bartın University 

Assoc.Prof.Dr. Hilmi TOKER Muğla Sıtkı Koçman University 

Assoc.Prof.Dr. H. Demet CABAR Sinop University 

Assoc.Prof.Dr. Hüsnü KOÇ Siirt University 

Assoc.Prof.Dr. İbrahim GUNES Afyon Kocatepe University 

Assoc.Prof.Dr. Maqsood Ahmet KHAN Ned University 

Assoc.Prof.Dr. Mirvari AGAYEVA Baku State University 

Assoc.Prof.Dr. Murat GÖK Yalova University 

Assoc.Prof.Dr. Nazlı HASANOVA Baku State University 

Assoc.Prof.Dr. Nursel AŞAN BAYDEMİR Kırıkkale University 

Assoc.Prof.Dr. Qurban QASIMOV Baku State University 

Assoc.Prof.Dr. Valeh HACIYEV Baku State University 

Assist. Prof.Dr. Abdülkerim KARABULUT Sinop University 

Assist.Prof.Dr. Adem TUNCER Yalova University 

Assist.Prof.Dr. Ali ERDUMAN Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Ayhan AKYOL Süleyman Demirel University 

Assist.Prof.Dr. Ayhan GÜLER Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Ayten DİNÇ Onsekiz Mart University 

Assist.Prof.Dr. Ayşen AÇIKGÖZ Celal Bayar University 

Assist.Prof.Dr. Bilge BAL KAPTAN Sinop University 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

iii 

 

Assist.Prof.Dr. Cenk ATLIĞ Trakya University 

Assist.Prof.Dr. Dilek SAĞIR Sinop University 

Assist.Prof.Dr. Ehlinaz TORUN Kocaeli University 

Assist.Prof.Dr. Elif YILMAZ Karamanoğlu Mehmet Bey University 

Assist.Prof.Dr. Emine Ekinci DAĞTEKİN Dicle University 

Assist.Prof.Dr. Erdal KARADENİZ Sakarya University 

Assist.Prof.Dr. Fatih YEŞİLYURT Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Gökhan ŞEN Kastamonu University 

Assist.Prof.Dr. Hakan GÜNDOĞMUŞ Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Hasan AĞIL Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Hevidar ALP Tunceli University 

Assist.Prof.Dr. Murat SARIKAYA Sinop University 

Assist.Prof.Dr. Mustafa Kemal BALKİ Sinop University 

Assist.Prof.Dr. Mustafa Güven GÖK Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Nevin YEŞİLYURT Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Nuran AKYURT Marmara University 

Assist.Prof.Dr. Semra TETİK Celal Bayar University 

Assist.Prof.Dr. Şevket ŞİMŞEK Hakkari University 

Assist.Prof.Dr. Türkay TÜRKOĞLU Muğla Sıtkı Koçman University 

Dr. Altuğ KARABEY Yüzüncü Yıl University 

Dr. Ayhan AYTAÇ Turkish Military Academy 

Dr. Bülent ÖZDEN Marmara University 

Dr. İhsan Seddar KAYNAR Hakkari University 

Dr. Gönül KURT Health Sciences University 

Dr. Margarita PAVLOVA Education University of Hong Kong 

Dr. Mehmet BÜYÜKYILDIZ Yalova University 

Dr. Nihan YILDIZ YILMAZ Karamanoğlu Mehmet Bey University 

Dr. Nurhoca AKBULAEV Azerbaycan Devlet İktisad University 

Dr. Olga POLENOGOVA Institute of Systematics and Ecology of Animals SB RAS 

Dr. Ruhi İNAN University of Jordan 

Dr. Tugay AYAŞAN Eastern Medıterranean Agrıcultural Research Instıtute 

 

  



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

iv 

 

Contents ............................................................................................................. Page Number 

Effect of Waste Tea (Camellia Sinensis) Wood Fibers and MAPE on Some Properties of High 

Density Polyethylene (HDPE) Based Polymer Composites ................................................................. 1 

Medium Term Load Forecasting by using Hybrid Regression-Artificial Neural Network based 

on Genetic Algorithm ......................................................................................................................... 10 

Hakkari İlinde Yetiştirilen Hamdani Koyunlarında Bazı Döl Verim Ve Yaşama Gücü 

Özellikleri ........................................................................................................................................... 17 

Remotely Monitorial Phototherapy Incubator Automation ................................................................ 25 

The Effect of Onion Skin Powder on the Quality of Raw and Cooked Chicken Meat Patties ........... 34 

Unmanned Eco-Friendly Cleaning Tool ............................................................................................. 41 

Simulation of a Hybrid Electric Vehicle with Combined Battery and Flywheel Energy Storage 

System ................................................................................................................................................. 48 

Swot-Ahp Analysis of Autonomous Shipping .................................................................................... 58 

The Effects of Lysophosphatidylethanolamine (LPE) on Color Development and Fruit Quality 

Parameters of ‘Gemlik’ Olive Cultivar ............................................................................................... 70 

A Review of Air Circulation Effect on Performance in Roof or Building Integrated 

Photovoltaic Systems .......................................................................................................................... 82 

The Effect of Oil and Gold Prise and Dollar Exchange rate onAuction Wood Products Sales 

Prices in Turkey .................................................................................................................................. 95 

Welding of Austenitic and Ferritic Stainless Steels by TIG Welding Method With Different 

Additional Fillers, Investigation of Mechanical and Microstructure Properties ............................... 105 

Production of Jute Fiber Reinforced Casein Bio-Composite: The Effect of Water and Heat on 

Mechanical Properties ....................................................................................................................... 109 

Duyusal Kullanıcı Deneyimi ve Anlam Üzerine Bir Çalışma: Çalar Saat ........................................ 117 

Uzun Kuyruk Teoreminin Tasarım Ve Tasarımcı Üzerine Etkisi .................................................... 133 

The Effect of Using Computer Aided Programs on Students in Geotechnical Course ..................... 142 

Removal of Nickel Ions from Aqueous Solution Using Vermiculite ............................................... 147 

The Choice and Significance of Materials, Cutting Tools and Machining Conditions Widely 

Used in CNC Routing Machines in Furniture Industry .................................................................... 152 

Analysis of Continuous Contact Problem of Homogeneous Plate Loaded With Three Rigid 

Blocks By Using Finite Element Method ......................................................................................... 164 

An Overview of The Use of Fungal Oils in Biodiesel Production.................................................... 171 

Mevcut Bir Yapının Perde Konumları Değiştirilerek Deprem Güvenliğinin İncelenmesi ............... 179 

CO2 Emission Forecasting of Turkey using Artificial Neural Networks ......................................... 189 

Effects of Physical Properties of Some Papers on Offset Printing Quality ...................................... 196 

Determination of Differences in Chemical Compositions Between Heartwood and Sapwood of 

Pinus pinea and Robinia pseudoacacia ............................................................................................. 203 

A Concrete Frame System Using IDECAD and SAP2000 Programs And Comparison Of 

Analysis Results ................................................................................................................................ 208 

Determination of Site Characteristics with The Single-Station Microtremor Method at 

Bağlarbaşı District (Gumushane, Turkey) ........................................................................................ 219 

Analysis of Carburizing Depth Effect on the Stress Distribution in the Spur Gear by Using 

Finite Element Method ..................................................................................................................... 225 

6-24 Month Baby With Mothers Knowledge, Belief and Behaviour Which About Weaning ......... 231 

Fever Child Approach of Mother and Fever Investıgatıon of The Phobıa ........................................ 239 

Effect of Turning Parameters on Surface Roughness of SiC Reinforced Aluminum Matrix 

Composite ......................................................................................................................................... 246 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

v 

 

Investigating Urban Open and Green Spaces By Using Some Landscape Metrics in the City of 

Gaziantep, Turkey ............................................................................................................................. 250 

An Investigation of Employees' Knowledge and Behaviors of Occupational Disease ..................... 257 

Experimental Investigation Of Live Bed Scour Around Circular Bridge Piers Under Unsteady 

Flow Conditions ................................................................................................................................ 269 

Physical, Mechanical and Thermal Properties of Alkali Treated Old Newspaper Fiber 

Reinforced High Density Polyethylene Composites ......................................................................... 280 

A Novel Polyvinyl Alcohol – Polyethylene Glycol Composite Membrane Fabrication for CO2 

Separation from Gas Mixture ............................................................................................................ 289 

Comparison of the Effects of Machining Environment in Drilling of CFRP Laminates with 

Diamond Coated WC Drill ............................................................................................................... 295 

Protected Areas and Importance of Artvin ....................................................................................... 303 

Influence of Ohmic Cooking Followed By Infrared Cooking on Microbial Content of Beef 

Muscle ............................................................................................................................................... 310 

Moth Swarm Algorithm for Combined Heat and Power Economic Dispatch .................................. 316 

Proposal for Winter Garden Design in Turkish Urban Residential Landscape ................................ 323 

Local Identity, Cultural Heritage, Tourism and Ecology Reflections: Eco-Museums ..................... 335 

Evaluation of Mixed Pulper Wastes in Composite Production ......................................................... 345 

İstanbul Kenti Endüstriyel Miras Rotası Oluşturulması, Türkiye ..................................................... 356 

Effects of Load Models on Voltage Stability .................................................................................... 364 

Effect of Cold Stress Application on Root, Stem and Ion Distribution in Bean  (Phaseolus 

vulgaris L.) Genotypes ...................................................................................................................... 374 

Farklı Kuşak Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Robotik Cerrahiye İlişkin Bilgi, 

Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi ............................................................................................. 379 

Analysis of Streamflow Trends in the Kızılırmak River Basin ........................................................ 390 

Evaluation of the Factors Affecting the Abrasion Resistance of Men's Shirt ................................... 400 

Konfeksiyon Dikim Hattı Sorunlarının  Kaizen Yaklaşımı ile İyileştirilmesi .................................. 408 

Portakal Kabuklarından Kimyasal Aktivasyonla Aktif Karbon Eldesi Karakterizasyonu ve 

Çinkonun Adsorpsiyonunda Kullanılması ........................................................................................ 416 

Sabit Sıcaklık ve Akım Altında Magneto-Reolojik Damperin Tasarım Optimizasyonu .................. 422 

 

*Presenting Author



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

1 

 

Effect of Waste Tea (Camellia Sinensis) Wood Fibers and MAPE on Some 

Properties of High Density Polyethylene (HDPE) Based Polymer 

Composites 

 

 
           

İlkay ATAR*  

Res. Ass. 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University, 

 Turkey 

 

İbrahim Halil BAŞBOĞA 

Res. Ass. 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University, 

 Turkey 

 

Kadir KARAKUŞ 

Asst. Prof. 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University, 

 Turkey 

 

Fatih MENGELOĞLU 
Prof.  

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University, 

 Turkey 

 
                

 

Abstract 

 

Waste lignocellulosic materials have been used as filler material in thermoplastic polymer composites 

in recent years. In this study, high density polyethylene (HDPE) as matrix, waste tea wood fibers 

(WTW) as filler and maleic anhydride treated polyethylene (MAPE) as coupling agent were used in 

the thermoplastic composites. The chemical components of the tea wood used as fillers were 

determined. Six different composites were produced by injection moldig method; 0-15-30% WTW 

filler ratio, with MAPE and without MAPE. Density, tensile strength, tensile modulus, elongation at 

break, flexural strength, flexural modulus and impact strength of the manufactured samples were 

determined in accordance with ASTM D 792, ASTM D638, ASTM D790 and ASTM D256, 

respectively. Furthermore, morphological (SEM) of samples were examined. As a result, tensile 

strength, tensile modulus, flexural strength and flexural modulus of the produced composites were 

increased with the rise of the WTW amount in the thermoplastic matrix. However, WTW increase in 

the thermoplastic matrix reduced the elongation at break and impact strength of the produced 

composites. Addition of MAPE in thermoplastic matrix improved tensile strength, flexural strength 

and flexural modulus of manufactured composites. The tested all samples provided the requirements 

of ASTM D 6662.  

 

Keywords: Wood- plastic composite, lignocellulosic material, injection molding 
 

                            

 

Yüksek Yoğunluklu Polietilen Bazlı Polimer Kompozitlerin Bazı Özellikleri 

Üzerine Atık Çay Odunu Lifleri ve MAPE’nin Etkisi 
 

 

Özet 

 

Son yıllarda atık lignoselülozik materyaller termoplastik polimer kompozitlerde dolgu maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, termoplastik kompozitlerde matris olarak yüksek yoğunluklu 

polietilen (HDPE), dolgu maddesi olarak atık çay odunu lifleri ve uyumlaştırıcı olarak da maleik 

anhidritle muamele edilmiş polietilen (MAPE) kullanılmıştır. Dolgu maddesi olarak kullanılan çay 

odununun kimyasal bileşenleri belirlenmiştir. Enjeksiyon kalıplama yöntemiyle %0-15-30 oranlarında 

dolgu maddesi, MAPE’li ve MAPE’siz olmak üzere altı faklı kompozit üretilmiştir. Üretilen 

örneklerin yoğunluğu, çekme direnci, çekmede modülü, kopmada uzama, eğilme direnci, eğilme 

modülü ve darbe direnci değerleri sırasıyla ASTM D 792, ASTM D638, ASTM D790 ve ASTM 

D256 standartlarına göre belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin morfolojik (SEM) özellikleri de 

incelenmiştir. Sonuç olarak termoplastik matriste atık çay odunu miktarının artması ile üretilen 

kompozitlerin çekme direnci, çekme modülü, eğilme direnci ve eğilme modülü değerleri artmıştır. 
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Fakat termoplastik matriste atık çay odunu miktarının artması üretilen kompozitlerin kopmada uzama 

ve darbe direnci değerlerini düşürmüştür. Termoplastik matrise MAPE’nin eklenmesi ile üretilen 

kompozitlerin çekme direnci, eğilme direnci ve eğilme modülü değerlerini artmıştır. Test edilen bütün 

örnekler ASTM D 6662’nin şartlarını sağlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Odun-plastik kompozit, lignoselülozik materyal, enjeksiyon kalıplama 

 

INTRODUCTION 
 

Wood-plastic composites (WPC) are materials which consist of thermoplastic polymer as 

matrix, wood flour as lignocellulosic filler and additives. Many investigators study on using as filler 

materials of annual plant wastes as an alternative to wood in recent years. These annual plant wastes 

such as rice husk, wheat straw, hazelnut shell, corn cob, cotton husk, bananas stalk, flax straw, luffa 

fiber, kenaf, corn stalks, bagasse are important filler materials using for manufacturing wood-plastic 

composites (Stark and Rowlands, 2003:167), (Demir et al., 2006:447), (Panthapulakkal and Sain, 

2007:1445), ( Yao et al., 2011:2214), (Mengeloğlu and Karakus, 2008:211), (Liu et al., 2009:6088).   

Tea is one of the most important agricultural products in the Turkey. Tea plantation covers 

about 829.000 decares land and 77.769 decares of this land are pruned by farmers in every year (Tea 

sector report, 2016). As a result, large amount waste tea woods are consisted. These wastes are burned 

or left to the soil by farmers. 

After the tea leaves are processed in the factory, waste tea leaf fibers are occurred. There are 

many studies about the utilization of these waste leaf fibers on particle board, energy fuel production, 

adsorbent, natural fertilizer and obtaining of caffeine (Ors and Kalaycıoğlu, 1991:964), (Cindik, 

1992), (Uzun et al., 2010:176), (Demirbaş, 1999:215), (Ahmaruzzaman and Laxmi, 2010:4614), (Imik 

et al., 2002:51), (Gur and Icen, 2004:17). Çavdar et al. studied on effects of utilization as filler 

material of waste tea leaf fibers in thermoplastic composite. They reported that waste tea leaf fibers 

can be potentially suitable raw materials for manufacturing thermoplastic composite products. 

Although there are several studies on the use of waste tea leaf fibers, on utilization of waste tea 

wood fibers have not been investigated extensively. The aim of this study is to evaluate the effect of 

waste tea wood fibers (WTWF) and MAPE on mechanical, physical and morphological properties of 

high density polyethylene based polymer composites. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Materials 

High density polyethylene (HDPE) as a polymeric matrix, waste tea wood fibers (WTWF) as 

filler and maleic anhydride-grafted polyethylene as a coupling agent were used. HDPE was supplied 

Petkim Petrochemical Company in Turkey. Waste tea woods were provided from the local farmers in 

Rize/Turkey. These were granulated into fiber form using a Wiley mill. Then, fibers screened and 

retained on 60 mesh-size screen, were used for manufacturing composite. 

 

Chemical Analysis of Waste Tea Wood Fiber 

Samples for chemical analysis of WTWF were prepared according to TAPPI Standard Method 

T 257-os-76. Alcohol-benzene solubility, hollocellulose, alpha cellulose, cellulose, and lignin amount 

of WTWF were determined in accordance with TAPPI T 204 cm – 97, Wise’s chloride method18
 , 

TAPPI T 203 cm – 71, TAPPI T 203 cm – 99, TAPPI T 222 cm -O2, respectively. 

 

Composite Manufacturing 

The composition of WTWF filled thermoplastic composites is shown in Table 1. Six different 

composites were manufactured. Composites were produced using injection molding methods. 

WTWFs, HDPE and MAPE or no MAPE were mixed with high-speed mixer (Teknomatik, Turkey), 

speed range 5–1000 rpm, for 5 min. The compounding was accomplished using a laboratory scale 

single screw extruder (Teknomatik, Turkey) to produce homogenous composite pellets. The extruder 

screw speed was set to 40 rpm and the temperature was set to 170 C, 175 C, 180 C, 185 C, and 

190 C for five heating zones. Pellets were cooled in water and granulated. Granulated pellets were 
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dried at 105 C for 24 h. These pellets then were injection moulded with 102 kg/cm²injection pressure 

and 80 mm/s injection speed to produce the test samples. The temperature used for manufacturing of 

samples using an HDX-88 injection moulding machine was 180-200 C from feed zone to die zone. 

After producing, all tests samples were conditioned in a climatic room with the temperature of 20 C 

and the relative humidity of 65%. Density, tensile, flexural and impact strength values of all samples 

were determined according to ASTM D 792 ASTM D 638 (5.0 mm/min), ASTM D 790 (2.0 mm/min) 

and ASTM D 256, respectively.  

 

Table 1: The composition of WTWF filled thermoplastic composites 

Specimen ID Usage HDPE rate 

(%) 

Waste Tea Wood 

Fiber Loading (%) 

Usage MAPE rate (%) 

WTWF1 HDPE 100 0 0 

WTWF2 HDPE 97 0 3 

WTWF3 HDPE 85 15 0 

WTWF4 HDPE 82 15 3 

WTWF5 HDPE 70 30 0 

WTWF6 HDPE 67 30 3 

 

Scanning electron microscopy (ZEISS EVO LS 10) was used to determine morphologic 

property of produced samples. The samples were first dipped into liquid nitrogen and snapped to half 

to prepare the fractured surfaces. The fracture surface of samples was prepared by sputtering with 

gold. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The results of chemical analysis of WTWFs are presented in Table 2. Tea (Camellia Sinensis) 

is a perennial in bush form. Chemical components of tea wood are similar to that of hardwood trees. 

 

Table 2: Chemical composition of waste tea wood fiber 

Chemical Composition % 

Hollocellulose 77,09 

Cellulose 47,18 

Alpha cellulose 53,55 

Lignin 28,94 

Alcohol benzene solubility 0,89 

 

Table 3: Density values of sample groups 

Specimen ID Density value (g/cm³) 

WTWF1 0,952 

WTWF2 0,946 

WTWF3 0,979 

WTWF4 0,994 

WTWF5 0,981 

WTWF6 1,001 

 

Table 3 show density values of manufactured samples. Statistical analysis showed that both 

WTWF loading and addition of MAPE had a significant effect on density values. Interaction 

graph of density values was presented in Figure 1. The density values of samples were increased with 

the rising of WTWF loading and addition of MAPE in the matrix. There was also an interaction 

between fiber loading and addition of MAPE. 
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1. Figure 1: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on density value 

 

Mechanical properties of samples are shown in Table 4. Tensile properties include tensile 

strength, tensile modulus, and elongation at break.  

 

Table 4: Mechanical properties of waste tea wood fiber filled composites 

Specimen 

ID 

Tensile 

strength 

(MPa) 

Tensile 

modulus 

(MPa) 

Elongation 

at break 

(%) 

Flexural 

strength 

(MPa) 

Flexural 

modulus 

(MPa) 

Impact 

strength 

(kj/m²) 

WTWF1 22,05 347,35 450 25,92 803,882 5,27 

WTWF2 21,94 333,83 450 25,59 864,56 4,56 

WTWF3 22,63 601,81 9,83 33,03 1266,12 4,84 

WTWF4 25,95 628,41 8,23 36,17 1314,41 4,32 

WTWF5 23,66 869,77 4,52 42,45 2239,76 3,78 

WTWF6 28,04 906,54 4,94 48,97 2337,65 3,88 

 

Figure 2 shows the interaction graph of tensile strength. Statistical analysis showed that 

increasing of WTWF loading and addition of MAPE had a significant effect on tensile strength 

(P<0.0001). There was also an interaction between fiber loading and addition of MAPE (P<0.0001). 

The tensile strength values of samples were increased with the rising of WTWF loading and addition 

of MAPE in the matrix. 

Design-Expert® Software
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2. Figure 2: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on tensile strength 

 

The amount of WTWF loading in the matrix had a significant effect on tensile modulus 

(P<0.0001). However, addition of MAPE had not a significant effect on tensile modulus. Interaction 

graph of tensile modulus was presented in Figure 3. The tensile modulus values of samples were 

increased with the rising of WTWF loading in the polymer matrix. This is because wood or 

lignocellulosic materials have higher modulus than thermoplastic polymer matrix (Klyyosov, 2007), 

(Mengeloglu and Kabakci, 2008:107). 

 

 
3. Figure 3: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on tensile modulus 

 

Figure 4 shows the interaction graph of elongation at break. Based on the statistical analysis, 

both amount of WTWF loading and addition of MAPE had a significant effect on elongation at break 

values. The elongation at break values of samples were decreased with the rising of WTWF loading in 

the polymer matrix. This is because manufactured composites became stiffer with rising of WTWF 

loading and addition of MAPE. 
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4. Figure 4: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on elongation at break 

 

Flexural properties include flexural strength and flexural modulus. The interaction graph of 

flexural strength was shown in Figure 5. Statistical analysis showed that both WTWF loading and 

addition of MAPE had a significant effect on flexural strength (P<0.0001). The flexural strength 

values of samples were increased with the rising of WTWF loading and addition of MAPE in the 

matrix. There was also an interaction between WTWF loading and addition of MAPE 

(P<0.0001). 

 

 
5. Figure 5: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on flexural strength 

 
Figure 6 shows the interaction graph of flexural modulus. Similar to flexural strength, both 

amount of WTWF loading and addition of MAPE had a significant effect on flexural modulus 

(P<0.0001). The flexural modulus values of samples were increased with the rising of WTWF loading 

and addition of MAPE in the polymer matrix. The reason of flexural modulus increases is 

because natural fibers have higher modulus than polymer matrix (Chaharmahali et al., 2010:310). 
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6. Figure 6: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on flexural modulus 

 

According to ASTM D 6662 (2001) standard requires the minimum flexural strength of 6.9MPa 

and flexural modulus of 340MPa for polyolefin based plastic lumber decking boards. In this study, 

flexural strength and flexural modulus values of WTWF filled thermoplastic composites were over the 

requirement by the standard. 
The interaction graph of impact strength was shown in Figure 7. Statistical analysis showed that 

WTWF loading and addition of MAPE had a significant effect on impact strength. The impact 

strength values of samples were decreased with the rising of WTWF loading and addition of MAPE in 

the polymer matrix. The reason of impact strength decreases is due to increase of brittleness of 

composite with the fiber increases in polymer-matrix (Mengeloglu and Karakus, 2008:211), (Li and 

Matuana, 2003:551), (Mengeloglu et al., 2000:153). 

 

 
7. Figure 7: Interaction graph of WTWF loading and addition of MAPE on impact strength 

 

Figures 8a-8f show the SEM micrographs of fractured surface of the manufactured composites. 

There is no significant difference between figures 8a and 8b. While a few WTWF particles and holes 

on fractured surface of 15 wt% WTWF filled samples (Figure 8c) occurred, WTWF particles and 

holes on fractured surface of 30 wt% WTWF filled samples (Figure 8e) increased. This result was due 

to the poor adhesion between not compatible WTWFs (hydrophilic) and HDPE matrix (hydrophobic). 

However, addition of MAPE in matrix (Figure 8d and 8f) decreased this WTWF particles and holes 

on the fractured surface.  
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(a)      (b) 

                                                                                  

                                    
 

(c)                                                                                         (d) 

 

                        
 

                                    (e)                                                                                         (f) 

 

Figure 8: SEM Micrographs of : (a) HDPE, (b) HDPE + %3 MAPE, (c) HDPE + %15 WTWF, (d) 

HDPE + %15 WTWF + %3 MAPE, (e) HDPE + %30 WTWF, (f) HDPE + %30 WTWF + %3 

MAPE. 

 

CONCLUSION 

 

In this study, evaluation of WTWFs as filler material for thermoplastic composites as an 

alternative to wood was investigated. Furthermore, effect of MAPE on properties of composites was 

determined. In the results of this study, density, tensile strength, tensile modulus, flexural strength and 

flexural modulus values of the composites increased by the rising of WTWFs loading and addition of 

MAPE in the thermoplastic matrix. However elongation at break and impact strength values of the 

manufactured composites decreased by the rising of WTWFs loading in the polymer matrix. WTWF 

particles and holes on the fractured surface of the samples were increased by the rising of WTWFs 

loading in the matrix. This WTWF particles and holes on the fractured surface of the samples were 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

9 

 

seen less by addition of MAPE in matrix. It appears that WTWFs can be potentially suitable raw 

materials for manufacturing thermoplastic composite products. 
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Abstract 

 

Nowadays, the increasing population and developments in technology have become obligatory the 

load forecasting in energy market. Load forecasting is an indispensable part of the power system 

planning. Artificial intelligence approaches as well as traditional approaches are used in load 

forecasting studies. In this study, medium term load forecasting for Sinop city is proposed with hybrid 

regression-artificial neural network based on genetic algorithm method. The obtained results from the 

regression analysis, the artificial neural network and the hybrid regression-artificial neural network 

based on genetic algorithm methods are compared to the real load data for Sinop city. In this way, the 

best approach is investigated for medium term load forecasting. 

 

Keywords: Artificial neural network, genetic algorithm, medium term, load forecasting 
       

                                   

 

 

 

Genetik Algoritma Tabanlı Hibrit Regresyon-Yapay Sinir Ağı Kullanarak 

Orta Dönem Yük Tahmini 
 

 

Özet 

 

Günümüzde, artan nüfus popülasyonu ve teknolojideki gelişmeler enerji piyasasında yük tahminin 

yapılmasını gerekli hale getirmiştir. Yük tahmini güç sistemlerinin planlanmasının vazgeçilmez bir 

parçası olup, tahmin çalışmalarında geleneksel yaklaşımların yanı sıra yapay zekaya dayalı 

yaklaşımlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada Sinop ili için orta dönem yük tahmini gerçek veriler 

kullanarak genetik algoritma tabanlı hibrit regresyon-yapay sinir ağı modeli ile gerçekleştirilmiştir. 

Regresyon analizi, yapay sinir ağları ve genetik algoritma tabanlı hibrit regresyon-yapay sinir ağı 

modelinden elde edilen sonuçlar Sinop ili için gerçek veriler ile karşılaştırılarak, orta dönem yük 

tahmini için en iyi sonucu veren yaklaşım araştırılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, genetik algoritma, orta dönem, yük tahmini 
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GİRİŞ  

 

Bilindiği gibi, elektrik enerjisi üretimi tüm ülkeler için önem arz eden bir konu olup, enerji 

üretimi ve tüketimi verileri ülkenin refah seviyesini gösteren etkenlerden biri olarak ifade edilebilir. 

Teknolojideki ve sosyal hayattaki gelişimlerle birlikte, bu sürece paralel olarak elektrik enerjisine 

duyulan ihtiyaçta her geçen gün giderek artmaktadır. Artan enerji talebine yönelik üretilen elektrik 

enerjisinin yeterli, güvenilir ve maliyetinin düşük olması ancak iyi bir planlama ile mümkündür. Güç 

sistemlerinde talep tahmini, önemi giderek artan elektrik enerjisinin, üretim, iletim, dağıtım 

aşamalarında, sistemin planlama ve işletiminde kritik bir konu haline gelmiştir. Enerji sisteminin 

planlamasının ilk ve en önemli adımlarından biri yük tahminidir.  Bunun için yük tahmini çalışmaları 

yapılmış ve güncel veriler alındıkça bu süreç yenilenerek devam etmiştir. Yük talep tahmini, 

geçmişteki verilerden faydalanarak gelecek zamanlardaki talep durumun tahmin edilmesi işlemidir. 

Kısa, orta ve uzun dönemler için yük tahminleri yapılmaktadır (Alcan vd., 2016). Kısa vadeli 

tahminler birkaç saatten birkaç haftaya, Orta dönem tahminler birkaç haftadan birkaç aya, hatta birkaç 

yıla kadar yapılan çalışmaları içine alır. Uzun vadeli tahminlerin beş ila yirmi beş yıl için geçerli ve 

sağlıklı öngörü sağlaması için yapılan çalışmaları kapsarlar (Gültekin, 2009). Literatür çalışmaları 

incelendiğinde, ulusal ve uluslararası birçok çalışmada sistem planlanmasında kısa, orta ve uzun 

dönemler için yük tahmini çalışmaları vardır. Tahmin çalışmalarında geleneksel yaklaşımlardan 

zaman serisi (Himanshu ve Lester, 2008), gri tahmini (Akay ve Atak 2007), regresyon (Karaca ve 

Karacan 2016) kullanmışlardır. Bu yaklaşımlara ek olarak yapay zekâya dayalı yaklaşımlarda 

kullanılmaktadır. YSA ile (Es vd. 2014, Aslan vd. 2006, Yalcinoz ve Eminoğlu, 2005), () sırasıyla 

Türkiye için net enerji, Kütahya ili için puant yük, Niğde ili için günlük ve aylık elektrik tüketiminin 

tahmini son çalışmada ise farklı modeller için orta vadeli enerji tüketimi yük tahmini çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak son dönemlerde yapılan çalışmalarda (Hocaoğlu, vd. 2015),( 

Badran ve Abouelatta 2011), (Samuel vd., 2017)( Üney ve Çetinkaya  2016)  Hibrid (Regresyon-

YSA) yöntemi ile elektrik enerjisi talep tahminleri çalışmasını farklı yerler ve bölgeler için 

yapmışlardır. Ayrıca diğer bir elektrik enerjisi tahmini çalışmalarından (Eke 2011) de Diferansiyel 

evrim algoritması destekli YSA modeli ile, (Islam vd. 2014 ) çalışmalarında ise YSA mimarisinin 

optimizasyonu için genetik algoritma (GA) uygulamışlardır. (Qin vd. 2016) yaptıkları çalışmalarında, 

karınca koloni algoritmasına dayanan optimize edilmiş bir Gri tahmin (GM 1,1) modeli 

oluşturmuştur. (Islam vd. 2014) çalışmalarında, YSA ve GA temelli elektrik yükü tahmini 

doğruluğunu artırmak için her iki tekniğin faydalarını da içeren bir hibrit tahmini modeli 

geliştirmişlerdir. 

Bu çalışmada Sinop ili için orta dönem yük tahmini, gerçek veriler kullanarak genetik algoritma 

tabanlı hibrit regresyon-yapay sinir ağı (GA-YSA-REG) modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu ağın 

eğitiminde esas olarak 2010-2016 yıllarına ait elektrik enerjisi tüketim verileri kullanılmış olup ayrıca 

mevsimsel değişimler, zaman faktörü ve nüfusun etkileri de göz önüne alınmıştır. Önerilen yaklaşımla 

eğitilecek ağ için kullanılacak veri seti 80 adet örneklemeden oluşmaktadır. Bu veri setinin 80%’ini 

önerilen yaklaşım ile eğitme işleminde, 20%’sini ise eğitme işlemi tamamlandıktan sonra test verisi 

olarak kullanılmıştır. Önerilen genetik algoritma tabanlı hibrit regresyon-yapay sinir ağı modelinden 

elde edilen sonuçlar test verilerinin sonuçları ile karşılaştırılarak, orta dönem yük tahmini için en iyi 

sonucu veren yaklaşım araştırılmıştır.   

 

YAPAY SİNİR AĞLARI 

 

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin fizyolojisinden esinlenerek geliştirilmiş bilgisayar 

programları olarak ifade edilmektedir. YSA, birbirine bağlı çok sayıda işlem elemanlarından oluşmuş, 

genellikle paralel işleyen yapılar olarak adlandırılırken, genellikle modelleme, sınıflama ve tahmin 

işlerinde kullanılmaktadır. YSA, birbirleriyle bağlantılı çok sayıda düğümlerden (sinirlerden) 

oluşmasının yanı sıra insan beyninin öğrenme, hatırlama ve genelleme yeteneklerine de sahiptirler. 

Ayrıca YSA’lar her biri ağırlık bağlantıları ile birbirine bağlı çok sayıda yapay sinir hücresine sahip 

olması insan beyninin modellenmesi amaçlanır. Şekil 1’de yapay sinir ağı hücresi gösterilmektedir 

(Duman, 2015) (Güvenç, 2005).  
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Şekil 1: Yapay sinir ağı hücresi 

 

Şekil 1’den de görüldüğü gibi yapay sinir hücresi girişler, ağırlıklar, toplama, etkinlik işlevleri 

ve çıkış kısmından oluşmaktadır. Girişler önceki sinirlerden veya dış dünyadan alınan bilgiyi sinire 

getirirken, ağırlıklar yapay sinir tarafından alınan girişlerin yapay sinir üzerindeki etkisini belirleyen 

uygun katsayılar olarak tanımlanmaktadır. Toplama işlevi vi, sinirdeki her bir girişin kendisine ait 

ağırlıklar ile çarpımının toplamları ile eşik θj değerinin toplanarak etkinlik işlevine gönderildiği kısım 

olarak ifade edilmektedir. Toplama işlevinin sonucu etkinlik işlevinden geçirilerek çıkışa iletilmekte 

olup, çıkış etkinlik işlevi sonucunda bilginin dış dünyaya ya da kendinden sonra gelen bir sinire giriş 

olarak gönderildiği yer olarak ifade edilmektedir. Yapay sinir ağı modelinde gizli katmanlardaki ve 

çıkış sinirlerindeki etkinlik fonksiyonu olarak Denklem 1’de gösterilen tanjant hiperbolik fonksiyonu 

kullanılır. 
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(1) 

GENETİK ALGORİTMA 

 

Genetik algoritma (GA) yapay zekânın bir kolu olan Darwin’in evrim teorisinden esinlenerek 

oluşturulmuştur. Var olan bir problemin genetik algoritma yardımıyla çözümünde, problemi sanal 

olarak evrimden geçirilerek yapılmaktadır. GA temelleri J. Holland tarafından atılmıştır (Holland, 

1975). Doğal evrim teorisinde, doğada bulunan canlılardan bulundukları yerlere uyum sağlayamayan 

güçsüz üyeler ölürler. Bulundukları yerlere uyum sağlayan üyeler ise hayatta kalırlar. Her yeni nesil 

bir önceki neslin en iyi özelliklerini alır ve zamanla çevre şartlarında meydana gelebilecek 

değişikliklere uyum sağlayacak şekilde değişirler ve gelişirler. Bu sürecin sonunda en son nesil, 

geçmişteki nesillere göre bulundukları çevreye en iyi uyumu sağlayan nesil olurlar (Goldberg ve 

Holland, 1988). GA’nın çalışma esasları da, ilk olarak problemin çözüm kümesinden bir üye 

topluluğu oluşturulur. Topluluktaki üyeler doğadaki üremeye benzer işlemlere tutularak ve bu 

üyelerden yeni bir nesil üretilir. Her oluşan nesilden en kötü üyeler gruptan atılır ve en iyi üyeler 

yaşamaya ve üremeye devam ederler. Bu şekilde süreçlerin tekrarı ile her nesille problem için en iyi 

çözümüne yaklaşılmaya çalışılır. Bunun sonunda ulaşılan en son nesildeki en iyi grup üyesi çözüm 

olarak kabul edilir. Bu üye için en ideal, kesin çözüm olmayabilir ancak problem için ideale en yakın 

çözümdür denilebilir. GA’da her biri algoritmanın performansını önemli derecede etkileyen kodlama, 

seçim, çaprazlama ve mutasyon işlemleri vardır. 

 

Kodlama 

Problemde bulunan değişkenlerin GA da kullanılabilecek şekilde modellenmesi olarak 

tanımlanır. Değişkenlerin modellenmesiyle kromozomlar oluşur. Kodlama çeşitleri ikili (binary), 

permütasyon, gerçek ve ağaç kodlama olarak sıralayabiliriz. 
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Seçim 

Seçim operatörü, mevcut popülasyondaki bireyle içerisinden en iyinin seçilmesi ve bir sonraki 

iterasyondaki oluşacak popülasyonda kullanılması olarak ifade edilir. Seçim operatörleri rulet çarkı, 

turnuva ve sıralı seçim olarak söylenebilir. 

Çaprazlama 

Çaprazlama operatörü, yeni neslin üremesi için seçilen kromozomların ikişerli olarak 

eşleştirilmesi ve gerçek dünyada çiftleşme işleminin GA’daki karşılığı olarak ifade edilmesidir. 

Çaprazlama operatörleri tek noktalı, çift noktalı, çok noktalı, düzgün, ayrık, ara, doğrusal ve aritmetik 

çaprazlama olarak sıralayabiliriz. 

Mutasyon 

Mutasyon operatöründe ise, GA’nın başarısını arttırabilmek için çaprazlama operatörü gibi 

doğada bulunan genetik mutasyon olayını benzetiminin yapıldığı yer olarak tanımlanır. Ayrıca, yeni 

oluşan kromozomların bazı genlerinde meydana gelen rasgele değişimler olarak da ifade edilir. 

 

BENZETİM ÇALIŞMALARI 

 

Bu çalışmada, Sinop İli’nin orta dönem yük tahmininin yapabilmesi için yapay sinir ağları 

(YSA) ve genetik algoritma tabanlı hibrit regresyon-yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. Hem klasik 

YSA hem de önerilen modelde ağ yapıları Şekil 2’deki gibi 9×15×15×1 olarak modellenmiştir. Bu ağ 

yapısı modelinde 9 giriş, 1 çıkış, iki gizli katman ve bu katmanlar 15 sinirden oluşmaktadır.  

Gizli Katmanlar (15×2) 

Çıkış Katmanı 

Giriş Katmanı 

x1

x2

x8

x9

A

wab B C

D

wbc wcd

θd θc θb 

y

 

Şekil 2: Amaçlanan yapay sinir ağı modeli 

Yük tahminin yapılabilmesi için 2010-2016 yıllarında 80 adet örnek veri seti içerisinden alınan 

rasgele veri seti örneği Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu verilerden ay, verinin ait olduğu yıl, sıcaklık 

değerleri, rüzgâr hızı, toplam serbest tüketiciler, otobüs taşıtı ile şehre gelenler, endeks okuması 

yapılan abone sayısı, endeks okuma oranları ve çoklu regresyon analizinden elde edilen bir önceki 

veri setine ait elde edilmiş tahmin verisi önerilen modelde giriş verisi olarak kullanılmıştır. Çıkış 

verisi olarak ise, talep edilen toplam enerji değerleri kullanılmıştır. Hem klasik YSA’nın eğitimi için 

hem de önerilen modelin eğitimi için 80 adet örnek veri setinden 64 adedi eğitim amaçlı, 16 adet ise 

test amaçlı kullanılmıştır. Bu çalışmada, genetik algoritma ile eğitilen hibrit regresyon-yapay sinir ağı 

modeli Şekil 3’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Sinop İli için 2010-2016 yılları arasından alınan rasgele veri seti örneği 

Ay Yıl 
Sıcaklık 

(oC) 

Rüzgar hızı 

(km/h) 

Serbest 

Tüketici 

Sayısı 

Otobüs Taşıtı 

ile Gelenler 

Endeks Okuması 

Yapılan Abone 

Sayısı 

Endeks 

Okuma 

Oranları 

Toplam 

Enerji 

(KWh) 

4.00 2010.00 11 10 199 200 80.979 86.31 10461610 

9.00 2010.00 22 7 213 350 77.952 89.42 11180630 

7.00 2011.00 23 9 355 460 76.807 76.95 12472050 

12.00 2011.00 10 8 409 280 75.259 81.7 12079840 

10.00 2012.00 20 8 438 360 95.59 76.7 13587650 

3.00 2013.00 9 12 482 400 94.108 97.89 11082790 

11.00 2014.00 12 13 1064 389 99.527 89 14400630 

4.00 2015.00 10 12 1277 400 101.097 89.09 10366990 

9.00 2015.00 23 9 1813 450 103.985 91.09 14569040 

2.00 2016.00 10 10 2167 365 102.235 91.18 13552500 

ÇOKLU 

REGRESYON

x8 (...t,t-1)

x1 (...t,t-1) x1

x2 (t)

y (t-1) tahmin

YSA

GENETİK ALGORİTMA

wab wbc wcd θb θc θd

-
yd (t) tahmin

+
 yg (t) gerçek

UYGUNLUK FONKSİYONU

e (t) hata

x9 (t)

 

Şekil 3: Önerilen genetik tabanlı hibrit regresyon-yapay sinir ağı modeli 

Bu modelde eğitim amaçlı kullanılan veri setinin bir önceki örneği çoklu regresyon yöntemine 

giriş olarak alınmakta ve o örneğe ait çıkış YSA’nın girişi olarak sisteme verilmektedir. GA ise 

belirlenen durdurma kriterine göre minimum uygunluk fonksiyonundaki YSA’nın ağırlık ve eşik 

katsayılarını bulmaktadır. Denklem 2’de GA’da kullanılan uygunluk fonksiyonu gösterilmiştir.  

   

     tytyte

TttetE

dg 

 ,...,1
2

1 2

                                                                                                                      

(2) 

T toplam örnekleme adedi, t şuanki örnekleme, e hata ve E ise enerji fonksiyonunu 

göstermektedir. Şekil 3’de gösterilen modelin eğitim veri seti ile eğitme işlemi gerçekleştirildikten 

sonra, YSA’nın test verilerini tahmin etme işleminde GA tarafından belirlenen ağırlık ve eşik 

katsayıları kullanılmaktadır. Önerilen yaklaşım ve YSA tarafından tahmin edilen test verilerine ait 

grafikler Şekil 4’te gösterilmektedir. Hem önerilen GA-YSA-REG yöntemi hem de geleneksek 
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YSA’nın eğitim veri seti ve test veri setindeki tahmin etme başarımının değerlendirilmesi için 

istatiksel analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

 

(a) 
 

(b) 

Şekil 4: Test verisi sonuçları (a) YSA (b) önerilen GA-REG-YSA modeli 

Tablo 2: GA-YSA-REG ve YSA modelinin istatistiksel sonuçları 
GA-YSA-REG YSA 

Eğitim Verisi Test Verisi Eğitim Verisi Test Verisi 

RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 RMSE R2 

0.0101 0.9998 0.0043 0.99997096 0.0284 0.9986 0.0118 0.99978101 

İstatiksel analizde kullanılan ortalama karesel hataların toplamının karekökü (RMSE) ve 

belirleme katsayısı (R2) Denklem 3 ve 4’e göre hesaplanmaktadır (Kara vd., 2016) (Çay vd., 2013). 

     

T
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(4) 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Sinop ili için orta dönem yük tahmini uygulaması, genetik algoritma tabanlı 

hibrit regresyon-yapay sinir ağı (GA-YSA-REG) modeli ve yapay sinir ağları (YSA) yöntemleri ile 

yapılmıştır. Eğitim veri setinde öğrenme işleminin yapılabilmesi için YSA modeli geri yayılımlı 

olarak kullanılmıştır. GA-YSA-REG modelinde ise öğrenmeyi etkileyen ağırlıklar ve eşik katsayıları 

GA kullanılarak en uygun değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Enerji talebini etkileyen 

faktörlerden 9 farklı veri YSA’nın giriş verisi olarak kullanılmıştır. Bu giriş verisinden bir tanesi 

çoklu regresyon yönteminden tahmin edilen veri olarak kullanılmıştır. Eğitme işlemi bittikten sonra 
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örnek veri setinden rasgele seçilen test veri setinde önerilen model ve YSA’nın tahmin sonuçları elde 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre algoritmaların performanslarını değerlendirmek için istatistiksel 

analiz yapılmış olup, bu istatistiksel analiz sonuçları göre önerilen GA-YSA-REG modelinin, YSA 

modelinden daha iyi tahmin sonuçlarına sahip olduğunu göstermektedir. Böylece, farklı problemlerin 

veri setini tahmin etme işleminde önerilen yaklaşım alternatif bir yöntem olarak önerilmektedir.  
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Özet 

Bu çalışma, Hakkari ili Çukurca ilçesi Çığlı bölgesinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Hamdani 

koyunlarının bazı döl verim ve yaşama gücü özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Aralık 

2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında (1. dönem) doğum yapan Hamdani koyunlarının döl verim 

özelliklerinden kısırlık oranı, kuzulama oranı, ikizlik oranı, koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısı 

(KAKBDKS), doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı (DKBDKS) ve gebelik üretkenliği değerleri 

sırasıyla % 8, % 92, % 13.05, 1.04, 1.13 ve 422.37 kg olarak bulunmuştur. Bu dönemde kuzularda 

yaşama gücü değerleri doğumda, doğum- sütten kesim (90. gün) ve doğum - 180. günler için sırasıyla 

% 98.5, % 94.6 ve % 93.9 olarak bulunmuştur. Ağustos-Ekim 2013 tarihleri arasında (2. dönem) 

doğum yapan Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre doğurmayan koyun oranı, 

kuzulama oranı ve ikizlik oranı, KAKBDKS, DKBDKS ve gebelik üretkenliği % 17.12, % 82.89 ve 

% 8.24 0.89, 1.08 ve 350.31 kg olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Hamdani koyunlarının bazı 

döl verim ve yaşama gücü özelliklerinin diğer yerli koyun ırklarımız üzerinde yapılan çalışmalarda 

saptanan özelliklerle karşılaştırılabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Hamdani koyunu Döl verimi, Yaşama gücü 

Some Reproductive and Survival Rate Traits of Hamdani Ewes in Hakkari 

Summary 

This research has been carried out to determine the some reproductive and survival rate traits under 

extensive conditions of Hamdani ewes in Çığlı village of Çukurca district in Hakkari. The rate of 

reproductive traits Hamdani sheep who gave birth between December 2012 - February 2013 (first 

period) such as sterlity, fertility, twining, fecundity, litter size and gestation productivity were found 

to be 8 %, 92 %, 13.05 %, 1.04, 1.13 and 422.37 kg, respectively. The survival rate for lambs in this 

period were found to be 98.5 %, 94.6 % and 93.9 % for from birth, from birth to 90th (weaning age) 

and from birth to 180th days of age, respectively. The rate of reproductive traits Hamdani sheep who 

gave birth between  August - October 2013 (second period) such as not be breed sheep rate, fertility, 

twining, fecundity, litter size and gestation productivity were found to be 12.17 %, 82.9 %, 24.8 %, 

0.89, 1.08 and 350.31 kg, respectively. The results indicated that some reproductive and survival rate 

traits of Hamdani ewes were concluded to be comparable determined by the characteristics of the 

study on other domestic ewes breeds. 

 

Keywords: Hamdani ewes, Reproductive, Survival rate 
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GİRİŞ  

Türkiye koyun populasyonu bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Son 

istatistiki verilere göre Türkiye koyun varlığının 29.284.247 baş olduğu görülmektedir [1]. 

Diğer hayvansal üretim dallarında olduğu gibi koyun yetiştiriciliğinde de en önemli verimi 

döllenme fonksiyonu kapsar. Bu nedenle koyun yetiştiriciliğinde ilk amacın olağan fizyolojik sınırlar 

içinde kuzu elde etmek olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır [2].  

Koyun yetiştiriciliğinde döl verimi, diğer verimlerin dönemsel olarak yenilenmesinde temel 

ve belirleyici bir verimdir. Bu yüzden döl verimine ilişkin sorunların üzerine gidilmesi ve temel 

nedenlerinin anlaşılması yetiştirme programlarının önemli hedefleri arasında görülmektedir [3]. Döl 

veriminin belirlenmesinde gebelik oranı, doğum oranı (kuzulama oranı), doğumda kuzu sayısı, sütten 

kesimde kuzu sayısı gibi çeşitli kriterler kullanılır. Koyunculukta döl veriminin yüksek olması istenir. 

Bunun için de döl verimini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerin bilinmesi ve uygun önlemlerin 

alınması gerekir. Koyun verimliliği, koyun işletmelerinde toplam karlılık değerlendirilmesi için en 

önemli kriterdir [4]. Günümüzde koyunculuktan elde edilen gelirin % 90’ı et üretiminden elde 

edilmektedir. Et üretimini artırmanın en etkin yolu ise koyun başına kuzu veriminin artırılmasıdır. Bu 

amaçla ek yemleme (flushing), bir yılda iki veya iki yılda üç kuzulatma, hormon kullanımı veya ikiz 

doğum kabiliyeti yüksek olan ırklardan yararlanma yoluna gidilmektedir. Özellikle eksogen hormon 

kullanma yöntemleri ve bunların kombinasyonları döl verimini artırmadaki seçeneklerden biridir. 

Eksogen hormonlar kullanılarak kızgınlıklar başarılı bir şekilde toplulaştırılabilmektedir. Ayrıca et 

üretimini artırmanın bir diğer yolu da ikiz doğum kabiliyeti yüksek olan ırklardan yararlanma 

yollarına başvurmaktır [5, 6, 7, 8]. 

Koyunlar genelde mevsimsel poliöstriktirler. Bu nedenle kızgınlık, çiftleşme, gebelik ve 

doğum olayları yılın belli mevsimlerinde görülür. Ancak üreme aktivitesinin mevsimsel özelliği 

ırkların kökenine ve yetiştirildikleri bölgenin coğrafi konumuna göre geniş bir variyasyon 

göstermektedir. Mevsime bağlı kızgınlık gösteren ırklar arasında yılın daha geniş bir kısmında östrus 

gösteren fertler olduğu gibi mevsime bağlı olmayan ve yılboyu kızgınlık gösteren (asezonal östrus) 

ırklar da vardır. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bazı koyun ırkları yıl boyunca östrus 

gösterebilmektedirler [9]. Ilıman bölgelerdeki bazı koyun ırkları mevsime bağlı olmaksızın kızgınlık 

gösterme yeteneğine sahip olmakla birlikte, bu sistem koyunlarda farklı şekillerde kızgınlık 

oluşturmayı ve toplulaştırmayı zorunlu kılmakta ve hayvanın fizyolojisini aşırı zorlamaktadır. Bu 

nedenle çok pratik bir uygulama değildir ve genellikle sınırlı başarıya sahiptir [10]. 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Hakkari, Van, Siirt, Şırnak, Batman, 

Bitlis gibi illerde yetiştirilen Hamdani koyunu bölge koyun yetiştiricileri tarafından sevilen ve aranan 

bir koyundur. Bu nedenle pazarda diğer koyun ırklarına göre % 10-20 daha fazla fiyatla satılmalarına 

rağmen tercih edilmektedir [11].  

Çiftleşme mevsimi uzun süren Hamdani koyunları coğrafik olarak İran, Irak’ın kuzeyi ve 

Türkiye’nin Güney Doğusunun da içerisine alan geniş bir alanda yetiştirilmektedirler. Hamdani 

koyunlarının Irak kökenli olduğunu ve “Karadi” koyunlarının tercih edilen yerli tiplerinden olduğunu 

bildirilmiştir [12]. Yine çeşitli araştırıcılar Hamdani koyunlarının Karadi koyun ırkının önemli bir tipi 

olduğunu, yerli koyun ırkları içinde Irak’ta İvesi ve Ne'oimi koyun ırklarından sonra her yaşta bütün 

Irak ırklarının büyük bir populasyonu olduğunu, Hamdani koyunların nispeten daha hızlı olgunluğa 

erişen, iyi kaliteli et, yüksek süt verimi ve kilim özelliğinde olan kaliteli yapağı verimine sahip, çok 

tercih edilen yerel agro-ekolojik koşullara iyi derecede adepte olmuş ve büyük vücut hatlarına sahip 

ırk olarak bildirmişlerdir [13,14,15,16,17]. Hamdani koyunları yüksek bacaklıdır ve boyun kısmının 

tamamı yapağılıdır. Genelde koyun ve koçlar boynuzsuzdur. Hamdani koyunlarında kuyruk üç parçalı 

olup, ortadaki parça daha uzundur. Fakat kuyruk yağ oranı Akkaraman koyunlarından daha azdır 

kulaklarının oldukça uzun olması bu ırkın en belirgin özelliğidir Bölgede yetiştirilen diğer yerli ırk ve 

varyetelerden bu özelliği ile kolayca ayırt edilebilmektedirler [18,19]. 

Materyal ve Metot 
Çalışmanın hayvan materyalini Hakkari ili Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyünde yetiştirilen 

125 baş Hamdani koyunu oluşturmuştur.  

Çalışmada bunlardan 27 baş 4, 54 baş 3 ve 34 baş 2 yaşlı toplam 115 baş Aralık 2012 ve 

Ocak-Şubat 2013 tarihleri arasında doğum yapmıştır. Çalışmada 10 baş koyun ise kısır kalmıştır. 

Doğumların 100 başı tekiz, 15 başı ise ikiz şeklinde olmuştur. Doğum döneminde 2, ilerleyen 
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zamanlarda da 6 baş kuzunun ölmesi nedeniyle toplamda 122 baş kuzu ile çalışma yürütülmüştür. Bu 

dönemler başında toplam kuzu 45 erkek, 83 dişi olmak üzere 128 baş olmuştur. 

Çalışmada eldeki 115 baş koyundan 4 başı satılmış, 19 baş gebe kalmamış geriye kalan 92 baş 

koyun da yaklaşık olarak 40-50 gün sonra yeniden gebe kalmıştır. Bu gurup koyunlar Ağustos-Ekim 

2013 ayları arasında doğum yapmışlardır. Bu dönemde 23 baş 2 yaşlı, 22 baş 4 yaşlı ve 47 baş 3 yaşlı 

koyun kullanılmıştır. Bu gurup Hamdani koyunların doğumlarından 85 tekiz, 7 ikiz döl alınmıştır. Bu 

dönemler arasında toplam kuzu 41 erkek, 58 dişi olmak üzere 99 baş olmuştur. 

Sürüde ilk doğumların % 10.44’ü Aralık 2012 de, % 55.60’ı Ocak 2013’ de ve % 33.92’si ise 

Şubat 2013’de gerçekleşmiştir. İkinci doğumlar ise 10 Ağustos 2013 tarihinde başlamış ve 23 Ekim 

2013 tarihinde sona ermiştir. Sürüde doğumların % 19.56’sı Ağustos, % 44.58’i Eylül ve % 35.86’sı 

ise Ekim 2013 te gerçekleşmiştir. Hamdani koyunlarının döl verimleri Kaymakçı ve Sönmez’in [20], 

bildirişlerindeki; 

a) Aşım ve kuzulama sonuçlarına göre 

Kısırlık oranı (%)  = Kısır koyun / koçaltı koyun 

Kuzulama oranı (%)  = Doğuran koyun / koçaltı koyun 

İkizlik oranı (%)  = İkiz doğuran koyun / doğuran koyun 

Koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısı  = Doğan kuzu / koçaltı koyun 

Doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı  = Doğan kuzu / doğuran koyun 

Gebelik üretkenliği  = Koça verilen 100 koyundan doğumda 

elde edilen toplam kuzu ağırlığı (kg) 

b) Büyütme sonuçlarına göre 

Yaşama gücü oranı (%) = Sütten kesilen ya da 3. aydaki kuzu / 

doğan kuzu 

Koçaltı koyun başına sütten kesilen ya da satılan kuzu  = Sütten kesilen ya da satılan kuzu / 

koçaltı koyun 

Doğuran koyun başına, sütten kesilen ya da satılan 

kuzu 

= Sütten kesilen ya da satılan kuzu / 

doğuran koyun 

 

belirtilen formüllere göre hesaplanmıştır. 

Bu çalışma, Hakkari ili Çukurca ilçesi Çığlı bölgesinde yetiştirilen Hamdani koyunlarının temel 

verim performansları ve dışyapı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bulgular 
Çalışmada Aralık 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında (1. dönem) doğum yapan Hamdani koyunlarında 

aşım ve kuzulama sonuçlarına göre bazı döl verim özellikleri Çizelge 1; büyütme sonuçlarına göre 

bazı döl verim özellikleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. 
Çizelge 1. Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre bazı döl verim özellikleri (Birinci dönem) 

Özellikler Aşım ve kuzulama sonuçlarına 

göre 

Kısırlık oranı (%) 8 

Kuzulama oranı (%) 92 

İkizlik oranı (%) 13.05 

Koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısı (KAKBDKS)  1.04 

Doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı (DKBDKS)  1.13 

Gebelik üretkenliği (kg)  422.37 

 

Çizelge 1. İncelendiğinde, Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre kısırlık 

oranı, kuzulama oranı ve ikizlik oranının sırasıyla % 8, % 92 ve % 13.05; KAKBDKS, DKBDKS ve 

gebelik üretkenliği 1.04, 1.13 ve 422.37 kg olduğu görülmektedir.  

Çizelge 2 incelendiğinde Hamdani koyunlarında büyütme sonuçlarına göre doğumda, doğum 

- sütten kesim (90. gün), doğum - 30. gün, doğum - 60. gün, doğum - 120. gün, doğum - 150. gün, 

doğum - 180. gün, sütten kesim - 150. gün ve sütten kesim - 180. gün yaşama gücü oranları sırasıyla 

% 98.5, % 94.6, % 96.2, % 96.2, % 93.9, % 93.9, % 93.9, % 99.2 ve % 99.2 olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 2. Hamdani koyunlarında büyütme sonuçlarına göre bazı döl verim özellikleri (Birinci dönem) 

Özellikler Büyütme sonuçlarına göre (%) 

Yaşama Gücü 

Doğumda 98.5 

Doğum - sütten kesim (90. gün) 94.6 

Doğum - 30. gün 96.2 

Doğum - 60. gün 96.2 

Doğum - 120. gün 93.9 

Doğum - 150. gün 93.9 

Doğum - 180. gün 93.9 

Sütten Kesim - 150. gün 99.2 

Sütten Kesim - 180. gün 99.2 

Koçaltı koyun başına 3 aylık yaştaki kuzu sayısı (KKSK) 0.98 

Koçaltı koyun başına sütten kesilen (90 günlük yaşta) kuzu sayısı 0.98 

Doğuran koyun başına 3 aylık yaştaki kuzu sayısı 1.07 

Doğuran koyun başına sütten kesilen (90 günlük yaşta) kuzu sayısı 1.07 

 
Çalışmada Ağustos-Ekim 2013 tarihleri arasında (2. dönem) doğum yapan Hamdani 

koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre bazı döl verim özellikleri Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çalışmanın bu döneminde sadece doğan kuzuların doğum ağırlıkları alınmıştır. Doğum ağırlığı 

dışında herhangi bir dönem canlı ağırlığı alınmadığı için büyütme sonuçlarına göre döl verim 

özellikleri incelenmemiştir.  
Çizelge 3. Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre bazı döl verim özellikleri (ikinci dönem) 

Özellikler Aşım ve kuzulama sonuçlarına göre 

Gebe kalmayanların oranı (%) 17.12 

Kuzulama oranı (%) 82.89 

İkizlik oranı  (%) 8.24 

Koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısı (KAKBDKS)  0.89 

Doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı (DKBDKS)  1.08 

Gebelik üretkenliği (kg)  350.31 

 
Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre kısırlık oranı, kuzulama oranı ve 

ikizlik oranı sırasıyla % 17.12, % 82.89 ve % 8.24; KAKBDKS, DKBDKS ve gebelik üretkenliğinin 

ise 0.89, 1.08 ve 350.31 kg olduğu görülmektedir (Çizelge 3). 

 

Tartışma ve Sonuç 
Çalışmada 1. dönemde doğum yapan Hamdani koyunlar için saptanan kısırlık oranı (% 8), 

Karakaş koyunlar için bildirilen % 4.48 - % 7.23 [21,22,23]; Norduz koyunlar için bildirilen % 0.9 ve 

% 5.13 [24,25] değerlerinden yüksek bulunmuştur. Fakat Karakuş ve Cengiz [22] tarafından, Norduz 

koyunlar için bildirilen % 9.41değerinden ise düşük bulunmuştur.  

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında kuzulama (doğum) oranı olarak hesaplanan % 92 

değerinin, Öztürk ve Odabaşıoğlu [26] tarafından, Hamdani koyunlar için bildirilen % 92; Ünal ve 

ark. [27] tarafından Karayaka koyunlar için bildirilen % 92.3; Erol ve Akçadağ [28] tarafından, 

Karagül koyunlar için bildirilen % 91 değerleriyle benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Kuzulama oranı 

değerinin, Akkaraman %80 - %87 [29,30,31], Karakaş %70.97 - %89.47 [32, 21,33,23], Norduz % 

86.90-% 89 [26,33] için bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.  

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında kuzulama oranı (doğum oranı) olarak hesaplanan 

% 92 değerinin, 2. dönem için saptanan % 82.89 değerinden yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışmada Hamdani koyunlar için elde edilen doğum oranlarının Türkiye yerli ırklarından 

elde edilen doğum oranları değerlerinden genelde yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre tespit edilen 

ikizlik oranı (% 13.05) değeri, Öztürk ve Odabaşıoğlu [26] tarafından, Van ve yöresinde yetiştirilen 

Hamdani koyunlar için bildirilen %4; Yılmaz ve Odabaşıoğlu [34]’nun, Hamdani koyunlar için 

bildirdiği %8.70; Esen ve Bozkurt [29]’un, Akkaraman’lar için bildirdikleri (kontrol gurubu) %6; 

Gökdal [21] tarafından, Karakaş’lar için bildirilen %8.82; Ülker ve ark. [33] tarafından, Norduz 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

21 

 

koyunlar için bildirilen % 11 değerlerinden yüksek bulunmuştur. Fakat bazı araştırmacılar tarafından 

bildirilen, Akkaraman’larda %20.37 - %57 [29,35]; Karakaş %16 - %31.35 [25,33,22] değerlerinden 

ise düşük olduğu saptanmıştır. 

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında ikizlik oranı olarak hesaplanan %13.05 değerinin, 

2. dönem için saptanan %8.24 değerinden yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre KKBDKS 

olarak tespit edilen 1.04 değerinin, Öztürk ve Odabaşıoğlu [26] tarafından, Hamdani koyunlar için 

bildirilen 1.04; Ülker ve ark. [33] tarafından, Karakaş’lar için bildirilen 1.05; Erol ve Akçadağ [28] 

tarafından, Karagül koyunlar için bildirilen 1.04 değerleriyle benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

Çalışmada tespit edilen 1.04 değerinin, bazı koyun ırkları için birçok araştırmacı tarafından bildirilen, 

Akkaraman 1.01 [36], Karakaş’larda 0.76 - 0.98 [32,21,23], Norduz koyunlarında 1.00 [33] İvesi ve 

Morkaraman koyunlarında 0.67 ve 0.80 [37] değerlerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Fakat 

Akkaraman’lar için bildirilen 1.06 ve 1.40 [29,38], Ülker ve ark. [39] tarafından, Karakaş koyunlar 

için bildirilen 1.09; Karakuş ve Cengiz [26] tarafından, Norduz ve Karakaş koyunlar için bildirilen 

1.14 ve 1.24 değerlerinden ise düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada 2. dönem Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre KKBDKS 

olarak tespit edilen 0.89 değerinin, 1. dönem Hamdani koyunlarından elde edilen 1.04 değerinden 

daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada (1. dönem) DKBDKS olarak belirlenen 1.13 değeri, Hamdani koyunlar için 

bildirilen 1.00 [34], Karakaş koyunlarında bildirilen 1.07 - 1.11 [32, 21, 33,23], Norduz koyunlarında 

bildirilen 1.10 [24] değerlerinden yüksek bulunmuştur. Fakat Akkaraman’larda bildirilen 1.19 - 1.52 

[38,35,31], Karakaş koyunlarında bildirilen 1.14 ve 1.18 [39,33], Norduz koyunları için bildirilen 1.15 

[25], İvesi koyunlarında bildirilen 1.20 [40] ve Bafra genotipinde bildirilen 1.67 [41] değerlerinden 

ise düşük olduğu saptanmıştır.  

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlar için DKBDKS olarak belirlenen 1.13 değerinin, 2. 

dönem için belirlenen 1.08 değerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında gebelik üretkenliği olarak saptanan 422.37 kg 

değeri, Karakuş ve Cengiz [22] tarafından, Karakaş ve Norduz koyunlar için bildirilen sırasıyla 

492.54 ve 517.71 kg; Ülker ve ark. [33] tarafından, Karakaş ve Norduz koyunlarında bildirilen 481.5 

ve 487.7 kg; Bingöl [24] tarafından, Norduz koyunları için bildirilen 489.09 kg değerlerinden düşük, 

Aygün ve Karaca [32] tarafından, Karakaş koyunları için bildirilen 390 kg değerinden ise daha yüksek 

bulunmuştur. 

Çalışmada 1. dönem Hamdani koyunlarında aşım ve kuzulama sonuçlarına göre gebelik 

üretkenliği olarak saptanan 422.37 kg değeri, 2. dönem Hamdani koyunlar için hesaplanan 350.31 kg 

değerinden yüksek bulunmuştur. 

Çalışmada Aralık 2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında doğum yapan Hamdani koyunlarında 

büyütme sonuçlarına göre doğumda, doğum - sütten kesim (90. gün), doğum - 30. gün, doğum - 60. 

gün, doğum - 90. gün, doğum - 120. gün, doğum - 150. gün, doğum - 180. gün, sütten kesim - 150. 

gün ve sütten kesim - 180. gün yaşama gücü oranları sırasıyla % 98.5, % 94.6, % 96.2, % 96.2, % 

94.6, % 93.9, % 93.9, % 93.9, % 99.2 ve % 99.2 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada büyüme de 

önemli dönemler olarak bilinen doğum - sütten kesim (90. gün) ve doğum - 180. gün arası yaşama 

gücü değerleri sırasıyla % 94.6 ve % 93.9 bulunmuştur. Farklı dönem yaşama gücü için saptanmış 

olan bu değerler bir çok araştırıcının [24,21,29,31] Akkaraman ve varyeteleri için farklı dönem 

yaşama gücü değerlerinden oldukça yüksek bulunmuştur. Yine, Acıpayam erkek ve dişi kuzularında 

180. gün için bildirilen % 82.35 ve % 92.30 [42], İvesi kuzularında 60 ve 120. günlerde yaşama gücü 

olarak bildirilen sırasıyla % 88.3 ve % 84.5 [40] değerlerinden yüksek olduğu anlaşılmıştır. Fakat 

Kızılay [43] tarafından, Acıpayam kuzuları için doğumdan itibaren 75. gün (sütten kesim) ve 120. gün 

için bildirilen % 97.38 ve % 98.88; Çörekçi ve Evrim [44] tarafından, Sakız ve İmroz kuzularının 

sütten kesime kadarki (60. gün) yaşama güçleri olarak bildirilen sırasıyla % 96.09 ve % 98.07 

değerlerinden ise düşük olduğu saptanmıştır. 

Hakkari ve yöresinde Hamdani koyunlarının bazı döl verim ve yaşama gücü oranları üzerine 

bir çalışmanın ilk defa yapılması önemlidir. Tamamıyla yetiştirici koşullarında yapılan bu çalışmada, 

elde edilen veriler dikkat çekici olmuştur. Türkiye yerli koyun ırklarının tanımlanması, 

performanslarının belirlenmesi, gen kaynaklarının tanımlanması, Özellikle çalışmanın yapıldığı 
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bölgede 8 ayda bir doğum yapabildikleri de göz önüne alındığında korunması ve ıslahına yönelik 

çalışmalar için bu tür araştırmalar önem kazanmaktadır.  

Hamdani koyunlarının bazı döl verim özellikleri bakımından, bildirişi yapılan Hamdani 

koyunlar ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Döl verim özellikleri bakımından Hamdani’lerin 

Akkaraman, Akkaraman varyeteleri ve bazı yerli koyun ırklarından daha üstün değerlere sahip olduğu 

da görülmektedir. Özellikle çeşitli dönemler için bildirilen yaşama gücü değerleri bakımından üstün 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki ölçüt kuzu sayısı ve kuzuların et üretimlerini arttırmada oldukça 

önemlidir. Dolayısıyla genel olarak döl verimlerinin ve yaşama güçlerinin iyi oluşu yerli koyun ırkları 

arasında, Hamdani ırkı üzerinde önemle durulmasını gerektirmektedir. 
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Abstract 

 

Human pregnancy starts from the 1st day of the last menstruation and normally lasts 40 weeks 

(280 days). If the baby is born before completing 37 weeks, it is regarded as premature. While 

premature babies are smaller than others, their internal organs are underdeveloped. When suitable 

environment and conditions for these babies are not provided, baby cannot fully complete 

development. Incubators are devices that help premature or problematic-born babies become able to 

maintain vital functions without aid. In incubators, body temperature, heart rates, breathing conditions 

and pulsations are measured as standard. Also optionally, phototherapy machine, which is used in 

cases of physiologic jaundice, is present.   

In the study, baby’s body temperature, cabin temperature, fresh air entering the cabin and cab 

humidity values are checked by sensors, and the suitability of these values are evaluated by a 

microcontroller unit. All the measurements done are seen transiently on the touch LCD panel on the 

incubator and suitable values are set. In order to make babies’ transient checking process easier and 

safer, all the measurement values and the system’s operating condition would be able to be monitored 

simultaneously from a remote mobile device through a mobile program made for android devices or 

bluetooth connection. In case of any problems, attendance to baby would be provided immediately by 

warning and alerting the relevant persons. As well as simultaneous monitoring, baby’s entire health 

data from the moment of entrance to the incubator would be saved to a database and these data would 

be remotely accessible by mobile devices. Phototherapy machine used in treatment of physiologic 

jaundice is added to the incubator system, and made able to be turned on and off within desired times 

through a timer on both the panel and mobile app.  

 

Keywords: Incubator, phototherapy, remote monitoring, microcontroller, mobile device 

 

 

Uzaktan Takip Edilebilen Fototerapili Kuvöz Otomasyonu 
 

Özet 

 

İnsanda gebelik, son görülen âdetin 1. gününden itibaren başlar ve normal olarak 40 hafta (280 gün) 

sürer. Eğer bebek, 37 haftasını doldurmadan doğacak olursa prematüre olarak kabul edilir. Prematüre 

bebekler diğer bebeklere göre küçük olmakla beraber, iç organları yeteri kadar olgunlaşmamıştır. Bu 

bebekler için uygun ortam ve şartlar sağlanmadığında gelişimlerini tam olarak tamamlayamazlar. 

Kuvözler,  prematüre veya sorunlu doğan bebeklerin hayati fonksiyonlarını yardım almadan devam 
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ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olan cihazlardır. Kuvözlerde standart olarak vücut ısısı, 

kalp atışları,  solunum durumları ve nabız atışları ölçülür. Aynı zamanda opsiyonel olarak fizyolojik 

sarılık durumlarında kullanılan fototerapi cihazı da bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmada bebeğin vücut ısısı,  kabin ısısı,  kabin içine giren temiz hava ve kabin içi nem 

değerleri sensörler tarafından kontrol edilen, bu değerler neticesinde mikro denetleyici ünitesi 

tarafından bu değerlerin uygunluğunun değerlendirildiği kuvöz uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan tüm ölçümler kuvöz üzerindeki dokunmatik LCD panel üzerinden görülmekte ve uygun 

değerler ayarlanmaktadır. Bebeklerin anlık olarak kontrol edilmesi işlemini kolaylaştırmak ve daha 

güvenli hale getirmek için tüm ölçüm değerleri ve sistemin çalışma durumu android cihazlar için 

yapılan mobil program ve bluetooth bağlantısı aracığı ile aynı anda uzaktaki bir mobil cihazdan da 

takip edilebilecektir. Herhangi bir sorun olması durumunda ilgili kişilere alarm ve uyarılar verilerek 

bebekle hemen ilgilenilmesi sağlanacaktır. Anlık izlemenin yanı sıra bebeğin kuvöze giriş anından 

itibaren tüm sağlık verileri bir veri tabanına kaydedilecek ve istenilen anda bu verilere mobil cihazlar 

aracılığı ile uzaktan erişilebilecektir.  Fizyolojik sarılık tedavisinde kullanılan fototerapi cihazı kuvöz 

sistemine eklenmiş hem panel hem de mobil uygulama üzerinden bir zamanlayıcı aracılığı ile istenilen 

süreler dâhilinde açılıp kapatılabilir hale getirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kuvöz, fototerapi, uzaktan izleme, mikrodenetleyici, mobil cihaz 

 

GİRİŞ 

Kuvözler prematüre ya da sağlık sorunlu olarak doğan bebeklerin hayatı fonksiyonlarını yardım 

almaksızın devam ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olan, bebeklerin anne karnında 

alıştıkları sıcaklığı,  nem ortamını,  anti bakteriyel filtreden geçirilmiş temiz havayı istenilen 

parametreler doğrultusunda sağlayan steril kutucuk olarak tanımlanabilir. Kuvözlerde; 

(Anonim,2012:3) 

 Solunum problemi olan bebeklerin bakımı 

 Riskli gebeliklerden doğan (şeker hastası, yüksek tansiyonlu, böbrek yetmezliği, kan 

uyuşmazlığı veya gebelik zehirlenmesi gibi) bebeklerin bakımı 

 Doğumda oksijensiz kalan (asfiktik) bebeklerin takip tedavisi 

 Akciğeri henüz olgunlaşmamış bebeklere akciğer geliştirici maddenin (surfaktan) solunum 

cihazı desteği uygulanması 

 Enfeksiyonlu bebeklerin takip ve tedavisi 

 İleri yaşta veya çok genç annelerin bebeklerinin takip ve tedavisi 

 Sarılıklı bebeklerin fototerapisi/takibi ve kan değişimi gibi hastalıklar tedavi edilmektedir. 

 

Kuvözlerde genellikle ısı, ışık, nem, nabız ve oksijen ölçümleri yapılarak bebekler için uygun 

değerler sağlanır. Bu değerler ve alarm durumları izlenerek gerekli müdahaleler yapılır. Kuvözler 

temel donanımlara ek olarak opsiyonel EKG, fototerapi, digital tartı, LCD veya TFT ekran gibi 

özellikler ile desteklenebilir. Kuvözlerin bazı modellerinde ağ bağlantısı için RS232 konnektörü 

olmakla beraber çoğunlukla cihaz başından izleme ve müdahale sağlanmaktadır.  

Literatür incelendiğinde; kuvöz adı verilen aygıt, ilk kez 1891 yılında Fransa’nın Nice 

kentinde Dr. Alexandre Lion tarafından geliştirmiştir. Bu kuvözün havası bir vantilatör yardımıyla 

temizleniyor, ısısı da bir termostat aracılığıyla sürekli denetim altında tutuluyordu.  (Baker,1999:72) 

Theopaga ve arkadaşları NTC ve DHT11 sıcaklık ve nem sensörleri kullanılarak PID kontrollü bebek 

kuvözü tasarımını önermiş ve daha sonra yaptığı çalışmalar ile önceki tasarımlarda uzun süren ısıtma 

süreleri kısaltmıştır. (Theopaga vd., 2014:19) Mittal ve arkadaşları kuvözlerde mikrodenetleyici 

tabanlı çevresel sıcaklık ölçümleri yapmış bunlara uyarı sistemleri eklenmiştir. (Mittal vd., 2015:65)  

Tan yaptığı çalışmasında mikrodenetleyicili kuvöz tasarımların fiyatları nispeten düşüren bir sistem 

tasarlamıştır. (Tan,2010) Mousavi ve arkadaşları 2012 yılında kuvöz tasarımlarında sıcaklık, nem ve 

oksijen miktarları yapay zeka teknikleri kontrol etmiştir. (Mousavi, 2012:197) 2015 yılında Sumardi 

Sadi LCD ekranlı ve PLC kontollü 0 ile 90 OC arasında sıcaklık kontrolünün yapıldığı kuvöz 

tasarlamıştır. (Sadi,2015:52) Ergün ve Fidan 2016 yılında bebek ölümlerinin daha aza indirilmesi için 

uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir kuvöz tasarımı yapmıştır. (Ergün,2016:222) 

http://www.dunyaninilkleri.com/
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Yapılan çalışmada cihaz başında kontrol için dokunmatik renkli lcd ekran kullanılmış, uzaktan 

kontrol için ise mobil cihaz teknolojileri kullanılarak kuvözlerin cep telefonundan izlenmesi ve 

kontrolü, alınan ölçüm değerlerinin veri tabanına kaydedilmesi ve bu verilerin mekândan bağımsız 

izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunlara ek olarak standart donanım içerisine bilimsel olarak sarılığın 

tedavisinde en etkin olarak kullanılan mavi ışık ve bu ışığın uzaktan kontrol sistemi eklenmiştir.  Tüm 

bu bileşenler bir araya getirilerek uzaktan takip edilebilen fototerapili kuvöz otomasyon sistemi 

gerçekleştirilmiştir. 

  

MATERYAL VE METOT 

Kuvözlerin Genel Çalışma Prensibi  

Yapılmış olan bu cihaz ile erken veya sorunlu doğan bebeklerin gelişimini tamamlayana kadar 

gerekli olan birçok ihtiyacını karşılanmıştır. Bu cihaz ile bebeğin vücut ısısını ölçerek dışarıdan 

girilen değerleri otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bebeğe bağlanan problar ile bebeğin hayati 

fonksiyonları anlık olarak takip edilmiş ve bir veri tabanına kaydedilmiştir. Herhangi bir sorun olması 

durumunda ilgili kişilere alarm ve uyarılar verilerek bebekle hemen ilgilenilmesi sağlanmıştır. 

Bebeğin vücut ısısı, kabin ısısı, bebeğin nabzı ve kuvöz kabininin içinin nem değerleri, sensörler 

tarafından kontrol edilip bir mikrodenetleyici ünitesi tarafından da bu değerlerin uygun olup olmadığı 

ölçülmüştür. Bu ölçüm kullanıcın girdiği değerlerle karşılaştırılıp aynı olmaması durumunda bu 

değere otomatik getirilmiştir. Yani sistem, kullanıcının girdiği değerleri baz alarak ona göre 

çalışmakta ve gerektiğinde alarm vermektedir. Kullanıcının girdiği değerler bir LCD ekran üzerinden 

görüntülenmiştir. Görüntülenen bu değerler ve sistemin çalışma durumu aynı anda uzaktaki bir mobil 

cihazdan da takip edilmiştir. (Melikoğlu, 2016:17) 

 
Şekil 1: Proje Blok Diyagramı 

 

Şekil 1’deki blok diyagramda mikrodenetleyici ünitesi ve bu denetleyiciye bağlı olarak 

sensörler, kontrol paneli, LCD ekran, mobil cihaz bağlantısı ve ayarlanacak değerler gösterilmiştir. 

Mikrodenetleyici olarak Atmega 2560 işlemcisi ve AVR mimarisi kullanan Aurdino Mega kartı 
kullanılmıştır. Mikrodenetleyici yazılımında nextion.h lcd kütüphanesi, dht11.h nem ve ısı 
sensörü, wire.h nabız sensörü kütüphanesi, onewire.h sıcaklık sensör kütüphaneleri 
kullanılmıştır. 
 
Cihaz ek bir adaptör kullanmadan 220V ile çalışmaktadır. Cihaz çalıştırıldığında içinde bulunan 

mikroişlemci uyanır ve tüm portları kontrol etmek için bilgi gönderir. Bu işlem bağlı bulunan bütün 

sistemi (açık olmayanlar dâhil) bir anlığına uyandırır. 3 kez peş peşe çalan alarm sesi ile sistem açılır 

ve LCD ekrana görüntü gelir. 
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Şekil 2: Sistemin akış diyagramı 

Şekil 2’deki sistemin akış şemasında görüldüğü üzere sensörler sürekli kontrol edilerek 

mikroişlemci birimine bildirir ve algoritmaya göre yazılan yazılıma göre sistem kendini dengelemeye 

çalışır. Kullanıcı tarafından girilen verilere göre sistem içerisinde çalışan yazılımsal PID kontrolü, 

durumu dengelemek için çalışır. Bir sıcaklık değeri ayarlandığında bebeğin üzerinde bulunan sıcaklık 

sensörünün gösterdiği değer ayarlanan değerden küçükse sistemdeki ısıtıcı çalışmaya başlar ve 

sıcaklık ayarlanan değere gelinceye kadar çalışmaya devam eder. Eğer sıcaklık, ayarlanan değeri 

geçerse ısıtıcı sistem durur ve fan çalışmaya başlar. Bu işlem de içerideki sıcaklık değerinden aşağıya 

düşünceye kadar devam eder.  

 
 

Şekil 3: Kuvöz görüntüsü 
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Şekil 3’de kuvözün fiziksel tasarımı görülmektedir. Bebeğe duruma göre nabız sensörü, vücut 

sıcaklığı sensörü veya her ikisi de bağlanır.  

 

Fototerapi Çalışma Prensibi 

Yeni doğan bebeklerde bilirubin seviyesi yüksek ise yeni doğan sarılığı olarak adlandırılan 

sağlık sorunu ortaya çıkar. Sarılıklarının çoğu iki hafta içinde kendiliğinden düzelir. Fakat bu dönemin 

doktor tarafından takibi önemlidir. Bu durumda bebekler fototerapi denilen florasan ışığı altında ışık 

tedavisine tabi tutulur. Bunun için özel lambalar kullanılır. Bebeğin gözleri ışıktan zarar görmemesi 

için kapatılır. Bazen yan etki olarak ciltte kırmızı döküntüler, bronzlaşma veya sık ve sulu dışkılamaya 

neden olabilir. Aralıklarla bebeğin kanı alınarak bilirubin duzeyinin güvenli sınıra düşüp düşmediği 

kontrol edilir. Işık tedavisi sonlandırıldıktan bir iki gün sonra bilirubin seviyesi genellikle tekrar 

yükselir. Bu dönemde de doktor kontrolü tavsiye edilir. (Aslan,2015) 

Yeni doğanın ışık kaynağı ile arasındaki mesafe, Amerikan Academy of Pediatrics (AAP) ‘a 

göre 30 cm olarak belirlenmiştir. Işığın dalga boyu, AAP’ye göre bilirubinin en iyi absorbe ışık 430-

490 nm dalga boyundaki mavi-yeşil ışıktır. Gün ışığının dalga boyu 550-600 nm arasında olduğundan 

etkisi daha azdır. Mavi ışık altındaki yeni doğanların cilt rengini değerlendirmek zor olabileceği ve 

bazen mavi ışığın sağlık personelinde baş dönmesi ve bulantı gibi yan etkilere yol açabileceği göz 

önüne alınarak fototerapi ünitelerine beyaz ışık da eklenmiştir. Böylece bir fototerapi ünitesi 2 mavi, 2 

beyaz veya 4 mavi, 4 beyaz lambadan oluşmuş olur. (Canbulat vd. 2009) Yapılan tasarımda 460nm 

dalga boyunda 4 mavi, 4 beyaz led kullanılmıştır. Fototerapi kontrolü LCD ekrandan yapılabildiği gibi 

uzaktaki bir mobil cihazdan uygulama aracılığı ile de yapılabilmektedir.  
 

Dokunmatik LCD Ekran ve Kullanımı 

Kuvöz cihazında Nextion marka 65536 renkli, led aydınlatmalı, maksimum 85 mA (VCC=+5V, 

Parlaklık 100%) akım çeken, -20 ile 70 oC de çalışabilen, dokunmatik LCD ekran kullanılmıştır. Bu 

LCD ekran resistif dokunma teknolojisi kullanmaktadır. Diğer elektronik sistemler ile seri haberleşme 

üzerinden iletişim kurmaktadır.  Projede kullanılan bu LCD ekran için ara yüz tasarımı ve kodlaması 

Nextion Editor adlı programda yapılmıştır. (Melikoğlu, 2016:25) 

 

Cihazın üzerinde bulunan LCD ekranı ile yapılan kontroller şunlardır;  

 Vucut ısısı kontrolü  

 Nem kontrolü 

 Nabız Kontrolü 

 Oksijen miktarı kontrolü 

 Fan kontrolü 

 Fototerapi kontrolü 

 Isıtıcı sistem kontrolü 

 Bluetooth kontrolü 

 Alarm kontrolü 

 Sensörlerin kontrolü 
 

Kuvöz çalışmaya başladığı andan itibaren cihazın ön tarafında bulunan dokunmatik LCD ekran Şekil 

4’deki bir görüntü ile açılmaktadır. Burası cihazın ana menüsüdür. Bebeğin sıcaklığı ve nabızı, LCD 

ekran üzerinden İzleme Modu’na girilerek görülebilir. Şekil 5’de İzleme Modu’nun ekran görüntüsü 

bulunmaktadır. 
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Şekil 4: Dokunmatik LCD Ekran Ana Menü                  Şekil 5: LCD Ekran İzleme Modu Menüsü 

 

Gerektiği takdirde bebeğin sıcaklığını arttırmak için şekil 6’da görülen sıcaklık menüsüne girip 

Bebek Sıcaklığını Ayarla başlığı altında ki değeri + ve – butonları kullanarak arttırılabilir. Bu ekran ön 

izleme için bebek ve kabin sıcaklıkları değeri de görülmektedir. Cihazı kullanan sağlık personeli, eğer 

isterse şekil 7’de görülen herhangi bir sıcaklık değerine bir alarm kurabilir. Bu sıcaklık eğer isterse 

kabin içi, eğer isterse bebek sıcaklığı olabilir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Şekil 6: LCD Ekran Sıcaklık Menüsü                       Şekil 7: LCD Ekran Alarm Menüsü 

Dokunmatik LCD ekranın ana menüsünde yer alan Fototerapi menüsü ise cihazda bulunan 

fototerapi sistemini açıp kapatmaya yaramaktadır. Burada aynı zamanda fototerapinin ne kadar süre 

açık kaldığını gösteren zamanlayıcı da bulunmaktadır. Şekil 8’de fototerapi ekranının ekran görüntüsü 

yer almaktadır. 

 

Şekil 8: LCD Ekran Fototerapi Menüsü 

LCD ekrandan görüntülenen bütün sensör değerleri ve kontrol işlemleri bir mobil uygulama ile 

de yapılabilmektedir. Mobil uygulamada nem, kabin sıcaklık, bebek sıcaklık ve nabız değerleri 

görüntülenmekte ve değerleri ayarlanmaktadır. 
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Mobil Uygulama (Android) 

Sistemin uzaktan takip mekanizması, bluetooth teknolojisi kullanarak Android işletim sistemi 

tabanlı bir mobil uygulama üzerinden gerçekleşmektedir. Kuvöz Takip Android uygulaması, Android 

Studio adlı programda Java programlama dili ile geliştirilmiştir. Uygulamanın arayüz kısmı ise XML 

dili ile kodlanmıştır. Şekil 9’da uygulamanın karşılama ekranı görülmektedir. Burada bağlan butonuna 

tıklayınca yeni bir sayfaya yönlendirerek kullanıcının bluetooth’u açması (kapalı ise) isteniyor. Eğer 

açmaz ise uygulama kendini kapatıyor. Bluetooth ile uygulamadan cihaza bağlantı yapmadan önce iki 

cihaz arasında daha önceden bir eşleştirme işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlem sadece 1 kez 

yapılmakta olup daha sonraki bağlantılarda ihtiyaç duyulmamaktadır. Şekil 10’da görüldüğü gibi daha 

önceden eşleşmiş cihazlar liste halinde görünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Mobil Uygulama Karşılama Ekranı               Şekil 10: Eşleşmiş Bluetooth Bağlantıları                                                                                                                                                           
 

Daha önceden eşlenmiş olan kuvöz cihazlarından birisi seçilerek kuvöze bağlanır. Bağlantı 

başarılı olduktan sonra ana sayfada bağlı olan cihazın ismi yazmaktadır. LCD ekrandaki gibi İzleme 

Mod’u menüsünde sensörden gelen değerler anlık olarak görünmektedir. Şekil 11’de İzleme Mod’u 

ekran görüntüsü bulunmaktadır. LCD ekrandan bebek sıcaklığının ayarlamasına benzer bir ekran da 

Android uygulamasına yazılmıştır. Bu ekranda da tıpkı LCD ekrandaki gibi bir değer ayarlanır ve 

kaydet deyip çıkılır. Sistem bunu anlar ve otomatik olarak ayarlanan değere çıkmak için ısıtıcıyı 

çalıştırır. Şekil 12’de Sıcaklık ekranı görünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Android Uygulaması İzleme                       Şekil 12: Android Uygulaması Sıcaklık 

                 Modu Ekran Görüntüsü                                            Ekran Görüntüsü 
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Online Veritabanı 

Online veri tabanı firebase uygulamasında yapılmıştır. Firebase, client tarafından direk olarak 

iletişim kurabileceğiniz gerçek-zamanlı bir veri tabanıdır. JSON datanızı Firebase’e kaydettiğiniz 

zaman, değişiklikler anlık olarak bütün clientlere, web ve mobil cihazlara yollanır. 

Online veri tabanı mobil cihazdaki yazılım kısmına eklenmiştir. Bu veri tabanının amacı hangi 

bebekten, hangi zaman aralığında hangi veriler alınmış izlemek ve kayıt altına almaktır. Anlık izleme 

verilen IP üzerinden uzaktan erişim ile yapılmıştır. Ayrıca veri tabanı güvenli ve şifreli bir şekilde 

internet üzerinde korunmaktadır. Uygulamanın veri tabanı kısmının ekran görüntüsü Şekil 13’de 

gösterilmiştir. Şekil 14’de ise yeni eklenen bebeğin ismi ve eski bebek isimleri görünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Online Veritabanı Ekran Görüntüsü                 Şekil 14: Android Uygulamasında Yeni                                                                                                                    
.                                                                                                                Bebek İsminin Eklenmesi 
 

SONUÇ 

 

Günümüzde kullanılan kuvözler maliyet fazlalığı ve yeni teknolojilerin uyarlanmamış olması 

sebebiyle basit yapılı, uzaktan izleme ve kontrol seçenekleri olmayan, bebek ile ilgili verileri bilgilerin 

saklanmasında problem yaşanan medikal cihazlardır.  Yapılan çalışmada klasik kontrol paneli yerine 

dokunmatik, çok renkli, ergonomik menü tasarımlı LCD ekran takılmış ve kullanım kolaylığı 

sağlanmıştır. Kuvözler ve mobil telefonlar arasında bluetooth aracılığı ile bağlantı sağlanarak bebek 

bilgilerin gerçek zamanlı uzaktan izlenmesi ve istenilen parametre değerlerinin ayarlanması 

sağlanmıştır.  Bu sayede bebeklerde sağlık problemi yaratacak ani değişimler daha hızlı bir şekilde 

kontrol edilmiştir. Ayrıca ilgili sağlık personelinin iş yükü azaltılmıştır. Kuvöz donanımından ve 

bebek üzerinden alınan tüm bilgiler çevrimiçi veri tabanına gerekli güvenlik önlemleri alınarak 

kaydedilmiştir. Bu kayıtlar doktorlar için geriye dönük hasta öyküsü hakkında önemli referans kaynağı 

olmuştur. Ayrıca şifre belirleyerek paylaşılan veriler ile uzaktaki başka doktorlardan fikir alma imkânı 

sağlanmıştır. Donanımsal olarak yeni doğan sarılığında en etkin yöntemlerden olan ışık tedavisi 

modüler olarak sisteme eklenmiş mobil cihaz üzerinden kontrol edilmiştir. Ayrıca ışık süresi için bir 

zamanlayıcı ayarlanarak kullanma imkânı sağlanmıştır.  

 

Proje Desteği 

Yapılan çalışma Tübitak 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 

Programı tarafından desteklenmiştir. 
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Abstract 

 

Onion is an important vegetable that is cultivated in many parts of the world. In the food industry, 

large amounts of onion waste occur. Onion wastes affect soil odor by decay, in some cases they harm 

the environment. Onion skin, one of these wastes, has an important place in terms of having high 

functional properties. It is an important resource in terms of quercetin and its derivatives. Quercetin is 

thought to has strong antioxidant, antimicrobial, anticancer and anti-inflammatory properties. In this 

study, it is thought that quercetin-rich onion skin can be used to improve the physical, chemical and 

sensory properties of chicken meat patties. However, damage to the environment by onion wastes can 

also be reduced. 

In this study, the effects of onion skin powder (0, 1.25, 2.5, 5%) on the physical, chemical and sensory 

properties of raw and cooked chicken meat patties were investigated. Chicken patties were prepared 

using chicken breast meat, beef fat and various spices. They were shaped into silicone moulds and 

then raw patties were cooked at 180 °C for 18 minutes. Moisture, fat, pH and instrumental colour 

analysis were carried out to determine the effect of onion skin powder on raw and cooked patties. In 

addition, the effect of onion skin powder on the cooking yield, diameter reduction and sensory 

properties of chicken meat patties were also examined. The effect of onion skin powder on the pH, 

moisture and instrumental colour values of chicken meat patties was found to be significant. As long 

as increasing onion skin powder, pH and moisture values of patties decreased. Also with the additional 

of onion skin powder, L and b values of patties decreased and a value increased. The effect of onion 

skin powder on fat content of raw patties was significant, whereas the effect of onion skin powder on 

fat content of cooked patties was not significant. The onion skin powder on the sensory properties of 

the patties was significant and it was found that patty without onion skin powder has the least score for 

all sensory criteria. The effect of onion skin powder on the cooking yield and diameter reduction of the 

patties was not significant. 
 

Keywords: onion skin, meat patties, chicken meat patties 

       

                                   

Ham ve Pişmiş Tavuk Eti Köfte Kalitesi Üzerinde Soğan Kabuğu Tozunun 

Etkisi 
 

 

Özet 

 

Soğan dünyanın pek çok yerinde tarımı yapılan önemli bir sebzedir. Gıda endüstrisinde çok fazla 

miktarda soğan atığı meydana gelmektedir. Soğan atıkları çürüyerek toprak kokusunu etkiler, bazı 

durumlarda ise çevreye zarar verirler. Bu atıklardan biri olan soğan kabuğu, yüksek fonksiyonel 

özelliklere sahip olması nedeni ile önemli bir yer tutmaktadır. Soğan kabuğu quercetin ve türevleri 

açısından oldukça önemli bir kaynaktır. Quercetinin güçlü antioksidan, antimikrobiyal, antikanser ve 

iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada quercetin açısından 

zengin soğan kabuğunun tavuk eti köftelerinin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini iyileştirmede 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, soğan atıkları ile çevreye verilen zararların da 

azaltılabileceği tahmin edilmektedir. 
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Bu çalışmada ham ve pişmiş tavuk eti köftesinin fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerinde 

soğan kabuğu tozunun (0, 1.25, 2.5, 5%) etkisi araştırılmıştır. Köfteler tavuk göğüs eti, sığır eti yağı ve 

çeşitli baharatlar kullanılarak hazırlanmıştır. Köfte hamuruna silikon kalıplar içinde şekil verilmiştir. 

Ham köfteler 180°C sıcaklıktaki fırında 18 dakika pişirilmiştir. Ham ve pişmiş köfteler üzerinde soğan 

kabuğu tozunun etkisini belirleyebilmek amacı ile nem, yağ, pH ve enstrümantal renk analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca soğan kabuğu tozunun tavuk eti köftesinin pişirme verimi, çap azalması ve 

duyusal özellikleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Tavuk eti köftesinin pH, nem ve enstrümantal 

renk değerleri üzerinde soğan kabuğu tozunun etkisi önemli bulunmuştur.  Formülasyondaki soğan 

kabuğu tozu miktarı arttıkça pH ve nem değerleri azalmıştır. Ayrıca soğan kabuğu tozu ilavesi ile 

köftelerin L ve b değerleri azalma gösterirken a değeri artmış göstermiştir. Soğan kabuğu tozunun 

etkisi ham köftelerin yağ içeriği üzerinde önemli bulunurken pişmiş köftelerin yağ içeriği üzerinde ise 

önemli bulunmamıştır. Köftenin duyusal özellikleri üzerinde soğan kabuğu tozunun etkisi anlamlı 

bulunmuş olup soğan kabuğu tozu ilave edilmeyen köftenin tüm duyusal kriterler için en düşük puanı 

aldığı tespit edilmiştir. Köftelerin pişirme verimi ve çap azalması üzerinde ise soğan kabuğu tozunun 

etkisi önemli bulunmamıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: soğan kabuğu, köfte, tavuk köftesi 

 

INTRODUCTION 

The importance of poultry in terms of livestock and nutrition is increasing day by day (Uran, 

et al., 2013:331). Poultry meat and products have a broad consumer market and an important place in 

supplying quality protein, vitamins and minerals (Elhadia, et al., 2017:234). Poultry meat is favoured 

more than other meats because of cheap, easy to obtain (Kılınççeker, 2016:68), chewiness and 

digestibility features (Uran, et al., 2013:331). Chicken meat has relatively low fat content and high 

nutritional value (Hwang, et al., 2013:3244). It also contains higher unsaturated fatty acids compared 

to other meats (Elhadia, et al., 2017:234) (Castro, et al., 2011:126). However, it easily deteriorates 

during storage and processing with the cause of the structure of poultry (Kılınççeker, 2016:68). 

 In recent years, the use of additives in food production is a very important application (Uran, 

et al., 2013:332). In an increasingly competitive marketplace, the meat industry constantly seeks 

natural ingredients with the goal of preserving the quality and nutritional properties of the product 

(Hwang, et al., 2013:3244) and various additives are used in the production of meat products (Uran, et 

al., 2013:332). The quantity and quality of non-meat ingredients in meat products formulations is the 

most important factor affecting the technological properties and quality of the product (Kurt and 

Kılınççeker, 2012:726). Meatball formulations may contain one or more than non-meat ingredients 

(Kurt, 2015:34). Some of them are cereal, fruit and vegetable products (Kurt, 2015:34). 

 Onion (Allium cepa L.) is the second most important horticultural product after tomato 

(Benítez, et al., 2011:49). At the food industry, onion waste considerably occurs and it requires to 

search for possible ways of using waste (Benítez, et al., 2011:48). These wastes affect soil odour by 

decay, in some cases they harm the environment (Bello, et al., 2013:2153). Characteristic flavour of 

onion also limits the addition to animal feeds (Benítez, et al., 2011:49). Onion skin, one of the most 

important onion wastes (Bello, et al., 2013:2153), is an excellent resource for quercetin and its 

derivatives (Swieca, et al., 2013:451). Quercetin (Wiczkowski, et al., 2003:95), a potent antioxidant, 

also has antimicrobial, anti-inflammatory and anticarcinogenic properties (Swieca, et al., 2013:451). 

The inedible part of the onion is reported to contain 77 times more quercetin than the edible part (Ko, 

et al., 2011:327). In a study (Benítez, et al., 2011:48), it was indicated that the onion skin contains 

mostly insoluble dietary fiber and may be used as a functional ingredient with high antioxidant 

activity. It is stated that vegetative products containing dietary fiber have effects such as tissue 

improvement, increasing yield and cost reduction in meat products (Guedes-Oliveira, et al., 2016:268). 

In another study (Gawlik-Dziki, et al., 2013:1621) the effect of onion skin on sensory and antioxidant 

properties of bread was examined and it reported that the addition of 2-3% onion skin significantly 

increased the antioxidant capacity of bread. At literature, studies about the use of onion skin as 

ingredients in food products are limited. The aim of this study is to investigate the effect of the 

addition of onion skin on the physical, chemical and sensory properties of the raw and cooked chicken 
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meat patties. Thus, it is considered that the quality characteristics of the patties can be improved and 

the damage to the environment can be reduced with evaluating this waste. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Chicken breast meat and beef fat were obtained from a local meat processor (Adıyaman, 

Turkey). Other ingredients were supplied local spice store (Gaziantep, Turkey). Onion skins were 

obtained from the dinning hall kitchen of Adıyaman University. The onion skins were washed with 

running water and then washed twice with distilled water. They dried in an oven at 50 °C. Once dried, 

the onion skin (OS) was powdered using a laboratory grinder. 

Patty preparation 

Patty formulation  was prepared as shown in Table 1. Chicken breast meat and beef fat were 

cut 2–3 cm3 in size. All ingredients were mixed and then mixture was minced to meat grinder (Tefal, 

Le Hachoir 1500, France). This batter was divided into 4 parts and %0, 1.25, 2.5 and 5 onion skin 

(OS) added to each. Then, the mixture is again chopped in a meat grinder (with a 3 mm diameter hole 

plate). Next, each 25 g of batter was shaped with silicone moulds into 1.4 cm thick and 4.8 cm in 

diameter. The patties were cooked in a oven (Wiseven Won 155, Korea) at 180ºC for 18 min. Then, 

they were held for one hour at room temperature. 

Table 1. Formulation af chicken patties 

Materials Formulation (%) 

Chicken breast meat 77.0 
Beef fat 16.5 
Salt 1.5 
Onion powder 1.7 
Cumin 0.3 
Red pepper powder 1.2 

lack pepper 0.3 
Bread crumbs 1.5 

 

Determination of the pH, moisture and fat values of patties 

Ten grams of sample was homogenized in 100 ml distilled water and the pH was measured 

using a pH meter (Hanna HI 2215, Romania) equipped with temperature probe as outlined by 

(Ockerman, 1985). Moisture, fat were determined according to (AOAC, 2000). Fat was determined as 

crude fat using the Soxhelet extraction. 

Determination of the cooking yield 

Cooking yield was determined as follows: 

𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (%) =  
𝑤𝑖  × 100

𝑤0
 

where 𝑤0 is the weight of patties before cooking and 𝑤𝑖 is the weight after cooking. 

Determination of the diameter reduction 

Diameter reduction was calculated as follows: 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =  
(𝑑0 − 𝑑1) × 100

𝑑0
 

  

where 𝑑0 is the diameter of patties before cooking and 𝑑1is the diameter after cooking. 

Instrumental colour analysis 

The colour values of the raw and cooked patties were measured by using a portable 

colorimeter (Minolta Cr400, Osaka, Japan). The instrument was standardised against a white 
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standardisation plate before each measurement. The colour was measured according to CIELAB 

systems as L (lightness), a (redness) and b (yellowness) values, as described by  (Dogan, 2006). 

Sensory analysis 
The cooked chicken patties were cooled to room temperature and coded with geometric 

shapes. They were served in a random order. Water and bread without salt were served after each 

sample to remove traces of the previous sample from mouth. Ten trained panel members who were 

selected and trained according to (Yetim & Kesmen, 2009) assessed the sensory properties using a 

hedonic scale for the appearance, color, texture, odour, flavour, and overall acceptability. The scale 

consisted of scores from 1 to 9. The values in the scale indicated the following range of reactions: 1: 

dislike extremely to 9: like extremely. 

 

Statistical analysis 

The data were subjected to analysis of variance (ANOVA), and the results were expressed as 

mean ± standard deviation (SD). When there were differences among the samples, the differences 

were compared by Duncan’s multiple-range test using a software (SPSS, Chicago, IL, USA). 

RESULT AND DISCUSSION 

The pH, moisture and fat values of raw and cooking chicken meat patties 

The effect of OS on the pH and moisture values of raw and cooked chicken breast patties was 

found to be significant (p˂0.05, Table 2). The effect of OS was found to be significant on the fat 

content of raw patties (p˂0.05), but not significant on the fat content of cooked patties (p˃0.05, Table 

2). 

It is seen (Table 2) that the pH value decreases with the addition of OS in raw and cooked 

patties. The highest pH value in raw and cooked patties was determined in the control group and the 

pH value of the patties decreased with the increase of the OS ratio. The decrease in pH value might be 

due to pH value of OS. pH value of OS is lower than chicken meat. The pH value of raw and cooked 

patties is similar to previous studies (Uran, et al., 2013:333) (Choi, et al., 2016:802). (Uran, et al., 

2013:333) reported that pH value was 5.90±0.007 in raw chicken breast patties. (Choi, et al., 

2016.802) reported that the pH value after cooking in the meatball prepared using chicken breast meat 

and pork back fat was 6.27±0.01. 

Moisture contents in raw and cooked patties were 59.45±0.60-56.73±0.41 and 51.92±1.04-

46.89±0.80, respectively. It was observed that the 5% OS reduced the moisture content of raw and 

cooked patties. Moisture content of the other three sample groups was found to be similar. This 

difference can be due to moisture content of OS. (Choi, et al., 2016:801) found that the moisture 

content of chicken patties was 57.91 ± 0.24. (Calliari, Souza, Castro-Goméz, Honório, & Magnani, 

2015:1152) were reported that moisture content of breast meat patties were 60.06 ± 0.21. The fat 

content of raw patties was found between 16.20 ± 0.45-18.11 ± 0.18. OS was found to have an effect 

(p˂0.05) on fat content of raw patties and in particularly the addition of 2.5% and 5% OS increased the 

fat content compared to the control sample. OS powder was not effective on the fat content of cooked 

patties (p˃0.05). 

Table 2. pH, moisture and fat values of raw and cooked patties 

Onion skin 
powder (%) 

pH Moisture (%) Fat (%) 

Raw    

0 (Control) 5,99±0,07a 59,45±0,60a 16,20±0,45b 

1.25 5,82±0,06b 58,84±0,58a 17,06±0,20ab 

2.5 5,63±0,06c 58,15±0,09a 17,59±0,58a 

5 5,30±0,02d 56,73±0,41b 18,11±,018a 
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Cooked    

0 (Control) 6,28±0,11a 51,92±1,04a 20,49±1,77a 

1.25 6,1±0,11ab 51,27±0,69a 20,62±0,24a 

2.5 5,97±0,11b 50,01±0,84a 20,25±1,38a 

5 5,61±0,01c 46,89±0,80b 20,65±1,68a 

a-bDifferent superscripts in the same column indicate significant differences (p<0.05). 

 

The cooking yield and dimension reduction of cooked patties 

 Cooking yield and dimension reduction values of cooked patties are shown in Table 3. OS was 

not caused difference (p˃0.05) on dimension reduction and cooking yield values of cooked patties. 

However, it has been reported that the addition of some vegetable additives increases the cooking 

yield (Kılınççeker, 2016:73) (Guedes-Oliveira, et al., 2016:268) (Kurt and Kılınççeker, 2012:725). 

(Kurt and Kılınççeker, 2012:728) also stated that some vegetable additives affect the size of the patties 

during the cooking of the beef patties. 

Table 3. The effects of onion skin powder on the technological properties of cooked patties 

Onion skin powder 
(%) 

Cooking Yield (%) Dimension reduction (%) 

0 (Control) 20,76±0,33a 8,60±0,96a 

1.25 20,73±,51a 8,16±0,81a 

2.5 20,73±0,16a 8,52±0,48a 

5 20,01±0,51a 6,87±0,69a 

 

The effect of OS on colour values of raw and cooked chicken patties 

 In meat products, colour is one of the most important parameters affecting consumer 

acceptability (Choi, et al., 2011:12). The effect of the OS on the instrumental colour values of raw and 

cooked patties was to be significant (p˂0.05, Table 4). The value of L (lightness) and b (brightness) 

decreased while the value of a (redness) increased with the addition of OS. At all concentrations, the 

OS caused the dark colour of patties. As expected, this change in the colour values of the patties is 

thought to originate from the colour pigments of OS. OS has a darker colour than chicken breast meat. 

(Gawlik-Dziki, et al., 2013:1624) reported that the bread with OS had a darker colour compared to the 

control sample. Similar results were obtained in the study which grape seed flour was added to beef 

patties (Kurt, 2015:36). It has been stated that the colour change in the patties may be due to the darker 

colour of grape seed flour. 

Table 4. The effects of onion skin powder on the L, a and b values of raw and cooked patties 

Onion skin 
powder (%) 

L a b 

Raw    

0 (Control) 45,44±0,156a 11,00±0,08c 20,98±0,10a 

1.25 44,88±0,39ab 11,27±0,40c 20,48±0,64ab 

2.5 44,21±0,46bc 11,96±0,27b 19,49±0,51bc 

5 43,29±0,34c 12,91±0,07a 18,96±0,09c 

Cooked    

0 (Control) 50,36±1,44a 9,55±0,23d 22,30±0,96a 

1.25 47,82±0,20a 10,42±0,01c 20,93±0,31ab 

2.5 44,78±1,06b 11,59±0,54b 19,27±0,72bc 

5 42,89±0,61b 13,04±0,19a 18,62±0,59c 

a-bDifferent superscripts in the same column indicate significant differences (p<0.05). 
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The effect of OS on sensory properties raw and cooked chicken breast patties 

 The effect of OS on the sensory properties of cooked patties was found to be significant 

(p˂0.05, Table 5). Control sample has the lowest score for the overall appearance, colour and odour. 

Other groups except for control group have similar scores for the colour and odour parameters. Patty 

that is added %2.5 OS had the highest score in general appearance. Control and %5 OS have the 

lowest score with regard to texture, flavour and overall acceptability. The effect of 1.25% and 2.5 OS 

on the flavour and overall acceptability of the patties was similar. When all sensory parameters are 

taken into consideration, it can be said that the addition of OS, especially 1.25% and 2.5%, improves 

the sensory properties of the chicken patties. (Gawlik-Dziki, et al., 2013:1624) have expressed that the 

addition of 1-3% OS might enhance the some sensory characteristics of bread. It has also been 

reported that the addition of higher concentration of OS cause to a sharp flavour to bread. 

Table 5. The effects of onion skin powder on the sensory properties of chicken patties 

Onion skin 
powder (%) 

Appearance Colour Odour Texture Flavour Overall 
acceptability 

0 (Control) 4,15±0,07d 3,90±0,57b 4,85±0,21b 4,70±0,14c 4,95±0,21b 4,70±0,14b 

1.25 5,45±0,21c 5,65±0,50a 6,05±0,07a 6,50±0,28a 6,50±0,28a 6,70±0,42a 

2.5 7,00±0,14a 6,65±0,21a 6,15±0,07a 5,70±0,14b 6,75±0,07a 6,90±0,14a 

5 6,15±0,35b 5,80±0,28a 6,75±0,64a 4,90±0,14c 5,10±0,14b 5,25±0,35b 

a-bDifferent superscripts in the same column indicate significant differences (p<0.05). 

CONCLUSION 

Onion skin might utilize as an alternative additive in meat products such as patties. The addition of OS 

reduced the moisture and pH values of the patties. However, the addition of OS was not found 

effective on cooking yield and diameter reduction. OS caused red colour and improved sensory 

properties of patties. The addition of especially 1.25% and %2.5 levels OS were mor effective to 

improved quality of chicken patties.  
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Abstract 

 

Cleaning tools that are used today work in human control and by using fossil fuel. The fuel being used 

causes air pollution by its nature. In order to prevent the negative effect arising from fossil fuels, 

photovoltaic (PV) batteries can be used. PV batteries are systems that convert sunlight directly into 

electrical energy. Depending on the energy need, PV batteries bring the current and voltage ratings to 

the desired level by being connected serial or parallel within the determined surface area.  

In the study, control of a remote-controlled cleaning tool, which works using photovoltaic systems, 

was manually or automatically carried out through text message over GSM line. In the manual 

operation, starting cleaning from the curb, the cleaning tool stops when it encounters an obstacle and 

determines its movement according to the text message command coming from the remote operator. 

As for the automatic operation, when encountered any obstacle, the tool continues cleaning by 

carefully passing the obstacle through. 

Atmega-based Aurdino Uno and Aurdino Mega microcontroller cards are used for system control. The 

system’s remote communication is enabled through Arduino Shield card which contains SIM900 GSM 

module.  

 

Keywords: Cleaning tool, unmanned vehicle, photovoltaic, Aurdino Mega 

 

 

İnsansız Çevre Dostu Temizlik Aracı 

 
Özet 

 

Günümüzde kullanılan temizlik araçları insan kontrolünde ve fosil yakıt kullanarak 

çalışmaktadır.  Kullanılan yakıt yapısı gereği hava kirliliğine sebep olmaktadır. Fosil yakıtlardan 

kaynaklanan olumsuz etkiyi önlemek amacıyla fotovoltaik (photovoltaic, PV) piller kullanılabilir. 

Fotovoltaik piller, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Enerji ihtiyacına 

bağlı olarak fotovoltaik piller, belirlenen yüzey alanı içerisinde seri ya da paralel bağlanarak akım ve 

gerilim değerleri istenilen seviyeye getirirler.  

Yapılan çalışmada PV tabanlı sistemler kullanarak çalışan uzaktan kontrollü bir temizlik aracının 

GSM hattı üzerinden kısa mesaj (SMS) yolu ile manuel ya da otomatik olarak kontrolü 

gerçekleştirilmiştir. Manuel çalışmada, temizlik aracı kaldırım kenarından temizliğine başlayarak 

herhangi bir engel ile karşılaştığında durmakta ve uzaktaki operatörden gelecek kısa mesaj komutuna 

göre hareketini belirlemektedir. Otomatik çalışmada ise herhangi bir engel ile karşılaşıldığında araç 

engelin etrafından dolaşarak temizliğe devam etmektedir. 

Sistemin kontrolü için Atmega tabanlı Aurdino Uno ve Aurdino Mega mikrodenetleyici kartları 

kullanılmıştır. Sistemin uzaktan haberleşmesi SIM900 GSM modülü içeren Arduino GSM Shield kartı 

ile sağlanmıştır. 
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Anahtar Kelime: Temizlik Aracı, İnsansız araç, Fotovoltaik, Android Mega  

GİRİŞ 

 

Günümüzde kullanılan temizlik araçları insan kontrolünde ve enerjisini fosil yakıtlardan alarak 

temizlik yapmaktadır. Fosil yakıtlar aracın temizlik yaparken aynı anda havayı kirletmesine sebep 

olmaktadır. Hava kirliliği ve sera gazları çağımızın en önemli sorunlarından olan küresel ısınma ve 

iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sanayi devriminden sonra gelişen kentleşmenin sonucu 

şehirlerde hava kirliliğinin en önemli kaynağı motorlu taşıtlar olmuştur. Şehir içindeki motorlu 

taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği hem hava kalitesi hem de insan ve diğer canlıların sağlığını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra petrol kaynaklarının sonlu bir ömre sahip olduğu 

gerçeği düşük verimli içten yanmalı motorların yakın zamanda yerini alternatif enerjilerle çalışabilen 

araçlara bırakmasına zemin hazırlamaktadır. Elektriğin kullanımı, işe dönüştürülmesi petrol ve diğer 

enerji türlerinden daha az maliyetli olduğu için elektrikli araçlar alternatif enerjili uygulamaların 

başında gelmektedir. Geleneksel temizlik araçlarının kontrolü insan gücü ile yapılmaktadır. 

Günümüzde daha az hata ve maliyet ile iş üretilmesi tüm dünya genelinde yükselen bir eğilim 

olmuştur.   Bunun sonucunda bir mesai dâhilinde yolların temizlenmesi gibi nispeten basit işlemler 

insan gücü yerine otonom cihazlar tarafından kontrol edilmek istenmektedir. Bu otonom cihazlar 

günümüzde robotik çalışma olarak adlandırılır. 

Robot kelimesi, ilk defa, Karel Capek isimli bir Çek yazarın 1920 yılında yazdığı "Rossum'un 

Evrensel Robotları" isimli oyununda kullanılmıştır (Arıkan,2015). Robotlar günlük hayatımızın birçok 

alanında etkin olarak yer almaktadır. O tarihlerden günümüze üretim, tamir, tıp, su altı, madencilik ve 

uzay keşifleri gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. Temizlik amacıyla kullanılan robotlar genel 

olarak gezgin robotlar kategorisinde incelenebilir. Gezgin robotlar engellere çarpmadan kendi başına 

hareket edebilen verilen göreve uygun davranışlara karar verebilen hareketli robot sistemleridir 

(Beller, 2013:481, Jesse vd, 2016:332, Pandey vd. 2014:1). Temizlik için kullanılan robotlarda vakum 

sistemleri ve güneş enerjisi yaygın olarak kullanılmaktadır (Prabakaran vd., 2017:131, Chaoan vd , 

2017:75, Kaur vd., 2014:32, Teodor vd., 2007:144) . 

Yapılan çalışmada insansız çevre dostu temizlik aracı tasarlanmıştır. Araç enerjisini fotovoltaik 

paneller kullanarak güneşten almaktadır. Aracın kontrolü herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan 

manuel ve otomatik olarak sağlanmıştır (Uç vd 2016:10). Sistemin manuel mod haberleşmesi SMS 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. SMS ile gönderilen komutlar doğrultusunda kullandığımız GSM 

modülü araca gerekli komutları aktarmakta ve araç gerekli işlemlerini gerçekleştirmektedir. Otomatik 

çalışma modunda ise araç çalıştırılmak istenen yere bırakılmakta ve sensörler yardımıyla kaldırım 

kenarlarını takip ederek temizlik işlemini yapmaktadır. Bu esnada çıkan engeller sesli olarak 

uyarılmakta ve engel sabit ise etrafından dolaşarak temizliğe devam edilmektedir. Araç boyutunun 

küçük olması nedeniyle trafikte yer kaplamayacak dar alanlara girerek temizlik yapabilecektir. İnsan 

kontrolünde temizlik işlemi yapan araçlarda olası kazalarda ölüm ya da yaralanma gibi olaylar 

yaşanabilmekteyken insansız araçlarda böyle bir durum söz konusu değildir.  

 

MATERYAL VE METOT 

Mikrodenetleyici Seçimi 

Mikrodenetleyici karmaşık lojik fonksiyonları tek bir entegrede toplayıp sunan bir cihazdır. 

Çalışmamıza ATmega328 tabanlı Arduino Uno R3 ve Arduino Mega 2560 kartları kullanılmıştır. Bu 

kartlar için Aurdino IDE si kullanılarak program yazılmış ve yazılan program kartlarda bulunan 

bootloader sayesinde kolayca mikrodenetleyici içerisine aktarılmıştır (Arduino Products, 2017). 

 

 

 

Arduino Gsm Shield  
GSM shield, GND Teknik Firması tarafından geliştirilen GNDKITS Ailesi altında yer alan 

GSM/GPS Arduino Shield ürünüdür. Bu ürün sadece GSM ve hem GSM hem de GPS özelliklerini 

barındırmak üzere iki seçenekle sunulmuştur. Çalışmamızda kullanmış olduğumuz ürün sadece GSM 

http://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=j8gtpfxti9uw.x-ic-live-02?option2=author&value2=Lai,%20Chaoan
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Akinfiev%2C%20Teodor%22%7C%7Csl~~rl','');
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özelliklerini barındıran Simcom firmasına ait quad-band özellikli ve RoHS uyumlu SIM900 GSM 

modülüdür. Şekil 1’de GSM modülü gösterilmiştir (Arduino Products, 2017)..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: GSM Shield Tanıtımı 

DC Motor  

İnsansız çevre dostu temizlik aracında kullanılan DC motor; içten tahrikli redüktörlü silecek 

motorudur. DC motor yavaş ve hızlı olmak üzere iki devirlidir. Silecek motoru tüm otomobillerde 

oldukça yüksek performansla çalışır. Temizlik aracı yavaş hareket ettiğinden dolayı torku yüksek, hızı 

düşük redüktörlü DC motor kullanılması uygun görülmüştür. 

 

Ultrasonik Sensör 

Ultrasonik algılayıcıların temel çalışma mantığı belli bir frekans aralığında bulunan ses 

dalgasının, ultrasonik verici tarafından üretilerek gönderilmesi ve uzaktaki bir nesneden yansıyan ses 

dalgasının alıcı tarafından alınarak tekrar elektriksel işarete çevrilmesi esasına dayanır.  Sadece varlık 

algılaması yapılabileceği gibi ultrasonik algılayıcılar yardımıyla uzaklık ölçümleri de 

yapılabilmektedir. 

Çalışmamızda 40KHz frekansında çalışan, 2cm – 400 cm arası ölçüm yapabilen, hazır aurdino 

kütüphanesi bulunan HC-SR04 sensörü kullanılmıştır. 

 

Fotovoltaik Sistem  

Fotovoltaik sistemler, güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı 

sistemlerdir. Fotovoltaik sistemlerde fotovoltaik panellerin yanı sıra, akü, şarj regülatörü, solar evirici 

ve şalt ekipmanı bulunur. Aküler elektrik enerjisi depolamada kullanılırken, şarj regülatörleri akülerin 

şarj kontrolünü sağlar. Solar eviriciler, fotovoltaik panellerde üretilen DC elektrik enerjisini AC 

elektrik enerjisine çevirir. Sistemdeki şalt ekipmanı, sistemin enerji üretimini, dağıtımını, kontrolünü 

ve güvenliğini sağlar.  

Güneş panelinden gelen enerji bakımsız akü olarak bilinen, şarj edilebilir kurşun asit akülerin 

bir çeşidi olan VRLA aküde depolanmıştır. Sistem içerisinde PV dizisinin ürettiği voltajı düzenleyen 

aküleri şarj eden, akülerin aşırı bir şekilde şarj olmasını ya da akülerin içerisindeki enerjinin aşırı 

şekilde tüketilmesini önleyen TOMMATECH LS0512E model, 16A 12/24V PWM solar şarj kontrol 

cihazı  kullanılmıştır. Bu sayede akü için uzun süreli ve sağlıklı bir kullanım sağlamıştır. 

 

Aracın Mekanik Tasarımı 

Araç 3 tekerlekli, birbirinden bağımsız kontrol edilebilen iki motorlu, dişli zincir sistemi üzerine 

kurulmuştur. Bu sistemin en büyük avantajı araca dar alanlarda daha iyi hareket ve manevra kabiliyeti 

sağlamasıdır. Örneğin sol tarafa dönülmek istendiğinde, sol tekerin geri yönde, sağ tekerinde ileri 

yönde döndürülmesi ile kendi ekseninde sol yöne dönme işlemi gerçekleşir. Sağ tarafa dönülmek 

istendiğinde, sağ tekerin geri yönde, sol tekerinde ileri yönde döndürülmesi ile kendi ekseninde sağ 

yöne dönme işlemi gerçekleşir. Aracın uzunluğu 80 cm, genişliği 50 cm yerden yüksekliği 15 cm'dir. 

Şekil 2’de aracın mekanik kısmı, Şekil 3’de ise 90 cm2 lik bir alanı temizleyebilen fırça sistemi 

görülmektedir. Fırçaların hareketi yavaş veya hızlı devirleri olan DC motor ile sağlanmıştır. Fırça 
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sisteminde 3 adet bisiklet dişlisi, bir adet kasnak, zincir ve bir adet DC motor bulunmaktadır. Şekilde 

görüldüğü gibi zincirler çapraz çekilmiştir ve böylece iki fırça çöpü orta bölümde biriktirmektedir. 

 

              Şekil 2: Mekanik Kısım                                                      Şekil 3: Fırça Sistemi 

 

Vakum Sistemi  
Vakum sistemi evlerde kullanılan elektrikli süpürgelerin çalışması örnek alınarak yapılmıştır. 

Vakum sistemi emme girişi, egzoz çıkışı, elektrik motoru, fan, toz torbası ve toz filtresi olarak 6 temel 

bölümden oluşmaktadır. Bu sistem Şekil 4’de gösterilmiştir. 

Vakum sisteminin çalışma sırası aşağıdaki gibidir. 

 Elektrik akımı motoru çalıştırır. Motor miline bağlı olan fan pervaneleri de motorun 

dönmesiyle birlikte dönmeye başlar. 

 Fan pervanelerinin dönmesi ile hava egzoz çıkışına doğru itilir. 

 Hava partiküllerinin itilmesiyle birlikte fanın önündeki parçacık yoğunluğu ve hava basıncı 

artarken fanın arkasında azalır. 

 Fanın bu iki tarafındaki basınç farkından dolayı emme kuvveti oluşur. 

 Emme kuvvetiyle birlikte toz emme girişinden havayla birlikte giren tozlar toz torbasına 

dolar, hava ise filtreden geçerek tekrar egzoz çıkışından dışarı çıkar. (Uç vd 2016:40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Vakum Sistemi 
 

Sistemin Blok Şeması, Program Algoritması ve Araç fotoğrafları  

Şekil 5’de güneşten gelen ışınlar panel tarafından elektrik enerjisine dönüştürülerek araç 

üzerinde bulunan aküyü şarj eder. Araçta kullanılan şarj kontrol cihazı ile akünün doluluk oranı ve 
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panelin aküyü şarj edip etmediği kontrol edilir. Blok şemasında merkezi işlem birimi olarak arduino 

uno ve arduino mega kartları kullanılmıştır. Haberleşme kartı için arduino GSM shield kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 5: Sistemin Blok Şeması 
 

Şekil 6’ da aracımızın manuel modda çalışırken kullandığı ana program gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Ana Program Algoritması 

Şekil 7’de aracın kullanım anındaki fotoğrafı görülmektedir. Bu kullanımda cihaz manuel 

çalışmada, temizlik aracı kaldırım kenarından temizliğine başlayarak herhangi bir engel ile 

karşılaştığında durmakta ve uzaktaki operatörden gelecek kısa mesaj komutuna göre hareketini 

belirlemektedir.  
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Şekil 7: Aracın tamamlanmış hali 

 

 

SONUÇ  

Yapılan çalışmada, herhangi bir kullanıcıya gerek duymadan kaldırım kenarı temizliği için 

kullanılan araç tasarımı yapılmıştır. Araç enerji ihtiyacını 40W’lık güneş paneli aracılığı ile güneşten 

sağlamaktadır. Bu sayede fosil yakıt kullanımın çevreye vermiş olduğu zararlar engellenmiştir. Araç 

otonom olarak çalışabildiği için herhangi bir insan iş yüküne sebep olmamaktadır. Aracın kendi başına 

karar vermesi veya herhangi bir engel durumunda mobil şebeke üzerinden haberleşerek gerekli 

işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Aracın sokak, cadde gibi alanlarda bulunan kaldırım kenarlarının 

temizliği, atölyeler, dükkânların iç ve dış çevre temizliği, kampüs içi temizliğe ihtiyaç duyulan 

alanlarda kullanımı test edilmiş ve aracın başarı ile görevini getirdiği görülmüştür. 

 

Proje Desteği 

Yapılan çalışma Tübitak 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 

Programı tarafından desteklenmiştir. 
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Abstract 

 

Alternative energy sources are being studied in order to be an alternative to the batteries in electric 

vehicles or to be used together. One of these energy sources is Flywheel. Flywheels have some 

specific characteristics like long-life cycle, high energy density energy storage units operating by 

storing kinetic energy. In this study, a simulation model of an electric vehicle operating with a hybrid 

energy source consisting of a Li-on battery and a Flywheel was performed in ADVISOR environment. 

In the simulation, the results are first obtained for an electric vehicle that only operates with a battery, 

then the system is activated by using a hybrid energy source and the energy states in both cases are 

examined. 

 

Keywords: Flywheel, Li-ion Battery, Alternative Energy, Electric Vehicle, ADVISOR 

 

                             

 

Batarya ve Flywheel enerji depolama sisteminden oluşan Hibrit bir Elektrikli 

Aracın Benzetim Modeli 
 

 

Özet 

 

Elektrikli araçlarda bataryalara alternatif olması ya da birlikte kullanılabilmesi için alternatif enerji 

kaynakları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu enerji çalışmalardan biri de Flywheel'lerdir. 

Flywheel'ler kinetik enerjiyi depo ederek çalışan uzun ömürlü, yüksek enerji yoğunluklu enerji 

depolama birimleridir. Bu çalışmada Li-on bir batarya ve bir Flywheelden oluşan hibrit enerji kaynağı 

ile çalışan bir elektrikli aracın ADVISOR ortamında benzetim modeli gerçekleştirilmiştir. Benzetimde, 

ilk olarak sadece batarya ile çalışan bir elektrikli araç için sonuçlar alınmış, sonra sistem hibrit enerji 

kaynağı ile çalışır hale getirilerek veriler alınmış ve her iki durumdaki enerji durumları incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Flywheel, Li-ion Batarya, Alternatif Enerji, Elektrikli Araç, ADVISOR 
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GİRİŞ 

 

İçten yanmalı motor ile çalışan araçlar fosil kaynaklı yakıtlarla çalıştıkları için çevre kirliliğinde 

önemli bir payı vardır. Çevre kirliliği meydana getirmekle beraber fosil yakıtlarının azalması da bir 

problemdir. Fosil kaynaklı yakıtların azalması ve çevreye verdikleri zararları azaltmak amacıyla 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanan araçlar veya elektrikli araçlar üzerine farklı çalışmalar 

yapılmaktadır. Fakat bu araçların en büyük dezavantajı yüksek maliyete sahip olması ve toplam 

menzilinin düşük olmasıdır. Bu problemin üstesinden gelmek için hibrit araçlar üzerine yapılan 

çalışmaları yapılmaktadır. Araçlarda hibrit olma durumu, ya aracın hareket ettirme düzeneğinde ya da 

enerji depolama sisteminde olmaktadır. Enerji kaynaklarının hibrit kullanılması ile birlikte bu enerji 

kaynakları daha etkin kullanılabilmekte ve boyutları küçülmektedir. Hatta bu etkin kullanım sayesinde 

aracın menzili de arttırılmaktır (Özen, 2015; Çınar, 2003; Küçük, 2009). 

 

Elektrikli araçlarda sisteme enerji sağlamak için batarya, yakıt pili, Flywheel, ultrakapasitör gibi farklı 

enerji depolama sistemleri kullanılmaktadır. Her bir enerji kaynağının birden fazla avantajı ve 

dezavantajı bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarının birlikte kullanılması ile kendi dezavantajları 

ortadan kaldırılabilmektedir. Böylece her bir enerji kaynağı daha etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. 

Flywheel’ler, son teknolojik gelişmelerle birlikte daha da etkin hale getirilmiştir(Wright, 2008; 

Keskin, 2009; Biliroğlu, 2009; Koot, 2006). 

 

Bu çalışmada bir elektrik araç için ana enerji kaynağı olarak Li-ion bir batarya ve yardımcı enerji 

kaynağı olarak ise bir flywheel enerji depolama sistemi seçilmiş ve benzetimi yapılmıştır. Flywheel 

sayesinde bataryaların şarj/deşarj derinlikleri azaltılacağından bataryaların ömrü uzatılmış olacaktır. 

Bunun yanı sıra Flywheel’in depo ettiği enerji sayesinde aracın menzilli artmaktadır. Tüm bunlara ek 

olarak frenleme enerjisi gibi anlık yüksek güç üretilen durumlarda enerjinin hızlı bir şekilde depo 

edilmesini sağlamaktadır. 

 

Benzetim modeli Matlab / Simulink ortamında tasarlanarak ADVISOR uygulaması içinde 

çalıştırılmıştır. Benzetim modelinde elektrikli araç farklı sürüş güzergâhlarında çalıştırılmıştır. Ayrıca 

aynı araç aynı güzergâhlarda hem sadece li-ion batarya kullanarak hem de hibrit enerji kaynaklı (li-ion 

batarya + Flywheel) olarak çalıştırılarak ilgili sonuçlar alınmıştır. Bu sonuçlara göre li-ion bataryanın 

SOC değerini koruduğu görülmüştür. Bataryanın SOC değerinin korunması ile aracın toplam menzili 

de arttırılmış olmaktadır. Ayrıca frenleme enerjisinin de Flywheel tarafından hızlı ve etkili depo 

edilebilmesi nedeniyle araç hareket halindeyken de enerji üreterek aracın menzilinin artmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 

Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1’de Giriş, Bölüm 2’de Elektrikli araçlarda kullanılan 

enerji kaynakları ve Batarya ile Flywheel hakkında bilgi verilmektedir. Bölüm 3’te aracın ADVISOR 

ortamında Simulink modeli anlatılmaktadır. Bölüm 4’te benzetim modeli sonuçları verilerek 

değerlendirilmektedir. Son olarak, Bölüm 5’te ise çalışma sonuçları sunulmaktadır. 

 

 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILAN ENERJİ KAYNAKLARI 

 

Elektrikli ve hibrit araçlarda enerji depolamak için genel olarak farklı enerji depolama sistemleri 

kullanılmaktadır. Bu enerji kaynakları genellikle elektrokimyasal sistemler (batarya, yakıt pili vb.), 

kinetik enerji depolama sistemleri (Flywheel, vb.) ve potansiyel enerji depolama sistemleri 

(sıkıştırılmış hava, vb.) olarak genelleştirilebilir (Baker, 2008).  Bataryalar, yüksek özgül enerji, 

yüksek özgül güç ve uzun çevrim ömre sahip olduğundan dolayı elektrikli araç uygulamalarında 

genellikle ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

Kinetik enerji depolama sistemi bulunan araçlarda ultrakapasitör veya batarya yerine flywheel- 

generatör-elektrik motoru grubu kullanılır. Flywheel kinetik enerjiyi depo edebilen iki yönlü 

makinalardır. Flywheel’in miline bağlı generatör aracılığı ile bu enerjiyi elektrik enerjisine 
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çevirebilirken, generatör kısmı motor olarak çalıştırıldığında veya dışardan başka bir kaynak 

tarafından mili çevrildiğinde yeniden kinetik enerjiyi depo edebilmektedir. Her iki yönlü olarak 

kullanılabilmesi ve anlık yüksek güçleri hem depo edebilmesi hem de çıkışına aktarması nedeniyle 

elektrikli araç uygulamaları için oldukça uygundur(Keskin,2009; Tubitak-Marmara araştırma 

merkezi,2003; Aras,2009; Husain, 2003; Nelson, 2000). Alt başlıklarda çalışmada 

kullanılan li-ion batarya ve flywheel detaylı olarak incelenmektedir. 

 

Lityum İyon Batarya ve modeli 

 

Li-ion bataryalar enerji depolama verimliliği ve enerji yoğunluğu bakımından diğer batarya 

çeşitlerine göre ön plandadır. Bunun nedeni lityum-iyon bataryalar hafif bir yapıda olmasına rağmen 

hücre başına yaklaşık 4 V’luk yüksek bir gerilim seviyesine sahiptir. Bunun yanında uzun ömürlü 

olması, geniş çalışma sıcaklık aralığı, çabuk şarj olabilmesi, uzun ömürlü olması gibi avantajları 

vardır. Dezavantajları ise ilk yatırım maliyetinin yüksek olması, hassas çalışma limitlerinden ötürü 

karmaşık şarj yöntemlerine ihtiyaç duymasıdır. Lityum-iyon batarya sistemlerinin, araştırma ve 

geliştirme çalışmaları ile birlikte daha uzun süre araçlarda enerji kaynağı olarak 

kullanılacaktır(Nazri,2009; Walter,2002; Besenhard,2008). Benzetim modelinde ADVISOR 

ortamında tanımlı ESS-LI7_temp modeli kullanılmıştır. Bataryaya ait Simulink modeli Şekil 1’de 

verilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Batarya modeli 

 

Flywheel ve modellenmesi 

 

Elektrikli araçlar için kullanılabilir bir enerji kaynağı olan Flywheel, kinetik enerji depolayarak 

çalışan makinalardır. Yapısı basit olup, döner bir disk ve D.A. makinanın birleşiminden oluşmaktadır. 

Şekil 2’de bir Flywheel için temel bir devresi verilmektedir. Bu basit ama kullanışlı yapısı sayesinde 

enerjiyi hızlı bir şekilde kinetik enerjiye çevirip döner diskte depo etmektedir. Bu makinalar yüksek 

dönüş hızı kapasitesine sahiptir. Döner disk kinetik enerjiyi bünyesinde depo etmektedir ve sisteme 

gerekli olan enerjiyi aktardıkça döner diskin hızında o derecede azalma olmaktadır. Genellikle dc 
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makine kısmında stator yapısı kalıcı mıknatıslardan oluşmaktadır. Mevcut Flywheel’ler karmaşık, 

büyük ve ağır olmalarından dolayı özgül enerji yoğunlukları düşüktür. Ancak çevrim ömrü, enerji 

depolama verimi, güç yoğunluğu oldukça yüksektir (Tubitak-Marmara araştırma merkezi, 

2003; Uçarol,2003; Lawson,1973; Subkhan,2011; Samineni,2006; Moosavi-Rad,1988). 

 

 
 

Şekil 2. Flywheel modeli 

 

Bir Flywheel’de saklanan kinetik enerji şu şekilde bulunabilir; 

 

𝐸 =
1

2
𝐽𝛥𝑤2 =

𝑤𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑤𝑚𝑖𝑛

2

2
ʃ𝑟2𝑑𝑚 

 
 

burada, J atalet momenti, ω dönme hızı, r yarıçapı ve dm ise döner eksenden r mesafesinde oluşan 

kütle elemanıdır. Motor dinamikleri şu şekilde yazılabilir; 

 

𝐽ẇ = 𝑇 − 𝑏𝑚𝜔  
 

Elektriksel dinamikler ise şu şekilde verilebilir; 

 

𝑉 = 𝑖𝑅 +
𝐿𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑒 = 𝑖𝑇 +

𝐿𝑑𝑖

𝑑𝑡
− 𝑘𝑒�̇�  

 

burada, V uç gerilimi, L motor endüktansı ve 𝑘𝑒 geri EMF sabitidir. E ve T değişkenleri şu şekilde 

ifade edilebilir; 

 

𝑒 = 𝑘𝑒�̇�        

𝑇 = 𝑘𝑇𝑖 
 

 
 

 

SİSTEME AİT ADVISOR MODELİ 

 

ADVISOR benzetim programı Matlab tabanlı çalışmaktadır. Program yapısı GUI’de 

hazırlanmış olup Simulink ve M-file dosyaları ile birlikte kullanılmaktadır. Farklı tipteki araçların 

yapısını kolayca oluşturup testlerin yapılarak farklı sürüş güzergâhlarında bu araçların kullanılmasına 

imkân vermektedir. Program yapısında paralel ve seri hibrit elektrikli araçlar, yakıt hücreli araçlar ve 

klasik araçlar yer almaktadır. Bu program ile birlikte araçların modellemesinin yanında, aracın 

kullanılacağı çevrenin de modellenmesi mümkündür (Wipke,1988). Şekil 3’te ADVISOR ara yüzü 

görülmektedir. 

Program modelinde simulink ve m-file dosyalarında yapılan değişikliklerle her tür aracı 

modellemeye müsait yapısı vardır. Hatta mevcut araç sistemleri üzerinde de istenilen değişiklikler 

yapılarak aracın modellenmesi gerçekleştirilebilir. Araç modeli güç akışı üzerinden çalışmaktadır. 

Enerji akışı simulink modeli üzerinde verilen okların yönünde ilerlemektedir. Benzetim modelinin 
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çalışması ile her bir veri ayrı ayrı kaydedilerek benzetim sonrasında bu veriler kolaylıkla 

incelenebilmektedir (Aras, 2009; Küçük, 2015). 

 

 
 

Şekil 3. ADVISOR ara yüzüne ait görüntü 

 

Benzetim modelinde, sistemin aynı elektrikli araç için hem sadece li-ion batarya hem de li-ion 

batarya ve Flywheel den oluşan hibrit enerji kaynağı için çalıştırılarak sistem sonuçları alışmıştır. 

Flywheel’in sistemde kullanılması ile li-ion bataryanın sahip olduğu dezavantajların bir kısmını 

ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Bu sayede bataryadan anlık yüksek akımlar çekilmesinin önüne 

geçilir ve bataryaların düzenli şarj-deşarj olması ile ömrünün uzatılması sağlanır. Bunun yanında 

frenleme enerjisi gibi anlık yüksek güçler sisteme kazandırılmış olacaktır. Şekil 4’te sadece bir li-ion 

batarya ile çalışan araca ait simulink modeli verilmektedir. Şekil 5’te ise aynı araçta li-ion bataryaya 

ek olarak bir Flywheel enerji depolama sistemi eklenmiştir. 

 

 
Şekil 4. Li-ion batarya ile çalışan aracın Simulink modeli 
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Şekil 5. Li-ion batarya ve Flywheel ile çalışan aracın Simulink modeli 

 

Tablo 1’de benzetim modeli için kullanılan elektrikli araca ait genel özellikler verilmektedir. 

Aracın boş ağırlığı 848kg’dır. Sadece batarya eklendiğinde aracın ağırlığı 893kg olup Flywheel’de 

sisteme eklendiğinde aracın toplam ağırlığı 918kg olmaktadır. Araçta enerji kaynağı olarak kullanılan 

bataryanın gücü 40kW olup Flywheel’in gücü ise 10kW’tır. 

 
Tablo 1. Modellenen elektrikli araç için ADVISOR’da kullanılan M-File dosyaları 

 

Vehicle VEH_SMCAR 
Energy Storage 1 ESS_LI7_temp 
Energy Storage 2 Flywheel 
Motor MC_PM33 
Transmission TX_1SPD 
Wheel/Axle WH_SMCAR 
Accessory ACC_HYBRID 
Powertrain Control PTC_EV 

 

Şekil 6’da Power Bus bloğun içyapısı verilmektedir. Power Bus blok, temel olarak araca 

aktarılacak olan enerjinin geçişini yapmaktadır. Bu blok sayesinde enerji kaynaklarından talep edilen 

güç öncelikle Flywheel bloğundan talep edilmiş olacaktır. Flywheel’in yetersiz kaldığı noktada gerekli 

olan enerji bataryadan talep edilecektir. Bu durum eşitlik olarak şu şekilde verilebilir; 

 

𝑃𝑟𝑒𝑞_𝑏𝑎𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑞_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑣_𝑓𝑙𝑦𝑤 

 

burada, 𝑃𝑟𝑒𝑞_𝑏𝑎𝑡 bataryadan talep edilen güç, 𝑃𝑟𝑒𝑞_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 enerji kaynaklarından talep edilen toplam güç 

ve 𝑃𝑎𝑣_𝑓𝑙𝑦𝑤 ise Flywheel’den talep edilen güçtür. Sum 2 bloğu ise batarya ve Flywheel tarafından 

sağlanan güçleri toplayarak blok çıkışına aktarmaktadır. Bu durum şu şekilde ifade edilmektedir; 

 

𝑃𝑎𝑣_𝑝𝑤_𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 𝑃𝑎𝑣_𝑏𝑎𝑡 + 𝑃𝑎𝑣_𝑓𝑙𝑦𝑤 

 

burada,  𝑃𝑎𝑣_𝑝𝑤_𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 Power Bus blok çıkışına aktarılan toplam güç, 𝑃𝑎𝑣_𝑏𝑎𝑡 ise batarya tarafında 

sağlanan güç değeridir. Bu şekilde enerji kaynakları tarafından sağlanan enerjiler bu blok içerisinde 

toplanarak sisteme aktarılmaktadır. Eğer enerji kaynakları talep edilen enerjiyi karşılayamazsa, o 

zaman da karşılayamadığı kısım veri olarak saklanarak benzetim sonucunda analiz edilmektedir. 
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Şekil 6. Powerbus bloğunun içyapısı 

 

Şekil 7’de Flywheel enerji depolama sistemine ait blok diyagramın içyapısı verilmektedir. 

Flywheel enerjiyi depo eden bir disk ve bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir dc makineden 

oluşmaktadır. Sistem Flywheel’den enerji çektikçe döner diskteki enerji miktarı azalacak ve bunun 

sonucu olarak hızında çekilen enerji miktarınca bir azalma görülecektir. Enerji miktarındaki değişim 

değerleri remained_energy değişkeni ile birlikte kaydedilmektedir. Araç tarafından bir güç talebi 

olursa Switch 1 aktif hale gelerek talep edilen güç Flywheel’den karşılanacaktır. Araç talep edilen güç 

Flywheel’in karşılayabileceği enerjiden büyük olduğu durumlar olacaktır. Bu durumlarda 

karşılanamayan güç talebi batarya modülü üzerinden karşılanacaktır. P_aval(W) çıkış sinyali ile 

birlikte Flywheel’in karşılayabildiği enerji değeri power bus bloğuna aktarılmaktadır. Switch 2 ise 

Flywheel’in depo ettiği enerjiyi kontrol etmektedir. Eğer depo edilen enerji biterse o zaman talep 

edilen güç sinyali iptal edilerek bloğun çıkışına her hangi bir güç aktarımı yapılmamış olmaktadır.  

 

 
Şekil 7. Flywheel blogunun iç yapısı. 
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BENZETİM MODELİ SONUÇLARI 

 

Hibrit enerji kaynağı ile çalışan elektrikli aracın benzetim modeli ADVISOR ortamında 

yapılmıştır. İlgili aracın sürüş güzergâhı olarak ADVISOR ortamında tanımlı olan CYC_US06 

seçilmiştir. Bu sürüş güzergâhına ait özellikler Tablo 2’de verilmekte olup CYC_US06 sürüş 

güzergâhı için zaman-hız eğrisi Şekil 8’de verilmektedir. 

 

Tablo 2. CYC_US6 sürüş güzergâhına ait özellikler  
 

Zaman (s) 600 
Mesafe (km) 12.89 
Max. Hız (km/h) 129.23 
Ort. Hız (km/h) 77.2 
Max. Hızlanma (m/s2) 3.76 
Max. Yavaşlama (m/s2) -3.08 
Ort. Hızlanma (m/s2) 0.67 
Ort. Yavaşlama (m/s2) -0.73 
Idle zamanı (s) 45 

 

 
Şekil 8. CYC_US6 sürüş güzergâhı Zaman-Hız eğrisi 

 
Şekil 9. CYC_US6 için zaman-talep edilen güç eğrisi 

 

Aynı elektrikli araç aynı sürüş güzergâhında iki farklı enerji kaynağı durumunda çalıştırılarak 

batarya SOC değerleri alınmıştır. Bu durumlardan biri sadece bir li-ion batarya iken diğer durum ise 

hem batarya hem de Flywheel’den oluşan hibrit enerji kaynağıdır. Benzetim modellerinde her bir 

enerji kaynağı tam dolu bir şekilde araç ilgili güzergâhta çalıştırılmıştır. Sadece batarya ile çalıştırılan 
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elektrikli araç için benzetim modeli başında 1 olan SOC değeri benzetim modeli sonunda 0.2536’ya 

düşmüştür.  

Sisteme enerji kaynağı olarak Flywheel eklendiğinde ise SOC değeri benzetim modeli sonunda 

0.4925’e düşmektedir. Bu iki ayrı benzetim modelinden elde edilen batarya SOC değerinin zamanla 

değişimi Şekil 10’da verilmektedir.  

 
Şekil 10. Li-ion batarya SOC değerinin zamanla değişimi 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada elektrikli araçlarda ana enerji kaynağı olarak en çok kullanılan li-ion bataryalara 

ek olarak bir Flywheel enerji depolama sistemi kullanılmıştır. Böylece bataryanın sahip olduğu 

dezavantajlardan bazıları ortadan kaldırılarak aracın toplam menzili arttırılmıştır. Flywheel’in sisteme 

eklenmesi ile oluşan dezavantaj ise aracın toplam ağırlığının artması ve Flywheel’in kontrolü için ek 

donanımların kullanılması gösterilebilir. Elektrikli araç CYC_US6 sürüş güzergâhında çalıştırılmıştır. 

Flywheel’in sisteme eklenmesi ile birlikte batarya SOC değerinin benzerim modeli sonunda 

0.2536’dan 0.4925’e çıktığı görülmüştür. Bu da hem bataryanın SOC değerinin ve sağlığının 

korunduğunu, hem de araç menzilinin arttırıldığını göstermektedir. Ayrıca enerji kaynakları arasında 

hibritleştirme oranı ayarlanarak her iki enerji kaynağı da uygun boyut ve güçlerde daha verimli bir 

şekilde kullanılabilir. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the strategies associated with the autonomous shipping are investigated by considering 

the application of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis. Recent studies 

indicate that the ships will be able to navigate without operators in the near future. Although it seems 

dramatic progress at the first sight and there exist some benefits, a detailed analysis is a crucial 

requirement. While it has several opportunities for global trade, it has some threats such as; declining 

the employment of mariners and negative effects on small sized enterprises etc. We propose a detailed 

autonomous shipping strategy based on SWOT-AHP analysis, which is a management and planning 

tool for global shipping. Strategic actions are held to convert threats into opportunities and weaknesses 

to strengths. 
 

Keywords: Autonomous shipping, Strategic actions, SWOT-AHP 

 

INTRODUCTION 

Unmanned transportation model is a prominent state of the art on shipping industry for several 

years. In the literature, remote ship is described as the remote controlled ship, where the operations 

and required maneuvers are conducted via a remote control mechanism by a shore based operator. 

Besides, autonomous ship is automated vessel, where advanced operational decision processes are 

conducted by computer based algorithm. Autonomous ship can be also controlled by shore based 

operator in case of any need. Figure 1 illustrates the mechanism of the envisaged ship control methods.  

Employing autonomous ship idea is advocated as providing a holistic solution to sustainability 

demands. Motivation of the originators is to build up safer, more economic, eco-friendly and reliable 

shipping activities.   

Within European Union, Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks 

(MUNIN) proposed a model of unmanned 200 m bulk carrier (Porathe T.,et al.,2013). The Project deals 

with development of an advanced sensor system, autonomous navigation system pertinent to 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs), efficient navigation, safe 

maneuver in heavy weather and proper ship to ship communication etc. 
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Figure 1: Envisaged Ship Control Methods 

On the other hand, one of the most fascinating study is autonomous ship project of Rolls-

Royce. Crucial point of the project is to develop a ship that will be as least as safe as existing vessels 

(Rolls-Royce, 2016). The company envisages to complete and initiate a remotely operated vessel 

which has reduced crew with remote support and operation of certain functions by 2020. By 2025 they 

hope to generate a fully unmanned coastal navigating vessel. Five years later they desire to have 

autonomous, ocean-going vessels.  

Autonomous ships are described as a next generation modular control system including 

decision support system. Such novelty causes some advantages and disadvantages for the global 

shipping, economy and as well as environment. Similarly, besides new technologies present new 

opportunities, they have many threats. For instance, some strengths of the autonomous ship technology 

accounts for increased cargo spaces, reduced human interaction and reduced fuel consumption. Lack 

of emergency response system of the algorithm, increased capital cost, irregular maintenance 

schedules are some examples for weaknesses of autonomous ship. On the other hand, since the cargo 

operations will be faster, port staying time minimization is one of the opportunities. Therefore, risk of 

cyber-attacks, uncertainty of legal implications and maritime insurance are some threats of the 

autonomous ship (Rolls-Royce, 2016).  

In this paper, a contemporary review on autonomous ship is introduced and SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis is conducted. All subtopics for strengths, 

weaknesses, opportunities and threats are given in detail. Definition of each subtopic is given in the 

Appendix section. Concerning the levels of subtopics, an expert consultation is implemented. Levels 

of each criterion on global shipping are determined by using a pairwise comparison method. In other 

words, global shipping is the unique alternative for the AHP structure. Determining the weights of all 

factor are considered only in terms of global shipping. Super Decisions Software 

(www.superdecisions.com) is utilized for employing this application. 

METHODOLOGY 

SWOT Analysis 
The main objective of SWOT analysis is to qualitatively identify and evaluate the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats of an organizational and operational systems. By identifying 

these factors, new constitutive strategies can be developed based on strengths, elimination of 

weaknesses, exploiting the opportunities and counteracting the threats. Strategies and weaknesses are 

identified as internal factors of system and opportunities and threats are identified as external factors. 

SWOT is English acronym from of the following words (Saaty, R. W.,1987): 

S: Strengths W: Weaknesses O: Opportunities T: Threats 
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Specifically, SWOT Analysis approach allows analysts to identify the status of systems by 

categorizing the internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors. 

Therewith, SWOT Analysis method can be applied for the purpose of defining the future trends of the 

organizations and systems.   

The most prominent aspect of the method is analyzing both internal and external factors to obtain 

systematic approaches and supports for outstanding strategy formulation. SWOT analysis method is 

retained by applying SWOT table shown in Figure 2. 

 
Figure 2: SWOT Table 

 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

The Analytical Hierarchy Process (AHP) was firstly proposed by Saaty, is a decision making method 

which treats both qualitative and quantitative criteria (Saaty, T.L.,1980). The main purpose of AHP is to 

utilize expert consultation (Singh, R. P. and Nachtnebel, H. P.,2016). It is able to deal with multiple goals; 

it can also handle the fraction defectives of a marine accident (Sahin, B.and Senol, Y. E.,2015). AHP 

basically involves three steps: hierarchy structure, ratio of priorities and aggregation of the local 

weights into a global priority that measures the impact of all factors. The alternative rates of global 

weight give the fraction defectives.  

Then, the following can be done manually or automatically by the AHP software. The steps written 

below are implemented: 

1. Combinations of the pair-wise comparison matrix 

2. Calculating the priority vector for factor and then overall priority; 

3. Calculation of the CI, consistency index,  

4. Calculation of the consistency ratio; 

5. Checking the consistency of the pair-wise comparison matrix to aware whether the experts’ 

comparisons were dependable or not. 

Inputs of AHP are gathered from multiple sources such as field experts, ship owners, experienced 

captains, shipping companies’ operational manager and academicians. We made a survey and asked 

them to criticize the autonomous ship and then rate the determined factors for each step. They filled 

out the relative scale measurement which is shown on the Table 1. 
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Table 2: Pair-wise comparison scale for AHP preferences 
Numerical Rating Verbal Judgement of Preferences 

9 Extremely preferred 

7 Very strongly preferred 

 
5 Strongly preferred 

3 Moderately preferred 

1 Equally preferred 

For AHP method, criteria and alternatives as used as inputs and the matrix produces the relative 

weights of elements. Fraction defectives are classified the into five sub-groups (0-20, 20-40, 40-60, 

60-80 and 80-100) in addition to 0.  The corresponding vector of weights is   and the matrix is given 

below: 
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The relative weights are obtained by multiplication of A and W, where W = (w1, w2, . . , wn) 

A W n W    

n is the number of the elements, n and W are eigenvalue of the matrix algebra and eigenvector of 

matrix A. 

Due to experts are not able to produce the accurate weights of matrix, the estimation of is obtained as 

shown below: 

max
ˆ ˆ ˆA W W    

Where   is observed matrix, λmax is the largest eigenvalue of Â , Ŵ   is the right eigenvector which is 

the estimation of W (weights i.e. priority vector). 

Consistency Index (CI) is calculated from the formula of: 

max

1

n
CI

n

 


  

 λmax is the largest eigenvector value. Then, Consistency Ratio (CR) is; 

0.1
CI

CR
RI

   

Random Consistency Index (RI) is an average index of randomly generated weights which is shown in 

Table 2. 

Table 2: Random Index 8.  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
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CASE STUDY 

Strengths, weaknesses, opportunities and threats of autonomous ship are given as internal and external 

factor groups in Figure 3 and 4. 

Autonomous Ship

S-4: Reduced port expenses

S-Strengths

S-3: Reduces labor cost

S-2: Increased cargo spaces 

S-1: Reduced Human Interaction (human factor)

S-5: Reduced fuel consumption

S-6: Reduced management cost

S-7: Increased loading/discharging rate

Global Shipping 

W-Weaknesses

W-1: Irregular maintenance schedule

W-2: Lack of emergency responses of algorithm

W-3: Need for qualified personnel

W-4: High capital cost

W-5: Software reliability

Global Shipping

S-8: Better reactions to meteorological changes

Figure 3: Internal Factors

Autonomous Ship

O-4: Increased port rate for third parties

O-Opportunities
O-3: Reduced marine accident

O-2: Eco-friendly / green ship 

O-1: Direct control of owner

Global Shipping

 

 

 

 

T-Threats

T-1: Less working days 

T-2: Encounter with manned ship

T-3: Cyber attacks / piracy

T-4: Legal implications / adoptions

T-5: Adoption of marine regulations

Global ShippingT-6: Uncertainty of maritime insurance

T-7: Monopolization

T-8: Legal liability of parties

T-9: Aids to navigation cost

T-10: Port investment cost

T-11: Decreased employment of seafarers

Figure 4: External Factors 

AHP employed pairwise comparison values are obtained by utilizing “Super Decisions” software 

(Super Decision Software,2016). Hierarchical structure of strengths is indicated in Figure 5. 

 
Figure 5: Structure of strengths 
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Priorities of the strengths are computed as given Figure 6. Reduced human interaction (S1) is obtained 

as the most prior factor by % 25,81. Afterwards, reduced fuel consumption (S5) is computed as the 

secondly prior factor by % 23,52. On the other hand, reduced management cost (S6) factor has the 

lowest priority among the others. 

 
Figure 6: Priorities of Strengths’ Factors 

Figure 7 indicates structure of weaknesses’ factors. In Figure 8, all predefined factors of weaknesses 

are compared with each other to determine order of importance by employing AHP Method. As seen, 

lack of emergency responses of algorithm (W2) data is computed as superior one than the other 

criteria by % 41,98, and second major criteria is found as software reliability by % 22,03. High capital 

cost (W4) and irregular maintenance Schedule (W1) are the sequent criteria by 18,67 and 10,76. Need 

for qualified personnel (W3) is obtained as the minimal factor by 6,56. 

 
Figure 7: Structure of weaknesses 

Figure 8: Priorities of Weaknesses’ Factors 

External factors are needed to be taken into consideration for creating constitutive strategies and 

converting probable threats into opportunities. Opportunities and threats are identified as the external 

factors. Figure 9 shows structure of opportunities factors, compared with each other to find their order 

of importance by considering AHP Method. In Figure 10, priorities of opportunities’ factor are given. 

Accordingly, reduced marine accidents is found superior than other criteria by 48,14% and second 
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major criteria is identified as eco-friendly/green ship factor by 29,54%. Increased port rate for third 

parties is obtained as the least prominent opportunity by 9,23%. 

 
Figure 9: Structure of Opportunities 

 
Figure 10: Priorities of Opportunities’ Factors 

Figure 11 indicates hierarchical structure of threats’ factors. In Figure 12, all factors of threats are 

compared with each other. Accordingly, cyber-attack/piracy factor is found as the most prominent 

criteria by 20,19%, and second major criteria is decreased employment of seafarers by 17.80%. 

Encounter with manned ship and monopolization factors are the subsequent important ones by 12,58% 

and 10,41%. Legal implications/adoptions and port investment cost factors are computed as least 

threatening ones by 3,36% and 3,77%. 

 
Figure 11: Structure of Threats 
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Figure 12: Priorities of Threats’ Factors 

RESULTS and DISCUSSION 

Data obtained from four separate AHP application are needed to be converted into a comparable value. 

For that respect, additional prioritization process, named final step, is employed to strengths, 

weaknesses, opportunities and threats main topics. Figure 13 shows structure of the final step. In 

Figure 14 priorities of main topics are indicated. 

Accordingly, priorities of strengths, weaknesses, opportunities and threats are obtained as 30,68%, 

13,46%, 17,52% and 38,35%. Overall priority of each factor are obtained by multiplying own priority 

with relevant main topic’s priority. Table 3 indicates overall priorities. 

 
Figure 13: Structure of Final Step 

 
Figure 14: Priorities of Main Topics 
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Table 3: Priority Scores of the Factors 

Main Topic 
Global Shipping 

Main Topic 
 

Factor Priority Overall Priority Factor Priority Overall Priority 

Strengths  0,306 Opportunities  0,175 

S1 0,258 0,079 O1 0,131 0,023 

S2 0,101 0,031 O2 0,295 0,052 

S3 0,189 0,058 O3 0,481 0,084 

S4 0,056 0,017 O4 0,092 0,016 

S5 0,235 0,072 Threats  0,383 

S6 0,029 0,009 T1 0,052 0,020 

S7 0,097 0,030 T2 0,126 0,048 

S8 0,033 0,010 T3 0,202 0,077 

Weaknesses  0,134 T4 0,034 0,013 

W1 0,108 0,014 T5 0,058 0,022 

W2 0,420 0,056 T6 0,073 0,028 

W3 0,066 0,009 T7 0,104 0,040 

W4 0,187 0,025 T8 0,076 0,029 

W5 0,220 0,029 T9 0,038 0,015 

   T10 0,061 0,023 

Figure 15 indicates priorities of each main topic and most weighted factors of relevant one. Reducing 

the risk of human-machine interaction is the most prior factor of the system, which significantly 

increases the robustness of the autonomous shipping. Furthermore, opportunities of reducing marine 

accidents and committing eco-friendly ships make autonomous ship idea more powerful.  

On the other hand, threats are perceived as the most prominent aspect of autonomous ship in total by 

the experts. Future aspects of autonomous shipping could be disadvantageous more than 

advantageous. Besides, risk of cyber-attack/piracy can be reduced by generating technology based new 

security systems. Another important threat is originated from concerns of unemployed seafarers. 

 
Figure 15: Priorities of Each Main Topic and Most Weighted Factors 

Although new employments will be needed for autonomous shipping, if and only some additional job 

facilities will be fundamental solution to convert relevant threat into opportunities. Moreover, 

uncertainty on safe method of ship to ship communication in case of encountering with manned ship 

has a great effect on threats. There exist many marine casualties caused by national accents of 

seafarers (The MARCOM Project,2016). Risky conditions caused by encountering with manned ship 

can be reduced by developing better voice recognition systems, which facilitates interpretation of 

national and different accents.   
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CONCLUSION 

In this study, autonomous shipping is analyzed based on strengths, weaknesses and investigated 

opportunities and threats. The numerical weights of each factors on global shipping, are obtained. The 

data related to this research is gathered by online and face to face expert consultations. SWOT-AHP 

method is applied to compute priorities of each criterion. Explicitly, the expert group has some 

suspense on future application of autonomous shipping. Though internal aspects of this idea seem 

advantageous, calculations reveal that the external effects and aspects are more disadvantageous. 

Academicians, developers and inventors of autonomous ships should focus on converting negative 

effects into opportunities. This study introduces that autonomous shipping has strong strengths, but 

future outcomes are needed to be criticized in detail.   

APPENDIX 

S1 – Reduced Human Interaction (human factor): Human factor plays a big role on marine 

casualties. Almost 80% of ship accidents can be attributed to human factor (Duan and Zhao, 2006). As 

autonomous ships do not need any seafarer on board, human factor will be extinguished. 

S2 – Increased Cargo Spaces: Highlighted strengths of autonomous ship include extra cargo holds 

and cost saving due to removed accommodation part of the ships. For that respect, it is undertaken the 

autonomous ships will have increased cargo space and cargo load. 

S3 – Reduced Labor Cost: As autonomous ship does not require any seafarer for operations, it brings 

about a reduced labor cost.  

S4 – Reduced Port Expanses: Autonomous ship technology promises full automated cargo 

operations at ports. For that respect, automated operations and accelerated cargo operations mean less 

stay at port and less port expanses. 

S5 – Reduced Fuel Consumption: Autonomous ship is advocated as the less fuel consumption 

facility due to new engine technologies and efficient control systems. 

S6 – Reduced Operational Cost: Autonomous ship is advocated as the less operational cost due to 

more technologies and less human needs. 

S7 – Increased Loading/Discharging Rates: Intelligent systems will accelerate cargo operations. 

S8 – Better Reactions to Meteorological Changes: Autonomous ships are intended to equipped real 

time meteorological and oceanographic data feeding system which enables to react in a safe and 

proper way. 

W1 – Irregular Maintenance Schedule: In traditional ships, any kind of daily, weekly or monthly 

maintenance is executed by crew on board. As the autonomous ship does not require any worker on 

board, there exist maintenance challenges (Rødseth, H. and Mo, B.,2014). Prominent maintenance 

solution is shore based support during port operations, likewise in aviation (Porathe, et al.,2013).  

However, uncertainty of ship schedule and low frequency of port operations are main challenges for 

maintenance solution. 

W2 – Lack of Emergency Responses: In case of emergency situations such as; fire, collision, 

grounding and etc. unmanned ships are vulnerable to enhance the situation. 

W3 – Need for Qualified Personnel: When needs for seafarers are reduced, there exist a need for 

new concept oriented crew which leads heavy training program.  

W4 – High Capital Cost: Capital cost is purchase related expenses and periodic payment of the 

vessels. Technology intelligence equipped ships bring additional cost. 

W5 – Software Reliability: Recent studies are not capable of transporting goods as safely as the 

traditional way yet. This aspect of autonomous ship idea leads a challenge in terms of reliability.  
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O1 – Direct Control of Owner: Autonomous ships enable to real time control and monitor of the ship 

command. That my lead an advantageous intervention in case of any need. 

O2 – Eco-friendly/Green Ship: Autonomous ship is advocated as the less fuel and alternatively green 

consumption facility due to new engine technologies and efficient control systems. 

O3 – Reduced Marine Accidents: If autonomous ship technology can be reached to desired level, 

based on the reduced human factor, reliable software and algorithm, instantaneous intervention to 

changes etc., it will reduce marine accidents on a large scale. 

O4 – Increased Port Rate for Third Parties:  Autonomous ship will bring also automated port and 

terminals. New technology equipped ports and terminal will provide additional income for third 

parties.  

T1 – Less Working days: Due to intended maintenance method, required daily controls and other 

important checks will be executed just in port areas. For that respect, ship will be waiting for 

maintenance operations though, it finishes all cargo operations.  

T2 – Encounter with Manned Ship: Uncertainty on communication and agreement method between 

manned and unmanned ship my lead risky conditions. 

T3 – Cyber Attacks/Piracy: If security of the software is not ensured proactively, probable piracy 

attack may threaten not only marine safety but also security of societies living alongside the sea.   

T4 – Legal Implication: Autonomous ship needs new rules and regulations that might be difficult to 

comply with. 

T5 – Adoption of Marine Regulations: Legal boundaries of an autonomous ship is not identified 

precisely yet. Therefore, adoption of regulation could be difficult. Autonomous ship needs big 

revolutions on rules and regulation.  

T6 – Uncertainty of Marine Insurance: In case of any incident that leads any claim is not identified 

and classified for autonomous shipping.  

T7 – Monopolization: As autonomous ship needs a large capital investment, most of the owners 

cannot afford for new technology vessels and challenge with global competitors. That my lead several 

companies’ steering global shipping.    

T8 – Legal Liability of Parties:  

T9 – Aids to Navigation Cost: Autonomous ship idea brings many revolutions and new costs for 

many sides of the shipping. All kind of aids to navigation are needed to be replaced and integrated for 

autonomous ships, which brings additional cost for renewing the infrastructure. 

T10 – Port Investment Cost: Need for employment of similar cargo transfer methods of autonomous 

ship, to port facilities.  

T11 – Decreased Employment of Seafarers: Though new employments will be needed for 

autonomous shipping, if unmanned ships substitute conventional manned ships, there will exist a large 

scale of unemployed seafarers.  
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Abstract 

 

This research was carried out to determine the effects of different 

lysophosphatidylethanolamine (LPE) treatments on fruit quality and color development on ‘Gemlik’ 

olive cultivar in Edremit gulf in Turkey. For this purpose, olives on the trees of ‘Gemlik’ cultivar were 

spreayed with 0 (control treatment), 1000 and 2000 mg L-1 (0.1% and 0.2% respectively) with 4 

repeats about 5 weeks prior to harvest respectively. The effect of LPE on pomological parameters such 

as maturity index (MI), fruit weight (g of 100 fruits), pulp ratio (%) and the effect of LPE on some 

biochemical properties of fruit such as total chlorophyll contents (µg mL-1) and total carotenoid 

contents (µg mL-1) were investigated in fruit samples that were collected in intervals of about 10 days 

from October to November. According to the results; 0.2% dose of LPE treatments were positively 

affected uniform coloring without pre-harvest drop. Besides the same dose had significant effects on 

high fruit quality. 
 

Keywords: Lysophosphatidylethanolamine, Olea europaea L, quality parameters, maturity index, 

treatment dose.  
 

 

Lizofosfatidiletanolamin (LPE)’in ‘Gemlik’ Zeytin Çeşidinde Renk Gelişimi 

ve Meyve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi 
 

Özet 

 

Bu çalışma farklı dozlarda Lysophosphatidylethanolamine (LPE) uygulamalarının Edremit Körfezinde 

yetiştirilen ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde meyve kalitesi ve renk gelişimine etkisini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ‘Gemlik’ çeşidine ait ağaçların üzerindeki meyvelere hasattan yaklaşık 

5 hafta önce sırasıyla 0 (kontrol grubu), 1000 ve 2000 (sırasıyla %0,1 ve %0,2) mg L-1 dozlarında 4 

tekerrürlü LPE sprey uygulaması yapılmıştır. Ekim ayından Kasım ayına kadar 10 günlük aralıklarla 

toplanan meyvelerin pomolojik analizlerinde LPE’nin olgunluk indeksi (Oİ), meyve ağırlığı (g 100-1 

meyve) ve et oranına (%) etkisi, meyvelerin biyokimyasal özelliklerinde ise toplam klorofil (µg mL-1) 

ve toplam karotenoid (µg mL-1) içeriklerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, %0,2’lik 

LPE uygulaması hasat öncesi döküme sebep olmadan bir örnek renklenmeyi olumlu etkilemekle 

birlikte diğer dozlara nazaran meyve kalitesini de yükseltmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lizofosfatidiletanolamin, Olea europaea L., kalite özellikleri, olgunluk indeksi, 

uygulama dozu.  
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GİRİŞ 

 

Zeytin tarih boyunca Akdeniz çevresindeki ülkelerde insanlık için dostluk ve barışın simgesi, 

refahın kaynağı olmuştur. Ayrıca insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi geçmişten günümüze 

bilinmektedir. Kültüre alınmış zeytinin tarihi 6000 yıl öncesine kadar gitmekle birlikte yeryüzünde ilk 

kültüre alınan ağaç türlerinden biridir. 

Farklı tatlarda ve renklerde meyvesi, meyvesinden çıkan ve taze olarak tüketilebilen yağı, 

efsaneleri, uzun ömrü ve diğer özellikleriyle zeytin ağacı şüphesiz insana göre Ölümsüz Ağaç’tır. 

Günümüzde halen 34'ü kuzey yarımkürede, 6'sı ise güney kürede yer alan 40 ülkede 2012 yılı 

verilerine göre yaklaşık 10 milyon hektar alanda 1 milyar civarında zeytin ağacı bulunmaktadır. 

Dünya zeytin yetiştiriciliğinin % 95'i karakteristik bir ürün olarak Akdeniz ülkelerinde yer almaktadır 

(FAO, 2014). Bu ülkeler sırayla İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye ve Tunus’tur. Zeytin 

Türkiye’de çok geniş bir yayılım alanına sahiptir. Türkiye’nin 81 ilinin 36’sında üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 837.000 hektarda 171.991.768 ağaç varlığıyla 1.768.000 ton 

üretim yapılmakta ve 190.000 ton zeytinyağı elde edilmektedir (TÜİK,2017). 

Zeytinin büyümesi ve olgunlaşması 5–7 ay kadar süren yavaş ve uzun bir süreçtir. Bu sürecin 

uzunluğu esasında zeytinin yetiştirildiği yerin coğrafi konumuna, tarımsal faaliyetlere ve zeytinin 

çeşidine bağlıdır. Soğuk klimatik koşullarda büyüme yavaşlayacağı için bu süre daha da uzayabilir. 

(Bravo, 1991; Boskou, 1996, Lavee ve Wodner, 1991). Ülkemizde bölge ve yörelere göre çok farklı 

çeşitler yetiştirilmektedir. Her bir çeşidin kendine has özellikleri olup elde edilen yağların tat, koku ve 

aromaları da farklılık göstermektedir. Zeytin ve zeytinyağının aroması büyük ölçüde yetiştirildiği 

yerin ekolojik şartlarına bağlıdır. Edremit Körfezi çevresi zeytin yetiştiriciliği bakımından diğer 

bölgelere göre iklim, ana kayaç, jeomorfoloji, toprak ve nem bakımından en uygun ekolojik şartlara 

sahip olduğu söylenebilir (Efe vd., 2011). 

Doğal olarak bitkilerde oluşan, büyüme ve diğer fizyolojik olayları kontrol eden, 

sentezlendikleri yerden bitkinin her tarafına taşınan ve taşındıkları yerde de etkili olan ve çok az 

miktarlarda bile etkisini gösterebilen organik maddelere bitkisel hormonlar adı verilir. Buna karşın 

Bitki dışında oluşturulan, kimyasal yapıları benzer ve bitkide aynı etkiyi gösteren kimyasal ürünlere 

ise bitki büyüme düzenleyicileri denilmektedir (Kaynaş, 2017). 

Fosforik asit ve azot kapsayan yağ asidi esterlerine fosfolipidler denilmekle birlikte hücre 

membranında bulunan lizofosfatidiletanolamin gibi bazı fosfolipitler bitki büyüme, renk gelişimi, 

yaşlanma, hasat sonrası ömrü gibi metabolik olaylarda önemli rol oynamaktadırlar. 

Lysophosphatidylethanolamine (LPE) bitki fizyolojisinde çeşitli etkilere neden olan doğal 

lipitlerdendir. Dışsal LPE uygulamaları bazı ürünlerde renk gelişimini ve olgunlaşmayı teşvik etmekle 

birlikte raf ömürlerini de uzatmaktadır (Ahmed, 2016). Çok düşük konsantrasyonlarda, farklı büyüme 

dönemlerinde verdikleri farklı reaksiyonlardan kaynaklanan ve hücrede sinyal mekanizmasında 

aldıkları önemli rolden dolayı artık bu lipitler büyümeyi düzenleyiciler olarak kabul edilmeye 

başlanmıştır. Ticari olarak üretilen LPE tamamen doğal bir bileşiktir. Soya fasulyesi ve yumurta 

sarısından bazı enzimatik reaksiyonlar sonucu üretilmiştir (Farag ve Palta, 1992).  

LPE’nin hasat öncesi ve hasat sonrası meyvelere olan etkileri klimakterik ve klimakterik 

olmayan birçok meyve ile denenmiştir. Bunlardan en önemlileri turnayemişi, elma, domates, üzüm, 

kırmızı biber ve yeni dünyadır. Searles çeşidi turnayemişine (Vaccinium macrocarpon L.) ve 

McIntosh elma çeşidine hasattan 2 hafta önce uygulanan 50–100 mg L−1 LPE dozları meyvelerde 

homojen renklenme, meyve kabuklarında daha yüksek antosiyanin miktarı ve muhafaza esnasında 

daha yüksek sertlik sağlamıştır (Farag ve Palta, 1991; Özgen vd., 2004).  

Özgen ve Palta (1999) yaptığı çalışmada hasat öncesi uygulamalarda kullanılan LPE’nin soya 

veya yumurta sarısından elde edilmiş olmasının da elde edilen sonuçlarda etkili olduğunu 

vurgulamışlardır.  

Domateslerle yapılan hasat sonrası bandırma uygulamalarında LPE olgun yeşil meyvelerde 

olgunlaşmayı hızlandırmış, kırmızı meyvelerde etilen üretimini yavaşlatmıştır (Hong vd., 2002; Hong, 

2006). Bu sonuç LPE’nin etkisinin fizyolojik safhalara bağlı olduğunu göstermektedir. Domates 

meyvelerinin perikarpları ile yapılan denemede LPE uygulanmış yeşil perikarp dokularında daha 

yüksek etilen üretimi ve daha yüksek ACC oksidaz aktivitesi gözlenirken, açık kırmızı domates 

dokularında tam tersi bir etki gözlenmiştir (Hong vd., 2002; Hong, 2006). 

‘Gemlik’ çeşidi uzun yıllardır yalnızca Marmara Bölgesinin değil Türkiye’de zeytin yetişen her 
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bölgede yetiştiriciliği yapılan en önemli sofralık zeytin çeşididir. Ancak özellikle erken sonbahar 

donlarının sıkça gözlendiği yörelerde zayıf meyve renklenmesi sorunu vardır. Bu çalışma farklı 

dozlarda LPE uygulamalarının Edremit Körfezinde yetiştirilen ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde meyve 

kalitesi ve renk gelişimine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Bitki Materyali 

Bu çalışma Edremit Zeytin Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Gömeç Koleksiyon 

Parseli’ne ait ‘Gemlik’ zeytin çeşidi ağaçlarında yürütülmüştür. Söz konusu parselde bitki 

materyalleri; aynı yetişme ortamında bulunan, killi–tınlı toprak yapısına sahip ve optimum bakım 

koşullarına tabi tutulan tam verim çağında (yaklaşık 30 yaşında), ortalama 3,5 – 4,5 m boylarında 

‘Gemlik’ çeşidine ait ağaçlardan seçilmiştir.  

 

Uygulama Materyali ve Uygulama 

Çalışmada, uygulama materyali olarak etken maddesi Lysophosphatidylethanolamine olan 

Signafresh® kullanılmıştır. LPE uygulamaları %1 ve %2 dozlarında gerçekleştirilmiş olmakla beraber 

denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 karakter (Kontrol, %1 ve %2) ve 3 tekerrürlü 

olarak kurulmuş, her tekerrürde 2 ağaç kullanılmıştır. Seçilen ağaçlar üzerindeki meyvelere 

08.10.2014 tarihinde %1 ve %2 dozlarında LPE uygulaması püskürtülerek ağacı yıkayacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın etkisini belirlemek için alınan örnekler uygulamadan sonra 10’ar 

günlük periyotlarla (20.10.2014, 30.10.2014, 10.11.2014) 3 hasat periyodu olacak şekilde toplanmıştır. 

Her periyotta 500 meyve tekerrür-1 olacak şekilde hasat edilmiştir.  

 

İncelenen Parametreler 

Çalışmada alınan örneklerde aşağıda belirtilen ölçüm ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. 

100 Meyve Ağırlığı (g): Her ölçüm döneminde tüm uygulamalar için tekerrür bazında rastgele 

alınan 100 meyvenin 0,01 g hassasiyetli teraziyle tartılarak belirlenmiştir.  

100 Çekirdek Ağırlığı (g): Her ölçüm döneminde tüm uygulamalar için tekerrür bazında rastgele 

alınan 100 meyvenin çekirdeklerinin çıkarılıp 0,01 g hassasiyetli teraziyle tartılması ile saptanmıştır.  

Et Oranı (%): 100 meyve ağırlığından 100 çekirdek ağırlığı çıkarılarak elde edilen net ağırlığın 

toplam ağırlığa oranlanmasıyla hesaplanmıştır. 

Nem Oranı (%):Her ölçüm döneminde tüm uygulamalar için tekerrür bazında rastgele seçilen 20 

meyvenin ilk ağırlıkları tartıldıktan sonra etüvde 65°C’de sabit ağırlık oluşturana kadar kurutulmasıyla 

belirlenmiş ve ilk ağırlığa oranlanmıştır (Gündoğdu ve Kaynaş, 2016). 

Olgunluk İndeksi; Her çeşit için rastgele alınan 100 adet meyvede Uluslararası Zeytinyağı 

Konseyi'nin öngördüğü yönteme göre meyve kabuk rengi ile meyve eti rengi esas alınarak 

belirlenmiştir (IOOC, 2007).  

Toplam Klorofil İçeriği ve Toplam Karotenoid İçeriği (µg/ml): Tüm ölçüm dönemlerinde her 

uygulama için rastgele seçilen meyvelerden 3 tekerrürlü olarak 1 cm2 çapında diskler alınmıştır. 

Alınan diskler 5 ml saf methanol çözücüsüyle 48 saat karanlık ortamda orta hızda çalkalandıktan sonra 

470–653 ve 666 nm dalga boylarında okutularak Toplam klorofil ve toplam karotenoid içerikleri 

(µg/ml) saptanmıştır (Wellburn, 1994). Okuma sonunda aşağıdaki formüller uygulanarak toplam 

klorofil içeriği ve toplam karotenoid içerikleri (µg/ml) belirlenmiştir.  

Toplam Klorofil İçeriği (µg/ml): (16,72*A6661)-(9,16*A653) + (34,09*A653)-(15,28*A666) 

Toplam Karotenoid İçeriği (µg/ml):  
(1000*A470 – 1.63*[(16,72*A666)-(9,16*A653)] – [104.96*(34,09*A653)-(15,28*A666)]/ 221 

 

İstatistiksel Analizler 

Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 karakter ve 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, her 

tekerrürde 2 adet ‘Gemlik’ çeşidi zeytin ağacı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistikî analizleri, 

‘SAS 9,0’ paket programı yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuştur (SAS Inst., 2003). 

                                                           
1 A666: 666 nm absorbans değeri; A653: 653 nm absorbans değeri; A470: 470 Absorbans değeri;  



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

73 

 

Ortalamalar; %5 (P<0,05) önemlilik seviyesinde Asgari Önemli Fark (LSD) karşılaştırma testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Farklı dozlarda LPE uygulamalarının ‘Gemlik’ zeytin çeşidinin meyve kalitesi ve renk 

gelişimine etkilerini saptamak amacıyla yürütülen bu araştırmadan elde edilen sonuçlar Tablo 1. – 

Tablo 7.’de sunulmuştur. 

Elde edilen bulgulara göre; %2 LPE uygulaması yapılmış meyvelerin 100 meyve ağırlıkları 

(404,65 g) olgunluk süresince aynı hasat dönemlerinde diğer uygulama gruplarına kıyasla daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1.). %1 LPE uygulaması yapılmış ağaçlardan elde edilen meyvelerin 

ağırlıkları (382,70 g) kontrol grubu meyvelerinin ağırlıklarına (375,36 g) göre rakamca daha yüksek 

olmasına karşın bu farklılığın istatistiksel anlamda önemli olmadığı belirlenmiştir.  

Çalışma kapsamında, LPE uygulamaları ‘Gemlik’ zeytin çeşidinin meyvelerinden elde edilen 

çekirdeklerin ağırlıklarında istatistiksel anlamda önemli bir farklılık yaratmamıştır (Tablo 2.).  

Diğer taraftan; örnekleme süresi hem 100 meyve ağırlığı hem de 100 çekirdek ağırlığı 

parametreleri üzerinde önemli düzeyde etkili (p<0,05) bir faktör olmuştur. Örnekleme süresindeki 

artış, hem meyve ağırlıklarında hem de çekirdek ağırlıklarında artışı beraberinde getirmiştir. 

 

Tablo 1. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde farklı dozlarda LPE uygulamalarının farklı örnekleme 

dönemlerinde 100 meyve ağırlığına (g) etkileri. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  369,82 f 380,88ef 405,51cd 375,36 B 

LPE %1 345,22 g* 375,27 f 398,36cd 411,94 c 382,70 B 

LPE %2  393,74de 429,51 b 450,12 a 404,65 A 

Süre Ortalama 345,22 D 379,61 C 402,92 B 422,52 A 

10,47 LSD (0,05) 12,09 
*LSD (uygulamaxsüre): 16,258 

 

Tablo 2. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde farklı dozlarda LPE uygulamalarının farklı örnekleme 

dönemlerinde 100 çekirdek ağırlığına (g) etkileri. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  53,08  53,48  54,10  53,25 

LPE %1 52,32* 53,33  53,73  54,89  53,57 

LPE %2  53,55  53,93  55,15  53,74 

Süre Ortalama 52,32 C 53,33 B 53,72 B 54,71 A 

Ö.D.** LSD (0,05) 0,6393 
*LSD (uygulamaxsüre): Ö.D. 
** Ö.D.: Önemli Değil (p>0,05) 

 

Sofralık bir zeytin çeşidi olan ‘Gemlik’ çeşidinde en önemli parametrelerden biri olan meyve et 

oranında (%) görülen değişimler 100 meyve ağırlığına benzer sonuçlar vermiştir (Tablo 3). ‘Gemlik’ 

zeytin çeşidine ait meyvelerde tüm örnekleme dönemleri kapsamında uygulama ortalamaları 

bakımından en yüksek et oranı, %2 LPE uygulamasına (%86,61) tabi tutulanlar olmuşlardır. Buna 

karşın %1 LPE uygulaması (%85,95) ile kontrol grubunun (%85,77) meyve et oranları bakımından 

istatistiksel anlamda bir farklılık gözlenmemiştir. Ayrıca uygulamadan sonra geçen gün sayısı arttıkça 

meyvelerin et oranları da arttığı gözlenmiştir. Özilbey (2011), ‘Gemlik’ zeytin çeşidinin et oranını 

%85,86 olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte Gündoğdu ve Şeker (2012), ‘Gemlik’ zeytin çeşidinin 

et oranını Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla %85,64 ve %85,36 olduğunu belirtmiştir.  

Zeytin çeşitlerinin meyvelerinde bulunan nem miktarı, o çeşidin sofralık veya yağlık karakterde 

olduğunu tespiti açısından önem teşkil etmektedir. Zeytin meyvelerinde olgunlaşma ilerledikçe artan 

yağ oranına karşılık nem oranı azalmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin en önemli sofralık zeytin 

çeşidi olan ‘Gemlik’ çeşidinin yağ oranı da oldukça yüksektir bu nedenle nem içeriği diğer sofralık 

çeşitlere kıyasla daha düşüktür. Çalışma kapsamında LPE uygulamalarının ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde 
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meyvenin nem içeriğine istatistiksel anlamda etkisi olmamakla birlikte en yüksek nem oranı kontrol 

grubundaki meyvelerde (%57,59) olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.). Kontrol grubunu, %1 LPE dozu 

(%57,06) ve %2 LPE dozu (%56,80) uygulanmış meyveler takip etmektedir. Buna karşın örnekleme 

süresi ilerledikçe meyvelerin nem oranlarındaki düşüş önemli düzeyde (p<0,05) etkili olmuştur. 

Sürenin uzaması, olgunluğa bağlı olarak artan yağ içeriğine ters orantılı olarak düşüş göstermiştir. 

Kaleci ve Gündoğdu (2016), ‘Gemlik’ zeytin çeşidine ait G20/3 tipinin Çanakkale ekolojik 

koşullarında gelişimlerini incelemişler ve olgunluk indeksinin 2,87 ve 3,50 olduğu dönemlerde nem 

oranlarını sırasıyla %57,36 ve %56,81 olarak belirlemişlerdir. Toplu ve Seyran (2016), Mersin 

koşullarında ‘Gemlik’ çeşidinin nem oranını Ekim ve Kasım aylarında %48,85 ile %50,35 arasında 

olduğu bildirmiştir.  

Zeytin meyveleri olgunlaşmadan önce koyu yeşil renkteyken olgunlaşma ilerledikçe meyve 

kabuğu sarımsı-yeşil, alacalı (sarı, kırmızı-mor karışımı) ve siyah renklerini almaktadır. Meyve 

kabuğu nihai rengini alınca renklenme meyve kabuğunun yakın olduğu etten başlayarak çekirdeğe 

doğru ilerler. Çalışmanın başlangıcında 2,05 olan olgunluk indeksi örnekleme süresi arttıkça sırasıyla 

3,03, 3,44 ve 4,13 olarak tespit edilmiştir (Tablo 5.). Bu durum da başlangıçta alacalı rengin yeni 

başladığı meyveler çalışma sonunda kabuk rengini tamamlamış ve artık renklenme meyve etine doğru 

ilerlediğini göstermektedir. Çalışmada 3,49 olgunluk indeksi ortalamasıyla en olgun meyveler %2 

LPE uygulaması yapılmış meyvelerde belirlenmiştir. Onu %1 (3,22) ve kontrol grubu (2,78) izlemiştir. 

Kaleci ve Gündoğdu (2016), ‘Gemlik’ zeytin çeşidinin G20/3 tipinin olgunluk indekslerini 04 – 15 – 

31 Ekim ve 9 Kasım 2012 tarihlerinde sırasıyla 1,52 – 2,87 – 3,50 ve 5,48 olduğunu bildirmişlerdir.  

 

 

Tablo 3. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde örnekleme süresine bağlı olarak meyve et oranında (%) meydana 

gelen değişimler. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  85,64 d 85,95 cd 86,65 b 85,77 B 

LPE %1 84,84* 85,79 d 86,51 bc 86,67 b 85,95 B 

LPE %2  86,40 bc 87,43 a 87,74 a 86,61 A 

Süre Ortalama 84,84 C 85,94 B 86,63 A 87,02 A 

0,3341 LSD (0,05) 0,3857 
*LSD (uygulamaxsüre): 0,5682 

 

Tablo 4. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde örnekleme süresine bağlı olarak meyve nem oranında (%) 

meydana gelen değişimler. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  58,13 ab 56,52 bc 56,02 bc 57,53 

LPE %1 59,46a* 57,03 bc 56,27 bc 55,24 c 57,00  

LPE %2  56,70 bc 55,94 bc 54,86 c 56,74  

Süre Ortalama 59,46 A 57,29 B 56,24 BC 55,37 C 

Ö.D.** LSD (0,05) 1,2579 
*LSD (uygulamaxsüre): 2,4116 
** Ö.D.: Önemli Değil (p>0,05) 

 

Tablo 5. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde örnekleme süresine bağlı olarak olgunluk indekslerinde meydana 

gelen değişimler. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  2,54 f 2,90 e 3,63 cd 2,78 C 

LPE %1 2,05 g 3,10 e 3,53 d 4,18 b 3,22 B 

LPE %2  3,45 d 3,89 c 4,57 a 3,49 A 

Süre Ortalama 2,05 D 3,03 C 3,44 B 4,13 A 

0,192 LSD (0,05) 0,2217 
*LSD (uygulamaxsüre): 0,2571 
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Araştırmada ‘Gemlik’ zeytin çeşidine ait meyvelerin toplam klorofil içerikleri çalışmanın 

başladığı dönem 3,034 µg ml-1 olduğu belirlenmiştir (Tablo 6.). Olgunluk ilerledikçe sırasıyla 2,785 

µg ml-1, 2,749 µg ml-1 ve 2,614 µg ml-1 olarak saptanmıştır. Diğer taraftan uygulamaların klorofil 

içeriğine istatistiksel anlamda bir etkisi tespit edilememiştir. Bazı araştırıcılar zeytin meyvelerinde 

olgunluğun ilerlemesiyle birlikte klorofil pigmentlerinin düştüğünü bildirmiştir (Minguez-Mosquera 

vd., 1991; Gutierrez vd., 1999; Gündoğdu ve Kaynaş, 2016).  

‘Gemlik’ zeytin çeşidinin meyvelerinde saptanan toplam karotenoid içerikleri çalışmanın 

başlangıç döneminde 0,389 µg ml-1 iken olgunluk ilerledikçe meyvenin renklenmesine bağlı olarak 

toplam karotenoid miktarı da artarak sırasıyla 0,521 µg ml-1, 0,566 µg ml-1 ve 1,205 µg ml-1 olarak 

tespit edilmiştir (Tablo 7.). Diğer taraftan en yüksek toplam karotenoid içeriği %2 LPE uygulaması 

yapılmış ağaçlardan elde edilen meyvelerde (0,857 µg ml-1) saptanmıştır. %1 LPE uygulaması 

yapılmış ağaçların meyvelerindeki toplam karotenoid içeriği ise 0,662 µg ml-1 olduğu belirlenmekle 

birlikte kontrol grubu meyvelerinin ise 0,493 µg ml-1 karotenoid içerdiği tespit edilmiştir. 

 

Tablo 6. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde farklı dozlarda LPE uygulamalarının farklı örnekleme 

dönemlerinde toplam klorofil miktarına (µg ml-1) etkileri. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  2,827 ab 2,793 ab 2,734 b 2,847 

LPE %1 3,034 a 2,779 b 2,743 b 2,619 bc 2,794 

LPE %2  2,749 b 2,713 bc 2,488 c 2,745 

Süre Ortalama 3,034 A 2,785 B 2,749 B 2,614 C 

Ö.D. ** LSD (0,05) 0,1315 
*LSD (uygulamaxsüre): 0,2459 
** Ö.D.: Önemli Değil (p>0,05) 

 

Tablo 7. ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde farklı dozlarda LPE uygulamalarının farklı örnekleme 

dönemlerinde toplam karotenoid miktarına (µg ml-1) etkileri. 
  Uygulamadan sonra geçen gün sayısı Uygulama 

Uygulamalar Başlangıç 10 20 30 Ortalaması 

Kontrol  0,481 cd 0,515 cd 0,584 cd 0,493 B 

LPE %1 0,389 d 0,523 cd 0,575 cd 1,161 b 0,662 AB 

LPE %2  0,559 cd 0,609 c 1,870 a 0,857 A 

Süre Ortalama 0,389 B 0,521 B 0,566 B 1,205 A 

0,2213 LSD (0,05) 0,2555 
*LSD (uygulamaxsüre): 0,2175 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Daha önceki çalışmalarda belirtildiği üzere, bir büyümeyi düzenleyici gibi potansiyel oksin 

benzeri etki gösteren Lizofosfatidiletanolamin uygulamalarının patateste köklenme kapasitesini 

arttırması (Ahmed, 2016), sofralık üzümlerde olgunlaşmanın hızlandırılması (Hong vd., 2007), 

domateste renklenmeyi hızlandırması ve raf ömrünü uzatması (Farag ve Palta, 1993), Avrupa 

eriklerinde SÇKM, renklenmeyi ve meyve eti sertliği ile ilgili olumlu sonuçlar vermesi (Ergen, 2013), 

kesme çiçeklerde vazo ömrünü arttırması (Kaur ve Palta, 1996; Snider vd., 2003) gibi bir çok meyve 

ve sebzede farklı uygulama dozlarında ve farklı uygulama zamanlarına göre farklı tepkilere neden 

olduğu belirtilmiştir.  

LPE uygulamalarının, olgunluğu hızlandırılması ile yaşlanmayı geciktirmesi birbirine zıt etkiler 

ve oluşumlar gibi düşünülmesine rağmen LPE molekülünün hücre membranındaki yeri ve 

kompozisyonu, membrandaki enzimler ile intereaksiyonu, muhtemel sinyalizasyon mekanizmasındaki 

rolü nedenleriyle, bu iki ters olayı aynı anda mümkün kılmaktadır. Özellikle Ryu vd. (1997)’ de 

yaptığı çalışmada LPE‘nin membranın parçalanmasında etkisi PLD enziminin aktivitesini azalttığı 

bulunmuştur. Bununla birlikte bu etkileri tam olarak açıklayıcı hücre ve doku gelişimleri üzerinde 

çalışmalar hala daha sürdürülmektedir. 

Araştırma sonunda elde edilen bulgular ışığında %2 doz lizofosfatidiletanolamin (Signafresh®) 
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uygulaması ‘Gemlik’ zeytin çeşidinin meyvelerinde daha hızlı olgunlaşmayı sağladığı belirlenmiştir. 

Bununla birlikte aşırı olgunluğun yan etkisi olarak da meyve dökümlerini arttırabilme riski ortaya 

çıkmaktadır. Bu sebeple LPE uygulaması yapılmış ağaçlar sıklıkla kontrol edilmeli ve olası meyve 

dökümü riski ortaya çıkmadan hasat fazla geciktirilmemelidir. Bununla birlikte zeytin diğer meyve 

türlerinden farklı olarak yağ oranı yüksek bir bitkidir ve LPE uygulamalarının sofralık zeytin üretimi 

ve kalite değerleri ile yağ kalitesi ve aromaya etkilerinin saptanması da ayrıca ilerleyen dönemlerde 

çalışılması gereken bir husustur.  
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Abstract 

 

In this study determining the carbon amount ın the soil at different depth layers in the black pine and 

oak stands.  

For determine the carbon amount in the different soil layers in black pine and oak stands; top soil layer 

(0-10cm) and bottom soil layer (10-20cm) were taken soil samples with cylinder and analyzed in the 

laboratory.  

As a result of the study, the average carbon values for top soil layers (0-10cm); %35,43 ton/ha for oak  

and %35,41 ton/ha for black pine.  For bottom soil layers (10-20cm) %40,85 ton/ha for oak and 

%41,79 ton/ha for black pine. 

 

Keywords: Througfall, stemflow, interception, Kastamonu, Turkey 
 

       

KARAÇAM VE MEŞE MEŞCERESİNDE TOPRAKTAKİ KARBON 

MİKTARININ BELİRLENMESİ 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, Karaçam ve Meşe meşcerelerinde farklı derinlik katmanlarında topraktaki karbon 

miktarında meydana gelen değişim belirlenmiştir. 

Topraktaki karbon miktarının belirlenebilmesi için çalışma alanı olarak seçilen Karaçam ve Meşe 

meşcerelerinin topraklarından iki farklı derinlik kademesinden; üst toprak (0-10cm) ve alt topraktan 

(10-20cm) silindir ile toprak örnekleri alınıp laboratuvar ortamında analizleri yapılmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda Meşe meşceresinde üst toprak katmanında (0-10cm) ortalama karbon 

miktarı %35,43 ton/ha, alt toprak katmanında (10-20cm) %40,85 ton/ha olarak; Karaçam 

meşceresinde üst toprak katmanında (0-10cm) ortalama karbon miktarı %35,41 ton/ha, alt toprak 

katmanında ise (10-20cm) %41,79 ton/ha carbonun depolandığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karaçam, Meşe, Karbon, Kastamonu, Türkiye 

 

GİRİŞ 

 

Karbon havada ve sudaki karbon dioksiti kullanarak bitkilerdeki organik maddenin üretimine 

yardımcı olur. Bitkilerin büyümesi için gerekli besinleri açığa çıkaran toprak organik karbonu, toprak 

verimliliğinin temel unsurlarından birisidir ve toprağın yapısını, fiziksel ve biyolojik sağlığını teşvik 

eder (URL 1). Dünyadaki en önemli karbon birikim alanları, atmosfer, karasal ekosistemler ve 

okyanuslardır. İnsanlar karbon depoları içerisinden karasal ekosistemlere yapmış oldukları 

müdahaleler ile küresel ısınmanın yavaşlatılmasında veya hızlanmasında etkin rol oynamaktadırlar 

(Mısır vd., 2011). Çok karmaşık gibi gözüken karasal ekosistemler, içlerinde yaşayan canlılardan 

baskın olanların özelliklerine ve insan ile olan karşılıklı ilişkilerine bağlı olarak; orman, mera, tarım, 

sulak alan, kent alanı ve diğer alanlar olmak üzere çeşitli gruplara ayrılmaktadır (Asan, 1995;23). 

Orman ekosistemleri atmosferdeki CO₂’in depolandığı en önemli karbon havuzlarından birisidir 

(Tolunay ve Çömez, 2008;750). Ormanlar, diğer bitki topluluklarına göre daha fazla yaprak miktarına 

sahip oldukları için meralar ve tarımsal bitki topluluklarına oranla daha fazla CO₂ tüketmektedir 

dolayısıyla küresel ısınmanın yavaşlatılmasında ormanlar önemli rol oynamaktadırlar. Karbon, 
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ağaçların dal, yaprak, gövde ve köklerinden oluşan canlı biyokütle ile toprak organik maddesi, ölü örtü 

ve diğer maddelerden oluşan cansız biyokütlede depolanmaktadır (Zengin, 2007).  

Yapılan çalışma ile orman ekosistemi içerisinde karbonun depolandığı ekosistem 

bileşenlerinden cansız biyokütleyi oluşturan unsurlardan biri olan topraktaki karbon miktarı 

saptanmaya çalışılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Çalışma Alanı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Orman İşletme 

Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan alandır (Harita 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita1. Araştırma alanının harita üzerindeki yeri 

 

Deneme alanları seçilirken Karaçam ve Meşe meşcerelerinin yayılış gösterdiği alanlar 

ARCGİS 10. 0 programı kullanılarak harita üzerinde belirlenmiş ve belirlenen alanlardan benzer 

koşullarda olan meşcereler deneme alanları olarak seçilmiştir.  

Araziden alınan toprak örnekleri hacim ağırlığı, organik madde, karbon oranı ve karbon 

miktarının belirlenebilmesi için hava kurusu halde 2 milimetrelik eleklerden geçirilerek analize hazır 

hale getirilmişlerdir.  

Analizler sonucunda elde edilen değerlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) testi ile kontrol edilerek örneklerin normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir.  İki grubun 

ortalamaları karşılaştırılıp rastlantısallık ölçülmüş ve anlamlılık düzeyi belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Bu çalışmada saf Karaçam ve saf Meşe meşcerelerinden alınan toprak örneklerinde yapılan 

hacim ağırlığı, organik madde, karbon oranı ve karbon miktarı analizlerinden elde edilen bulgular 

değerlendirilmektedir (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3). 

 

Tablo 1: Üst Toprakta (0-10 cm) Hacim Ağırlığı, Organik madde, Karbon Miktarı ve Karbon Oranına 

ilişkin Bulgular 

Meşe Meşceresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ortalama 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,68 0,49 0,66 0,43 0,39 0,51 0,51 0,57 0,41 0,55 0,52 

Organik Madde (%) 6,6 10,11 8,03 13,13 13,71 14,35 15,22 14 19,41 7,39 12,2 

Karbon Oranı (%) 3,83 5,86 4,66 7,61 7,95 8,32 8,83 8,12 11,26 4,29 7,07 

Karbon miktarı (ton/ha) 26,12 29,02 30,77 32,76 30,89 42,75 44,88 46,67 46,67 23,8 35,43 

Karaçam Meşceresi 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,43 0,42 0,39 0,37 0,44 0,34 0,44 0,41 0,14 0,39 0,38 

Organik Madde (%) 15,52 17,84 15,46 14,94 17,46 17,85 13,73 15,85 18,25 16,57 16,35 

Karbon Oranı (%) 9 10,35 8,97 8,66 10,13 10,35 7,96 9,19 10,59 9,61 9,48 

Karbon miktarı (ton/ha) 38,59 43,33 35,08 31,8 44,78 35,58 34,74 37,64 14,59 37,92 35,41 
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Tablo 2: Alt Toprakda (10-20 cm) Hacim Ağırlığı, Organik madde, Karbon Miktarı ve Karbon 

Oranına ilişkin Bulgular 

 Meşe Meşceresi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ortalama 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,88 0,62 0,84 0,56 0,4 0,64 0,43 0,67 0,53 0,55 0,61 

Organik Madde (%) 4,88 8,26 5,19 12,58 14,65 13,23 14,53 24,63 15,39 7,99 12,13 

Karbon Oranı (%) 2,83 4,79 3,01 7,3 8,5 7,67 8,43 14,28 8,93 4,64 7,04 

Karbon miktarı (ton/ha) 24,85 29,49 25,39 40,84 34,2 49,46 36,03 95,69 46,97 25,59 40,85 

Karaçam Meşceresi 

Hacim ağırlığı (gr/cm3) 0,49 0,49 0,42 0,53 0,51 0,51 0,51 0,46 0,42 0,48 0,48 

Organik Madde (%) 4,7 13,03 16,53 14,48 14,24 30,63 11,95 13,34 15,75 14,78 14,94 

Karbon Oranı (%) 2,73 7,56 9,59 8,4 8,26 17,77 6,93 7,74 9,13 8,57 8,67 

Karbon miktarı (ton/ha) 13,24 37,34 40,26 44,66 41,99 90,42 35,25 35,48 38,12 41,14 41,79 

 

Tablo 3: Üst toprak  ve alt toprak için hacim ağırlığı, organik madde, karbon oranı ve karbon 

miktarına ilişkin istatistiksel analiz sonuçları 

Üst Toprak  Meşcere türü Örnek sayısı Ortalama Standart sapma standart hata p (önem düzeyi) 

Hacim Ağırlığı 
Meşe 10 0,52 0,1 0,03 

0,484ns 
Karaçam 10 0,38 0,09 0,03 

Organik Madde 
Meşe 10 12,2 4,06 1,28 

0,007* 
Karaçam 10 16,35 1,49 0,47 

Karbon Oranı 
Meşe 10 7,07 2,35 0,74 

0,007* 
Karaçam 10 9,48 0,87 0,27 

Karbon Miktarı 
Meşe 10 35,43 8,87 2,8 

0,234ns 
Karaçam 10 35,41 8,29 2,62 

Alt Toprak 

Hacim Ağırlığı 
Meşe 10 0,61 0,16 0,05 

0,010* 
Karaçam 10 0,48 0,04 0,01 

Organik Madde 
Meşe 10 12,13 5,9 1,87 

0,682ns 
Karaçam 10 14,94 6,41 2,03 

Karbon Oranı 
Meşe 10 7,04 3,42 1,08 

0,682ns 
Karaçam 10 8,67 3,72 1,18 

Karbon Miktarı 
Meşe 10 40,85 21,2 6,7 

0,613ns 
Karaçam 10 41,79 19,17 6,06 

 

SONUÇLAR 

 

Meşe meşceresinden alınan üst toprak örneklerinde ortalama hacim ağırlığı 0,52 gr/cm³; 

organik madde %12,20; karbon oranı %7,07 ve karbon miktarı 35,43 ton/ha olarak; alt toprak 

örneklerinde ise ortalama hacim ağırlığı 0,61 gr/cm³; organik madde %12,13; karbon oranı %7,04 ve 

karbon miktarı 40,85 ton/ha olarak ölçülmüştür.  

Karaçam meşceresinde ise üst toprak örneklerinde ortalama hacim ağırlığı 0,38gr/cm³; organik 

madde %16,35; karbon oranı %9,48 ve karbon miktarı 35,41 ton/ha olarak, alt toprak örneklerinde ise 

ortalama hacim ağırlığı 0,48 gr/cm³; organik madde %14,94; karbon oranı %8,67 ve karbon miktarı 

41,79 ton/ha olarak ölçülmüştür.   

Deneme alanlarında yapılan analiz sonuçlarını değerlendirdiğimizde her iki meşcere türü 

içinde alt toprak katmanında ortalama hacim ağırlığı ve karbon miktarında artış meydana gelirken 

organik madde ve karbon oranında azalma meydana gelmiştir.  

İstatistiksel değerlendirme sonucunda üst toprak katmanında organik madde ve karbon oranı 

arasında, alt toprak katmanında ise hacim ağırlığında gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Abstract 

 

Roof or building integrated photovoltaic (PV) system applications are becoming widespread in recent 

years. For these applications, the ventilation gap between the surface and the module is critical for the 

performance yield. Generally the performance of PV panels falls by 0.5% for every degree rise in 

temperature, depending on the type of solar cells used. Unless a good air ventilation is provided, the 

operating temperature of PV panels increase and the performance yield decrease accordingly. This 

study aims to present a detailed review of the air circulation effect on performance by evaluating and 

comparing of the different type of applications and solutions. 

 

Keywords: Photovoltaic, BIPV, BAPV, Cell Temperature, Air Circulation. 
 

 

 

Çatı veya Bina Yüzeyine Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Hava 

Sirkülasyonunun Performansa Etkisinin İncelenmesi 

 
Özet 

 
Günümüzde çatı veya bina entegreli fotovoltaik (FV) sistem uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu 

uygulamalar için, çatı ile panel arasındaki havalandırma boşluğu performans verimi açısından kritiktir. 

Kullanılan hücrenin tipine göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak panellerin performansı 

sıcaklıktaki her bir derece artışında %0,5 kadar düşüş gösterir. Eğer iyi bir hava akışı sağlanamazsa 

panellerin işletme sıcaklığı artacak ve buna bağlı olarak performans verimi azalacaktır. Bu çalışma 

farklı tip uygulamaları ve çözümleri değerlendirerek ve kıyaslayarak, hava sirkülasyonunun 

performans üzerindeki etkisini detaylı olarak incelemeyi amaçlar. 

 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, BIPV, BAPV, hücre sıcaklığı, hava sirkülasyonu. 
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GİRİŞ 
 

Fotovoltaik (FV) güç santralleri, hem teknolojik hem de sektörel anlamda her yıl %35-40 arasında 

büyümektedir (T.M. Razykov, C.S. Ferekides , D. Morel , E. Stefanakos , H.S. Ullal , H.M. Upadhyaya, 

2011:1580). Gelecekte, enerji ihtiyacını karşılamada büyük rol oynayacaklardır (B. Parida, S. Iniyan, R. 

Goic, 2011:1625)( J.H. Yoon, J.H. Song, S.J. Lee, 2011:723). FV teknoloji verimliliği ve sürekliliği, diğer 

enerji üretim kaynaklarından düşüktür ve doğası gereği dünyada iki tip uygulama yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Kazmerski L, 2006: 105). Bunlar; bina entegreli FV (BAPV) ve bina uygulamalı FV 

(BIPV) sistemlerdir (S.F. Barkaszi, J.P. Dunlop, 2012:1016)( Isabel Cerón , E. Caamaño-Martín , F. Javier 

Neila, 2013:127). Bu sistemler, binalar için, yüzeye montaj veya çatıya montaj yapıldığından oldukça 

yüksek güce ulaşmaktadırlar (A.G. Hestnes, 1999:181)( D. Paul, D.N. Mandal, D. Mukherjee, S.R. 

BhadraChaudhuri, 2010:2182). Bu konuda dünyada birçok uygulamalar yapılmakta ve yarışmalar 

düzenlenmektedir (Joara Cronemberger, Monica Almagro Corpas, Isabel Cerón, Estefanía Caama˜no-Martín, 

Sergio Vega Sánchez, 2010:44)( Portolan dos Santosa I, Rüther R, 2012:290). Ayrıca, BAPV ve BIPV 

sistemler için gelişmiş ülkeler teşvikler vererek, bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaktadır 

(Bloema J, Lodib C, Ciprianoc J, Chemisanab D, 2012:63)(Bikash KumarSahu, 2014:621). 

BIPV veya BAPV sistemlerdeki temel kayıplar; yük kayıpları, spektral ve optik kayıplar, elektrisel 

kayıplar, açı ve azimut açı kayıpları, gölge kayıpları ve sıcaklık kayıplarıdır (Brian Norton, Philip C. 

Eames, Tapas K. Mallick, Ming Jun Huang, Sarah J. McCormack, Jayanta D. Mondol, Yigzaw G. Yohanis, 

2010:1629). Kayıplar, FV panellerin her bölgesinde benzer etkide değildir.  

Bu çalışmada incelenmesi amaçlanan, sıcaklığa bağlı kayıplardır. Sıcaklık kayıpları ise BIPV ve 

BAPV’de normal arazi kurulumlarından daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Bunun sebebi ise; BIPV 

ve BAPV’ler kurulumu direk bina yüzeylerine entegre olduğu için yeterince hava sirkülasyonu 

olmamaktadır (Guohui Gan, 2009: 1253). Bu yüzden, fotovoltaik sistemlerin elektrik üretim verimi artan 

sıcaklık ile düşmektedir (Thomas Nordmann, Luzi Clavadetscher, 2003:11). Yapılan derlemede, çatı 

uygulamalı veya entegreli fotovoltaik (FV) sistemlerde, panellerin arka kısmında yeterli hava 

sirkülasyon yolunun FV paneller üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar ve yayınlar incelenmiştir. 

 

FV PANEL ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL VE YAPISAL ETKİLER 
 

Sıcaklık Etkisi ve Formülasyon 
FV panellerin yapısı, panel cinsine göre değişiklik gösterir. Silisyum temelli ve çerçeveli panellerin 

yapısında; ön cam, altlık, hücre, kablo kutusu iç yapısı ve yüzeyi, arka kısım, pozitif terminal, lehim, 

diyotlar önemli bileşenlerdir (Jaewon Oh, GovindaSamy TamizhMani, 2010:978). Örnek bir çalışmada, 

sıcaklık değişim deneyi, ANSI/UL 1703 ve IEC 61730 standartlarına göre, 40oC ve 1000 W/m2 

koşullarında 140 modülde uygulanmıştır. Deney sonucuna göre (International Electrotechnical 

Commission (IEC) standard, IEC 61730-2, 2004) (American National Standards Institute (ANSI) and 

Underwriters Laboratories (UL) standard, ANSI/UL 1703, 2004); 

 Uzun zamanlı ısı testlerinde “Tort” arka kısım 85oC, J-box yüzeyi 72oC ve lehim kısmı 

67oC’dir. 

 Kısa zamanlı ısı testlerinde “Tmax” arka kısım 155oC, J-box yüzeyi 97oC ve lehim kısmı 

90oC’dir. 

Testler sonucunda FV panellerde, panellerin arka kısmının daha fazla ısıl zorlanmaya maruz kaldığı 

görülmektedir.  

FV panellerdeki ortalama ısıl enerjiyi hücreden, panel arka yüzeyi olan Tedlara aktarılmasında 

kullanılan formülasyon (Denklem 1) aşağıdaki gibidir (Arvind Tiwari, M.S. Sodha, 2006:751). 

 

𝑈𝑇(𝑇𝑐 − 𝑇𝑏𝑠) = ℎ𝑝1(𝛼𝜏)𝐼(𝑡) − 𝑈𝑡𝑇(𝑇𝑏𝑠 − 𝑇𝑎)       (1) 
 

Tedların arka kısmındaki sıcaklığı hesaplamak için (1) kullanılırsa (2) numaralı denklem elde edilir 

(Arvind Tiwari, M.S. Sodha, 2006:751).  

 

𝑇𝑏𝑠 =
ℎ𝑝1ℎ𝑝2(𝛼𝜏)𝐼(𝑡)−𝑈𝑡𝑤(𝑇𝑓−𝑇𝑎)

ℎ𝑇
+ 𝑇𝑓                 (2) 

 

Ortam sıcaklığından ve ortam ışınımdan yola çıkarak elde edilen hücre sıcaklık formülü (3)’te 

gösterilmiştir (A.S. Kaiser, B. Zamora , R. Mazón, J.R. García, F. Vera, 2014:88), 
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𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝑘𝐺𝑡                                     (3) 

 

Yapılan deneysel çalışmalar ile ortam koşullarından yola çıkarak FV panel hücre sıcaklığını veren 3 

nolü formülün k (Km2/W) katsayıları Tablo 1(Skoplaki E, Boudouvis AG, Palyvos JA., 2008:92)’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Deneysel k Isısal Kayıp Katsayıları 

1. FV Dizi Montaj Şekli 2. k 
(Km2/W) 

3. Açık arazi 4. 0,021 
5. Düz çatı 6. 0,026 
7. Eğimli çatı, iyi soğutulmuş 8. 0,020 
9. Eğimli çatı, iyi soğutulmamış 10. 0,034 
11. Eğimli çatı, soğutması zayıf  12. 0,056 
13. Ön cepheye şeffaf şekilde kurulmuş 14. 0,046 
15. Ön cephede, ışık geçirmez bir şekilde dar aralıklarla kurulmuş 16. 0,054 
 

Hücre sıcaklığının FV panel verimine etkisi (4)’te gösterilmiştir; 

 

𝑛𝑐 = 𝑛𝑇𝑟𝑒𝑓 [1 − 𝛽𝑟𝑒𝑓(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]                                         (4) 

 

15 farklı ülkede, bina entegreli sistemlerdeki 370 farklı panel üzerinde yapılan testlere göre (IEA 

PVPS, 2000:Task 2 Report) (IEA PVPS, 2002:Task 2 Report), sıcaklıktan dolayı sistem kaybı 5% 

civarındadır (Thomas Nordmann, Luzi Clavadetscher, 2003:11). 

 

Matematiksel Modelleme  

1. Panel Sıra Uzunluğunun Etkisi 

Sabit ışınım şiddeti, farklı açılardaki çatı eğimlerindeki FV panellerin arka kısımdaki 0,2 m 

havalandırma boşluğu içindeki ortalama hız değişimi Şekil 1.a (Guohui Gan, 2009:913)’da, sıcaklık 

değişimleri ise Şekil 1.b(Guohui Gan, 2009:913)’de gösterilmiştir.  

Ortalama hız, her eğim açsında panel uzunluğu ile artmaktadır. 2-3 sırt sırta sıralı panel gruplarında 

75-90o, tek başına montajlı panellerde ise 60o çatı eğiminde Şekil 1.a’da belirtilen rüzgar akış hızı en 

yüksek seviyeye ulaşmaktadır (E. Skoplaki, J.A. Palyvos, 2009:23).  

0,075m ve daha geniş hava boşlukları için FV panelin ortalama sıcaklığı, panel sıra boyutu arttıkça 

doğrusal bir şekilde düşmektedir. Maksimum FV sıcaklığı, çok geniş bir havalandırma boşluğu olsun 

ya da olmasın, panel sıra boyu uzadıkça artmaktadır. 

 

     
(a)      (b) 

Şekil 1. 0,2m Hava Boşluğu ve Sabit Işınım Altındaki FV Panel Sayısı İle Hücre Sıcaklığının ve Hava 

Sirkülasyonun Değişimi 

(a). Panel Sayısı-FV Panel Altındaki Rüzgar Hızı Değişim Grafiği 

(b). Panel Sayısı-FV Panel Sıcaklığı Değişim Grafiği 
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Ortalama hız ve FV panel sıcaklıklarının değerleri, çatı eğimi arttıkça düşmektedir. Fakat maksimum 

sıcaklık değeri panel sıra uzunluğu artıkça artmaktadır.  

 

2. FV Altındaki Hava Boşluğunun Etkisi 

Şekil 2’te hava sirkülasyonu için bırakılan boşluğun büyüklüğünün etkisi gösterilmiştir. Şekil 2.b 

(Guohui Gan, 2009:913) ve 2.c (Guohui Gan, 2009:913)’de ise FV sistem üzerindeki ısı ve sıcaklığın 

değişiminin hava boşluğu ile ilşikisi gösterilmiştir. Kritik havalandırma boşluğu (FV ekipmanda aşırı 

ısınmayı en aza indirgemek için gerekli en küçük havalandırma boşluğu), hava boşluğu adım adım 

azaltılırken, FV ekipmanın sıcaklığının ani bir artış sağladığı değerdir. FV ekipmanın sıcaklıklarının 

hava boşluğunun büyüklüğüne göre değişimi sayısal simülasyonlarla veya deneysel ölçümlerle 

belirlenebilir. Bu sayede, grafiklerle veya sayısal çözümlemelerle (Şekil 2 (Guohui Gan, 2009:913)) 

kritik hava boşluğu değeri kestirilebilir.   

 

 

 
Şekil 2. Sabit Işınım Altında FV Panel Altındaki Hava Boşlığunun Genişliğinin FV Hücre Sıcaklığına 

ve Hava Sirkülasyonuna Etkisi 

(a). Modül Altında Bırakılan Hava boşluğu - Modül Altındaki Ortalama Rüzgâr Hız Değişim Grafiği 

(b). Modül Altında Bırakılan Hava boşluğu - Modül Altındaki Ortalama Sıcaklık ve Değişim Grafiği  

(c). Modül Altında Bırakılan Hava boşluğu - FV Hücre En Yüksek Sıcaklık ve Değişim Grafiği 

 

Kiritik havalandırma boşluğu, “bc” ile gösterilmiştir (Şekil 3 (Guohui Gan, 2009:913)). Hava boşluğu 

0,20 m'den 0,06 m'ye düşürüldüğünde, FV panel sıcaklığı, yaklaşık 0,125 m'lik bir hava boşluğundan 

sonra belirgin bir şekilde artmaktadır. Bu değer kritik hava boşluğu olarak kabul edilmiştir (Parham A. 

Mirzaei, and Jan Carmeliet, 2015:19).  
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Şekil 3. Çeşitli FV Sıcaklıklarına Göre Optimum Hava Boşluğu  

 

Şekil 4 (Guohui Gan, 2009:913)’de yer alan üç panelin 25, 50, 100 ve 200̕ °C/m civarındaki sıcaklık 

artışlarını sınırlamak için gerekli kritik hava boşlukları gösterilmiştir. Genel olarak, bağlayıcı 

olmamakla birlikte, daha kısa paneller için daha küçük kritik hava boşluğu ve daha küçük hava 

boşluğu gereklidir. Sıcaklık artışı açısından, tek bir modül kurulumu küçük bir hava boşluğu gerektirir. 

Ancak maksimum sıcaklık artış oranına göre sırt sırta 2’li modül montajı genellikle tekli veya 3’lü 

montaja göre daha büyük bir hava boşluğu gerektirir. 

 

 
Şekil 4. Farklı Sayıdaki FV Panel Gruplarının Çeşitli Çatı Açılarındaki Ortalama (düz çizgi), 

Maksimum (kesikli çizgi) Hava Boşluk Mesafeleri  

 

Önerilen minimum hava boşlukları, hava boşluğunun FV sıcaklık değişim oranına etkisi incelenerek 

grafiksel olarak tahmin edilmiştir. Gerekli minimum hava boşluğunu belirlemek için daha doğru bir 

yöntem, boşluk boyutuna göre FV sıcaklığındaki değişim oranını kullanmaktır. Minimum hava 

boşluğunu FV sıcaklığındaki değişim oranından daha doğru tespit edebilmek için aşırı ısınma 

potansiyelini en aza indirgemekteki özel gerekliliklerin belirlenmesi önerilir. 

 

Uygulamalar 

1. BIPV Sistem 

1.1. BIPV-Çatı Düz Döşeme 

BIPV Düz çatı döşemelerde yapılan çalışmada FV sistemlerin2-3 her biri 2-3 sıradan ve 3-6 modülden 

oluşmaktadır. Bu sistemlerin her birinin çıkışındaki akım-gerilim değerleri (MPP değerinde), modül 

sıcaklıkları, modüllerin arka kısmındaki ısı akışı ve çevresel hava durumlarının (sıcaklık, ışınım, 

rüzgar hızı ve rüzgar yönü) ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümlere dair tasarım Şekil 5 (Julian Firges, Peter 

Funtan, Norbert Henze, Maria Roos, Siwanand Misara, 2014:1)’de gösterilmiştir. Ölçüm sonuçları ile 

bulunması istenen veriler aşağıdaki gibidir; 

                                                           
2 Sistemler 30o eğimli çatı gerçekleştirilmiştir.  
3 Dördüncü tasarım bu çalışma ile ilgili olmadığı için içeriğine girilmemiştir.  
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 Kurulan sistemlerin elektriksel ve ısıl davranışları, 

 Modül performanslarının spektrum etkisi, 

 Modüllerin ısı farklarından dolayı oluşan uyumsuzluk hataları, 

 

 
Şekil 5. Farklı FV Sistemlerinin Kurulumu 

 

Sistem-1. 2 adet düşey sıra mevcuttur. bu modüllerin alt kısmında doğal hava sirkülasyonu vardır, 

alüminyum konstrüksiyon ile çatıya sabitlenmiştir.  

Sistem-2. 2 adet yatay sıralı modül mevcuttur. Bu modüllerden birinin arka kısmının hava ile teması 

kesilmiş, diğerinin doğal hava sirkülasyonu vardır.  

Eğimli çatı uygulamaları ile FV panellerin ısı akışı ve radyasyon seviyesi artmaktadır. Hava şartlarının 

etkisi ile oluşan ısı değişimleri, genel enerji üretiminde büyük değişikliklere sahip değildir. Sadece 

güneşli günlerde önemli farklar oluşturmaktadır. Güney-batıdan, güney-doğu yönüne esen rüzgârlarda 

(doğrudan modüllerin yüzeyine) en aşağıdaki FV modülün sıcaklığı, en üsteki FV modülün 

sıcaklığından 2 - 4 °C daha az olmuştur. Kuzey-batıdan, kuzey-doğu yönünde esen rüzgârlarda 

(modüllerin arka yüzeylerine doğru), çatının eninde oluşan türbülanstan dolayı, üst kısımdaki FV 

paneller, alt kısımdakilere göre 6oC daha az ısıya sahiptirler. Böylece en alt kısımdaki panelin en üstte 

yerleştirilmiş olana göre yıllık enerji üretimi ortalama %1 daha fazladır. Açık arazide kurulmuş FV 

dizileri ile çatı entegreli FV dizilerinin, alt ve üst modülleri verimlilikleri karşılaştırılmıştır. Bu 

kıyaslamada, alt kısımdaki modüller % 0,9, üst kısımdaki modüller ise %1,8’e kadar daha verimli 

üretim değerlerine sahiptir. Aynı zamanda açık arazide kurulmuş FV dizilerde, tamamen çatı içine 

gömülen FV panellere göre enerji üretimi %4 daha fazladır.  

 

1.2. BIPV Sırt Sırta ve Basamak Uygulamalı 

Bu çalışmada uygulanan BIPV çatı sisteminde yapılan benzetim ile 4 farklı durum analizi 

incelenmiştir.  Bu durumlar; sırt sırta ile basamak şeklinde dizaynı yapılan ve yarı geçirgen FV ile 

siyah opak FV’lerin aynı ortam şartları sağlanarak verimsel analizleridir (Şekil 6(Vats K, Tomar V, 

Tiwari GN.,2012:65)). 

 

 
Şekil 6. BIPV Sistem Deney Seti 

 

Yapılan benzetim için 8 adet metal-halide lamba (EN 12975:2006 ve ISO 9806-1:1994 uygun doğal 

güneş ışığı), piranometre (Kipp&Zonen CMP11), sistemin sonuna havalandırma ünitesi (Airflow 

Lufttechinck GmbH D12-65), ortam ısısını artırmak için yüksek güçte lamba ve bir adet ortam ısısını 

düşürmek için içsel soğutma ünitesi kullanılmıştır. Ayrıca Şekil 7 (Vats K, Tomar V, Tiwari 

Sistem-1 
Sistem-2 
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GN.,2012:65)’te nokta ile gösterilen yerlere tip-T termakupul ile RTD sıcaklık sensörü kullanılarak 

havalandırma boşluğundaki alt, orta ve üst (FV panel arka yüzeyi) kısmının sıcaklıkları ölçülmüştür 

(Tingting Yang , Andreas K. Athienitis, 2015:70). 

Paneller 3,2mm temperli cam, EVA, mono-kristal silisyum hücre, EVA ve PVF (yarı geçirgen panelde 

PVF saydam iken opak panellerde PVF siyah ve mattır.) ‘den oluşmaktadır.. Sistem uzunluğu 2039 

mm, genişliği 529 mm olup Şekil 7’te gösterilen ilk kısımdaki havalandırma boşluğu 45mm ve ikinci 

kısımdaki boşluk ise 50mm’dir (Vats K, Tomar V, Tiwari GN.,2012:65).   

 

 
Şekil 7. FV Sistemin ve Sıcaklık Ölçüm Sensörlerinin Yandan Görünümü 

 

Basamak şeklindeki tasarımın, sırt sırta tasarıma göre daha yüksek ısıl verime sahip olduğu Şekil 8.a 

(Vats K, Tomar V, Tiwari GN.,2012:65)’da görülmüştür. Sistemin ısıl etkinliği artan rüzgâr hızı ile 

azalmıştır. Yani; 2.1 m/s rüzgar hızı için sırt sırta ve basamak döşemelerin eğrileri birbirine neredeyse 

paraleldir. Basamak döşeme ile toplam hava debisi, hava akış oranına bakılmaksızın ısıl etkinliği 

yaklaşık %5 arttırmaktadır.  

Akış yolu boyunca FV panelin aşağısındaki bölümün üst, orta ve alt katmanlarındaki sıcaklık 

eğilimleri Şekil 8.b (Vats K, Tomar V, Tiwari GN.,2012:65)’de gösterilmiştir. Burada, soğuk ortam 

havası ile ılıtılmış hava karışımı, FV panel ve izolasyondan etkilenir. Böylece sıcaklık, farklı 

katmanlarda bağımsız eğilimleri takip eder (Şekil 8.b.). Şekil 7.’de ikinci panelin (basamak olarak 

kaldırılmış) altından giren soğuk hava, FV panel tarafından ısıtılır. Böylece, üst kattaki hava sıcaklığı 

sürekli bir büyüme gösterir. Orta katmanda, birinci bölümden gelen ılık hava, ikinci girişteki soğuk 

havayla karışmıştır. Bu durum, ikinci termokuplda sıcaklık düşmesine neden olmuştur. Sıcaklık, orta 

ve üst tabaka arasındaki ısı transferi nedeniyle yavaşça artan bir eğilim gösterir. Alt katmandaki hava 

sıcaklığı ise birinci ve üçüncü termokupller arasındaki kademeli azalan eğilimden görülebileceği gibi, 

serin hava püskürtücüsü ile hafifçe düşüşe geçer.  

 

 
(a)      (b) 

Şekil  8. (a). Yarı-geçirgen ile opak panellerin sırt sırta ve basamak şekli montajındaki ısıl verimleri 

(b). Basamak şeklindeki sistemin 2. Kısmındaki sıcaklık değerleri 
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2. BAPV 

2.1. BAPV-Çatı Sistemi 

Bu çalışmada uygulanan BAPV Çatı Sisteminde, FV panellerin bulunduğu ortamın hava koşulları 12 

bit’lik veri kaydedici ile gözlemlenmiştir. Kaydedilen veriler; küresel ışınım şiddeti, sıcaklık değerleri, 

dış ortamın nem miktarı, rüzgar hızı ve yönüdür. Bütün piranometreler, panelin yüzeyine gelen ışınımı 

ölçmek için zeminin açısına paralel bir konumda monte edilmiştir. Hava sıcaklığı ve bağıl nem oranı 

(RH%) ısıl hidrometrik proplar ile ölçülmüştür. Çatılardaki farklı modüllerin aynı periyotlarda takip 

edilen sıcaklık verileri aşağıdaki gibidir. 

 Modülün ön ve arka yüzeylerinin sıcaklıkları, 

 Çatının farklı kısımlarındaki sıcaklıkları (çatının kurulum yapılan yüzeyi, panelin arka kısmı 

ile çatı yüzeyi arasındaki hava boşlukları, çatı döşemesinin yüzeyi) 

 FV modüllerin arka kısmından akan havanın sıcaklık değeri. 

 

Yapılan bu çalışmada FV modüllerin ısıl performanslarını incelemek için dış ortam şartlarda, çatı 

üstüne çeşitli tiplerde kurulum yapılmıştır.  

 Tip A (çatı üzerinde): FV modülün arka kısmındaki hava boşluğu sadece kontrüksiyon 

malzemesi kadardır (0,04m); 

 Tip B (çatı üzerinde): FV modülün arka kısmı ile çatı arasına ekstra hava boşluğu 

bırakılmıştır (0,2m); 

 Tip C (çatı üzerinde): FV modül çatıya tam olarak entegre olmuştur ve arka kısmında 

herhangi bir boşluk mevcut değildir (Şekil 9 (M. D’Orazio, C. Di Perna, E. Di Giuseppe, 2014:378)). 

 

 
Şekil 9.(a). Havalandırılmış Çatı Uygulaması ve Hava Boşluğu Bırakılmamış Modül Uygulaması 

(b). Havalandırılmış Çatı ve Hava Boşluğu Bırakılmış Modül Uygulaması 

(c). Havalandırılmamış Çatı ve Hava Boşluğu Bırakılmamış Modül Uygulaması 

 

Klasik kiremit üzerine kurulum yapılan FV modüllerin yaklaşık 1 yıllık sıcaklık ölçüm değer sonuçları 

aşağıdaki gibidir (Şekil 10 (M. D’Orazio, C. Di Perna, E. Di Giuseppe, 2014:378)). 

 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

90 

 

 
Şekil 10. FV Modüllerin Sıcaklık Değerleri 

 

 Modül B’nin hücre sıcaklığı, çatı ile arasındaki hava boşluğu daha fazla olduğu için Modül 

A ve C’den daha azdır (Skoplaki E, Boudouvis AG, Palyvos JA, 2008:92), 

 Modül A’nın ise çatı ile arasında ekstra hava boşluğu olduğundan, Modül C’ye göre daha az 

hücre sıcaklığına sahiptir, 

 Güneşli ve rüzgarın olmadığı günlerin ortalamasına göre en yüksek Tb değeri 65,46oC, Ta 

77,27oC, Tc 78,80oC, yani yaklaşık 10~15o daha azdır (Fuentes MK, 1987) 

 Güneşli ve rüzgarın maksimum 4,15 m/s olduğu günlerin ortalamasına göre en yüksek Tb 

değeri 47,52oC, Ta 54,31oC, Tc 64,62oC olarak ölçülmüştür. 

Grafik sonuçlarına göre önemli ölçüde, FV modül ile çatı arasında hava boşluğu bırakılması modülün 

ısınmasını olumlu yönde etkilenmektir.  

 

2.2.  BAPV - Sırt Sırda ve Basamak Uygulamalı 

Gerçek uygulamaya benzetilerek yapılan bu çalışmada, maket bir ev ile çevresel şartlar oluşturularak, 

FV paneller ile çatı arasındaki birbirinden farklı boyutlardaki hava boşluğunun, panel üzerindeki etkisi 

incelenmiştir (Şekil 11(M. D’Orazio, C. Di Perna, E. Di Giuseppe, 2013:183)).   

 

 
Şekil 11. Deney Düzeneği ve Tasarımın Yandan Görünüşü 

 

Bu çalışmada, rüzgar tüneli içerisine kurulan bir maket ev üzerinde BAPV tipi iki sistem montaj şekli 

değiştirilerek incelenmiştir. Birinci sistemin bütün FV panelleri çatıya paralel ve aralarında hiçbir 

boşluk olmadan sırt sırta döşenmiş, ikinci sistem FV paneller basamak şeklinde (kendi aralarına hava 
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sirkülasyon girişi için) montajı yapılmıştır. İki sistemin de kendi içinde hava boşluk mesafeleri 

referans alınarak değişik hava koşullarındaki sıcaklıkları ölçülmüştür.  

Ölçülen değerler; oluşturulan rüzgâr hızı, oluşturulan ışınım, panellerin üzerindeki sıcaklık ve 

kızılötesi kamera ile sıcaklık dağılımlarıdır (Şekil 12 (M. D’Orazio, C. Di Perna, E. Di Giuseppe, 

2013:183)).  

 

 
Şekil 12. FV Sistemlerin Yüzey Sıcaklık Dağılımı 

* (a), (b), (c), (d) Uygulamaları Sırt Sırta Kurulu FV modüller ile (e), (f) Uygulamaları Basamak 

Şeklinde Kurulu FV Modüller ile montajı yapılmıştır.  

Şekil.12.a.  Hava boşluğu yok, 

Şekil.12.b.  Hava boşluğu 10 mm 

Şekil.12.c.  Hava boşluğu 20 mm 

Şekil.12.d.  Hava boşluğu 30 mm 

Şekil.12.e.  Hava boşluğu yok 

Şekil.12.f.  Hava boşluğu 10 mm 

 

İki farklı tasarımda da hava boşluğu, rüzgâr hızı ve ışınım şiddeti değiştirilerek sıcaklık değerleri 

incelenmiştir. FV panellerin sırt sırta döşendiği sistemde, paneller ile çatı arasındaki hava boşlukları 

0mm, 10mm, 20mm ve 30mm boyutlarına sahiptir. Her biri, 50 W/m2, 100 W/m2 ve 200 W/m2 ışınıma 

tabi tutularak, 0,5 m/s, 1 m/s ve 2 m/s’lik rüzgâr hızlarıyla oluşan panel sıcaklıkları ölçülmüştür. 

Basamak şeklinde yerleştirilen diğer tasarımda ise panel ile çatı arasındaki boşluk 0 mm, 10 mm 

olarak boyutlandırılmıştır. Bu durumda ışınım ve rüzgar hızı diğer tasarım ile aynı tutularak, ölçülen 

panel sıcaklıkları Tablo 2 (M. D’Orazio, C. Di Perna, E. Di Giuseppe, 2013:183)’de kıyaslanmıştır. 

 

Tablo 2. FV Sistemlerin Ortalama Yüzey Sıcaklıkları 

Durum 

FV Panel Yüzeyündeki Ortalama Sıcaklıklar (oC) 

∆T(0C) Sırt Sırta FV Dizilimi Basamak FV Dizilimi 

Havalandırma yok Boşluk = 10 mm Boşluk = 20 mm Boşluk = 30 mm Havalandırma yok Boşluk = 10 mm 

1) Ua=2,0 m/s - RI=50 W/m2 35,9 32 32 32,1 33,8 29,8 6,1 

2) Ua=1,0 m/s - RI=50 W/m2 41,9 37,3 35,7 35,6 38 32,6 9,3 

3) Ua=0,5 m/s - RI=50 W/m2 46,4 39,8 38,4 38,6 44,5 35,2 11,2 

4) Ua=2,0 m/s - RI=100 W/m2 45,3 40,4 38,2 38,2 41,9 33,7 11,6 

5) Ua=1,0 m/s - RI=100 W/m2 54,7 47 45 44,3 50,6 38,7 16 

6) Ua=0,5 m/s - RI=100 W/m2 60,1 52,7 49,5 49,9 60,3 42,7 17,6 

7) Ua=2,0 m/s - RI=200 W/m2 60 52,5 48,9 48,4 53,3 41,4 18,6 

8) Ua=1,0 m/s - RI=200 W/m2 74,2 62,7 59,8 58,1 68,8 49,9 24,3 

9) Ua=0,5 m/s - RI=200 W/m2 83,3 71,7 66,5 65,8 83,8 57 26,8 

En Yüksek Sıcaklık : 

 

En Düşük Sıcaklık : 
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Bu sistemlerde yapılan farklı ışınım şiddeti, rüzgâr hızı ve havalandırma boşluklarında ölçülen 

sonuçlara göre; 

 Hem sırt sırta döşenmiş FV ve hem de basamak şeklinde döşenmiş FV sistemlerde 

havalandırma boşluğunun etkisi yaklaşık olarak 7-120C civarındadır. 

 Sırt sırta döşenmiş veya basamak şeklinde döşenmiş FV sistemlerin 10 mm’lik hava 

boşluğundaki sıcaklık değerleri arasında 8oC fark çıkmaktadır.  

Basamak şeklinde çatı üzerinde yapılan FV sistemler, sırt sırta döşeme yapılanlara göre daha az 

sıcaklığa maruz kalıp, kendi içerisinde sıcaklık değerleri homojen dağılım göstermektedir. Böylece 

hem sıcaklıktan dolayı oluşan kayıp hem de uyumsuzluk hataları minimize olmuştur.  

 

SONUÇ 

 

İncelenen araştırmalara göre, 4 çeşit çatı tipi FV uygulamalı sistem kıyaslanmış olup, ortaya çıkan 

sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Binaya tam olarak entegre edilmiş (BAPV), sırt sırta ve sadece konstrüksiyon malzemesi kadar FV 

panelin arkasında boşluk bırakılan FV sistemlerde; 

 FV Panelin arka kısmında oluşan sıcaklık tam olarak atılamadığından dolayı hücre sıcaklığı 

diğer sistemlere göre %3 - 4 fazla oluşmaktadır.  

 FV Panele etki eden ışınımdan ve yukarıda bahsedilen atılamayan sıcaklıktan dolayı, 

ulaşabileceği en yüksek ısı seviyesine daha erken ulaşmaktadır.  

Bu nedenlerden ötürü sistem veriminde, diğer sistemlere oranla doğrusal bir düşüş gözlemlenmektedir. 

Binaya tam olarak entegre edilmiş (BAPV), sırt sırta ve FV panelin arkasında konstrüksiyon 

malzemesine ek havalandırma boşluğu bırakılan FV sistemlerde; 

 Konstrüksiyon dışında ekstra hava boşluğu bırakılmayan sisteme göre %3-4 daha az hücre 

sıcaklığı mevcuttur. 

 Bu sistemler küçük çapta ise (4-6 adet panel), sıcaklık homojen dağılır ve uyumsuzluk 

hataları çok küçüktür. 

 Bu sistemlerin büyük çapta bir kurulumu yapılmışsa aynı gruptaki kenarlardan uzak paneller 

ile kenarlara yakın olanlar arasında ısı farkı oluşmaktadır, bu durumda grup içinde uyumsuzluk 

hataları olmaktadır. 

      Binaya tam olarak entegre edilmiş (BAPV), basamak şeklinde ve sadece konstrüksiyon malzemesi 

kadar FV panelin arkasında boşluk bırakılan FV sistemler ile bu sistemlerde konstrüksiyona ek olarak 

hava boşluğu bırakılmış sistemleri kıyasladığımızda; 

 Her ne kadar önden basamak şeklinde boşluk bırakılmış ise de, bu sistemlerde belirli 

miktarlarda çatı ile aralarında hava yolu bırakıldığında %5 daha az hücre sıcaklığı oluşmaktadır. 

Binaya tam olarak entegre edilmiş (BAPV), basamak şeklinde ve konstrüksiyona ek FV panelin 

arkasında boşluk bırakılan FV sistemler ile sırt sırta döşeli ve yine ek olarak hava boşluğu bırakılmış 

sistemleri kıyasladığımızda; 

 Ek hava boşluğu bırakılan, basamak şeklindeki sistem, sırt sırta sisteme göre büyük çapta 

çatı üzeri kurulumlarda, sıcaklıktan dolayı oluşan uyumsuzluk hataları ve sistemin sıcaklık 

seviyesi daha düşüktür.  

Sonuç olarak, çatı tipi ve havalandırmalı FV uygulamalarda, sıcaklıktan dolayı oluşan olumsuz 

durumları çözmek için en ideal kurulum tipinin basamak döşeme şekli olduğu görülmektedir. Ancak, 

incelenen düzenekler yaygın olarak küçük binalardaki (konut tipi) uygulamalar için geçerli olup, 

büyük binalarda (endüstriyel tip) uygulanamayabilir. Endüstriyel tip çatı uygulamalı FV sistemlerde 

bırakılan gruplar arası yürüme yolları, basamak şeklindeki sistem olarak ele alınır ve gerekli hava 

boşluğu bırakılırsa, sistem verimi diğer tasarımlara kıyasla aynı oranlarda artış sergileyecektir. 
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Abstract 

 

Turkey is not yet self-sufficient in meeting its need for forestry products. Turkey imports 

approximately 15% of wood-based products. However, it is an important manufacturer of wood-based 

products with high added value in the world and Europe. Therefore, global economic fluctuations 

affect the industry significantly. Determining the effects of macro-ecological factors, as well as the 

micro-ecological factors, on the formation of sales prices and identifying their relation is crucial for 

effective cost management. A great majority of wood-based forest products are supplied to the market 

by auction sales in Turkey. Many factors affect the sales prices. This study aims to examine the effects 

of oil and gold prices and the US dollar exchange rates on the auction sales prices at Amasya Regional 

Directorate of Forestry, which is Turkey’s fourth-largest producer of wood. To do so, we evaluate the 

data that consists of 103,060 beech timber sales by auction between 2009 and 2016. According to the 

results, the US dollar exchange rates and oil and gold prices have an effect on the formation of the 

auction sales prices of beech timber. There is a negative relation between beech timber sales prices and 

oil prices and a positive relation between beech timber sales prices and the US dollar exchange rates 

and gold prices. 

 

 

Keywords: Wood based product, Beech auction wood sale price, Macroeconomic factors Amasya, 

Turkey 

 
           

Türkiye’de Açık Artırmalı Odun Ürünleri Satış Fiyatlarının Oluşumuna 

Petrol ve Altın Fiyatları ile Dolar Kurunun Etkisi 
 

Abstract 

 

Türkiye, orman ürünleri ihtiyacında halen kendi kendine yetecek bir konumda bulunmamaktadır. 

Türkiye’de odun kökenli ürünlerin yaklaşık %15’i ithal yolu ile karşılanmaktadır. Buna karşın katma 

değeri yüksek odun kaynaklı ürünlerin üretiminde ise dünya ve Avrupa’da önemli bir konumdadır. Bu 

nedenle de, küresel ekonomideki değişimler sektörü önemli ölçüde etkilemektedir. Mikro çevre 

faktörleri kadar makro çevre faktörlerinin de fiyat oluşumu üzerine etkilerinin belirlenmesi ve 

ilişkilerinin tanımlanması etkin bir maliyet yönetimi için önem arz etmektedir. Türkiye’de odun 

kökenli orman ürünlerinin büyük bir çoğunluğu açık artırma yoluyla piyasaya arz edilmektedir. Satış 

fiyatları üzerinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin dördüncü büyük odun 

üretimini gerçekleştiren Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki açık artırmalı satış fiyatlarına petrol 

ve altın fiyatları ile dolar kurunun etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 2009-2016 yılları arasındaki 

103.060 adet açık artırmalı kayın tomruk satışa ait veriler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre açık artırmalı kayın tomruk satışlarında oluşan fiyatlar dolar kuru, petrol fiyatları ve altın 
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fiyatlarından etkilenmektedir. Kayın tomruk satış fiyatları ile petrol fiyatları arasında negatif yönde, dolar 

kuru ve altın fiyatları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır.   
 

Keywords: Wood based product, Beech auction wood sale price, Macroeconomic factors Amasya, 

Turkey 

 

 

INTRODUCTION 

 

The utilization of wood in the human–forest interaction is an ongoing case since the emergence 

of humankind. The pricing of wood has become an important matter following the transition of wood 

into a commercial object. Price is the only revenue-generating component among the elements of the 

marketing mix. Therefore, an accurate determination of the prices of these products is instrumental in 

revenue generation. 

There are many factors affecting the prices of these products in businesses. These are divided 

into two groups: internal and external factors of business. While it is possible to control the internal 

factors of business, the external factors of business (macroeconomic factors, socioeconomic factors, 

topography, legislation, etc.) are rather at the macro level and are thus uncontrollable characteristics. 

In this context, globalization and the increase of international commerce have reinforced the effects of 

especially the macroeconomic factors on price formation. 

Product price forecasting plays an important role in developing accurate and effective 

manufacturing and marketing strategies and efficient cost and profit and loss analyses for the future. 

Therefore, determining the factors affecting prices and the effects of these factors on the formation of 

product prices allows for making more accurate price forecasts. 

Wood production is increasing in forestry as well with each passing day, as seen in Table 1 and 

Figure 1 (FAO, 2017). Timber, which is used as an industrial raw material, has high importance in the 

production of various products. When we look at the production of wood-based products and compare 

these figures with the past ones, we can see that global production has increased by 19% and exports 

have increased by 40% since 1980. 

 

Table 1. Global wood production trend 

 
Production Exports 

2015 
Change (%) compared to: 

2015 
Change (%) compared to: 

Product Unit 2014 2000 1980 2014 2000 1980 

Roundwood million m³ 3 714 1% 7% 19% 132 -7% 12% 40% 

Wood fuel million m³ 1 866 0% 5% 11% 9 0% 158% 
 

Industrial roundwood million m³ 1 848 2% 10% 28% 122 -8% 7% 31% 

Wood pellets million tonnes 28 8% 
  

16 7% 
  

Sawnwood million m³ 452 3% 20% 7% 134 1% 20% 92% 

Wood-based panels million m³ 399 3% 114% 294% 86 2% 51% 425% 

Veneer and plywood million m³ 171 6% 157% 290% 33 2% 50% 310% 

Particleboard and fibreboard million m³ 228 1% 91% 297% 53 1% 51% 538% 

Wood pulp million tonnes 176 0% 3% 40% 59 2% 54% 179% 

Other fibre pulp million tonnes 12 -6% -19% 70% 1 -2% 55% 142% 

Recovered paper million tonnes 225 1% 57% 345% 57 3% 130% 930% 

Paper and paperboard million tonnes 406 1% 25% 140% 111 -1% 13% 217% 

Forest products value US$ billion 
    

226 -11% 56% 298% 
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Figure 1. Global industrial timber production trend 

 

The supply of wood has been under the market conditions of a monopoly for many years. There 

have been cheaper imports of wood products into Turkey, especially following the European Union 

(EU) accession process and the disintegration of the Soviet Union. In conjunction with this process, 

the General Directorate of Forestry has gradually lost its position as a monopoly (Daşdemir, 2008). 

Along with these developments, the increase in demand for industrial wood (Figure 2) has made 

Turkey more susceptible to global economic developments. 

 

 
Figure 2. Industrial timber production trend in Turkey (FAO, 2016) 

 

According to data from 2016, the forestland in Turkey is 22.3 million hectares (OGM, 2016). 

The state owns 99.9% of this forestland. In this context, it is impossible to talk about perfectly 

competitive conditions. The method of auction sales is used for selling these products. The floor price 

is determined in a couple of steps in the auctions. The basic pricing mechanism is modeled as cost + 

profit (mark up). The first phase involved is determination of the cost. The factors that constitute cost 

include accrued expenses, distribution expenses, tariff values, and forest zoning expenses. Then, 

according to the market conditions, this amount may initially be adjusted up to ±20% by the forestry 

operation directorate and then up to ±50% by the forestry regional directorate. The auctions are 

commenced based on these prices (Daşdemir, 2003; İlter and Ok, 2007; Türker, 2008). The market 

conditions are taken into account in these adjustments. As macroeconomic factors affect the market 

conditions, they subsequently affect the timber prices as well. Fluctuations in oil prices affect the 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

x
1

0
0

0
0

0
m3

Logs productions

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

m3

Log productions



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

98 

 

timber market just as they affect all other markets, especially because of the petroleum dependency of 

countries (Härtl & Knoke, 2014). For example, as a rise in oil prices increases logging, ground 

skidding, and similar expenses, timber sales prices are also expected to rise. However, as lumber is a 

product consumed less when economic indicators are feeble, rises in macroeconomic variables, such 

as oil prices, do not increase lumber prices as much as those of other basic goods (Ray, 2011). 

There are some studies conducted to determine the factors affecting timber prices that occur as a 

result of auctions but these generally examine the effects of internal factors of business and seasonality 

on timber prices (Ok, 1998; Daşdemir, 2001; Demirel, 2006; Daşdemir, 2008; Başkalkan, 2011). 

In this study, the effects of the US dollar exchange rates and gold and oil prices, which have 

significant effects on free market conditions, on the formation of auction sale prices of timber are 

examined. 

 

STUDY AREA 

 

For this study, the Amasya Regional Directorate of Forestry (ARDF), which is Turkey’s fourth-

largest producer of industrial wood, has been chosen as the research area. ARDF is located in the 

hinterland of the Central Black Sea Region. The province has 1,150 m average altitude, which is 411 

m at the city center. Amasya is located between 41° 04’ 54” and 40° 16’ 16” North latitudes and 34° 

57’ 06” and 36° 31’ 53” East longitudes (Figure 3) (AOBM, 2017a). 

 

 
Figure 3. The location of ARDF on Earth and in Turkey 

 

The general area of ARDF is 560,352.5 ha. The total forestland within this area is 220,670.1 ha. 

The productive forestland is 101,338.5 ha and degraded forestland is 119,331.60 ha of this area. The 

forestlands have 84,472,888 cubic meters wealth and an increment of 1,176,830 cubic meters (AOBM, 

2017a). 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

In this study, data pertaining to the auction sales of beech timber between 2009 and 2017 within 

the ARDF boundaries are used. Furthermore, crude oil prices (URL-1), the US dollar (USD)–Turkish 

lira (TL) exchange rates (URL-2), and gold prices (URL-3) are obtained from the databases of the 

related state institutions and organizations. 

Following the evaluation of sales by auction data, the most produced timber beech wood is 

chosen as the subject of the study (Figure 4). 
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Figure 4. Sales by auction between 2009 and 2017 in ARDF (AOBM, 2017b) 

 

In the study, a total of 53,714 sales by auction transactions between 2009 and 2017 are 

examined, and data belonging to the 1st, 2nd, and 3rd grade beech timber in these sales are analyzed. 

The data are first converted into monthly averages and then subjected to correlation analysis to 

determine the strength and direction of the linear relation between the prices of oil (OP), gold (G), and 

foreign exchange rates (USD) and the formation of timber prices. The Pearson correlation coefficient 

is used in the correlation analyses of the study and, consequently, an examination is conducted to see 

whether a statistically significant positive or negative relation between the two variables exists 

(Kalaycı, 2006). Accordingly, Timber Prices Forecast Model (TPFM) is formulated by utilizing the 

statistically significant variables on the prices. Then, a multiple regression analysis is used to 

determine TPFM. The analyses are initially done for the 1st, 2nd, and 3rd grade beech timbers (BL1, 

BL2, BL3) and then for all (BL) beech timbers. However, due to a lack of sufficient data for 1st grade 

beech timber, its analysis is not done. The analyses in the study are done using SPSS 22 software. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Descriptive statistics regarding the data used in the study are shown in Table 2. The 

results of a simple correlation analysis, which is conducted to determine the relation between 

the beech timber prices formed at auctions and the US dollar exchange rates and gold and oil 

prices are shown in Table 3. 

 

Table 2. Descriptive statistics of dependent and independent variables 
Değişkenler Mean Std. Deviation N 

BG 198,19646 59,483384 96 

BG2 277,02078 64,461223 90 

BG3 191,47833 54,760626 96 

OP 77,19656 22,471897 96 

USD 2,03672 ,526783 96 

G 87,23469 22,098615 96 
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Table 3. Results of correlation analysis between independent variables and dependent 

variables 
Dependent 

Variable 
OIL US$ GOLD 

BL 

Pearson Correlation -,506** ,827** ,713** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 96 96 96 

 

BL2 

Pearson Correlation -,398** ,832** ,732** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 90 90 90 

BL3 

Pearson Correlation -,468** ,797** ,701** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 96 96 96 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* 

 

According to the results of the correlation analysis summarized in Table 3, there is a statistically 

significant relation between beech timber sales prices and the variables taken into account in the 

context of this study (p = 0.000 < 0.05). Accordingly, there is a negative relation between beech 

timber sales prices and oil prices, and there is a positive relation between beech timber sales prices and 

the dollar exchange rate and gold prices. 

Within the scope of this study, a multiple regression analysis has been carried out to 

subsequently formulate price forecasting models. In this regard, all significant relations in line with the 

correlation analysis have been taken into account. The results of the regression analysis are shown in 

Tables 4–8 and Figure 5. 

 

Table 4. Model summary 

Dependent 

Variable 
Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Residuals Statistic 
 

Durbin-Watson 
Method 

BL 1 ,834 ,696 ,686 33,349288 ,359 

Enter BL2 1 ,848 ,718 ,709 34,801693 ,557 

BL3 1 ,806 ,650 ,639 32,922100 ,311 

 

Table 5. ANOVA 
Dependent Variable Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

BL 1 

Regression 233815,830 3 77938,610 70,078 ,000a 

Residual 102320,101 92 1112,175   

Total 336135,931 95    

BL2 1 

Regression 265657,608 3 88552,536 73,114 ,000a 

Residual 104159,573 86 1211,158   

Total 369817,181 89    

BL3 1 

Regression 185163,435 3 61721,145 56,945 ,000a 

Residual 99715,548 92 1083,865   

Total 284878,983 95    

a. Predictors: (Constant), G, OP, USD 

 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

101 

 

Table 6. Coefficients 

Dependent 

Variable 
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

BL 1 

(Constant) 25,622 31,285  ,819 ,415 

OP -,221 ,238 -,084 -,930 ,355 

USD 68,091 16,217 ,603 4,199 ,000 

G ,584 ,310 ,217 1,884 ,063 

BL2 1 

(Constant) 1,486 33,465  ,044 ,965 

OP ,465 ,253 ,162 1,841 ,069 

USD 106,038 17,112 ,865 6,197 ,000 

G ,256 ,331 ,086 ,772 ,442 

BL3 1 

(Constant) 30,094 30,884  ,974 ,332 

OP -,141 ,235 -,058 -,601 ,549 

USD 60,340 16,009 ,580 3,769 ,000 

G ,566 ,306 ,228 1,848 ,068 

 

Table 7. Case-wise diagnostics 

Dependent 

Variable 
Case Number Std. Residual Beech Log Predicted Value Residual 

BL 

74 2,494 320,170 236,99222 83,177781 

84 2,026 339,430 271,87837 67,551631 

87 2,127 352,150 281,23218 70,917821 

95 -2,114 232,590 303,09303 -70,503031 

96 -2,712 234,680 325,12897 -90,448973 

BL2 

74 2,770 403,500 307,08819 96,411806 

75 2,418 400,000 315,86374 84,136255 

83 2,020 414,330 344,03701 70,292987 

86 2,540 444,200 355,80566 88,394339 

95 -2,592 298,250 388,45354 -90,203540 

96 -3,005 321,590 426,15809 -104,568094 

BL3 

74 2,637 311,660 224,85117 86,808831 

75 2,684 319,740 231,37308 88,366923 

76 2,624 323,040 236,65107 86,388935 

84 2,007 321,250 255,16081 66,089191 

95 -2,316 208,750 284,98208 -76,232078 

96 -2,221 231,640 304,75110 -73,111101 
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Figure 5. Scatter plots 
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Table 8. Residual statistics 

Dependent 

Variable 
 Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
N 

BL 

Predicted Value 137,49649 325,12897 198,19646 49,610677 96 

Residual -90,448975 83,177780 ,000000 32,818496 96 

Std. Predicted Value -1,224 2,559 ,000 1,000 96 

Std. Residual -2,712 2,494 ,000 ,984 96 

BL2 

Predicted Value 195,66618 426,15808 277,02078 54,634393 90 

Residual -104,568092 96,411804 ,000000 34,210120 90 

Std. Predicted Value -1,489 2,730 ,000 1,000 90 

Std. Residual -3,005 2,770 ,000 ,983 90 

BL3 

Predicted Value 135,37334 304,75110 191,47833 44,148486 96 

Residual -76,232079 88,366920 ,000000 32,398107 96 

Std. Predicted Value -1,271 2,566 ,000 1,000 96 

Std. Residual  -2,316 2,684 ,000 ,984 96 

 

The analysis is repeated after subtracting the residual values shown in Table 7 and Figure 5. By 

doing so, the models are given a more determined and explanatory structure. The findings of the 

analysis are shown in Table 8, 9, and 10. 

 

Table 9. Model Summary 

Dependent 

Variable 
Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Method 

BL 1 ,859 ,737 ,728 28,684701 

Enter BL2 1 ,902 ,813 ,806 25,792094 

BL3 1 ,849 ,720 ,711 26,398249 

 
Table 10. ANOVA 

Dependent Variable Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

BL 1 

Regression 200893,795642 3 66964,598547 81,385048 ,000a 

Residual 71584,648402 87 822,812051   

Total 272478,444044 90    

BL2 1 

Regression 231665,488414 3 77221,829471 116,082537 ,000a 

Residual 53218,567701 80 665,232096   

Total 284884,056114 83    

BL3 1 

Regression 154418,511471 3 51472,837157 73,863157 ,000a 

Residual 59930,608889 86 696,867545   

Total 214349,120360 89    

 
Table 11. Coefficients 

Dependent 

Variable 
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

BL 1 

(Constant) -4,540 27.703  ,164 ,870 

OP -0,023 .208 -,009 -,112 ,911 

USD 77,024 14,442 ,681 5,333 ,000 

G ,539 ,270 ,211 2,000 ,049 

BL2 1 

(Constant) -46,564 25,661922  -1,815 ,073 

OP 0,822 0,193898 ,302 4,240 ,000 

USD 121,413 13,134364 1,005 9,244 ,000 

G 0,110 0,249 ,040 ,442 ,660 

BL3 1 

(Constant) 1,820 25,554010  ,071 ,943 

OP 0,067 0,192006 0,030 ,349 ,728 

USD 66,438 13,309620 0,666 4,992 ,000 

G 0,540 0,248322 0,239 2,174 ,032 
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CONCLUSIONS 
 

This study has been conducted according to ARDF, which has a significant weight in Turkey’s 

wood supply. The following forecast models have been formulated for beech timber based on oil 

price, USD, and gold prices. The dependent variable is explained by 70% using the independent 

variables in all models. 
 

Model 1: BL = −4,540 − 0,023xOP + 77,024xUSD + 0,539xG 
 

Model 2: BL2 = −46,564 + 0,822xOP + 121,413xUSD + 0,11xG 
 

Model 3: BL3 = 1,820 + 0,067xOP + 66,438xUSD + 0,540xG 
 

These models may help ARDF and similar beech timber producers in taking countermeasures 

against fluctuations in oil, gold, and US dollar prices and making their planning decisions. 
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Abstract 

 

Austenitic stainless steels are one of the most common uses in the stainless steel family. In the 

industry has a wide application area in food, pharmaceutical, chemical and petrochemical fields. AISI 

304 and AISI 316 are the most important austenitic stainless steels. With the TIG welding method, 

high quality weld seams with smooth surface and perfect quality can be obtained. The TIG welding 

method provides excellent weld seams at the weld of stainless steel materials. In this study, austenitic 

(AISI 304L) and ferritic (AISI 430) stainless steels were combined with TIG welding method. Several 

kinds of wires have been used as additional metal in the welding process. Mechanical tests and 

microstructure studies were carried out to characterize the weld zone. The source parameters and the 

obtained source data were evaluated according to the additional wire type used. 

 

Keywords: TIG Welding, Ferritic and Austenitic and Stainless Steels, Microstructure. 

 

INTRODUCTION 

 

Welding is a reliable and efficient metal joining process widely used in the infrastructure and 

heavy equipment industry, such as in the construction of steel bridges, shipbuilding, and installation of 

large pipelines. High joint efficiency, simple setup, and low fabrication costs are the advantages of this 

joining process  (Osoba at al., 2015:5). 

Dissimilar metal welds impose a challenge to the engineers concerned with the structural 

integrity assessment of these joints. This is because of the highly inhomogeneous nature of these joints 

in terms of their microstructure, mechanical, thermal and fracture properties. In general, dissimilar 

metal welds are used in nuclear power plants and in oil refineries at locations where two different 

types of materials, e.g., ferritic grade carbon–manganese steel and austenitic stainless steel or nickel-

base alloys need to be joined together (Lippold, 2015). 

It is important to know the proper welding method and additional metal selection, as well as 

the properties of the main materials, so that the two different materials can be welded together. The 

welding area obtained from different materials includes not only additional metal, but also significant 

amounts of alloying elements from main materials used in combination. Therefore, differences in 

microstructures arise depending on the base material and additive metal species used, the chemical 

composition and the welding condition. Different types of stainless steel joints use various stainless 

steel addition metals with different arc welding methods, mainly electric arc and gas metal arc welding 

(Kahraman 2010:48). 

The most widely used stainless steels are austenitic stainless steels. AISI 304 and AISI 316L 

austenitic stainless steels are the most common type of austenitic stainless steel. 

The disadvantages are that the use temperature is limited to 260-300 °C due to weakening of 

the pitting corrosion resistance and brittleness caused by thermal aging due to the ferrite-austenite 

balance in the region under heat after welding (ITAB). It has been the subject of research in the past to 

determine what conditions of welding stainless steels would be suitable for joining. Schaeffer 

diagrams are often used in the selection of the electrodes to be used in welded joints of the same or 

different types of stainless steels and for the possible structure estimation (Quan et al., 2008:48), (Kaishu 

2005:23) 
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Combining two different materials with welding and choosing the most suitable additional 

(source) metal for it is a difficult problem that requires knowledge and experience. Choosing the 

wrong additive metal can lead to time and material loss, as well as failure to combine. In this study, 

stainless steel with two different properties were joined with different additional wires and their 

microstructure and mechanical properties were investigated. 

 

EXPERIMENTAL STUDY 

 

The tests were performed using plates of austenitic stainless steel (AISI304L) and ferritic 

stainless steel (AISI430) welded by the gas tungsten arc weld (GTAW) process using a ER308L and 

ER309L filler metal. The welding process was carried out with a manually operated, air-cooled 

welding machine (Precision TIG 225) and consisted of two runs, the root and cap, in the down-hand 

(1G) welding position to produce a square butt weld joint. Only one welding current value was applied 

(85A). Samples with the dimensions of 1,5 mm×90 mm×300 mm. Furthermore, the chematically of 

different zone of specimens after welding. The mechanical evaluation was also done through tensile 

mechanical. Transverse tensile specimens with a gage length of 24 mm and a width of 6 mm were 

prepared from the weld coupons in as-welded condition. Room-temperature tensile tests were 

conducted on three samples.  

The metallographic specimens were cut with a diskoton perpendicular to the welding direction 

in width to cover the weld metal, ITAB and base metal regions, and the mold was removed with cold 

resin. The samples were prepared by applying classical metallography sample preparation methods. 

Microstructure studies were performed on a Nikon optical microscope. The hardness measurement 

was performed on the same line and from one base metal to the other using the SHIMADZU brand 

Vickers micro-hardness meter. 

RESULT AND DISCUSSION 

The most important factors affecting TIG welding quality are strength, formability, welding 

core size, welding density, material separation and internal defects. Figure 1 shows the macrostructure 

of the welded material, while Figure 2 shows the microstructure images of the main material and 

welded joint. 

 

Figure 1. Macrograph of the as-Welded Samples Effect of TIG welding 

As shown in Fig. 2, the microstructure of the ferritic stainless steel material is composed of 

coercive ferrite grains. In the structure of the austenitic main material, twinning is seen in some 

granules. From Fig. 2, rough grain is seen in the ITAB near the melting point of ferritic stainless steel 

main material. With the completion of recrystallization, the granules begin to grow. The driving force 

for grain growth is surface energy. However, the surface energy of the system is only possible by 

decreasing the total grain boundary, in other words by roughing the grains. As in the case of 

recrystallization, the temperature reached on the width of the grain-growing zone in the welded joint 

and the duration of the wait in this temperature is important. Grain size increases as the melting limit 

is approached. Carbide and nitrile precipitates can inhibit grain growth by inhibiting grain boundary 

motion. If these precipitates do not dissolve during the welding process, it tends to inhibit grain growth 

in ITAB. On the austenitic stainless steel side of the welded joint, grain shrinkage is not observed in 

the region near the weld core, whereas deformation-induced thermal interaction and recrystallization 

and thinning are observed. 
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(a)                                          (b)                                           (c) 

 

     
(d)                                           (e) 

 

Figure 2. Microstructure of the Welded Samples, (a) Base Metal 304L Stainless Steel, (b) HAZ of 

304L Stainless Steel, (c) HAZ 430L Stainless Steel, (d) Base Metal 430L Stainless Steel, (e) Fusion 

Zone 

ER308L was found to be 27% on average for the tensile test applied to the parts joined to the 

welded wire, and 23% for the ER309L welding wire. Again, the maximum strength was seen at 650 

MPa with the ER309L welded specimen. In the case of the hardness test measured from the samples, 

the highest hardness values are seen in the sample combined with ER309L welded specimen. 

 

 
 

Figure 3. Hardness Result (Welding with ER309L filler). 

 

CONCLUSIONS 

 

 TIG welding can be used safely to successfully combine austenitic-ferritic stainless steel.  

 The mechanical properties of austenitic-ferritic stainless steel welds are similar to those of 

ferritic stainless steel source.  

 The toughness and strength properties of different metal sources are better than the ferritic 

stainless steel base metal. 
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• The stainless steels used in the work are also combined with different additional wire materials and 

the results will be compared with the literature. 

• In future studies, additional teleportation effects will be more evident by SEM and XRD analyzes. 
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Abstract 

 

In this paper, it was investigated bonding capability between casein resin and jute fibers 

(Corchorus capsularis L.) in order to produce a bio-composite from 100% biodegradable materials. 

For this reason, bio-composites were produced with using casein resin and jute fibers woven fabric. 

Some surface defects were observed in the produced bio-composites. Therefore, half of them were 

recoated with casein resin in order to improve the surface quality and mechanical properties. Both 

samples groups were kept in different environmental conditions (2 hours in water at 25˚C or 4 hours in 

oven at 80˚C). Consequently they were evaluated tensile and bending strength according to principles 

specified in ASTM D 3039 and ASTM D 790. The results showed that the surface treatment improved 

the tensile and bending strength significantly. The bending strength of jute reinforced casein bio-

composites were negatively influenced by water significantly. However, heat treatment did not effect 

on the mechanical properties of bio-composites were observed. 

 

Keywords: Jut fiber, casein resin, bio-composite, mechanical properties 
 

 

 

 

 

 

Jüt lifi ile güçlendirilmiş kazein biyo-kompozit üretimi: Su ve ısının mekanik 

özelliklere etkisi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada,% 100 biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden bir biyo-kompozit üretmek 

için kazein reçinesi ve jüt (Corchorus capsularis L.)  lifleri arasındaki bağlanma kabiliyeti 

araştırılmıştır. Bu nedenle biyo-kompozitler, kazein reçine ve jüt elyaf dokuma kullanılarak 

üretilmiştir. Üretilen biyo-kompozitlerde bazı yüzey kusurları görülmüştür. Bu nedenle, yüzey 

kalitesini ve mekanik özelliklerini iyileştirmek için örneklerin yarısı kazein reçine ile tekrar 

kaplanmıştır. Her iki örnek grubu da farklı çevresel koşullarda (25 °C'de 2 saat su veya 80°C'de fırında 

4 saat) tutulmuştur. Sonuç olarak, ASTM D 3039 ve ASTM D 790'da belirtilen prensiplere göre 

çekme ve eğilme mukavemeti değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yüzey işleminin çekme ve 

eğilme mukavemetini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Jüt takviyeli kazein biyo-

kompozitlerin eğilme mukavemeti, sudan önemli ölçüde olumsuz etkilenmiştir. Bununla birlikte, ısı 

muamelesinin biyo-kompozitlerin mekanik özellikleri üzerinde etkili olmadığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Jüt lifi, kazein reçinesi, biyo-kompozit, mekanik özellikler 
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GİRİŞ 

 

Kompozit malzeme bilimi farklı malzemelerin üstün özelliklerini ortaya çıkaracak şekilde birlikte 

kullanılarak yeni bir malzeme üretilmesi mantığına dayanır. Tek başına istenilen mekanik özellikleri 

karşılayamayan polimerik malzemelerin lif ile takviye edilerek güçlendirilmesi buna güncel bir örnek 

olarak gösterilebilir. Lif takviyeli polimer kompozitlerin üretiminde çok çeşitli malzemeler 

kullanılabildiği gibi çevresel duyarlılığın artması ve kaynakların azalmasından dolayı doğal ve 

yenilenebilir malzemelere eğilim her geçen gün artmaktadır. 

 

Doğal lifler hayvansal ve bitkisel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Kompozit malzeme üretiminde 

genellikle bitkisel selülozik lifler kullanılmaktadır. Jüt, keten, kenevir, kenaf, sisal, rami gibi 

bitkilerden elde edilen lifler en sık kullanılan lif kaynaklarıdır (Mohanty, A.K. vd., 2000:3). Ancak 

doğal liflerin düşük ıslanma özelliklerine sahip olması, polimerlerle yapışma, dolayısıyla da kompozit 

malzemenin mekanik özelliklerini düşürmektedir (Bulut ve Erdoğan, 2011:27). Alkali, oksidasyon, 

plazma ve UV radyasyon işlemleri ile lif ve polimer (matris) malzeme arasındaki yapışma 

arttırılabilmektedir (Karabulut ve Aktaş 2014:44). 

 

Jüt yüksek elastisite modülü ve kırılma noktasındaki düşük deformasyon değeri sayesinde en sık 

kullanılan lif türlerinden biridir. Jüt liflerinin ağırlığına oranla yüksek mekanik özellikleri ile cam 

elyaftan daha yüksek olmasının yanında üretim maliyetleri çok daha düşüktür (Mohanty, A.K. vd., 

2000:17).  

 

%100 biyolojik olarak parçalanabilir malzeme üretebilmek için sadece liflerin değil kullanılan matris 

(bağlayıcı) polimerler de biyolojik olarak bozulabilir (biyo-polimer) olmalıdır. Doğal bir protein olan 

kazein mobilya, boya, gıda ve paketleme sanayii gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Pizzi, 1989:22-

25, Gurunathan vd., 2015:6). Genel olarak iyi bir yapışma yeteneğine sahip olan kazein reçinesi, 

rutubete hassasiyetinden dolayı, iç ve rutubetsiz ortamlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca düşük 

zehirlilik özelliği sayesinde medikal alanda kullanım potansiyeline sahiptir (Vaz vd. 2003:60).  

 

Bu çalışmada jüt lifi ile kazein reçinesi arasındaki bağlanma kabiliyeti incelenmiş ve jüt dokumaya 

kazein reçinesi emdirilerek %100 biyolojik olarak parçalanabilir biyo-kompozit üretme imkanı 

araştırılmıştır. Laboratuvar ortamında deneme üretimi yapılan biyo-kompozitlerin mekanik 

özelliklerine farklı çevresel şartların (rutubetli ve sıcak) etkisi incelenmiştir. 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Biyo-kompozit üretiminde Jüt (Chorchorus capsularis L.) bitkisinden elde edilen 2x2 bezayağı örgü 

elyaf dokuma kullanılmıştır. Dokumanın yaklaşık birim alan özgül ağırlığı 632 g/m2 dir. Jüt liflerinin 

su itici özellik göstermeleri nedeniyle kötü ıslanma özelliğine sahiptir. Jüt liflerin ıslanma özelliğini 

dolayısıyla da lif reçine tutunmasını iyileştirmek amacıyla dokumalar levha üretiminden önce sabunlu 

su ile yıkanmış ve kurutulmuştur. 

 

Matris (bağlayıcı) olarak kazein reçinesi kullanılmıştır. Kazein reçinesi ticari kazein yapıştırıcısı (toz 

halde) kalsiyum hidroksit, su camı (sodyum silikat NaSiO3) ve su karıştırılarak elde edilmiştir. İlk 

olarak 200 birim kazein 500 birim su ile karıştırılmıştır. Ayrı bir kapta ise 80 birim kalsiyum hidroksit 

200 birim su ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmıştır. Yaklaşık 2 dakika sonra 

kalsiyum hidroksit çözeltisi kazein çözeltisine eklenmiş ve kuvvetlice karıştırılmıştır. Son olarak 

kazein reçinesinin işlenebilirliğini iyileştirebilmek için 140 birim su camı karışıma eklenmiştir. 

 

30x30 cm2 ölçülerinde önceden sabunlu su ile yıkanmış jüt dokumalara hazırlanan kazein reçinesi 

fırça yardımı ile emdirilerek sürülmüştür. Reçine emdirilen dokumalar 3 kat olacak şekilde üst üste 

yerleştirilmiş 20˚C ‘de 5 MPa basınç altında 12 saat preslenmiştir. Üretilen malzemelerin yarısının 

yüzeyleri tekrar kazein reçinesi ile kaplanmış ve preslenerek yüzey iyileştirme işlemi uygulanmıştır. 

Presten çıkan malzemeler metal ızgara arasında sıkıştırılarak 20˚C ve %65 bağıl nemde 12 saat 

bekletilmiştir. 
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Deney numunelerinde düzensizlikleri engellemek amacıyla üretilen levhaların kenarlarından 5’er cm 

kesilmiştir. Bu levhalar 15 mm genişliğinde olacak şekilde kesilmiş ve 200 x 15 mm ölçülerinde deney 

numuneleri üretilmiştir. 

 

Çekme deneyinde numunelerin çekme kafalarına bağlanırken oluşan basınçla zarar görmemesi için 

çenenin tuttuğu kısımlara ASTM D 3039 standardında belirtildiği gibi kayın ağacından takozlar 

yapıştırılmıştır. Eğilme deneyinde ise 200 x 15 mm ölçülerinde kesilen parçalar kullanılmıştır (ASTM 

D 790).  

 

 
Şekil 1: Deney numuneleri a) çekme deney numunesi (ASTM D 3039), b) eğilme deney numunesi 

(ASTM D 790) 

 

Deney parçaları kesildikten sonra, yarısı 25°C'de 2 saat su içinde diğer yarısı ise 80°C fırında 4 saat 

bekletilerek muamele edilmiştir. Hazırlanan numuneler deneyler yapılmadan önce 1 hafta 20˚C ve 

%65 bağıl nemde şartlandırılmıştır. 

 

Üretilen levhaların lif oranının (LO) ve alan özgül ağırlığı (d) aşağıdaki formülere göre hesaplanmıştır. 

 

𝐿𝑂 =
𝑚𝑙

𝑚
  𝑑 =

𝑚

𝐴
 

 

Burada; LO: lif oranı, ml: lif ağırlığı, m: levha ağırlığı, d: alan özgül ağırlığı, A: alanı ifade 

etmektedir. 

 

Çekme deneyi ASTM D 3039’da belirtildiği gibi kırılma (1-10 dakika) ortalama 2 dakika içinde 

gerçekleşecek şekilde yapılmıştır.  Çekme gerilmesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

 

𝜎 =
𝐹ç

𝐴
  

 

Burada; σ: çekme gerilmesi, Fç: en yüksek çekme kuvveti, A: alanı, ifade etmektedir. 

 

Eğilme deneyi ASTM D 790’da belirtildiği gibi uygulanmıştır (Şekil 1). Yükleme hızı 2 mm/dk olarak 

ayarlanmıştır. Eğilme gerilmesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

 

𝜎𝑒 =
3  ∗  𝐹𝑒 ∗  𝐿

2 ∗  𝑏 ∗  𝑡
 

 

Burada; σe: eğilme gerilmesi, Fe: en yüksek eğilme kuvveti, L: boy, b: genişlik, t: kalınlığı, ifade 

etmektedir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Üretilen biyo-kompozit levhaların ortalama özgül ağırlık ve lif oranı değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Normal numunelerin alan özgül ağırlığı 0,22 g/cm2 olarak ölçülmüşken, yüzey iyileştirme işlemi 

uygulanan levhaların alan özgül ağırlığı 0,28 g/cm2 olarak hesaplanmıştır. Bu artışın sebebi yüzey 

işleminde ek olarak kullanılan kazein reçinesinin özgül ağırlığının jüt life göre daha yüksek 
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olmasından kaynaklanmaktadır. Malzeme yüzeyinin kazein reçinesi ile tekrar kaplanması levhaların lif 

oranının %88’den (normal) %67’ye düşmesine neden olmuştur.   

 

 

Tablo 3: Üretilen levhaların alan özgül ağırlık ve lif oranları 

Levha Türü 
Özgül Ağırlık Lif Oranı 

Xort (g/cm2) Standart Sapma Xort (%) Standart Sapma 

Normal 0,22 0,01 88 2,05 

Yüzeyi İyileştirilmiş 0,28 0,02 67 4,32 

 

Çalışma kapsamında hazırlanan deney numunelerinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

ASTM D 3039 standardına göre çekme deneyleri, ASTM D 790’a göre de eğilme deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarını özetleyen tanımlayıcı istatistik sonuçları Tablo 2’de 

görülmektedir.  

 

Tablo 4: Levha türü ve deney türüne göre tanımlayıcı istatistikler 

Deney 
Levha 

Türü 

   %95 güven aralığı 

için ortalama 

  

Ortalama 
Std.  

Sapma 

Std.  

Hata 
Alt Sınır Üst Sınır Minimim Maksimum 

Eğilme 

Normal 13,07 3,02 1,07 10,54 15,59 6,53 16,07 

İyileştirilmiş 22,92 7,21 2,08 18,34 27,50 10,35 31,51 

Toplam 18,98 7,61 1,70 15,42 22,54 6,53 31,51 

Çekme 

Normal 11,25 4,84 1,40 8,18 14,33 4,17 17,82 

İyileştirilmiş 14,46 4,54 1,31 11,57 17,34 5,64 19,19 

Toplam 12,86 4,87 ,99 10,80 14,91 4,17 19,19 

 
Elde edilen sonuçlara göre yapılan yüzey iyileştirme uygulamasının malzemenin çekme ve eğilme 

dirençleri üzerinde olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Yapılan yüzey iyileştirmesi sonucu 

malzemenin çekme direnci ortalamasında yaklaşık %60 oranında artış gözlenirken bu oran eğilme 

direncinde %30 seviyesinde gerçekleşmiştir. İyileştirme yapılmamış örneklerde en düşük eğilme 

direnci 6,53 MPa iken iyileştirme yapılmış örneklerde 10,35 MPa dır. Elde edilen en yüksek eğilme 

direnci yüzey iyileştirmesi yapılmış örneklerde 31,51 MPa iken iyileştirme yapılmamış örneklerde 

16,07 MPa olarak bulunmuştur. Çekme direnci en düşük ve en yüksek değerlerine bakıldığında en 

düşük çekme direnci iyileştirme yapılmamış örneklerde 4,17 MPa iyileştirme yapılan örneklerde ise 

5,64 MPa dır. Çekme direnci en yüksek 19,19 MPa ile iyileştirme yapılmış örneklerde belirlenmiştir.  

  

Üretilen biyo-kompozit malzemede yüzey iyileştirme uygulamasının malzemenin eğilme ve çekme 

direncine etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 

analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

  

Tablo 3: Levha türüne göre varyans analizi sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F  (P≤0,05) 

Eğilme 

Guruplar arası 466,496 1 466,496 

13,222 ,002 Gurup içi 635,095 18 35,283 

Toplam 1101,591 19  

Çekme 

Guruplar arası 61,600 1 61,600 

2,798 ,109 Gurup içi 484,306 22 22,014 

Toplam 545,906 23  

 

Varyans analizi sonuçlarına göre, yüzey iyileştirmesi yapılan ve yapılmayan örneklerin eğilme 

dirençleri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (P≤0,05) belirlenmiştir. Tablo 2’den 

görüldüğü üzere çekme direnci için, yapılan yüzey iyileştirmesinin etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı (P≥0,05) görülmektedir. Bu nedenle çekme direnci açısından yapılan yüzey iyileştirme 
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çalışmasının önemli bir katkı sağlamadığı söylenebilir. Yüzey iyileştirme uygulaması maliyeti ve ek 

işlem gereksinimleri nedeniyle çekme direncinin önemli olduğu uygulamalarda yapılmasına gerek 

olmadığı söylenebilir. 

 

Rutubet ve sıcaklığın üretilen biyo-kompozit levhaların çekme ve eğilme dirençleri üzerindeki 

etkilerini araştırmak amacıyla üretilen malzemelerin yarısı 25oC’de 2 saat süreyle su içinde diğer yarısı 

80oC’de 4 saat süreyle fırında bekletilmiştir. Bu uygulamalar sonrası ölçülen çekme ve eğilme 

dirençlerine yönelik tanımlayıcı istatistik sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4: Uygulama türüne göre tanımlayıcı istatistikler 

Deney 
İşlem 

Türü 

   %95 güven aralığı 

için ortalama 

  

Ortalama 
Std.  

Sapma 

Std.  

Hata 
Alt Sınır Üst Sınır Minimim Maksimum 

Eğilme 

Normal 19,20 6,68 2,36 13,61 24,78 11,85 29,58 

25 oC Su 14,27 2,86 1,43 9,72 18,81 10,35 17,21 

80 oC Sıcak 21,12 9,55 3,38 13,13 29,11 6,53 31,51 

Toplam 18,98 7,61 1,70 15,42 22,54 6,53 31,51 

Çekme 

Normal 16,12 2,23 ,79 14,25 17,98 13,51 19,19 

25 oC Su 6,87 2,42 ,85 4,85 8,89 4,17 10,14 

80 oC Sıcak 15,59 2,34 ,83 13,63 17,54 10,80 17,86 

Toplam 12,86 4,87 ,99 10,80 14,91 4,17 19,19 

 

Üretilen biyo-kompozit levhaların maruz bırakıldıkları koşullara bağlı olarak çekme ve eğilme 

dirençlerinin değiştiği görülmektedir. Suda bekletilen örneklerin tamamında hem çekme hem de 

eğilme direnci açısından malzeme dayanımının azaldığı görülmektedir (Tablo 4). Bu durumun kazein 

reçinesinin su ile etkileşime girerek yapısal olarak deformasyona uğraması ve bağlayıcı özelliğini 

yitirmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Hazırlanan örneklerden yüzey iyileştirmesi yapılmamış 

olanlar suda bekletme işlemi sonucu çok ciddi deformasyona uğramış ve levha karakteristiğini 

kaybetmiştir. Sıcaklığın ise eğilme direnci üzerinde olumlu katkı sağlarken çekme direncini olumsuz 

etkilediği görülmüştür. Suda bekletilen örneklerde ortalama eğilme direnci 14,27 MPa iken çekme 

direnci 6,87 MPa olarak ölçülmüştür. Suda bekletme sonrası malzemenin eğilme direncinde yaklaşık 

%30, çekme direncinde ise yaklaşık %68’lik bir kayıp gözlenmiştir. 80oC sıcaklığa maruz bırakılan 

örneklerin ortalama eğilme direnci 21,12 MPa iken çekme direnci 15,59 MPa olarak tespit edilmiştir. 

Sıcaklık etkisiyle eğilme direncinde yaklaşık %10’luk bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum 

sıcaklık etkisiyle bağlayıcı olarak kullanılan kazein reçinesinde kürlenmenin devam etmesi ve 

malzemenin sertliğini artırıcı bir etki göstermesi ile açıklanabilir.  

 

Rutubet ve sıcaklığa maruz bırakılan deney örneklerinin mekanik özellikleri üzerindeki değişimin 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış ve 

analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5: Uygulama türüne göre varyans analizi sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F  (P≤0,05) 

Eğilme 

Guruplar arası 125,80 2 62,90 

1,10 ,36 Gurup içi 975,79 17 57,40 

Toplam 1101,60 19  

Çekme 

Guruplar arası 431,67 2 215,84 

39,68 ,00 Gurup içi 114,23 21 5,44 

Toplam 545,91 23  

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, sıcaklık ve rutubete maruz bırakılan örneklerin 

eğilme dirençleri için gruplar arası farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (P≥0,05). 

Uygulama türüne göre örneklerin çekme dirençleri ele alındığında örnek grupların çekme dirençleri 
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arasındaki farkın önemli olduğu görülmektedir (P≤0,05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek üzere çoklu karşılaştırma (Post Hoc) testleri yapılmış ve örnekler için homojenlik 

grupları belirlenmiştir. Kullanılacak çoklu karşılaştırma testi, grup varyanslarının homojenlikleri 

kontrol edilmek suretiyle belirlenmiştir (Tablo 6). 

 

Tablo 6: Grup varyansları homojenlik testi 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene İstatistiği df1 df2 (P≥0,05) 

Egilme 7,058 2 17 ,006 

Çekme ,184 2 21 ,833 

 

Tablo 6’dan görüldüğü üzere uygulama türüne göre eğilme direnci için örnek grupları varyanslarının 

homojen olmadığı (P≤0,05), çekme direnci için ise grup varyanslarının homojen olduğu (P≥0,05) 

belirlenmiştir. Varyansın homojen olmadığı gruplarda gruplar arası farkın önem kontrolü için 

Tamhane’s T2 testi, varyansların homojen olduğu gruplar için ise LSD testi çoklu karşılaştırma testi 

olarak seçilmiştir. Gruplar arası farkın önem kontrolü için yapılan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Tablo 7’de görülmektedir. 

 

Tablo 7: Çoklu karşılaştırma test sonuçları 

Çoklu Karşılaştırmalar 

Bağımlı Değişken 

Uygulanan 

İşlem 

(I) 

Uygulanan 

İşlem 

(J) 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

Std. 

Hata 
(P≤0,05) 

%95 güven aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Eğilme Tamhane 

İşlemsiz 
Rutubet 4,93 2,76 ,282 -2,97 12,83 

Sıcaklık -1,92 4,12 ,957 -13,26 9,42 

Rutubet 
İşlemsiz -4,93 2,76 ,282 -12,83 2,97 

Sıcaklık -6,85 3,67 ,257 -17,56 3,85 

Sıcaklık 
İşlemsiz 1,92 4,12 ,957 -9,42 13,26 

Rutubet 6,85 3,67 ,257 -3,85 17,56 

Çekme LSD 

İşlemsiz 
Rutubet 9,25* 1,17 ,000 6,82 11,67 

Sıcaklık ,53 1,17 ,656 -1,90 2,95 

Rutubet 
İşlemsiz -9,25* 1,17 ,000 -11,67 -6,82 

Sıcaklık -8,72* 1,17 ,000 -11,15 -6,30 

Sıcaklık 
İşlemsiz -,53 1,17 ,656 -2,95 1,90 

Rutubet 8,72* 1,17 ,000 6,30 11,15 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre uygulanan işlem türüne göre eğilme dirençleri için gruplar 

arası farkın önemli olmadığı görülmektedir (P≥0,05). Bu sonuçlara göre, eğilme direnci açısından 

uygulanan işlem türünün etkili olmadığı yargısına varılabilir. Bu durum çekme direnci açısından ele 

alındığında, işlemsiz örnekler ile 80°C fırında 4 saat bekletilen (sıcaklığa maruz bırakılan) örnekler 

arasında grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (P≥0,05) 

belirlenmiştir. Bu durumun aksine, rutubete maruz bırakılan (25°C'de 2 saat su içinde bekletilen) 

örnekler ile işlem görmemiş ve sıcaklığa maruz bırakılmış örnekler arasında çekme direnci açısından 

grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (P≤0,05) belirlenmiştir. Bu 

durum rutubetin kazein reçinesinin yapısal bozunmaya uğramasına neden olması ve biyo-kompozit 

yapı içerisindeki bağlayıcı özelliğini kaybetmesi ile açıklanabilir. İşlem görmemiş örnekler ile 

sıcaklığa maruz bırakılmış örnekler arasında çekme direnci açısından grup ortalamaları arasındaki 

farkın önemsiz bulunması sonucu ise bağlayıcı olarak kullanılan kazein reçinesinin sıcaklık etkisiyle 

kürlenmeye devam etmesi ve bağlayıcı özelliğinin korunması ile açıklanabilir. Sonuç olarak sıcaklığa 

maruz bırakmanın üretilen biyo-kompozit malzemenin mekanik özellikleri üzerinde etkili olmadığı ve 

aksine kompozit yapının sudan oldukça fazla olumsuz etkilendiği söylenebilir. Gurup ortalamaları 

arasındaki farkın önemli bulunduğu örnek grupları içerisinde bu farklılığın hangi grup ya da guruplar 
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arasında olduğunu belirlemek amacıyla Duncan çoklu aralık testi yapılmış ve homojenlik gurupları 

belirlenmiştir (Tablo 8 ve 9).  

 

Tablo 8: Uygulanan işlem türüne göre eğilme direnci için homojenlik grupları 

Eğilme 

İşlem Türü 

α= 0.05 

  Homojenlik Gurubu 

A 

Duncana,b 

Rutubet 14,27 

İşlemsiz 19,20 

Sıcaklık 21,12 

P ,16 

 
Tablo 8’den görüldüğü üzere eğilme direnci üzerinde uygulanan işlem türünün etkili olmadığı ve tüm 

işlem türlerine ait örneklerin aynı homojenlik gurubunda yer aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 9: Uygulanan işlem türüne göre çekme direnci için homojenlik grupları 

Çekme 

İşlem Türü 

α= 0.05 

Homojenlik Gurubu 

A B 

Duncana 

Rutubet 6,8663  

Sıcaklık  15,5875 

İşlemsiz  16,1150 

P 1,000 ,656 

 
Çekme direnci göz önünde bulundurulduğunda, uygulanan işlem türüne göre sıcaklığa maruz bırakılan 

örnek gurubu ile işlem görmemiş örnek grubunun aynı homojenlik gurubunda yer aldığı, rutubete 

maruz bırakılan örnek gurubunun ise farklı homojenlik gurubunda yer aldığı görülmektedir. Elde 

edilen bulgulara göre, en yüksek eğilme direnci 16,12 MPa ile işlem görmemiş örnek gurubuna ait 

olduğu belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada jüt lifi ile kazein reçinesi arasındaki bağlanma kabiliyeti incelenmiş ve jüt dokumaya 

kazein reçinesi emdirilerek %100 biyolojik olarak parçalanabilir biyo-kompozit üretme imkanı 

araştırılmıştır. Laboratuvar ortamında deneme üretimi yapılan biyo-kompozitlerin çekme ve eğilme 

mukavemetine farklı çevresel şartların (rutubet ve sıcaklık) etkileri incelenmiştir.  

 

Elde edilen bulgulara göre yüzey iyileştirme uygulamasının (yüzeylerinin tekrar kazein reçinesi ile 

kaplanması) üretilen biyo-kompozitlerin çekme ve eğilme dayanımını artırdığı belirlenmiştir. Bu artış 

oranı çekme direnci için yaklaşık %60 iken, eğilme direnci için yaklaşık %30 seviyelerinde olduğu 

tespit edilmiştir. Biyo-kompozitlerin farklı çevresel koşullar altında mekanik özelliklerindeki değişimi 

tespit etmeye yönelik yapılan deney sonuçları, rutubetin üretilen malzemelerin mekanik özelliklerini 

son derece olumsuz etkilediğini göstermiştir. Bu durum, biyo-kompozit üretiminde bağlayıcı olarak 

kullanılan kazein reçinesinin rutubete karşı duyarlı olması ve yapısal olarak bozunması ile 

açıklanabilir. %100 biyolojik olarak parçalanabilir biyo-kompozit malzeme üretimi için farklı 

bağlayıcı türlerinin kullanılması ya da kazein reçinesinin rutubet karşısındaki davranışlarını 

iyileştirebilecek farklı doğal bileşenlerin araştırılması faydalı olacaktır. Rutubete maruz bırakılan 

deney numunelerinde en düşük çekme mukavemeti 4,17 MPa ile iyileştirme yapılmamış örnek 

gurubunda ölçülürken en yüksek çekme mukavemeti 10,14 MPa ile iyileştirme yapılmış örnek 

gurubunda ölçülmüştür. Çekme direnci açısından en yüksek dayanım, yüzey iyileştirilmesi yapılmış ve 

herhangi bir çevresel etkiye maruz bırakılmamış örnek gurubunda 19,19 MPa olarak bulunmuştur. 

Rutubete maruz bırakılan örneklerde çekme direncinde yaklaşık %68, eğilme direncinde ise yaklaşık 

%30’luk bir kayıp olduğu belirlenmiştir.    
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Üretilen biyo-kompozitlerin sıcaklığa maruz bırakılması sonucu mekanik özelliklerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir değişim gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Sıcaklığa maruz bırakılan örnek 

gruplarının eğilme dirençlerinde yaklaşık %10’luk bir iyileşme gözlenirken, çekme direncinde 

yaklaşık %6’lık bir kayıp olduğu belirlenmiştir. Sıcaklığa maruz bırakılan örneklerde, en yüksek 

eğilme direnci, yüzeyi iyileştirilmiş örneklerde 31,51 MPa olarak belirlenmiştir. En düşük eğilme 

direnci ise yüzey iyileştirmesi yapılmamış örneklerde 6,53 MPa olarak tespit edilmiştir. İşlem türü göz 

önünde bulundurulmaksızın en yüksek eğilme direnci yüzey iyileştirmesi yapılmış ve sıcaklığa maruz 

bırakılmış örneklerde ölçülmüştür. 

 

Sonuç olarak yapılan bu ön çalışma sonucunda jüt lifler ile kazein reçinesi arasında yeterli 

bağlanmanın olmadığı gözlenmiştir. Jüt liflerine farklı işlemler uygulanarak lif-reçine bağlanmasının 

arttırılabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda ileri çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. 
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Özet 

      Günümüzde tasarımda insan ve insanın deneyimleri, duyguları giderek önem kazanmaya ve 

tasarımı şekillendirmeye başlamıştır. Dolayısıyla ürün-kullanıcı etkileşimi, kullanıcı deneyimi, 

kullanıcıların ürünlere yükledikleri anlamlar, duyusal deneyimler gibi kavramlarda tasarımın daha 

detaylı ele alması gereken konular olmaya başlamıştır. Bu çalışmada bu kavramlar duyusal ürün 

deneyimi ve anlam açısından ele alınmış, kullanıcıların ürün deneyimlerine yönelik olumlu ve 

olumsuz değerlendirmelerinin boyutları ve bu değerlendirmelerin bir ürün ile etkileşime geçildiğinde 

yön değiştirip değiştiremeyeceği incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Duyusal Deneyim, Deneyim Odaklı Tasarım, Kullanıcı Deneyimi, Anlam Kayması, 

Deneyim Dönüşümü 

 

 

A Study on Sensory User Experience and Meaning: Alarm Clock 

Abstract 

Today, human and human experience and emotions in design gradually gain importance and has 

begun to shape the design decisions. Thus, concepts such as product-user interaction, user experience, 

what users have loaded into products, sensory experiences, etc., have become subjects that need to be 

addressed in more detail. In this study, these concepts were examined in terms of sensory product 

experience and meaning, the dimensions of users' positive and negative evaluations of product 

experiences, and whether these evaluations can change direction when interacting with a product. 

 

Key words: Sensory Experience, Experience Focused Design, User Experience, Meaning Shift, 

Experience Transformation 

 

1. GİRİŞ 

  

      Tasarımda insanın merkeze yerleştirildiği yaklaşımlar ile birlikte tasarım, gün geçtikçe anlamlı 

deneyimler yaratan bir süreç olarak görülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla ürünlerin ve hizmetlerin 

sunulması tek başına yeterli değildir; tasarımcılar kullanıcılara tatmin edici deneyimler de sağlamak 

zorundadır.  İnsanların yaşam tarzları; çevrelerinde bulundurdukları ürünler ile sürdürdükleri, 

düzenlenebilir bir deneyim süreci olarak tanımlanabilir(Sanders ve Dandavate, 1999). Yani insanların 

kullandıkları ürünler ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkan deneyim bütünüyle onların hayatlarının 

ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı ve ürün arasındaki etkileşim kullanıcının ürünü kullanma esnasında 

gerçekleştirdiği eylemler ile ürünün bu eylemleri karşılayıp, bunun sonucunda verdiği tepkilerden 

ortaya çıkan karşılıklı etkileşimdir. Kullanıcı deneyimi ise kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşim 

tarafından oluşturulmuş bütün duyuların tatmin edilme derecesi (estetik deneyim), ürüne yüklenilen 

anlamlar (anlamsal deneyim) ve açığa çıkan hisler ile duyguları (duygusal deneyim) kapsayan 
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duygulanım topluluğunun tamamıdır(Desmet ve Hekkert, 2007). Duyular ise kullanıcı deneyiminde 

ürün ile etkileşimin gerçekleşmesinde en önemli rolü üstlenir. Çünkü ürün ile etkileşimin başlaması 

için kullanıcının bir ürünü fark etmesi duyular aracılığıyla sağlanır. Ürün özellikleri duyular ile 

algılanır ve kullanıcılar bu sayede ürünleri sınıflandırır ve onların görsel, dokunsal, işitsel, koklamaya 

ait ve tatma duyusu ile ne tür özelliklere sahip olduğunu algılayabilir.  

      Harcadığı fiziksel, zihinsel efor ve kullanıcının tavrı, ürüne karşı yargıların oluşmasında önemli bir 

etkendir(Norman 2004). Yani bir ürünün kullanım esnasında kullanıcının işini kolaylaştırması ve 

bununla beraber kullanıcının hislerine de doğru bir şekilde etki etmesi ve geçmiş deneyimlerinden 

kaynaklanan beklentileri sağlaması gerekir. Tasarlanmış bir ürün, kullanıcıların ürünler ile yaşadıkları 

deneyimden bağımsız olarak; yani ürün kullanımı esnasında ürün ile gerçekleşen deneyimden ayrı 

olarak ürünler, günlük aktiviteler sırasında gerçekleşen deneyimlerin yönünü de olumlu yönde 

değiştirebiliyorsa kullanıcılar ile ürün etkileşiminin dışında da iletişim kurmayı başarır.Burada 

kullanıcıların ürünlere yükledikleri anlamlar devreye girer. Tasarımı anlam yaratmak olarak 

tanımlanırken Krippendorff, anlamın özünün insanlarda deneyimleri oluşturduğunu ortaya koymuştur 

(2006). 

      Bu çalışmanda tasarımda giderek artan bir öneme sahip olan kullanıcı deneyimi kavramı çalar saat 

tasarımları değerlendirilerek duyusal kullanıcı deneyimi ve deneyim dönüşümü konuları açısından ele 

alınacaktır.   

 

2. KULLANICI ODAKLI TASARIM 

 

      Kullanıcı, tasarım sürecinde kararları etkileyen en önemli faktördür ve tasarım etkinliği doğası 

gereği her zaman ürünü kullanacak insanlar düşünülerek yerine getirilen bir çalışma olsa da 21. 

yüzyılın başında diğer pek çok disiplinde olduğu gibi tasarım alanında da kullanıcıya karşı bakış açısı 

değişmiştir. Ara yüz, iletişim, sistem ve yazılım tasarımları gibi bilgisayar ve benzeri elektronik 

aletlerde yaşanan problemlere çözüm arayışları, bugün kullanıcı-odaklı tasarım adını verdiğimiz 

sistematik yöntemin geliştirilmesine öncülük etmiş ve kullanıcının tasarımın en önemli kriteri olması 

gereğini ortaya koymuştur. Önceleri genel olarak sadece tüketici gözüyle bakılan ve tasarlanan 

ürünleri onlara göre şekillendirmek yerine onlardan ürünlere uymaları beklenen insanlara artık soyut 

yanları da keşfedilmesi gereken bireyler olarak yaklaşılmaktadır. Ürün tasarımının kullanıcı 

beklentileri altında şekillendiği insan odaklı bir ürün geliştirme yaklaşımıdır ve tasarım için araştırılan 

kriterler, ergonomi literatüründe performans ve hissel beklentiler olmak üzere iki farklı başlık altında 

toplanmaktadır. Dolayısıyla ‘ürün-odaklı tasarımın’ getirdiği sorunlara çözüm olarak geliştirilen 

‘kullanıcı-odaklı tasarım’ makineden çok insana yönelmektedir ve insanın en iyi şekilde yerine 

getirebildiği işleri insana, makinenin daha iyi yaptığı işleri makineye yaptırmayı amaçlamaktadır 

(Norman, 1993).  

      Rothstein (2003) kullanıcı-odaklı tasarımı “Başarılı tasarım stratejilerinin ve fikirlerinin en iyi nasıl 

biçimlendirilebileceğini anlamak için insan hareketlerinin, davranışlarının ve değerlerinin incelenmesi” 

olarak tanımlar. Sanders (2000) ise bu yaklaşımı “Kullanıcı için tasarım yapmak” olarak açıklamaktadır. 

McDonagh-Philp ve Lebbon’a (2000) göre, kullanıcı-odaklı tasarım “araştırmadan değerlendirmeye 

kadar bir ürün tasarımının her aşamasında kullanıcı katılımının sağlanması” yönündeki tasarım 

sürecidir. Dolayısıyla kullanıcı odaklı tasarım birçok farklı uygulamayı içeren, kullanıcıyı anlamak ve 

tasarım süreçlerinde bu bilgilerden yararlanarak yapılan bütün çalışmaları kapsamaktadır. Kullanıcıların 

her türlü gereksinimlerine cevap verebilmek için gözlem, etnografik araştırma, odak grup, katılımcı 

tasarım gibi yöntemler sayesinde insanların ne söylediklerinin yanı sıra ne düşündükleri, ne yaptıkları, 

dile getiremedikleri istekleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinilmeye; somut ve soyut bu ihtiyaçlar 

karşılanmaya başlanmıştır(Krippendorf,2006). Amacı kullanıcıdan elde edilen bilgiler yardımıyla 

ihtiyaçlara cevap verebilen, yenilikçi ve farklılık yaratabilen ürünler tasarlamak olan bu çalışmalar, 

kullanıcının tasarım sürecinde yer almasına sebep olmuştur. Kullanıcı odaklı yaklaşımlar tasarımcıların 

tasarlayacakları ya da tasarladıkları ürünlerin insanlar tarafından nasıl kullanılacağını ve ne şekilde 

anlaşılacağını anlamalarına yardımcı olur. Tasarımın kullanıcıya yönelik olması yönünde geliştirilen 

uluslararası standart ISO 13407 tasarım disiplinlilerinin geneline üzerinde durulması gereken 

yaklaşımları tasvir etmektedir(Oygür,2006).  Bu standarda göre tasarım kullanıcı karakterinin, işin ve 

çevrenin veya kullanım şartlarının araştırılması ile başlamalı ve buralardan elde edilen veriler ürün 
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fikirlerinde üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacak gereklilikleri belirlemekte kullanılmalıdır. Bu 

doğrultuda şekillenen fikirler ve ürünlerin prototipleri kullanıcılar tarafından test edilmelidir.  

     Kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi ve ürün tasarımının bu beklentilerin analizi doğrultusunda 

şekillendirilmesi anlamına gelen kullanıcı-odaklı tasarım sadece ürünlerin fonksiyonelliği ile sınırlı 

değildir, ürünlerin kullanıcılar tarafından algısını, anlamları, kullanıcının ürünle olan deneyimini, 

ürünle kuracağı hissel bağı da kapsamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımın kullanıcıyı ele alma 

yönündeki en önemli getirisi tasarımcının ürünü tasarlarken kullanıma dair oluşturduğu anlamlar ile bu 

anlamların kullanıcıyı yönlendirmesi, ürünlerin kullanıcıda uyandırdığı anlamlar ile duygusal 

bağlamda da incelenmesi ve elde edilen bilgilerin tasarım sürecine dâhil edilmesidir. Aynı zamanda 

kullanılabilir ve ergonomik kriterleri karşılayan ürünler geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır(Sade, 

1998, Akt., Oygür,2006).  Yani tasarım ve ürün geliştirme sürecinin her aşamasında kullanıcı sürece 

dâhil edilmektedir.   

      Kullanıcı odaklı tasarım merkezine insanı koyduğu için anlam biliminden ayrı düşünülemez ki bu 

o alanda insan odaklı tasarım olarak adlandırılır. Krippendorf’a göre; İnsan yapımı nesnelerin 

kullanılabilirliğinin fiziksel olarak sınırlandırılamadığı yerde, tasarımcılar bir paydaşlar topluluğunun 

içindeki mevcut anlamlara güvenmek zorunda kalacaktır(2006). Anlamlar kullanımda değişir, devamlı 

olarak herhangi biri bir ürüne yeni bir anlam ekleyebilir. Tasarımın bir paydaşlar topluluğu içinde 

başvurduğu anlamlar, tasarlanmış insan yapımı nesnenin gerçekte yapmaya gücünün yettiği şey ile 

tutarlı olmalıdır. Bir tasarım verebileceğinden daha fazlasını anlamsal olarak desteklememelidir. Tıpkı 

kişilerarası iletişimde, reklam mesajları, markalar, kamusal alanlar, trafik işaretlerinin sistemlerindeki 

gibi, insan yapımı nesneler de sadece paydaşların hedeflerinden(onların arzu edilen gelecekleri) öte 

anlamları desteklemek için değil, aynı zamanda paydaşları zorluklara, yanlış yönlere yönlendirmeye 

ve nihayetinde tehlikeye yol açmaya etki ettiğinde yorumlamaları caydırmak için tasarlanmalıdır. 

Ürünlerin insanların hayatını kolaylaştırması gerekir, anlaşılması zor, kolay kullanılamayan, kendini 

anlatamayan ürünler yapmak tasarımın gereklerini yerine getirmemektir(Norman,1998). Tasarımda, 

anlam bilimi sadece kullanıcı dikkatini yönetmemeli aynı zamanda kullanıcıların başını belaya sokan 

ve arzu edilmeyen yolları engellemelidir.  

      Kullanıcı odaklı yaklaşımlar durağan ve tek yönlü değildir. O yeni yorumların ortaya çıkması için, 

yeni ara yüzleri yüzeye çıkarmak için ve farklı kavramsal dinamikleri genişletmek için arzu edilebilir 

olarak öngörülen şeylerin sınırları içinde yeterince büyük alanlara açıklık bırakmalıdır(Krippendorf, 

2006). Dolayısıyla bu yaklaşımlar zaman içinde farklı görüşlerle şekillenmiş ve kendi dinamiklerini de 

daha iyiye götürebilmek adına farklılaşmıştır. Günümüzde gelinen noktada artık ‘kullanıcı için 

tasarım’ yapmak anlayışının yerini ‘kullanıcı ile tasarım’ yapmak almaktadır (Sanders, 2002). Yaratıcı 

oldukları kabul edilen bu bireyler ‘kullanıcı’ yerine ‘insan’ olarak adlandırılmakta ve tasarım 

süreçlerinde her geçen gün artan öneme sahip olmaktadır. Kullanıcıların birer birey olarak ele alınıp 

insani değerleri tasarım konusunda daha da önem kazanmaya başladıkça kullanıcı odaklı yaklaşımların 

insanların hissel beklentilerini tek başına karşılaması yetersiz kalmış ve farklı bakış açılarının 

gerekliliğini doğurmuştur. Bu nedenle de kullanıcı odaklı tasarım, bu yaklaşımı çıkış noktası kabul 

eden, anlamı tasarımın temeli haline getirmeye çalışan insan odaklı tasarım, ürünlerle keyif, mutluluk, 

sevinç gibi hisler uyandırılmasının gerekliliği üzerinde duran duygusal tasarım, insanların kendi öz 

niteliklerinden ve anlamlarından kaynaklanan deneyimleri ele ala yaklaşımlarında bu sürece daha etkin 

bir şekilde dahil edilmesi için bir kapı aralamıştır. Herhangi bir endüstriyel ürünün yerine getirmesi 

beklenen işlevden ve bu işlevin ürünün biçimiyle olan ilişkisinden çok, kullanıcının ürünü nasıl 

anlamlandırdığına odaklanmayı amaç edinen yeni tasarım paradigmaları öznelliğin nesnel dünyanın 

katı gerçekliği karşısında güvenilmez olduğu gerekçesiyle geri plana itilmesine karşı 

çıkar.(Krippendorff 2006,). 

 

3. DENEYİM ODAKLI TASARIM 

      Deneyim ve tasarım ilişkisi araştırıldığında  “deneyim tasarımı”, “tasarımda deneyim”, “deneyim 

odaklı tasarım” gibi farklı isimlerle ve pek çok farklı görüşle karşılaşılmıştır. Bu farklılıklar kullanıcı 

deneyimi, ürün deneyimi, marka deneyimi, müşteri deneyimi, deneyim odaklı tasarım, deneyim 

ekonomisi gibi pek çok kavramı da beraberinde getirmiştir. Ancak genel anlamıyla deneyim odaklı 

tasarım deneyimin tasarlanması olarak da adlandırılabilecek, deneyim kavramı ve bu kavramın 

şekillendirilebilir olduğunun farkına varılması ile tasarımda gündeme gelmeye başlamış, deneyimi 

yaşayan insanı ve deneyimlerini merkeze koyarak insanların kullandıkları tasarlanmış ürünlerle, 
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çevreyle, herhangi bir sistem ile yaşadıkları deneyimleri şekillendirmek ya da insanların yaşadıkları 

deneyimlerin ürünleri şekillendirmesi olarak tanımlanabilir. İnsanların ne düşündüğü (fikirleri, 

inançlar, davranışlar, beklentiler), insanların ne yaptığı (davranışlarının yapısı, rutinleri, anlamları ve 

kimlikleri) ve insanların ne kullandığı (çevreleri, eserleri, insanların ne düşünecekleri ve bunların ne 

yapacaklarına etkisi) ile ilgilenen bir deneyim modelidir (Cain,1998, Akt,Oygür,2006).  

      Kullanıcıların bir ürünle yaşadığı deneyim zamanla ürünün önüne geçmeye başlamıştır. Örneğin; 

bir ürün tasarım yarışması olan Eloctrolux Design Lab. tasarım yarışmalarının onuncu yıl teması da 

salt fiziksel ürün özelliklerinden sıyrılarak “Deneyimi Tasarla” olmuştur. Dolayısıyla artık ürünlerle 

birlikte kullanıcıların yaratacağı anlamları ve deneyimleri de tasarlamak gereklidir. Ürün geliştirmek 

deneyimle tekniğin bir birleşimidir, sadece tekniğe dayanmamalıdır(Margolin,2002).  Deneyim odaklı 

tasarımda da deneyim kavramı ürünün kullanılabilirliğinden çok daha fazlasını ifade eder ve ürünün 

kullanıcı da yarattığı etki ile kullanıcıların ürünlere yükledikleri ikinci dereceden anlamlara önem 

verir. Deneyimlerin tasarlanabilmesi için deneyimlerin özünü oluşturan duyguların da anlaşılmasını 

gerekmektedir (Desmet, 2008). Khaslavsky ve Shedroff unutulmaz deneyimler yaratmak için üç temel 

adımdan söz etmektedir. Bunlar baştan çıkarma, bağlantı ve tatmindir (Akt; Oygür,2006). Phlippe 

Starck tasarımı meyve suyu sıkacağı form ve malzeme açısından piyasadaki diğer ürünlere 

benzemediği için baştan çıkarıcıdır. Form önce merak uyandırır, ilk olarak görünümü ve sonrasında 

keşfedilen kullanım amacı nedeniyle kullanıcıda şaşırma, sevinme gibi duygular uyanmasına neden 

olur. Sıradan bir portakal sıkma işlemini özel bir deneyime dönüştürür ve sahip olan kişiye tatmin 

edici özellikler sunar. Her kullanıldığında kullanıcısına zarafetini ve tasarım yaklaşımını hatırlattığı 

için tatmin edicidir. Böylelikle başlangıçta sıra dışı formu ile verdiği sözleri yerine getirmiş 

olur(Norman, 2004).  

      Kullanıcı deneyimi son derece kişisel bir kavramdır, sadece kullanıcının zihninde var olur ve 

kullanıcıların geçmiş deneyimlerinden etkilenir. Kişisel olması ve belirli bir bağlamda ele alınması 

gerekliliği kullanıcı deneyimini eşsiz,  değişken ve birebir tekrarlanamaz yapar. Buradan hareketle 

deneyimin tasarlanmasına farklı bir açıdan yaklaşılmış ve kullanıcı deneyiminin tasarlanamayacağı, 

bunun yerine deneyim için tasarlamak kavramının daha uygun olacağı üzerinde durulmuştur. 

Sanders’a göre “Deneyim tasarımı diye bir şey yoktur. Deneyimler tasarlanamaz çünkü 

deneyimlemek, insanların içinde olan bir şeydir. Ancak, deneyim için tasarım yapılabilir. İnsanların 

kendi deneyimlerini yaratmak üzere kullanabilecekleri iskelet veya altyapı tasarlanabilir” (2002). 

Hassezahl’a göre ise kullanıcı deneyimi tasarlamak diye bir şey mümkün olamaz, çünkü kullanıcı ve 

içinde bulunulan çevre tasarlanamaz (2003). Tasarımcı bir ürünün kullanıcıya vereceği mesajı kendi 

deneyimleri çerçevesinde kullanıcıyı da düşünerek tasarlayabilirken ürünü kullanacak kişiyi 

tasarlaması mümkün değildir. Dolayısıyla ürünler ile etkileşimde kişisellikten doğan bir farklılık 

vardır. Bu nedenle Sanders (2002) deneyimlere, sadece bir ilham kaynağı olarak yaklaşmak 

gerektiğini savunur.  

      Sonuç olarak tasarımda deneyim her ne şekilde ele alınırsa alınsın tasarım sürecinde en az ürünün 

fiziksel özellikleri ve kullanılabilirliği kadar etkin rol oynar. Günlük hayatta etkileşime geçtiğimiz 

ürünler hayatımızın bir parçası olduğu için deneyimlerin şekillenmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

3.1 Kullanıcı Deneyimi  

      The American Heritage Dictionary (2006) kullanıcıyı çok yalın bir şekilde “kullanan kişi” olarak 

tanımlar. Bir hizmeti, ürünü ya da sistemi kullanma şansını yakalayan kişileri kullanıcı olarak 

adlandırır. Buradan hareketle bir hizmeti ya da ürünü tasarlayan için kullanıcı, bunları kullanmakta 

olan, belirli bir zaman diliminde kullanma şansı yakalamış ya da kullanma olasılığı olan kişiler olarak 

ele alınabilir. Kullanıcı deneyimi ise en genel anlamı ile kullanıcının bir ara yüz vasıtası ile etkileşime 

girdiği tasarım ile kullanım bağlamı öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşadığı deneyimi 

kastetmektedir(Hamurcu,2014). Kullanıcı deneyimi, aslında bir ürünün, hizmetin ya da servisin, nasıl 

kullanıldığı, nasıl deneyimlendiği ile ilişkili bir kavramdır. Kullanıcı deneyimi denildiğinde daha çok 

“kullanmak” eylemi sonucu ürünün ya da sistemin yaşattığı deneyimlerden bahsedilmektedir.  

      Önceleri geliştirilen yazılımlar, sistemler ve ara yüzler daha çok ürün odaklı olarak meydana 

getirildiği ve kullanıcılar geri planda tutulduğu için bu yazılımları, ara yüzleri kullananlarda olumsuz 

deneyimlere neden olmuştur. Bu ‘ürün-odaklı’ yaklaşım da üretilecek makineye odaklanılmış ve 

insanların makineye adapte olmalarını beklemiştir (Norman, 1993). Dolayısıyla bu tutum da 
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kullanıcılarda memnuniyetsizlik yaratmış ve yeni bir bakış açısının gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Böylelikle kullanıcının ön planda olduğu, onun sistem ile etkileşiminin ve bu etkileşimin sonuçlarının 

göz önüne alındığı, kullanıcının bu sistemler, ürünler ya da ara yüzler ile yaşadığı deneyimlerden yola 

çıkan bir bakış açısı olarak kullanıcı odaklı tasarım çerçevesinde kullanıcı deneyimi yaklaşımı ortaya 

çıkmaya başlamıştır.  

     “Kullanıcı deneyimi” ifadesi ilk olarak Donald Norman’ın 1993 yılında kendisini Apple firmasında 

“kullanıcı deneyimi mimarı” ünvânı ile nitelemeye başlamasıyla birlikte gündeme gelmiş bir tabir iken 

bir kavram olarak ilk kez 1995 yılında Norman ve arkadaşlarına ait bir bildiride uygulama ara yüzleri 

ile ilgili olarak kullanılmıştır(Norman vd. 1995). Bu kavram temel olarak yazılım tasarımında ortaya 

çıkmış olmakla birlikte tasarımın pek çok dalına etki edecek şekilde biçimlendirilmiştir. Bunun 

yanında kullanıcı deneyimi temelinde ergonomi olan kullanılabilirlik alanındaki çalışmalardan da 

türemektedir. Bu açıdan bakıldığında kullanılabilirlikte bu sürece dâhil edilebilmektedir. Dolayısıyla 

gerek çıkış noktası gerekse de hala geçerli olduğu söylenebilecek odak noktası olarak yazılım ara 

yüzlerinin etkili, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilmesi için çalışılan multidisipliner bir 

alan olarak bilinmektedir(Hamurcu,2014).  

      Doğası gereği kullanıcı deneyimi öznel bir kavram olduğundan ve tek bir doğrusunun 

olmamasından dolayı kullanıcı deneyimi kavramı da pek çok kişi tarafından farklı şekillerde ele 

alınmış ve farklı farklı yaklaşımlarla birçok tanım ortaya konmuştur. Sanders kullanıcı deneyimini 

geçmişte olanla gelecekte olması beklenen arasındaki kıvılcım olarak tanımlamaktadır (2002). Bu 

görüşe göre insanların ne yaptığını, ne söylediğini ve ne olduğunu anlayabilmek deneyim hakkında 

bilgi verir. Farklı bir bakış açısına göre kullanıcı deneyimi, son kullanıcıların bir ürün ve hizmetle 

etkileşime girdiklerinde oluşan algıların tamamıdır. Bu algılar etkinlik (sonuç ne kadar istediğim gibi), 

verimlilik (ne veriyorum ne alıyorum), duygusal tatmin (bana nasıl hissettiriyor) ve ürünü veya 

hizmeti tasarlayan yapı ile kurulan ilişkinin kalitesi (bu yapıyla kuracağım sonraki etkileşimler için 

bende nasıl bir izlenim bıraktı) olarak ifade edilebilir(Kuniavsky,2007).  Bir başka bakış açısından 

Colbert bu kavramı kullanım niteliklerini oluşturan etkileşimin kullanıcı algısı olarak tanımlamıştır. 

(Colbert,2005). Diğer bir bakış açısı ürün ya da servisler ile etkileşimlerden (ya da beklenen 

etkileşimlerden türeyen değerler ve kullanım bağlamında destekleyici bütünlüktür şeklindedir.(Sward 

ve MacArthur, 2007). Norman ise kullanıcı deneyiminin ürün ya da hizmetin uygunluğu ile tasarımın 

birleşiminden maliyetin çıkarılması ile oluştuğundan söz etmiştir.(2005) 

      Kullanıcı deneyimi kavramı için sadece bu kavramı kuramsal olarak araştıranların değil 

kullanıcıların da ürün, hizmet ya da sistemi kullanırken yaşadıkları deneyimlerin ayrımını yaparken 

pek çok farklı tanım ortaya çıkarması beklenebilir. Nokia Araştırma Merkezi’nden Virpi Roto, pek çok 

kişinin kullanıcı deneyiminden değil de sadece deneyimden bahsettiklerine değinerek, kullanıcı 

deneyiminin deneyimden nasıl ayırt edileceği üzerinde durmuştur(2007, Akt; Yenilmez,2012). 

Kullanıcı deneyimi, bir ürün, hizmet ve ya bir sistem içerirken deneyim böyle bir şeye ihtiyaç duymaz. 

Gün batımını izlemek bir kullanıcı deneyimi değil, bir deneyimdir. “Kullanıcı deneyimi” sistemle bir 

noktada etkileşimi (veya etkileşim olasılığını) içerirken, “deneyim” böyle bir şeye ihtiyaç duymaz. 

Bunun yanında kullanıcı deneyimi öznel ve multidisipliner bir kavram olduğu için bir kişinin ürün ve 

ya hizmetle etkileşime geçtiğinde yaşadığı deneyimler ile onları anlamlandırma biçimleri insanların 

içinde bulundukları kültürel ortama, yaşayış biçimlerine ve sadece ürünler ile değil genel olarak 

yaşamla ilgili tecrübelerine, önceki deneyimlerine göre şekillenir. Kullanıcı deneyimi ve kullanımın 

bağlamı alanındaki çalışmalar deneyimin kullanıcı bilgisi ve kullanıcı-ürün etkileşiminin sosyal, 

kültürel ve organizasyonel davranışlar tarafından şekillendirilen kullanım bağlamında meydana geldiği 

(Krippendorf, 2006) ve bu bağlamsal deneyimler sayesinde insanların anlamlar yarattığı (Weiser, 

1993; Hall, 1976; Norman, 1988; Akt; Boess, Kanis, 2008) dünya ile etkileşimden kaynaklandığını 

bulmuştur. Tüm farklı tanımlamalara,  sosyo-kültürel, psikolojik ve bireysel olarak farklı 

anlamlandırmalara karşı kullanıcı deneyiminin en basit anlamıyla üç temel bileşeni olduğu 

söylenebilir. Bunlar; ürün/hizmet/sistem, kullanıcı ve etkileşimdir.  

       Sonuç olarak kullanıcı deneyimi kavramı ilk olarak yazılım tasarımında etkileşim tasarımının 

konusu olarak yer almış ve zamanla ürün tasarımında ve ürün geliştirme süreçlerinde de kullanılmaya 

başlanmıştır. Kullanıcı deneyiminin multidisipliner doğası kullanıcı deneyimine farklı açılardan bakan 

farklı disiplinler arasında farklı tanımlamaların oluşmasına sebep olmuştur. Mevcut durumda kullanıcı 

deneyiminin pazarlamadan tutun da psikolojiye kadar pek çok farklı tanımı vardır. Hepsinin tanımı 
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kendi alanın da doğru olmakla birlikte pek çok farklı tanımın olması nedeniyle anlamı da bir o kadar 

belirsiz kalmıştır.  

3.2 Ürün Kullanımına İlişkin Kullanıcı Deneyimi ve Duygusal Tasarım  

       İnsanların yaşam tarzları; çevrelerinde bulundurdukları ürünler ile sürdürdükleri, düzenlenebilir 

bir deneyim süreci olarak tanımlanabilir(Sanders ve Dandavate, 1999). Yani insanların kullandıkları 

ürünler ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkan deneyim bütünüyle onların hayatlarının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Dolayısıyla insanların yaşam tarzları hem çevrelerindeki ürünlerden etkilenir hem de bu 

ürünler ile geliştirilen deneyimi şekillendirir. Bu yüzden süreli etkileşim halinde olduğumuz ürünlerin 

kullanımının şekillendirilmesinde ve anlamlandırılmasında kullanıcı deneyimi büyük bir rol oynar.  

    Ürün kapsamında kullanıcı deneyimi insanların bir ürün ile nasıl etkileşime geçtiğinin tüm 

yönleridir; ürünü ellerinde hissetmeleri, onun nasıl çalıştığını anlamaları, onu kullanırken ona 

dokunduklarında nasıl hissettikleri(Alben,1996, Akt; Boess, S., Kanıs, H., 2008) gibi durumların tümü 

için geçerlidir. Kullanıcı deneyimi insanların ürünler ile etkileşimden kaynaklanan öznel tecrübeleridir 

(Desmet,2008). Dolayısıyla ürün kullanımı sırasında kullanıcı deneyimi ürün-kullanıcı arasındaki 

etkileşimden doğar. Kullanıcının ürün ile etkileşime geçtiği herhangi bir zaman diliminde kullanıcı 

deneyiminden söz etmek mümkündür.  Kullanıcı ve ürün arasındaki etkileşim kullanıcının ürünü 

kullanma esnasında gerçekleştirdiği eylemler ile ürünün bu eylemleri karşılayıp, bunun sonucunda 

verdiği tepkilerden ortaya çıkan karşılıklı etkileşimdir. Bu etkileşim sırasında aynı zamanda bir bilgi 

aktarımı da gerçekleşir. Hem ürün kullanıcıya ne yapması gerektiği hakkında bilgi sağlar hem de 

kullanıcı tepkilerinden ve geri dönüşlerinden faydalanarak ürünün ileriye yönelik geliştirilmesine 

olanak tanıyan bilgiler sağlanmış olur.  
 

     Norman (2004) kullanıcı deneyimini üç farklı boyuttaki etkileşimler olarak incelemiştir. Bunlar; 

1. Algısal Boyut 

2. Ussal Boyut 

3. Eylemsel Boyut’ dur.  

Clarkson, bu etkileşimleri anlatmak için bir meyve suyu kutusunun açılma sürecini örnek 

vermiştir(Akt;Yenilmez,2012): 

1.Algısal Boyut: nereden açıldığını hissetmek(görmek)  

2.Bilişsel(Ussal) Boyut: onun nasıl açıldığını belirlemek 

3.Eylemsel Boyut: onu açmak için gerekli hareketleri gerçekleştirmek  

      Kullanıcı deneyimi, kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşim tarafından oluşturulmuş bütün duyuların 

tatmin edilme derecesi (estetik deneyim), ürüne yüklenilen anlamlar (anlamsal deneyim) ve açığa 

çıkan hisler ile duyguları (duygusal deneyim) kapsayan duygulanım topluluğunun tamamıdır(Desmet 

ve Hekkert, 2007). Deneyimin, etkileşim sonucu açığa çıkan her türlü duygu, düşünce ve hislerden 

oluştuğu düşünülürse, merkezine duyguyu ve “duygusal deneyim”i yerleştirmek, tanımın belirsizliğine 

karşı tutarlı bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir (Yenilmez,2012). 
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     Yukarıda görüldüğü gibi duygusal deneyim, estetik deneyim ve anlamsal deneyim birbirlerinden 

farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen ürün ve kullanıcı etkileşimi çerçevesinde birbirlerini 

etkilemektedirler. Ve kendi aralarında ki bu ilişkinin merkezinde duygusal deneyim yer almaktadır.  

      İhtiyaç, kullanıcıların bir eylemi gerçekleştirmek içi gereksinim duyduğu bir ürün, bir hizmet ya da 

bunların bir arada bulunduğu bir sistem olarak değerlendirilebilir. Ancak böylesine somut 

gereksinimlerin yanında kullanıcıların daha duygusal yaklaştığı soyut ihtiyaçları da mevcuttur. Bunlar 

bir ürüne karşı duyulan isteği şekillendiren anlamlandırmaları yaratmayı sağlayan gereksinimlerdir. 

Bir anlamda duygusal tatmin sağlarlar. Günümüzde kullanıcıların binlerce ürün arasından seçim 

yapmasını, kendisini temsil etmek için ürünlere başvurmasını sağlayan kullanıcının ürün ile kurduğu 

duygusal bağdır. Dolayısıyla bu soyut gereksinimler somut olanlara oranla öznel ve kişisel anlamlara 

daha açıktırlar. İhtiyaçlar yapılacak işlere bağlı ortaya çıkar, ancak istekler ve arzular kullanıcının 

içinde bulunduğu kültüre, reklamlara ve kullanıcının imajına bağlı ortaya çıkar (Norman, 2004).  

Bunun yanında ihtiyaçlar hiyerarşik olarak zevk, kullanılabilirlik ve fonksiyonellik olarak 

sıralanmaktadır. Kişi ürünün fonksiyonunu yerine getirdiğini görüp, kullanımın rahat olduğunu 

anladıktan sonra sıralamada en üstte yer alan zevk olgusuna yönelmektedir (Jordan, 2000). Ürünlerle 

kurulan etkileşimde zevk olgusu önemli bir rol oynar zira aynı işlevi gerçekleştiren ürünlerden bu işlev 

gerçekleştirilirken kullanıcının kullanmaktan zevk aldığı ürün ile arzulanan bir deneyim meydana 

gelir. Kimi zaman ise arzu olmaksızın ürünler sırf duygusal açıdan da anlamlı olabilmektedirler. 

Kullanıcıların ürünlerle olan duygusal bağlarını anlamak için Csikszentmihalyi(1991) kullanıcıları 

evlerinde ziyaret edip hangi objelerin onlar için özel olduğunu sorduğunda aldığı cevapların ürünlerin 

geçmişlerine yönelik olduğunu görmüştür. İyi vakit geçirilen bir turistik gezide alınan bir süs eşyası, 

büyük babadan kalma bir sandalye gibi kişide geçmişe sahip olan ürünler tercihte öne çıkarken, 

ürünlerin estetik güzellikleri, fonksiyonları, kullanım kolaylıkları ve cazibeleri geri planda kalmıştır 

(Csikszentmihalyi, 1991, Boess, S., Kanıs, H., 2008). Nesneler kullanıcıların algısına geçmiş 

anlamlarla girerler. Bu anlamlar içinde bulunulan sosyo-kültürel ortam, insanların öznel yaklaşımları, 

psikolojik olarak nesnelere bakış açıları ve ürünlerin tasarım özellikleri gibi unsurlarla şekillenir. 

Dolayısıyla ürün, kullanıcı deneyimini estetik özellikleri, form dili, kullanışlılığı ile etkilemekteyken, 

kullanıcı, deneyimi geçmiş deneyimleri, duyguları, hisleri, değerleri ve duyma, görme ve dokunma 

gibi bilişsel yetenekleri ile etkilemektedir. 

       Tasarımda deneyim kavramı sadece ürün ile olan ilişkiye değil ve ürünün kullanıcıda uyandırdığı 

hislere ve anlamlara da önem verir. Deneyim ürün ile duygusal bir bağ oluşturur ve kullanıcı 

deneyimi, deneyimin duygusal yönlerinin önemi üzerinde de en az bilişsel ve işlevsel yönlerinin 

önemi üzerinde durduğu seviyede durur (Battarbee, 2004). Bu bağlamda deneyim insanların somut 

veya soyut ürünlerle olan etkileşimine dayanmakta ve bu etkileşimde iki boyutta gerçekleşmektedir 

(Margolin,2002). İlk boyut ürünlerin belirli ihtiyaçları karşılamak için fiziksel olarak kullanımını 

içeren işlevsel boyuttur. İkinci boyut ise insanların ürünle ilgili duygularını, düşüncelerini ve ürüne 

yükledikleri anlamları içeren düşünsel boyuttur. Deneyimlerin meydana gelmesinde her iki boyutunda 

önemli bir rolü vardır. Bu sayede ürünler anlamlandırılmakta, kullanılmakta ve deneyim meydana 

gelmektedir. Kullanıcı, ürünü duygusal, bilişsel, fiziksel, duyusal, davranışsal, anlamsal, yansıtıcı, 

içgüdüsel ve estetik düzeylerde deneyimleyebilir(Hekkert,2006; Norman, 2004; Forlizzi ve 

Battarbee,2004).  

       Psikoloji, duygu için tüm dünyada kabul gören tek bir terim ve teori üretememekle birlikte 

duyguların insan deneyiminde temel ve her zaman var olan bir öğe olduğuna değinmektedir (Desmet, 

2008). “Duygular içsel deneyimlerdir” (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000) ve materyal dünyamızı 

oluşturan ürünler ise duygusal uyaranlardır (Desmet, 1999). Bu uyaranlar ise algıdaki farklılıklar ve 

anlamlandırmadaki farklılıklar ile kişiden kişiye farklı anlaşılmakla birlikte deneyimi yaşayan bir 

insan içinde birbirinden farlı duygular yaratabilmektedir. Farklı bireyler aynı ürüne farklı anlamlar 

yükleyerek farklı duygusal tepkiler verebilir. Dolayısıyla tasarımda ürün deneyimi, kullanıcı anlamları 

ve ürün ile kurulan duygusal bağlardan etkilenmektedir.   

 

3.3 Pozitif - Negatif Deneyim ve Kullanıcı Deneyimi  

“… ürün üzerine oturulacak, bakılacak, ele alınıp konuşulacak, harekete geçirilip çalıştırılacak, bir 

şekilde insanlar tarafından bireysel ya da kitlesel olarak kullanılacaktır. Ürünle insan arasındaki temas 

noktası bir memnuniyetsizlik kaynağı ise tasarımcı başarısızdır. Ancak ürünle ilişki kurduklarında 
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insanlar eğer daha güvenli, daha rahat, daha verimli veya sadece daha mutlu ve o ürünü satın alma 

konusunda daha hevesli oluyorlarsa işte o zaman tasarımcı başarılı olmuştur”.  Henry Dreyfuss 

     Deneyim Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu 

edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans” olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle bilgi ve 

beceri kazandıran bilinçli ya da bilinçsiz kişisel edinimler deneyim olarak tanımlanabilir. Genel olarak 

insanın yaşantısında pozitif ya da negatif bir iz bırakan etmenler deneyimi oluşturur.  

     İnsanlar günlük hayatlarında bazı eylemleri gerçekleştirirken yaşadıkları deneyimler farklılık 

göstermekle birlikte bu deneyimlerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesinde etkileşim 

halinde oldukları ürünlerin payı büyüktür. Kullanıcıların ürünler ile yaşadıkları deneyimden bağımsız 

olarak; yani ürün kullanımı esnasında ürün ile gerçekleşen deneyimden ayrı olarak ürünler, günlük 

aktiviteler sırasında gerçekleşen deneyimlerin yönünü de olumlu yönde değiştirebiliyorsa kullanıcılar 

ile ürün etkileşiminin dışında da iletişim kurmayı başarır. Bir eylemin gerçekleştirilmesi başlı başına 

olumsuz bir deneyim yaratırken kullanıcının iyi anlamlandırılmış bir ürün sayesinde bu olumsuz 

deneyimi aşması ve o eyleme karşı daha istekli davranması bu durumu açıklayabilir. Örneğin; 

sabahları erken uyanmak bir kişi için olumsuz bir durum yaratırken farklı şekilde anlamlandırılan ve 

farklılaştırılan çalar saatler ile bu durum daha keyifli hale getirilerek olumlu yönde çevrilebilir. Tüm 

bunların yanında sadece ürünün kullanıcı ile etkileşime geçtiğinde yarattığı deneyimin 

değişkenliğinden de bahsetmek gerekir. Örneğin bir çaydanlığın kulpunun malzemesinin metal olması, 

kullanıcı tarafından görsel estetiğe katkısı bakımından pozitif bir nitelik olarak değerlendirilirken 

malzemenin ısı geçirgenliğinin kullanıcının elinin yanmasına sebebiyet vermesi dokunsal anlamda 

negatif bir nitelik olarak değerlendirilebilmektedir. Yani deneyim belirli koşullarda belirli değişkenler 

ile farklılık gösterebilir.   

     Harcadığı fiziksel, zihinsel efor ve kullanıcının tavrı, ürüne karşı yargıların oluşmasında önemli bir 

etkendir(Norman 2004). Yani bir ürünün kullanım esnasında kullanıcının işini kolaylaştırması ve 

bununla beraber kullanıcının hislerine de doğru bir şekilde etki etmesi ve geçmiş deneyimlerinden 

kaynaklanan beklentileri sağlaması gerekir. Bir ürünün sadece kullanım fonksiyonlarını yerine 

getirmesi kullanıcıya olumlu deneyim yaşatması için yeterli değildir. Elbette ki kullanılamaz bir ürün 

negatif bir yönde kullanıcı deneyimini etkileyecektir; fakat kullanıcı deneyimi, ürünün 

kullanılabilirliğinden çok daha fazlasıdır (Norman, 2004). Burada kullanıcıların ürünlere yükledikleri 

anlamlar devreye girer. Tasarımı anlam yaratmak olarak tanımlanırken Krippendorff, anlamın özünün 

insanlarda deneyimleri oluşturduğunu ortaya koymuştur (2006). Anlamlar sayesinde insanlar 

çevrelerini kendileri için anlamlı olan ve ne olduklarını, ne zaman, nasıl ve hangi bağlamlarda 

kullanılmaları gerektiğini tanımlayabildikleri nesnelerle şekillendirirler ve bir bütün olarak olumlu 

deneyimleri hayatlarının bir parçası yaparlar.  Norman’a göre nesnelere hayatlarımıza kattıkları 

anlamlar nedeniyle sahip olmaktan gurur duyarız (2004).  Çünkü tasarım sadece form yaratmak 

üzerine kurulu değildir, anlamlar ile güçlendirilen çok daha derin bir etkiye sahiptir. Eğer kullanıcı ve 

ürün arasında yaşanan etkileşimler bütünü kullanıcısını tatmin ediyor ise sonuç olumlu, etmiyor ise 

sonuç olumsuz olur.  

 

3.4 Duyusal Ürün Deneyimi 

      İnsanlar etkileşim içinde oldukları çevreyi görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama 

duyularından biri ya da aynı anda birden fazlası ile algılar. Duyu organları aracılığı ile fark edilen 

uyaranlar kullanıcıların zihninde yorumlanarak anlamlı hale getirilir. Duyular aracılığı ile gelen bilgi 

bireylerin ürün ile olan deneyimini etkiler ve duyular aracılığı ile gerçekleşen bir deneyim meydana 

getirir. Ürün özellikleri duyular ile algılanır ve kullanıcılar bu sayede ürünleri sınıflandırır ve onların 

görsel, dokunsal, işitsel, koklamaya ait ve tatma duyusu ile ne tür özelliklere sahip olduğunu 

algılayabilir. Bunun yanında duyusal deneyim, yaşanmış önceki deneyimlerden gelen depolanmış 

bilgiler ile ilişkilendirilir. 

      Duyusal deneyimde önemli olan, birden çok duyuya aynı anda ve aynı amaç doğrultusunda hitap 

edebilmektir. Janlet ve Stolterman (1997), her bir duyunun nesnenin karakterine katkıda bulunduğunu 

ve bu nedenle önemli olduklarını belirtmektedir (Akt; Schıffersteın, Spence, 2008). Burada üzerinde 

durulan, duyular arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir durumdur. Birden fazla duyu birden fazla görev 

üstlenerek ürünün algısını güçlendirir. Gözümüzle gördüğümüz bir şeyi algılamayı güçlendirmek için 

dokunarak desteklememiz ya da bir sesin geldiği noktayı gözlemleyerek anlamlandırmamız duyuların 

iş birliğine örnek verilebilirken telefonlara eklenen görüntülü konuşma ürünlerdeki duyusal 
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birlikteliklere örnek verilebilir. Dolayısıyla bir ürün duyular arasında ne kadar anlamlı ve kuvvetli bir 

iş birliği ile gerçekleştirilirse, ürünün yaşatacağı deneyim de o kadar keyifli ve yararlı olur. Duyuların 

birlikte kullanılması anlamı güçlendirse de her ürün için her duyunun aynı derecede etkin olması 

beklenemez. Ürünün türüne göre ürünün algılanması için bazı duyular daha baskın konumdadır. 

Örneğin bir ürün deseninin anlamlandırılmasında görme en önemli duyu iken, bir parfüm için koku ya 

da bir mikser için ses en önemli duyu haline gelebilir.  

      Duyusal deneyim genel olarak kullanıcı deneyimi için çok önemlidir. Çünkü ürün ile etkileşimin 

başlaması için kullanıcının bir ürünü fark etmesi duyular aracılığıyla sağlanır ve bu da duyuları 

etkileşimin vazgeçilmez parçalarından biri yapar. Kullanıcılar, algıladıkları duyusal bilgileri 

değerlendirir ve bunlara karşı olumlu ya da olumsuz tepkiler geliştirirler. Bir ürünün tercih sebebi 

daha çok duygusal ve duyusal deneyimler ile ilgilidir(Khoo, Chen, Huang,2012).  

      Duyusal deneyim görsel, dokunsal, kinestetik, işitsel, koku ve tat almayı kapsayan çok duyulu bir 

doğaya sahiptir. Her bir duyu kullanıcı tarafından ayrı bir bilgi alışverişi kanalı olarak 

nitelendirilebilmekte ve her duyu etkileşim sırasındaki kendine has rolü yerine getirmektedir. Biz bu 

çalışmada inceleyeceğimiz çalar saat örneklerinde daha çok üzerinde durulan işitsel, görsel ve 

kinestetik duyusal deneyimler üzerinde duracağız.  

 

3.4.1 Ürün Sesi ile Duyusal Deneyim 

      Ürün sesleri çevresel seslerin bir göstergesi olarak düşünülebilir ve aynı zamanda müzikal 

seslerin(müzikal enstrümanlar ya da konuşma sesi)kullanımından oluşur. (Egmond, 2008) . Çevresel 

sesler günlük hayatta çok sık duyduğumuz, bizi kuşatan seslerden oluşur. Bu sesler arabaların, kuşların 

sesinden bir musluktan suyun akış sesine kadar çeşitlenebilir ve dolayısıyla içinde bulunulan çevreye 

göre değişiklik gösterir. İnsanlar çevrelerini şekillendirme de hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan 

ürünleri kullanırken genellikle bir bilgi taşıyıcısı olarak ürün sesleri ile karşılaşırlar. Kullanıcı-ürün 

etkileşiminde sesin ana işlevi iletişimdir(Fenko,2010).   

     Bir üründe iyi bir şekilde tasarlanmış ses arzu edilen bir deneyime neden olur. Ancak sesin 

deneyimi onu duyan için ne kadar tekrarlandığına da bağlıdır. Algısal olarak eşit kalıp tekrarlanan bir 

ses negatif deneyime yol açar(Egmond,2008). İyi bir ses tasarımı ürün ile deneyimde o anlamı bulur. 

Yani tek başına sesin iyi olması yetmez bunun ürünün kullanımı sırasında olumlu deneyim yaratması 

gerekir. Dolayısıyla ürün seslerinin ürün ile yaşanan deneyimde anlamın değişmesine yönelik bir 

etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, elektrik süpürgesinin çalışırken çıkardığı yüksek ses, ürünün 

performansına yönelik bir anlam taşıdığı gerekçesiyle katılımcıya güven veren bir bilgi olarak 

nitelendirilmiştir.(Şener, Coşkun, 2014) 

      Egmond (2008), ürün sesleri arasında “sonuç olan sesler” ve “kasıtlı sesler” olarak ayrım 

yapmıştır. Sonuç olan sesler, ürünlerin işlevlerinin doğal sonuçları olarak üretilir. Örneğin; diş 

hekimlerinin kullandığı aletlerin motorundan ve çalışma prensibinden kaynaklı sesler. Kasıtlı sesler, 

işitsel bilgi olarak adlandırılabilen ürünlere kasıtlı olarak eklenmiş seslerdir. Sesin bu türü eylemleri 

gerçekleştirmenin doğal sonucu değildir fakat o başka bir şeyi göstermek ya da uyarmak gibi özel 

amaçlar için ürünlere eklenir.  

      Günümüzde ürün sesleri konusu çok sessiz ürünler yapma alanına yönelmiş durumdadır.  

Ancak önemli olan düzgün ses tasarımı ile kullanıcı-ürün deneyimlerini geliştirmektir. Belirli ürünler 

ve o ürünlerin sesi ile taşınan bilgi kullanıcılar tarafından olumlu ses deneyiminin geliştirilmesinde en 

önemli faktördür.  

 

3.4.2 Ürünün Forma Dayalı Görseli ile Duyusal Deneyim ve Kitsch       

      Kullanıcıların ürünler hakkındaki fikirlerinin oluşmasında ilk görsel etkileşim önemli rol oynar. 

Bir ürün, kullanıcı ile görsel olarak form, renk, malzeme nitelikleri ile etkileşime girer. Görsel 

karakterin kullanıcı üzerinde yaratacağı etki ürünün çekiciliğini belirler. Zihinde algısal etkileri ile 

oluşan bu karaktere bağlı olarak kullanıcının ürün hakkında ön yargılarda bulunması ve dolayısıyla 

ürünün yapabileceklerine dair beklentilerin oluşmasını mümkündür (Norman, 2004). Form algısal 

etkileşimde; işlevi tanımlayıcı ve yönlendirici olmasının yanı sıra; ilk olarak görsel izlenimde 

kullanıcıları cezbedebilecek çekicilikte olabilen bir tasarım elemanıdır(Desmet, 2002). Bir ürünün 

görsel nitelikleri o ürünün kullanıcı ile iletişim kurmasını sağlayan kanaldır ve dolayısıyla 

kullanıcılara görsel tatmin sağlamanın yanında ürünün işlevi hakkında da yol gösterici olmalıdır.  
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      Ürünün görsel özellikleri hem işleve yönelik bilgilendiriciler olarak hem de tatmin aracı olarak 

farklı biçimlerde algılanabilir. Görsel yoldan oluşan duyusal etkileşim zihinsel ve duygusal etkiler ile 

kullanıcının önceki deneyimlerine bağlı olarak şekillenir. Doğası gereği bir taklit, bir sahtelik üzerine 

kurulan özgün olana öykünen Kitsch ise kullanıcılar üzerinde yapay bir duygusallık yaratarak ürünler 

üzerinde ki anlamlar ile oynar ve kullanıcılar açısından oluşturulan ikinci dereceden anlamın 

kaymasını sağlar. Kitsch, güzel ya da çirkin olma bağlamında değerlendirilir ve estetik yetersizlik 

belirtir. “Estetik nesne” duyular aracılığıyla deneyimlenir; insana duyusal özellik ya da nitelikleriyle 

keyif verir ve aynı zamanda bir anlam içerdiği için izleyicinin ilgisini çeker.(Cevizci,1999). Estetik 

nesne sadece duyulara değil aynı zamanda anlamsal yönden zihne de hitap eder. Bir nesnenin taşıdığı 

anlam sahip olduğu biçim tarafından kullanıcıya doğru aktarılamadığında estetik yetersizlik ortaya 

çıkar. Kitsch ürünü yetersiz kılan içeriğine uygun biçimsel özelliklere sahip olmamasıdır. Bunun 

sebebi kitsch nesneyi oluşturan öğelerin başka nesneleri oluşturan öğelerin taklidi olmasıdır. Bu 

öğelere kitsch bir üründe kendi sahici görevleriyle ilgisiz olduğu için bunlar bütünün anlamlı bir 

şekilde var olmasına katkıda bulunmazlar. Bunların yanında kitsch kullanım bağlamı içerisinde 

değerlendirilmeyen görsel nitelikleri ile ilgi çekici başka anlamlar yaratarak,  var olur. 

      Kullanıcılar tarafından bir ürünün formunun beğenilmesi durumunda kullanım bağlamında işleve 

yönelik bazı sorunlar göz ardı edilebilmektedir. Norman (2004) da kullanıcıların görselinden 

etkilendikleri bir ürünün kullanımını daha kolay bulduklarını belirtmiştir. Yine kendisinden verdiği 

örnek ile sadece beğendiği ama kullanmadığı ürünleri çevresinde bulundurduğunu söylemiştir. Eylemsel 

olarak kullanmasa da salt algısal özellikleri ile kullandığını anlatmıştır. Bir ürünün kullanım 

özelliklerinin yanında duygusal bağ oluşturan nitelikleri de vardır. Dolayısıyla bazen bu özelliklerden 

birisi kullanıcı ile daha fazla etkileşime geçerek onun algısını yönlendirebilir.   

 

3.4.3 Ürünün Kinestetik Özellikleri ile Duyusal Deneyim  

      Bir ürün ile dokunsal olarak etkileşime geçme ürünün tanınmasında önemli rol oynar. Dokunsal 

algı ürünlerin fiziksel özeliklerinin aktif dokunma sayesinde belirlenmesidir (Sonnoveld ,2004; Akt; 

Schıffersteın, Spence,2008). Dokunsal algı dokunma ve kinestetik algıdan oluşur. Sonnoveld and 

Schifferstein (2008), ürünlerin dokunsal özelliklerini madde (ürünün malzemesi), yüzey(doku ve 

desenler), yapı (ürünlerin geometrik özellikleri) ve hareket eden parçalar olarak dörde ayırmışlardır. 

Kinestetik, bir ürünün hareket eden parçaları ile vücut uzuvlarının pozisyonu ve hareketinin duyusunu 

ifade eder. İnsanlar kinestetik bilgiyi algılamak için ürünler ile etkileşime geçtiğinde duyusal sistemler 

yanında motor sistemleri de kullanılırlar. Ürünlerin hareket eden parçaları, vücut hareketleri, gücün 

miktarı, ürün ağırlığı ve ağırlık dağılımı kinestetik özellikler olarak düşünülebilir.  

 

4. DENEYİMİN DÖNÜŞÜMÜ VE ANLAM KAYMASI 

      Deneyim doğası gereği insanların içinde bulundukları çevreye, sosyo-kültürel ortama, geçmiş 

deneyimlere ve gelecek deneyimlere yönelik beklentilere göre değişiklik göstermektedir. Mäkelä ve 

Suri deneyim anını analiz edilebilecek parçalara ayırmıştır. Bunlar bağlam, motivasyon ve 

eylemlerdir. Bu sayede önceki deneyimlerin o çevrede harekete geçirilmiş, beklenti üreten eylemleri 

nasıl etkileyeceğini açıklamışlardır (2001). Burada deneyim için üzerinde durulması gereken konular; 

kişilerin geçmiş deneyimleri, şu anki etkileyicileri ve gelecek deneyimler için gereken beklentilerin ya 

da çevrenin tanımlanmasıyla nasıl davrandıkları olarak listelenmiştir. Zamanı da hesaba katarak 

deneyimlerin zamanla değiştiğini ortaya koyması açısından deneyime dair görüşler arasında önemli bir 

yere sahiptir (Battarbee, 2004). Deneyimin zamana bağlı şekillenen dinamik bir olgu olduğu, üzerinde 

durulması gereken önemli bir noktadır.  Bu bakış açısına göre deneyimler, çevredeki harekete geçirilen 

eylemlerden kaynaklanan, zamanla değişen öznel şeylerdir. Dewey’e göre “Temelde deneyim, bireyin 

ürün ile bir şekilde ilişki içerisinde olup kendini ürüne tamamen bağlamasıdır. Kişiler ve ortam 

koşulları deneyim ile değişir ve her deneyim hareket edebilen, kırılgan ve geçici bir oluşumdur” 

(1980). Buradan yola çıkarak Forlizzi ve Ford (2000), deneyimin, etkileşim sırasında üç farklı şekilde 

yaşanabileceğini açıklamıştır; süregelen olarak, başı ve sonu olan bir durum olarak ve hikaye 

anlatıcılığının bir kısmı olarak. Deneyim, bu farklı durumlar arasında gidip gelerek doğası gereği 

sürekli değişir. Dolayısıyla deneyimin şekillenmesi her ne kadar insanların özüne dayansa da dış 

etkenlerden de etkilenir. Dış uyaranların değişmesi, mevcut koşulların değişmesi ve deneyiminde 

durağan olmayan yapısı bir araya gelince insanların yaşadıkları deneyimlerin aynı kalması 

beklenemez.  
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Şekil 2. Deneyimi sürecinde dış etkenler ve deneyimin değişimi ( Yenilmez,2012) 

      Deneyim, farklı durumlar arasında gidip gelerek doğası gereği sürekli değişirken; Bir ürün 

insanların günlük hayatlarında yaşadıkları bir deneyimi dönüştürebilecek şekilde tasarlanabilir mi? 

Olumsuz olarak algılanan bir deneyimin yönünü olumlu tarafa çevirebilir mi? İnsanların deneyimleri 

ve ürünleri anlamlandırmasını yönlendirebilir mi? Bu konuda tasarımın elindeki en büyük koz ürünleri 

şekillendirmenin dışında onları anlamlı birer iletişim kanalına dönüştürerek anlamı yönetmektir. 

Dolayısıyla kullanıcıların ürünleri anlamlandırmalarını etkilemek onların deneyimlerini dönüştürmek 

konusunda da etkili olur. Bir bireyin olumsuz bir eylemin gerçekleştirilmesini sağlayan bir ürüne karşı 

pozitif anlamlar yüklemesini sağlayacak bilinçli anlam kaymaları yaratmak deneyim dönüşümünü 

sağlamak adına en önemli adımdır. Bir eylemin gerçekleştirilmesi başlı başına olumsuz bir deneyim 

yaratırken kullanıcının iyi anlamlandırılmış bir ürün sayesinde bu olumsuz deneyimi aşması ve o 

eyleme karşı daha istekli davranması bu durumu açıklayabilir. Örneğin; sabahları erken uyanmak bir 

kişi için olumsuz bir durum yaratırken çalar saate sevilen bir insanın sesinin kaydedilmesi ve her gün o 

sesle uyanmayı sağlayacak şekilde kullanıcıya hayatının bir kesitinden olumlu deneyimler sunarak 

anlamı dönüştürülen ve farklılaştırılan çalar saatler ile bu durum daha keyifli hale getirilerek olumlu 

yönde çevrilebilir. Dolayısıyla deneyimin şekillenmesinde ve dönüştürülmesinde ürüne dair anlamlar 

en önemli rolü üstlenir. Battarbee, anlamı, anları olaylara ve hikâyelere bağlayan, bir olayı başka bir 

olaya bağlayan ve günlük hayata strateji ve düzen getiren bir bağlayıcı olarak tanımlarken; Hassenzahl 

ise anlamın özünün insanlardaki etkisinin deneyimleri oluşturduğunu ortaya koymuştur (2006). Yani 

anlam, kullanıcılar tasarımcılar tarafından yapılmak istenilen şeyi anlayabilsinler diye bir ürüne içerik 

ekleme konusu değildir. Anlam kullanımda ortaya çıkar ve ürün ile yaşanan deneyimi yönetir. Ürün 

anlam bilimi, insanların çevrelerini kendileri için anlamlı olan ve ne olduklarını, ne zaman, nasıl ve 

hangi bağlamlarda kullanılmaları gerektiğini tanımlayabilecekleri nesnelerle şekillendirdikleri 

inancına dayanır. Dolayısıyla anlamlar insanın çevresini, insanın çevresi deneyimleri, geçmiş 

deneyimler anlamları, anlamlar ise deneyimleri şekillendirir. Bu sistemin içindeki her bir unsur, diğer 

unsurlarla etkileşime geçerek dönüşür ve dönüştürür. 
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5. Belirlenen Çalar Saat Örnekleri Üzerinden Kullanıcı Deneyiminin Değerlendirilmesi  
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Resim1: Otomobil kokpiti şeklindeki bu çalar saat motor sesi çıkararak kullanıcıyı uyandırmayı 

amaçlamaktadır.   

Resim2: Bu çalar saat uyandırma borazanı ile kullanıcıları uyandırmaktadır. Eğer yataktan 

kalkmamakta ısrar ederlerse askeri emirler yağdırmaya başlamaktadır. 

Resim3: Bu çalar saat ise uyandırılmak istenen kişinin odasına fırlatılmak için el bombası şeklinde 

tasarlanmıştır.  

Resim4: Roket şeklindeki bu çalar saat roketini ateşleyip gürültü yapmaya başlamaktadır. Onu 

susturmak için ise roketi tekrar rampasına oturtmak gerekmektedir. 

Resim5: Yapboz şeklinde tasarlanan bu çalar saatin susması için parçaların doğru yere oturtulması 

gerekmektedir. 

Resim6: Silah şeklindeki bu çalar saati kapatabilmek için kendi silahıyla onu vurmak gerekmektedir.. 

Belli bir sayıda ve doğru yere ateş edilmezse, çalar saat kolay kolay susmamaktadır. 

Resim7: Bu çalar saat çalmaya başladığında aynı zamanda odanın içinde hareket etmeye başlamakta 

ve alarmı durdurma düğmesini saklayıp alarmı çalmaya devam etmektedir. Susturmak için çalar saati 

yakalamak gerekmektedir. 

Resim8: Bu çalar saat çalmaya başladığında aynı zamanda üzerinde bulunan pervane yerinden 

fırlayarak, bulunduğu ortamda gezmeye başlamaktadır. Alarmı durdurmak için pervaneyi yerine 

takmak gerekmektedir. 

Resim9: Dumbell şeklindeki bu çalar saati durdurmak için, onu belli bir sayıda kaldırıp indirmek 

gerekmektedir. 

Resim10: Halı şeklindeki bu çalar saati susturmak için yataktan kalkıp üzerinde durmak 

gerekmektedir. 

Resim 9  Resim 10 

Resim 11 Resim 12 

Resim 11  Resim 12  
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Resim11: Odanın karanlığına göre otomatik olarak ışığını ayarlayan bu çalar saat alarmı kuran kişi 

uyanmadan 40 dakika önce parlamaya başlamakta ve uyanması gereken saatte en parlak halini 

almaktadır.  

 Resim12: Yüzük şeklindeki bu çalar saat parmağa takılmakta ve zamanı geldiğinde, yüzükler giderek 

artan titreşimlerle kullanıcıyı uyandırmaktadır.  

       Resimlerde görüldüğü gibi bu çalışmada ele alınan çalar saatler alışılmışın dışında formları ve 

uyandırma yöntemleri ile kullanıcıya farklı bir uyanma deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Peki bu ürünler 

gerçekten kolay anlaşılır içeriğine uygun bir forma sahip mi? Bu ürünü kullananların olumsuz bir 

deneyim olarak nitelendirdikleri uyanma eylemini daha keyifli hale getirebilir mi? Kullanıcı bu 

ürünler ile işleve yönelik etkileşime geçtiğinde duyusal deneyimleri normal bir çalar saate göre nasıl 

değişir? Bu soruları kullanıcıların bu ürünler ile ilk kez karşılaşmasından etkileşime geçmelerine, 

ürünü aktif bir şekilde deneyimlemelerine kadar geçen sürede bir bütün olarak ele almak gerekir.  

      Kullanıcıların ürünler ile karşılaştığında ilk fikirlerinin oluşmasında görsel etkileşim önemli rol 

oynar. Bu hem o ürünle kurulan duygusal bağ açısından önemlidir hem de ürünün ne olduğu, işlevini 

nasıl yerine getirdiği gibi fonksiyonel özellikler için önemlidir. Burada bahsedilen çalar saatlerin çoğu 

formları itibariyle kitsch kategorisinde sınıflandırılabileceği için ürünler üzerindeki anlamlar ile 

oynanarak kullanıcılar üzerinde yapay bir duygusallık yaratılmaya çalışılır. Resim1’ deki araba kokpiti 

şeklindeki ya da Resim2’ deki askeri emirler veren çalar saatleri baz alırsak, insanlar bunları 

kendilerini bir arabayla özdeşleştirdikleri için ya da mesleki açıdan kendilerini temsil ettiğini 

düşündüğü için aslında ilk bakışta işlevini hiç önemsemeden çalar saat anlamının dışına çıkararak 

farklı amaçlara hizmet edecek şekilde anlamlandırırlar. Kitsch formlar burada kullanıcılar açısından 

oluşturulan ikinci dereceden anlamın kaymasını sağlar. Burada bahsedilen çalar saatler başka nesneleri 

oluşturan ögelerin taklidi olduğu için içeriğine uygun biçimsel özelliklere sahip değildir. Dolayısıyla 

biçim tarafından kullanıcıya aktarılan bilgi yetersiz kalır.  Ancak yine bu özelliğinden dolayı işlevi 

yerine getirmesinden ziyade onlara yüklenen anlamlar ön plandadır. Kullanıcılar tarafından bir ürünün 

formunun beğenilmesi durumunda kullanım bağlamında işleve yönelik bazı sorunlar göz ardı 

edilebilmektedir. Norman (2004) da kullanıcıların görselinden etkilendikleri bir ürünün kullanımını 

daha kolay bulduklarını belirtmiştir. Yine kendisinden verdiği örnek ile sadece beğendiği ama 

kullanmadığı ürünleri çevresinde bulundurduğunu söylemiştir. Eylemsel olarak kullanmasa da salt 

algısal özellikleri ile kullandığını anlatmıştır. Bir ürünün kullanım özelliklerinin yanında duygusal bağ 

oluşturan nitelikleri de vardır. Dolayısıyla bazen bu özelliklerden birisi kullanıcı ile daha fazla 

etkileşime geçerek onun algısını yönlendirebilir.   

       Çalar saat doğası gereği duyusal etkileşimin yoğun yaşandığı bir üründür. Klasik çalar saatlerde 

yoğun olarak işitme duyusu ile etkileşime geçme mevcutken burada ele aldığımız ürünlerde birden 

fazla duyuya hitap etme amacı vardır. Bunlarda işitme duyusuna ek olarak, kinestetik ve görme 

duyusu ile etkileşime de ağırlık verilmiştir. Deneyimi dönüştürmek hem de daha keyifli hale getirmek 

için birden fazla duyuya hitap eden yaklaşımlar geliştirilmiştir. Gibson (1966) algının başlıca amacının 

çevreden ihtiyaçlara bağlı önceliklere göre bilgi toplamak olduğunu belirtmiştir(Akt; Yenilmez, 2012). 

Bu ürünlerde de aslında işlevsel olarak tüm duyumsamaların ve algının işleyişi bu amaca yöneliktir. 

Yani uyanma ihtiyacına. 

       Resim1,  Resim2 ve Resim3’den başlarsak bu ürünler kitsch formları ile anlamları yöneterek 

kullanıcı ile görsel etkileşime geçerken aynı zamanda da farklı ses özellikleri ile kullanıcılara farklı bir 

duyusal deneyim yaşatıyor. Resim1’ deki çalar saat form olarak çalar saat olma özelliğine gönderme 

yapmasa da motor sesi ile kullanıcıyı uyandırmayı amaçlarken otomobil kokpiti şeklindeki formu ile 

bütünlük sağlıyor. Aynı şekilde Resim2’deki saat de askeri emirler ve borazan sesi ile Resim3’deki 

saat ise bomba sesi ve ses yüksekliği ile formda bütünleşiyor. Burada uyanma deneyimini dönüştürüp 

keyifli hale getirmek ürün sesinin farklılaştırılmasından ve bu sese anlamlar yüklenmesinden 

kaynaklanıyor. Resim4, 7 ve 8 de ise işin içine ses duyusuna ek olarak görsel etkileşim ve en çok 

kinestetik duyuya hitap etme özellikleri dâhil oluyor. Dolayısıyla ses ile ürünlerin hareketli parçaları 

ve bu parçaların insanları da harekete geçirmesi deneyim dönüşümünü sağlıyor. Resim4’ de roket 

şeklindeki çalar saat çalmaya başladığında roketi fırlatıyor ve onu susturmak için yerine takmak 

gerekiyor, Resim7’deki çalar saat çalmaya başladığında aynı zamanda tekerlekleri ile hareket ediyor 

ve susturmak için onu yakalamak gerekiyor. Resim8’de ise alarm çalmaya başladığında pervane 

uçmaya başlıyor ve yine onu susturmak için yerine takmak gerekiyor. Böylece uyandırma eylemi ses 

ile deneyimin dışına çıkarak ürünlerin hareketli parçaları ile insanları da harekete geçiriyor. Burada 
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uyanma deneyimini yaşatan ürün ile etkileşimin sesten kinestetik duyuya geçmesi deneyimi 

dönüşmesine neden oluyor. Bu sayede uyanma eylemi için erteleme özelliği yerine kesin bir çözüm 

getirerek geç kalmayı önlediği ve uyandırmak için farklı bir duyuya hitap ettiği için olumlu bir 

deneyim yaratıyor ancak bir yandan da sesi susturmak için insanları harekete zorlayarak bir nevi 

“işkence” gibi gelen olumsuz bir deneyim yaşatıyor. Resim5, 6, 9 ve 10’ da ise bir görevi yerine 

getirme zorunluluğu kullanılmıştır. Yine işitme duyusuna ek olarak kinestetik ve görsel duyunun 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Resim5’de alarmı susturmak için yapbozu tamamlamanız gerekirken, 

Resim6’da hedefi istenilen noktadan vurmanız gerekiyor. Yine Resim9’ da dumbell şeklindeki saati 

susturmak için belli bir sayıda kaldırıp indirmek gerekirken Resim10’da alarmı susturmak için paspas 

şeklindeki çalar saatin üzerinde belirli bir zaman ayakta durmak gerekiyor. Burada alarmı susturmak 

için yerine getirilmesi gereken görevler sayesinde uyanma eyleminin tamamen gerçekleştiği 

dolayısıyla ürünün işlevini yerine getirdiği ve eğlenceli gözüken aktiviteler sunarak farklı duyulara 

hitap etmeyi amaçlayarak uyanma deneyimini olumlu hale getirmeyi amaçladığı söylenebilirse de bu 

mecburi görevler ürünü kullanmanın ilk heyecanı geçtikten bir süre sonra olumlu deneyim yerine 

olumsuz deneyimler meydana getirip salt fiziksel özellikleri nedeni ile kullanıcıların dikkatini 

çekebilir. Tüm bu ürünlere kıyasla hem işlevi hem de formu açısından daha iyi bir uyanma deneyimi 

yaşatmayı amaçlayan Resim 11 ve 12’deki çalar saatlerin amacına daha çok yaklaştığı söylenebilir. 

Resim11’deki saat bir yastığa entegre edilmiş ve odanın karanlığına göre otomatik olarak ışığını 

ayarlayıp alarmı kuran kişi uyanmadan 40 dakika önce parlamaya başlayarak gün doğumu etkisi 

yaşatmayı amaçlıyor ve kişinin uyanması gereken saatte en parlak halini alıyor. Bunun yanında 

çalmaya başladığında hafifçe titremeye başlayıp ve sesler çıkaran alarmı kapatmak için sadece yastığı 

ters çevirmek yeterli oluyor. Resim12’de ise yüzük şeklindeki çalar saat parmağa takılıyor ve zamanı 

geldiğinde, yüzükler giderek artan titreşimlerle kullanıcıyı uyandırıyor. Böylelikle farklı saatlerde 

uyanan kişilerin çalar saat sesinin birbirlerini rahatsız etmemesini sağlamayı amaçlıyor. Bu son iki 

örnekte de yine ses ile duyusal deneyime ek olarak görsel ve kinestetik duyulara hitap ederek uyanma 

deneyimini dönüştürme amacı güdülmüş. Bu çalar saatler hem formlarının işlevle bütünleşmesi hem 

de işlevin olumlu bir uyanma deneyimi sağlamasını yerine getirecek şekilde biçimlendirilmesi sonucu 

daha başarılı olmuştur. Tabi ki bu deneyimlerin değerlendirmesini en doğru biçimde beklentilerine ve 

ürünlere yüklediği anlama göre kullanıcı yapabilir. Ancak bu ürünlere baktığımızda genel olarak 

hepsinin birden fazla duyuya hitap etme ile deneyimi farklılaştırma amacı vardır. Kimisi uyandırma 

eylemini kesin bir şekilde yerine getirdiği için, kimisi ürünlere daha eğlenceli sesler eklediği için, 

kimisi kullanıcıyı harekete geçirdiği için uyanma deneyimine bir şekilde etki ederek farklılaşmasını 

sağlar. Bu ürünlerden bazıları göz önünde bulundurulduğunda nihai keyifli/olumlu ürün deneyimini 

meydana getiren küçük etkileşimlerin negatif niteliklere sahip olabileceğini göstermiştir. Yani ürünün 

uyandırma yöntemi işkence denebilecek derecede olsa da uyanma eylemini pozitif yönde etkileyebilir. 

Ayrıca kimine göre bu anlam pozitifken kimine göre negatif olabilir. Kısaca her gün etkileşim halinde 

olduğumuz ürünler günlük kullanıcı deneyimini dönüştürebilir. Ancak deneyim doğası gereği çok 

öznel ve anlamlandırmalara açık olduğu için hangi ürünün hangi kullanıcı için deneyimin yönünü 

olumsuzdan olumluya çevirdiği kullanıcının öz nitelikleri ile kesinlik kazanır.  

      Sonuç olarak, süregelen olumlu deneyim, her gün sıklıkla kullanılan ve kullanımı iyi olan 

ürünlerin yaşattığı rutin deneyimlerdir. Bazen de yeni bir ürünle karşılaşıldığında öğrenmenin ve 

keşfetmenin anlamlı deneyimler yaşattığı görülür. Dolayısıyla ürünlerin deneyimleri değiştirme 

konusunda rolü büyüktür. Ürünler ile deneyimler anlamlı hale geldikçe de kişilerin davranışları, hem 

ürünün kullanımının bağlamında, hem de kişide bazı değişikliklere sebep olarak gerçekleşmeye başlar.  

 

6. SONUÇ 

      Deneyim kavramı ve bu kavramın şekillendirilebilir olduğunun farkına varılması ile deneyim 

tasarımda gündeme gelmeye başlamış, deneyimi yaşayan insanı ve deneyimlerini merkeze koyarak 

insanların kullandıkları tasarlanmış ürünlerle, çevreyle, herhangi bir sistem ile yaşadıkları deneyimleri 

şekillendirmek ya da insanların yaşadıkları deneyimlerin ürünleri şekillendirmesi tasarım konularının 

içerisine dâhil olmuştur. Günlük hayatta etkileşime geçtiğimiz ürünler hayatımızın bir parçası olduğu 

için deneyimlerin şekillenmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun yanında sürekli etkileşim halinde 

olduğumuz ürünlerin kullanımının şekillendirilmesinde ve anlamlandırılmasında kullanıcı deneyimi 

büyük bir rol oynar. Duyular, bu nokta da ürün-kullanıcı etkileşiminde yapının başlangıç noktası 

olması dolayısıyla nihai ürün deneyiminin şekillenmesinde kritik bir rol oynar. Etkileşim sırasında her 
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duyu ayrı bir bilgi kanalı olarak aktiftir ve çoğu zaman bu kanallar vasıtasıyla alınan bilgiler 

kullanıcıları ürün ile etkileşimde yaşanan deneyimleri yönetmek için bilgilendirir.  

       Burada çalar saatler üzerinden yaptığımız çalışma duyusal niteliklerin ürün deneyimine etkilerini 

ve katkılarını vurgulayarak aynı zamanda kullanıcıların ürünleri nasıl anlamlandırdığını göstermeye  

çalışmıştır. Tasarımcılara, ürünler yoluyla nasıl daha olumlu duyusal deneyimler geliştirebilecekleri ve 

bunun için dikkat etmeleri gerekenlerin neler olduğu konusunda yol göstermiştir. Etkileşimin çok 

duyulu doğası ve dinamik karakteri gözetilerek ürünlerin, duyusal bilgilerin ve anlamların kaynağı, 

kullanıcıların da bu bilgilerin alıcısı ve anlamların nihai yaratıcısı olduğu açığa çıkmıştır. Bu çalışma 

hem duyusal baskınlığın ürün çeşidine hem kullanıcının geçmiş deneyimlerine ve gelecek 

beklentilerine hem de kullanıcının anlamlarına bağlı olduğunu göstermiştir. Bunun yanında olumlu 

ürün deneyimini meydana getiren etkileşimlerin negatif niteliklere sahip olabileceği ve her gün 

etkileşim halinde olduğumuz ürünlerin deneyimleri dönüştürebileceği, aynı zamanda deneyimin 

doğası gereği öznel ve anlamlandırmalara açık olduğu anlaşılmıştır.  
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Özet 

 

Son 20 yılda internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte e-ticaret kavramı gelişmiş ve işletmeler yavaş yavaş 

bu iletişim ağını kullanmaya başlamışlardır. Tüketicilerinde üretime dahil oldukları dönemde, pasif olmaktan 

çıkıp aktif birer rol üstlenmişlerdir. Kitlesel üretimin kişiselleştirilmesi popüler olanın dayatıldığı değil de 

marjinal olanlarında kendilerini temsil eden şeylere ulaşabildikleri bir niş dünyasının varlığından 

bahsedilmektedir. Bu çalışmada Chris Anderson’ın 2004 yılında ileri sürdüğü Uzun Kuyruk teorisinin tasarıma 

ve tasarım öznesi olan kullanıcıların değişimine etkisi ve herkesin birer tasarımcı olduğu bir dünyanın 

temellerini nasıl oluşturduğu incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uzun Kuyruk, Etkileşimli Web, Tasarım, Tasarımcı. 

 

Abstract 

The concept of e-commerce in the last 20 years with the development of advanced Internet technologies and 

business gradually began to use this network. At the time they are included in the production of consumers they 

have played an active role ceased to be passive. Customization of mass production is not imposed, which is also 

referred to the existence of a popular niche in the world they have access to things that represent themselves 

marginalized. Chris Anderson, this study will examine the effect of changes in 2004, put forward by users with 

design and design subject of the Long Tail theory and the basics of how to create a world where everyone is a 

designer. 

 

Keywords : Long Tail, Interactive Web, Design, Designer 

 

1.Giriş 

Toplumsal bir varlık olan insanın en önemli özelliklerinden birisi de çevresiyle sürekli iletişim 

halinde olması, duygu ve düşüncelerini bir diğerine aktarmasıdır. İnsanlar çağlar boyu birbirleri ile bu 

iletişim yetenekleri sayesinde etkileşimde bulunmuşlardır. Kültürlerini, uygarlıklarını 

geliştirmelerinde bu etkileşimlerinin rolü çok büyük olmuştur. Toplumsal etkileşimin gelişmesine 

olanak sağlayan bir diğer kavram olan teknolojilerin, büyük bir hızla yayılması, hem bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında hem de sosyal ve kültürel alanlarda önemli değişimlere yol açmıştır. 

1990 yılında internetin ortaya çıkışıyla birlikte bugünkü halini alması 20 yıl sürmüştür. Web 

1.0 diye adlandırılan ilk döneminde ortaya çıkan web siteleri temelde bilgi verme amacını taşımış ve 

durağan bir yapıya sahip olup sadece okumaya elverişli sayfalardan oluşmaktadır. Okuyucuların 

etkileşiminin olmadığı, dolayısıyla kullanıcının söz hakkının bulunmadığı ve tek taraflı bilgi 

aktarımının olduğu bir ortamı ifade etmektedir. Web 1.0 teknolojilerinin yerini, 2004 yılında ortaya 

çıkan Web 2.0 teknolojilerine bırakmasıyla kullanıcının sadece okuyucu değil aynı zamanda çok daha 

aktif rol oynadığı ( üreten tüketiciye dönüştüğü ) yeni bir web ortaya çıkmıştır. (Tuncer, 2013) Bu yeni 

teknolojilerin ortaya çıkartmış olduğu etkileşimli sayfalar sayesinde kullanıcıların bilgiye ulaşmasının 

yanında, onu paylaşması, yayması ve bilgi üzerine söz söylemesi de çok kolay bir hale gelmiştir.  

Web 2.0 tabanlı internet döneminde sosyal medyanın yükselişi ile birlikte, kurumsal iletişim 

de önemli ölçüde demokratikleşiyor. Güç ve değerin yaratımı; işletme ve kurumlardan, blog yazan, 

Tweet atan, Facebook’da paylaşımda bulunan bireylere geçiyor. Pasif bir alıcı konumunda olan 

tüketici, günümüzde çok daha aktif bir rol alıyor, ürün tasarımından tutundurma mesajlarına kadar 

değerin yaratım sürecinde işletmelere eşlik ediyor. (Tuncer, 2013) 
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Bu bağlamda iletişimin bugün geldiği durumda üretici tüketici algısının nasıl değiştiği ve 

tasarımcıya ne gibi imkanlar yarattığı incelenecektir. 

 

2. Uzun Kuyruk Teoremi 

 

Chris Anderson, Uzun Kuyruk kavramını, 2004 yılında, Amazon.com ve Netflix benzeri iş ve 

ekonomik modelleri tariflemek için, editörü olduğu Wired Dergi'sine yazmış olduğu makale ile 

okurlarına tanıştırmıştır.  

Anderson, bir satış mağazası ya da kanalının yeterince büyük olması durumunda, talebi ya da 

satışı az olan ürünlerin toplam satışının, çok satan bir ürününün satışından daha fazla olabileceği 

görüşünü ortaya atıyor. Amazon.com ya da Netflix gibi dev kanallar sayesinde, eskiden hiç satılmayan 

ürünlerin artık satılır olduğunu, eskiden satılamayan her ürünün bugün artık bir alıcı bulduğundan 

bahsediyor. 

Uzun Kuyruk çok çeşitli ürünlerin toplam satışının çok tutan bir ürünün satışından daha fazla 

olmasını ifade ediyor. Örneğin milyonlarca kişi Internet kitapçısı Amazon’dan milyonlarca faklı 

çeşitte kitap satın alıyor. Amazon’da az satan çeşitli kitapların toplam satışı, çok satan bir ürünün 

satışından daha fazla olabiliyor. Ticaretle uğraşanlara pek de yabancı olmayan bu durum Internet 

üzerindeki yüksek trafikli alışveriş ortamları göz önüne alındığında Uzun Kuyruk denilen istatistiki 

dağılımı oluşturuyor. (tr.wikipedia.org) 

 

 

 

Bir müzik marketin toplam satış gelirinin çok önemli bir bölümü az sayıdaki popüler 

albümden elde edilmektedir. Grafikten de takip edilebileceği üzere, eğrinin sol tarafı bu popüler 

albümlerin hâkimiyeti altındadır. Eğrinin sağına doğru gidildiğinde ise albüm satışları giderek 

azalmakta ve sıfıra yaklaşmaktadır. Ancak bu eğri, insanların daha az popüler olan albümleri 

almalarını engelleyecek ‘yapay engeller’ olmadığı takdirde hiçbir zaman sıfırlanmamakta; uzun bir 

kuyruk oluşturarak sonsuza doğru uzanmaktadır. Albüm satışları örneğindeki yapay engel, müzik 

marketlerdeki fiziksel raf alanlarıdır. Bu alanlar sınırlı ve pahalıdır; bir albümün raf maliyetini 

karşılayabilmesi için mutlaka belli bir sayının üzerinde satış yapması gerekmektedir. Bu yüzden müzik 

marketlerde yer alan albümler, yalnızca yeterince çok satanlarla (yani popüler olanlar ya da 

promosyonu daha çok yapılanlarla) sınırlı kalmaktadır.  

Anderson’a göre, internetle birlikte, daha önce yapay engellerle üzeri örtülen uzun kuyruk 

artık açığa çıkmaktadır. Çünkü dijital ağ ortamında fiziksel dünyanın sınırlı ve pahalı raf alanları 

bulunmamaktadır, dolayısıyla satışa hazır olan albümler de belli bir sayıyla sınırlı olmak zorunda 

değildir. Uzun kuyruk, giderek incelerek de olsa hiçbir zaman sıfırlanmadan sonsuza kadar 

uzanmaktadır. Yani kuyruğun sonlarında yer alan az popüler, hatta en marjinal albümler bile mutlaka 

bir miktar satmaktadır. Bu türden albümlerin satışları tek tek ele alındığında çok düşük olsa da, 

toplamda, kuyruğun başından daha büyük bir miktar oluşturabilmektedir. (Çevikel, 2011). 

 

Anderson’a göre niş piyasalar her zaman vardı. Fakat niş piyasalara ulaşmanın maliyeti, 

tüketicilerin niş piyasalarda satılan ürünlere erişimi ve niş piyasalardaki ürünlerin tüketiciye 
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ulaştırılmasının maliyetleri düşünce, bu piyasalar aniden ekonomik ve kültürel bir güç haline 

gelmektedir.  

 

 ‘’Popülerliğe dayalı ekonomi, herkesin isteklerini karşılayacak yeterli rafların olmadığı bir çağın 

ürünüdür. Bu kıtlık dünyasıdır. Bugün online dağıtım ve satışlar sayesinde bolluk dünyasına 

giriyoruz.’’ Anderson (2013), 

 

Bolluk dünyasını örneklemek için kullandığı Rhapsody incelendiğinde, yeni bir müzik parçası 

siteye eklendiği anda dünyanın herhangi bir yerinden bu parçaya anında ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Üç beş kişi dahi olsa müzik parçası dinleyicilerine anında ulaşabilmektedir. 

Kitapları ele alalım en büyük kitap mağazası raflarında ortalama 100.000 kitap bulunabilir, 

oysa amazonun satışlarının dörtte birinden fazlası ilk 100.000 kitabın dışında kalan kitapların satışı ile 

gerçekleşiyor. 

 

 ‘’Uzun kuyruk teorisi şu şekilde özetlenebilir; kültür ve ekonomi giderek popüler ürünlerden ( ve 

popüler piyasalardan) hızla ulaşmakta, tüketici talebi talep eğrisi üzerindeki tepe noktasından eğrinin 

kuyruğu üzerindeki noktalara doğru kaymakta niş piyasalara ve niş ürünlere doğru bir kayma 

yaşamaktadır.’’ Anderson (2013), 

 

Fiziksel raf sorununun olmadığı ve diğer dağıtım engellerinin ortadan kalktığı bir ortamda dar bir 

tüketici kitlesini hedefleyen mal ve hizmetler ekonomik olarak popüler mal ve hizmetler kadar cazip 

olabiliyor fakat yeterli değil. Bu yeni ürün arzını aynı düzeyde bir yeni talep desteklemelidir aksi 

takdirde uzun kuyruk kopar. Çünkü kuyruğun uzunluğu sadece çeşitliliğin boyutuyla ölçülemez. Bu 

çeşitliliğe ilgi gösterecek insanların sayısıyla da ölçülür. Talebin gerçek boyutu tüketicilerin 

kendilerine sunulan sonsuz seçim imkanına karşılık verdiklerinde ortaya çıkar. Uzun kuyruk 

milyonlarca niş ile başlar ama bu nişlerin onlara talepte bulunan insanlar ortaya çıkmadığında bir 

anlamı yoktur. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde, uzun kuyruk çağının altı maddelik temasını 

oluşturur. 

 

1. Fiilen bütün piyasalarda popüler ürünlerden çok daha fazla niş ürünler bulunur. 

2. Günümüzde niş ürünlere ulaşmanın maliyetleri çarpıcı biçimde düşmektedir. Artık olağanüstü 

düzeyde ürün çeşidi arz etmek mümkündür. 

3. Tüketicilerin özel ihtiyaçları ve ilgi alanlarına uygun niş ürünlere erişebilecekleri çözümler 

oluşturulması zorunludur. Ürün önerilerinden, ürünlerin sıralamalarına kadar bir dizi araç ve 

teknik tüketicilerin niş ürünlere erişebilmelerini sağlamanın etkili yöntemleridir. Bu tür 

filtreleme teknikleri talebi uzun kuyruğa doğru kaydırabilir. 

4. Yeterli ölçüde ürün çeşitliliği sağlandığında ve bu ürünleri doğru bir biçimde sınıflandıracak 

filtreler geliştirildiğinde talep eğrisi yatay bir biçim alır. 

5. Her ne kadar ürün bazında satışlar büyük miktarlara ulaşmasa da toplam satışlar dikkate 

alındığında niş ürünlerin popüler ürünlere ciddi bir rakip oldukları görülür.  

6.  Bütün bunlar gerçekleştiği zaman, dağıtım kısıtlamaları, yetersiz raf alanı, sınırlı bilgi gibi 

talep bozucu etkiler ortadan kalkacak talep eğrisi doğal biçimini alacaktır. Anderson (2013). 

 

Yukarıda bahsedilenlerden hiçbiri büyük bir ekonomik tetikleyici olmadan gerçekleşemez. 

Anderson’a göre bu tetikleyici; niş ürünlere erişim maliyetini azaltmak. Peki bu maliyeti azaltmak 

nasıl mümkün olmaktadır?  

İlk etken, üretim araçlarının demokratikleşmesidir. Buna örnek olarak her şeyi herkese 

sunabilen, tüketiciyi okurdan okur-yazara çeviren, etkileşimli medyayı etkin kullanmasına aracı olan 

kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar vb verilebilir. 

İkinci etken, dağıtımın demokratikleşmesidir. Bunun sonucunda tüketicilerin katlandıkları 

maliyetler düşer. Kişisel bilgisayarlar sayesinde herkes amatör bir üreticiye dönüşmüştür. İnternet 

sayesinde de çeşitli mecralarda ürettikleri şeylerin görünür olmalarını kılmış, herkes birer dağıtıcı 

olmuştur. Örneğin; Amazon.com sayesinde ender bulunan bir DVD’ye ulaşabiliyoruz. 

Üçüncü ve son etken ise tüketicilerin duyarlılığını belirleyerek piyasaya arz edilen ürünlere 

talep oluşturmaktır. Talep yaratmak için geleneksel pazarlama yöntemlerinin yerine internet üzerinden 
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fısıltı yöntemi kullanılmaktadır. Amaç, tüketicilere yeni ürünler tanıtarak talep eğrisini kuyruğa doğru 

genişletmektir. Yeni ürün tanıtımları, Google arama motorunun önerilerinden ( internette daha önce 

incelemiş olduğunuz ürünleri, başka şeyler araştırırken yine karşınıza çıkması gibi ), Itunes müzik 

önerilerine, müşteri yorumlarına, facebook paylaşımlarına kadar çeşitli biçimlerde yapılabilir. 

( www.mindset.com.tr) 

Anderson, her bir etkenin gelişmekte olan uzun kuyruk piyasaların da yeni bir dizi fırsatlar 

kümesini oluşturduğunu düşünmektedir. Üretim araçlarının demokratikleşmesi, üreticilerin sayısında 

olağanüstü bir artışa yol açmış; dijital ekonomilerin getirdiği verimlilik artışı, yeni piyasaların ortaya 

çıkmasını sağlamış ve son olarak milyonlarca tüketicinin farklı tercihlerini bu tercihlere en uyun 

şeylere sahip insanlarla buluşturabilme gücü, özünde bir tür çeşnicilik olan yeni reklam ve pazarlama 

yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. (Anderson,2013) 

Uzun kuyrukta dağıtım ve üretim maliyetleri düşüktür ve para vb. ikinci planda kalmaktadır. 

İnsanlar neden bir gelir beklentisi taşımadan bir şeyler üretmek istiyorlar? Bunun yerine, insanlar çok 

farklı güdülerle bir şeyler yaratmaktadırlar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde son basamaklarda yer 

alan itibar ve kendini gerçekleştirme kavramları Anderson tarafından bir tür ekonomi olarak 

adlandırılan bu alanın açıklanması için kullanılabilir.  

Bugün küreselleşmenin de etkisiyle, hem hit hem de niş pazarlarda büyük bir çeşitlilik 

mevcuttur. Bu çeşitliliğin bir nedeni, küreselleşmeyle bitlikte ortaya çıkan oldukça etkin dağıtım 

zinciridir. Bu gün herhangi bir ülkede küresel ürünlerin satışını yapan Wal-Mart vb. bir market bulmak 

mümkündür. Diğer bir nedeni demografi ile ilgilidir. İnsanlar seri üretimin içinde kişiselleştirilmiş 

ürünlere sahip olmak istiyorlar. Bu talebi karşılamak için firmalar yeni alanlar yaratarak pazarı 

canlandırıyor. Bir başka neden ise, uzun kuyruğun kendisidir. İnternet çağının en belirgin özelliği her 

şeyin mümkün olabilmesidir.  

Günümüzde internet mağazaları, on yıl öncesinde dahi hayal edilemeyecek bir çeşitliliği 

sunuyorlar. Elbette çok fazla senek olması her zaman iyi bir şey değildir, kafa karışıklığı yaratabilir 

fakat çözüm seçenekleri sınırlamak değil baskı unsuru olmaktan çıkarmak için seçenekleri 

sıralamaktır. Önemli olan tür içinde sıralamadır türler arasında değil. Uzun kuyruk üzerinde kaliteli 

olmaya yardımcı olan tüm öneriler ve araçlar arasından çıkarılacak tek bir deyim var: filtreleme. Bir 

uzun kuyruk için filtreler yaşamsal bir işlevi yerine getirir. Filtreler olmadan uzun kuyruk sadece bir 

kuru gürültü olma riskini taşır. Filtrelerin görevi bu gürültüyü elemektir. Başarılı bir uzun kuyruk 

işletmesi kurmanın sırrı üç tür zorunlulukla özetlenebilir.  

1. Çeşit bulundur. 

2. Fiyatları düşür. 

3. Bulmama yardımcı ol. 

Özetle Uzun Kuyruk Internet ekonomisinde çok sık görülen bir örüntüdür. Internet ekonomisinde 

kazançlı iş yapmanın en temel prensiplerinden biri olarak belirmektedir. Ancak sadece ticarete değil 

başka alanlarda da Uzun Kuyruk etkisini gösterebilir. 

 

3. Üreten Tüketici - Değişen Tasarım ve Özne 

 

Toffler, Üçüncü Dalga isimli kitabında insanlık tarihindeki Birinci Dalga’yı kendi ihtiyaçlarını 

kendisi üreten tarım toplumu, İkinci Dalga’yı sanayi toplumu olarak tanımlar. Üçüncü Dalga adını 

verdiği post-endüstriyel dönemi ise, Birinci ve İkinci Dalga’nın bir sentezi olarak görür. (Toffler, 

2008). 

Toffler’in “producer” (üretici) ve “consumer” (tüketici) sözcüklerinden türettiği “prosumer”, 

yani “üreten tüketici” Üçüncü Dalga’nın belirgin niteliklerinden biridir. Bu kitlesel üretimden 

kişiselleştirilmiş üretime geçiş olarak görülebilir.  

Self-servis restoranlar, banka ATM’leri, internet üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem, 

aslında üreticinin, vereceği hizmetlerin bir bölümünü tüketiciye ürettirmek adımının küçük örnekleri... 

Ayrıca bu kavramı, üretim ve tüketimin birbirine yakınlaşması şeklinde okumak da mümkündür. 

Alacağı bir otomobilin matbu bir liste üzerinden beli başlı konfigürasyonlarını alıcının oluşturması, 

kişisel ölçülere göre dikilen “konfeksiyon” ürünleri gibi bazı “ortak üretimler”den söz etmek 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

137 

 

mümkünse de henüz kitlesel üretimin temel paradigması radikal biçimde değişmediği için, bu gibi 

kişiselleştirmeler ağırlıklı olarak duygusal alanda gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Coca Cola’nın ürün etiketlerini kişiselleştirme kampanyasını da bu bağlamda değerlendirmek 

gerekir. Bu vakada tüketici fiilen herhangi bir üretim faaliyetine katılmasa bile, kişisel beklentileriyle 

üretimi şekillendirmiş olmaktadır. (selimtuncer.blogspot.com.tr). 

 

‘’Üreten tüketici, bir ürün ya da hizmeti hem üreten hem de tüketen kişi ya da gruptur. Geçmişte 

ailesini kendi ürettiği mahsul ile besleyen bir çiftçi, üreten tüketiciydi. İkinci Dalga endüstriyel 

ekonomi, çiftçileri, yetiştirdikleri fazla mahsulleri fabrika işçilerinin gıda ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla pazara götürmeye cesaretlendirdi. Endüstriyel bir toplumda üreticiler ve 

tüketiciler iki ayrı gruba bölünmüşlerdi. Yayılmakta olan Üçüncü Dalga bilgi çağında, 

yapılmasına yardım ettiğin bir şeyi kullandığın zaman üreten tüketici oluyorsun.’’ ( Engelbrecht 

J.A.,2011). 

 

İletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte insanlar birbirleriyle daha yoğun iletişim kurmaya 

başladılar. Endüstriyel toplum ve ekonomi modeli, Üçüncü Dalga’nın ortaya çıkmasıyla etkisini 

kaybetmeye başladı. Bilgisayar, “world-wide web” ve düşük fiyatlı mobil telefonlar bilgi işçilerini, 

hem “ne bildiğiyle” hem de “ne yaptığıyla” önem kazanan üreten tüketicilere dönüştürdü. Önce kişisel 

bilgisayarlarla ve şimdi akıllı telefonlarla, küçük bir grup bilgi işçisi, büyük endüstri devlerinden daha 

hızlı inovasyon yapabilen girişimciler haline gelebilirler. Küçük gruplar içerisinde bulunan üretken 

kişiler, ekonominin ve toplumun “kitleselleşme”den uzaklaşmasına liderlik ediyorlar. Üçüncü 

Dalga’da, zeki kişi sayısı az olabilir; ama yarattıkları etki oldukça büyüktür. Bu kişiler bir araya 

geldikleri zaman, İkinci Dalga’daki büyük organizasyonlardan daha güçlü ve becerikli olabilirler. 

 

‘’İnsanların bilgi ve iletişim araçlarını kullanma amaçları oldukça farklılık göstermektedir. 

Ekonomistler ve pazarlamacılar, artık insanları sadece işlerini baz alarak sınıflandırmakta 

güçlük çekiyorlar. Bugün her birimiz bir üreten tüketiciyiz. Bugün, ailenizin fotoğrafını çekip, 

diğerlerinin de görebilmesi için internete yüklediğiniz zaman, siz hem üreten hem de tüketen 

oluyorsunuz. Belli bir resmi seçtiğiniz ve yazıcıdan çıktısını aldığınız zaman veya bir web 

sitesinde bir fotoğraf albümü oluşturduğunuz zaman, üreten tüketici oluyorsunuz. 

Facebook’taki, Twitter’daki ve diğer sosyal medya platformlarındaki tüm kullanıcılar, hem 

üretip hem de tüketiyorlar.’’ ( Engelbrecht J.A.,2011). 

 

Üreten tüketici, bir ürün ya da hizmeti hem üreten hem de tüketen kişi ya da gruptur. Üçüncü 

Dalga bilgi çağında, yapılmasına yardım edilen bir şey kullanıldığı zaman üreten tüketici 

olunmaktadır. Üreten tüketici, kendisi, ailesi ve etrafındakiler için bir şey yaparak ve onun 

kullanılmasına yardımcı olarak değer yaratır. Bir ATM’den para çekildiğinde bankaya komisyon 

kazandırılmış ve kişi kendisine de nakit sağlamış olmaktadır. 

Yukarıda Toffler’in, Üçüncü Dalga kitabında insanlık tarihini üç dalga üzerinden incelediği 

bahsedilmiştir. Daha detaylandırılırsa, Birinci Dalga’da üreticiler kendi ürettiklerini tüketiyorlar. 

Köylü, kendi evini inşa ediyor, kendi yetiştirdiği buğdayı öğüterek ekmek yapıyor, kendi beslediği 

tavuktan yumurta alıyor ve kendi yetiştirdiği koyunun ızgarasını yapıyordu. İkinci Dalga, endüstri 

devrimini temsil ediyor. Bu süreçte, üretici ve tüketici birbirinden ayrıldı, toplu üretim ve toplu 

tüketim başladı. Üreticiler, fabrikalarda üretim yaparken tüccarlar, fabrikalar ve tüketici arasında 

köprü vazifesi üstlenerek aracılıktan para kazanıyordu. Zamanla tüccarlar arasındaki rekabet 

pazarlama iletişiminin doğuşunu da beraberinde getirdi. Bu süreç içerisinde üretim ve tüketimin 

birbirinden ayrılmasının yan etkileri baş gösterdi: Tüketici ürüne yabancılaşmaya ve çoğalan çeşitlerin 

arasında ürünler emtialaşmaya başladı. (Gennaration, 15(3)- 7). 

Bütün bunların sonucunda, Üçüncü Dalga’da tüketiciler daha çok üretime katılmaya başlayarak 

üretim ve tüketim arasında büyüyen bu mesafeyi kapatmak adına çeşitli durumlarda üretimin bir 

parçası olmaya başladılar. Toffler, bunlara örnek olarak aşçılık okuluna giderek yemek yapmaya 

başlayan profesyonelleri, marangozluk eğitimi alarak kendi masa sandalyesini yapmaya başlayan 

beyaz yakalı işçileri, maket yapanları, botanikle ilgilenenleri ve bunlara benzer durumları örnek 

veriyor. Yani, Toffler, Üçüncü Dalga’da oluşacak “üreten tüketicilerin” üretime fiziksel olarak 
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katılacaklarını ve yaşadıkları yabancılaşmayı, bazı üretimlerin faal birer katılımcısı olarak 

gidereceklerini düşünüyordu. Bugün geldiğimiz noktada tüketici, üretimin en önemli katılımcısı oldu; 

fakat fiziksel olarak değil, zihinsel olarak. (Gennaration, 15(3)- 7). 

O yıllardan bu yana, bugün etkilerini çok fazla hissettiğimiz elektronik iletişim (veya internet) 

devrimi gerçekleşti. Web 2.0 ve sosyal medya, iletişim anlayışımızı temelinden değiştiriyor ve bir 

nesil çoktandır bu devrimin getirdikleriyle büyüyor. 

Fakat, önümüzdeki en büyük etken, iletişimin bu şekilde demokratikleşmesinden sonra, 

geleneksel mecraların tek taraflı iletişim boyunduruğundan kurtulan tüketicinin, iletişimin pasif 

dinleyicisi olmaktan çıkması oldu. Böylelikle, artık pazarlama iletişiminde, markadan tüketiciye 

mesajın iletilmesi ve bunun satın alma olarak geri dönmesi ve kısıtlı mecralar üzerinden geri bildirim 

vermesi çerçevesi yıkılmış oldu. Yani, artık tüketici markaları dinlemiyor; tüketici, markalarla 

konuşuyor. 

İçinde bulunduğumuz dönemde pek çok marka yeni geliştirecekleri ürün ve hizmetleri 

tüketicileri ile beraber onların fikrî katılımı ile oluşturmaya çalışıyor. Prosumer kültürünün ortaya 

çıkardığı ‘crowdsourcing’ kavramı bu katılımı sağlıyor. Bu kavram çerçevesinde internet kullanıcıları, 

bir markanın çatısı altında olsun ya da olmasın, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bir ekip 

oluşturarak bir proje, bir ürün, bir fikir geliştirebiliyorlar. ‘Crowdsource’ edilerek oluşturulan proje ve 

ürünlere birkaç örnek verelim: Doritos bundan birkaç yıl önce yeni çıkaracağı cipsin ismini 

tüketicilerin bulmasını istemişti. Sonunda ‘Tam Yeri Tam Zamanı’ gibi bir isim çıkmıştı. Bunun 

dışında, şu sıralar TPAO yeni logosunu tüketiciler arasında açtığı bir yarışma sonucunda oluşturacak. 

Pepsi’nin artık geleneksel hale gelen Refresh Project yarışması iyi bir ‘crowdsourcing’ örneği. 

(Gennaration, 15(3)- 7). 

Üreten tüketici olgusu, tüketim ve kimlik ilişkisi içinde sorgulanmalıdır. Güven, temsiliyet, 

aidiyet peşindeki birey, parçalanmış benliğini ortak bir odaklanmayla gidermeye çalışır. Bu giderme 

çabasının önemli bir aracı bireyin istediği “tüketim koşullarını” oluşturmaya çalışmasıdır. Bu da bireyi 

üretici konumuna taşır. Üreten tüketici, özellikle kendi kimliğini temsil ettiğini düşündüğü yüksek 

katılımlı ürünlerin anlamlarının oluşumunda, ürün ya da hizmetlerin gelişiminde aktif müdahalecidir. 

Tüketici öngörüsünün günümüzde pazarlama iletişiminin temelini oluşturduğunu düşünürsek, bu 

müdahale markalar tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu, tüketici isteklerine duyarlı, hızlı ve 

kısa vadeli bir üretim biçimini ifade eder. Kişiselleştirilmiş üretimler, marka toplulukları, yüksek 

sadakat ürünleri de hep bu çabalarla ilişkilidir. Farklı mikro pazarlara ve nişlere yapılan vurgular da bu 

durumla alakalıdır. Tüketici kendini farklılaştırmak istiyorsa kişiselleştirmiş ürünler; etkileşimli, 

sürekli ve yakın ilişki esastır. Sonuçta pazar artık kolay tanımlanabilir, sabit ve homojen değildir.  

 

4. Tasarım Uzun kuyruk ilişkisi 

‘’ Dönüştürücü değişim, sektörlerin demokratikleştiği, şirket, devlet ve diğer kurumların elinden 

kurtulup sırdan vatandaşa geçtiği durumlarda yaşanır... Müzik sektöründen gazetelere sayısız 

küçük girişimcinin sahneye çıkıp tek parça halindeki sektörleri parçalamasından hemen önce 

görülür. Bariyerleri alçaltırsanız kalabalık içeri dolar… Basılı ve görsel-işitsel yayıncılık ve 

iletişim, internet sayesinde demokratikleşti. Bunun sonucunda dijital olan her şeyde katılım ve 

katılımcı sayısı inanılmaz bir şekilde arttı. İşte size bitlerin Uzun Kuyruğu ’’. (Anderson,2012)  

 

Uzun kuyrukta anlattığı gibi kültür alanındaki kitle piyasası, mikro pazarlara (niş pazarlara) 

dönüştü. Hepimiz farklıyız. Farklı istek ve ihtiyaçlarımız var ve internet, fiziksel piyasaların 

yapamayacağı bir şey yaparak bütün bu ihtiyaçlarımıza kucak açıyor. 

 

‘’Her şey tabii ki dijital değildi. İnternet, fiziki ürün piyasasının kuyruğunu da uzattı, fakat bunu 

üretim kanalıyla değil, dağıtım olgusunda gerçekleştirdiği devrimle yaptı.’’ (Anderson,2012)  

 

E-ticaret sayesinde Amazon vb. firmalar için fiziki bir dünyada asla başaramayacağı kadar çok 

ürünü satışa sunmak mümkün hale gelmişti. Dağıtma konusundaki devrimle birlikte üreticiler, klasik 

dağıtım testini de geçemeyecek ürünler için de pazar bulabilir hale geldiler. Böylece daha fazla niş 

ürün yapılır oldu.  



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

139 

 

Web örneğinde öteden beri yaratıcılığın ve dijital formlarda ifade etmenin öne çıktığını 

görüyoruz. Sözcükler, fotoğraflar, videolar vb. parayla satılan ticari mallarla rekabet etmiyor ama 

zaman için bir rekabet söz konusu. Bir blog bir kitap gibi olmayabilir ama nihayetinde eğlendirme ve 

bilgilendirmenin bir başka biçimidir. Geçen on yıldaki en büyük değişim, insanların profesyonel içerik 

yerine amatör içeriği tüketmek için ayırdıkları sürede görüldü. Facebook, Pinterest gibi sitelerin geniş 

kitlelerce kullanılmaya başlanması, 20. yüzyılın ticari nitelikli içerik şirketlerinden 21. yüzyılın amatör 

içerik şirketlerine doğru bir değişimi gösteriyor. (Anderson,2012)  

Şimdi aynı şeyler fiziki ürünlerde de görülüyor. 3D yazıcılar ve diğer masaüstü prototip çıkarma 

araçlar, dijital fotoğraf makinesi ve kameralarla müzik düzenleme araçlarının üstlendiğine benzer bir 

rol üstleniyor. Artık herkes bunlar sayesinde tamamen kendilerine özel ürünleri üretebiliyor. 

Bu esnada dünyadaki fabrikalarda bir açılım süreci yaşıyorlar ve dijital tasarımı ve kredi kartı 

olan herkese web tabanlı üretim hizmeti sunmaya başlıyorlar. Yeni bir yaratıcı sınıfın üretime 

geçmesine olanak tanıyorlar ve hazırladıkları prototipleri bir ürüne dönüştürmelerini sağlıyorlar. Bunu 

gerçekleştirmek için kendi fabrikalarını ve hatta şirketlerini bile kurma mecburiyetinde değiller. 

1949'da kurulmuş olan Danimarkalı LEGO firması plastik tuğlalarla farklı şekiller inşa etmeye 

dayalı bir oyuncak üreticisi. Uzun yıllar tek tabanca olarak iş yapmış ama zaman içerisinde rekabet 

onları da zorlamaya başlamış. Bunun üzerine daha 'inovatif' rekabet yolları araştırmaya başlamışlar. 

2005 yılında şirket, kullanıcılar tarafından geliştirilen içerik kavramını denemeye karar vermiş. Bu 

amaçla LEGO Factory (LEGO Fabrikası) isimli web sitesini oluşturmuş. Bu sitede yer alan LEGO 

Digital Designer isimli tasarım yazılımını kullanmak suretiyle müşteriler kendi LEGO tasarımlarını 

kendileri yapıyor ve bu tasarımlarını online olarak sipariş edebiliyorlar. Bu yazılımı kullanarak 

müşteriler istedikleri bina şeklini, istedikleri araçları, istedikleri biçimde ve istedikleri renkte oluşturup 

sadece kendilerine özgü LEGO'lar yaratıp satın alabiliyorlar. Aynı zamanda müşteriler bu 

tasarladıkları LEGO kitlerinin içine konacağı kutuyu da tasarlayabiliyorlar. Dahası, LEGO firması bu 

özel tasarlanmış Legoları genel müşteri kitlesine de sunuyor. Firmanın uyguladığı, uzun kuyruk 

stratejisine örnek olarak verilebilir. (www.turkiyegazetesi.com.tr) 

Dijital fabrikasyon geleneksel üretim ekonomisini tersine çevirir. Seri üretimde maliyetler 

ağırlıklı olarak kalıp hazırlama sürecinde ve başta ortaya çıkar. Ürün ne kadar karmaşıksa ve ne kadar 

çok değişiklik yaparsanız maliyette o denli artar. Ama dijital fabrikasyonda tam tersidir. Klasik 

üretimde pahalı olan şeyler burada bedavadır. 

 

1.Çeşitlilik bedavadır. Her bir ürünü farklı yapmakla hepsini aynı yapmak arasında hiçbir 

maliyet farkı yoktur.  

2. Karmaşıklık bedavadır. Çok sayıda minik parçadan oluşan detaylı bir ürünün 3D baskısı bir 

blok plastik malzemenin maliyeti kadardır. Bilgisayar için ne kadar çok hesaplama yapıldığının 

bir önemi yoktur. 

3. Esneklik bedavadır. Bir ürünü üretim başladıktan sonra değiştirmek yazılımda birkaç 

değişiklik yapmak kadar basittir. Makineler aynı şekilde çalışmaya devam eder.   

(Anderson,2012)  

 

Tüketiciyken girişimciye dönüşmüş kişilerin yarattığı malların kalitesinde, kitlesel üretimin 

verimliliğinden ziyade bir zanaatkarlık dokunuşunun izleri görülüyor. Tasarımcı bu yönde ‘’dijital 

zanaatkar’’ gibi hareket etmeye başlıyor ve aradaki çizgi yavaş yavaş kayboluyor. Bugün DIY kültürü, 

web kültürüyle karşılaştığı için ikisinin kesişim noktasında dijital tasarım ( fiziki ürünlerin öncelikle 

ekran üzerinde yaratılması ) kavramı bulunuyor. Fiziki ürünler artık iyiden iyiye dijital birer 

enformasyon olarak tasarlanıyor. 

Dijital bir ortamda paylaşımda bulunmak çok kolaydır. Paylaşmak kitlelerin oluşmasını sağlar. 

Bir ürünün farklı varyasyonlarını keşfetmek, bu süreçte o ürünü geliştirmek ve tek başına bir kişinin 

veya şirketin yapabileceğinden daha hızlı bir biçimde yayılmasını sağlamak kitlelerin en iyi yaptığı 

şeydir. 

Kickstarter, ABD merkezli bir kâr amacı gütmeyen bir bağış şirketidir. Genellikle bağımsız 

yapımcıların kullandığı bu hizmetten çizgi roman, dans, tasarım, moda, film & video, yemek, oyunlar, 

müzik, fotoğrafçılık, yayıncılık, teknoloji ve tiyatro olmak üzere toplamda 13 farklı dalda sanatçılar ve 

mucitler yararlanmaktadır. Şirketin işleyişinde, yapım için gereken miktar belirtilir ve site üzerinde 

yayınlanır. Gerekli ücret belirtilen sürede toplanırsa Kickstarter toplamın %5'lik bölümünü alır. 
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(tr.wikipedia.org) Bu yine kitlelerin bir ürün geliştirmek için katkıda bulundukları platformlardan 

biridir. Herkes kolaylıkla risk alabilir. Kaybedecekleri çok az şey olması daha fazla risk almalarına 

neden olur. Kickstarter’da insanlar tasarımlarını enformasyona dönüştürmüş bir şekilde sergiliyorlar 

milyonlarca insan beğendikleri arasında yatırım yapmak istediklerine yatırım yapıp o ürünün 

üretilebilirliğine katkıda bulunabiliyor. Bu şekildeki çeşitli etkileşimli web sayfalarıyla ürünlerin 

yaşama şansı da olabiliyor. eBay vb. gibi iyi bir web sitesi, uygun bir fiyat politikası ve kargo 

şirketiyle piyasada bulamayacağınız niş ürünlerin de görünürlüğünü artırıyor.  

Tüketiciler meydana getirilişinde kendi payları da olduğunu düşündükleri ürünlere daha fazla 

değer vermeye meyillidir. Araştırmacılar buna İKEA etkisi olarak adlandırmışlardır. Müşteri kendi 

monte ettiği ürünün üzerinde emek harcadığı için ürün üzerinde mülkiyet hakkı elde eder. Hazır bir 

üründen daha fazla mülkiyet hisseden kişi satın alma eğiliminde olur.  

 

Prahalad ve Ramaswamy’e göre firmalar son yüzyıldır firma merkezli değer yaratma 

süreçlerine odaklanmalarına rağmen bugün tüketici merkezli değer yaratma süreçlerine 

yönelmiş durumdadırlar (Prahalad ve Ramaswamy, 2004). Yazarlara göre endüstriyel sistemde 

tüketicilerin rolü değişmiş, izole yerine ilişki içinde, önemsemeyen yerine bilgili, pasif yerine 

aktif müşteri tipi oluşmuştur. Bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar ve bilginin küresel ölçekte 

yayılması, ağ yapıları ve iletişim ağlarına aktif katılım firmaların tasarım süreçlerinden satış 

kanallarını kontrol etmelerine kadar tüketicilerinden bağımsız otonom davranmalarının önüne 

geçmiştir.(Güneş,2011) 

 

Tüketicilerin rolünün değiştiği toplumda tasarımcıların da rolü değişiyor. Uzun kuyruk 

tasarımcının üretici ile olan bağını zayıflatıyor ve küçük tasarımcıların da piyasada yer bulmasını 

sağlıyor. Tasarımcı ile tüketicinin arasındaki bağlar artıyor ve uzun kuyruk ürüne yeni buluşma 

mecralarını sunuyor. Hiç isim yapmamış ama çok değerli fikirleri olan tasarımcıların piyasadan eriyip 

gitmelerini engelleyerek, üretim ve tüketim kanallarının demokratikleşmesiyle tasarımcı hem yeni niş 

pazarlar yaratabiliyor hem de bu pazarların çeşitliliğini artırarak uzun kuyruğun kopmamasını 

sağlıyor.  

 

5. Sonuç  

 

Web 2.0 döneminde uzun kuyruğun görünür oluşuyla birlikte, Anderson’a göre kuyrukta yer 

alan ürünlerin, içeriğin ya da insanların giderek daha fazla önemli olduğu bir kültüre ve ekonomiye 

doğru gidilmektedir. Yazara göre, uzun kuyruğun üzerinin örtüldüğü dönemde insanlar, beğeni ve 

seçimlerini ‘en düşük ortak payda’da buluşturmak zorunda kalmışlardır. Artık tek bir gerçeklik söz 

konusu değildir. Eskiden mağazaya giden müşteri, satış danışmanının sunduğu bilgiler ve ürün 

etiketinde yazan bilgilerden başka bilgiye sahip olamıyordu. Bu bilgiler onun için tek gerçekti. 

Günümüzde ise pek çok başka gerçeğe internet ulaşması mümkündür. Firmalar bu değişime ayak 

uydurmak zorundadırlar.  

İnsanlar artık internet sayesinde, kuyruğun sonlarına doğru kolayca uzanabilmekte ve ilgilerini 

çekebilecek yeni, farklı ürün veya içerik türleriyle karşılaşabilmektedirler. Bu anlamda uzun kuyruk 

piyasasının, çeşitliliğin önünü açacağını; marjinal/niş ürünlerin internette kendine daha fazla yer 

bulabileceğini düşünmek mümkündür. 

Bugün pek çok başarılı web 2.0 sitesi, uzun kuyruğu, iş modellerinin çok önemli bir parçası 

olarak etkin bir biçimde kullanmaktadır. Örneğin Amazon, kuyruğun sadece başındaki değil 

sonundaki az satan/niş ürünleri de e-ticaretin konusu haline getirmektedir. Bir başka e-ticaret sitesi 

olan eBay, dileyen tüm kullanıcıların mallarını satabilmelerine olanak sağlayan bir açık arttırma 

sistemi içerisinde bazen bireyler arasında sadece birkaç doların işlem görmesine bile izin vermektedir. 

Wikipedia, basılı bir ansiklopediyle milyonlarca içerik bulundurmaktadır. Google ise, gazete 

sayfalarına ya da televizyonlara reklam vermeleri olanaklı olmayan küçük girişimcilere de hizmet 

vererek reklam verenlerin uzun kuyruğuyla iş yapmaktadır. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Ticaret dışında kültürel üretim alanını da Uzun Kuyruk teorisiyle düşündüğümüzde yeni 

hareketler görülebilir. Örneğin günümüzde yüzlerce ürün tasarlayan isim yapmış tasarımcılar uzun 

kuyruğun başında durabilir. Piyasayı domine eden ürünler tasarlayarak grafiğin solunda yer alırlar. 
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Fakat kuyruğa doğru baktığımızda milyonlarca farklı girişimci tasarımcıyı düşük fikirlerini insanlarla 

buluşturduğunu görebiliriz.  

Teknoloji ve iletişimin gelişmesiyle sürece katkıda bulunmanın yanı sıra tasarım araçlarını 

(Cad programları, 3D printer, lazer kesici vb. ) aktif bir şekilde kullanılmasıyla birlikte artık herkes 

birer tasarımcı olmuştur.  

6. Kaynakça   

 

Anderson, C. (2012). Geleceği Üretenler, Optimist, İstanbul. 

Anderson, C. (2013), Uzun Kuyruk- Neden Ticaretin Geleceği Daha Fazla Üründe Daha Az Satmak 

Olacaktır?, Akılçelen Kitaplar, Ankara. 

Bugün Her Birimiz Üreten Tüketiciyiz,(2011). Engelbrecht J.A. İle Söyleşi-Gennaration, 15(3)-4, 

İstanbul. 

Çevikel, T. (2011). Uzun Kuyruk Kuramı ve Çevrimiçi Enformasyon Akışı, Akademik Bilişim’11 - 

XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri , İnönü Üniversitesi, Malatya. 

Güneş, S.(2011). Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli, Sanat ve Tasarım Dergisi, 

Ankara, 7. 

Prosumer Gelişen Üreten Tüketici Kültürü, (2011). Gennaration, 15(3)- 7, İstanbul. 

Toffler, A. (2008).Üçüncü Dalga, Koridor, İstanbul. 

Tuncer, S. (2013). Sosyal Medya, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2877, Ünite 1, Eskişehir. 

 

İnternet 

 

http://selimtuncer.blogspot.com.tr/2014/02/coca-colann-kisisellestirilmis.html  (05/01/2016) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzun_Kuyruk_(kitap)   (05/01/2016) 

http://www.mindset.com.tr/e-ticarette-long-tail-kavrami-93.html  (07/01/2016) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kickstarter  (18/01/2016) 

http://www.gennaration.com.tr/sayi15/files/assets/downloads/publication.pdf   (17/01/2016) 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-arman-kirim/459248.aspx   (19/01/2016) 

 

  

http://www.mindset.com.tr/e-ticarette-long-tail-kavrami-93.html


IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

142 

 

The Effect of Using Computer Aided Programs on Students in Geotechnical 

Course 

 
           

Burak GÖRGÜN* 
Res. Asst. Bilecik Seyh Edebali University, 

 Turkey 

 

Nazile URAL 

Assoc. Prof. Bilecik Seyh Edebali University,  

Turkey 

 

                

 

Abstract 

 

 

The purpose of this study is to examine the effect of students’ success and the perception of the 

problem and solution with a computer program (Geo5) that are developed for geotechnical modelling. 

Pre-test conducted with 26 undergraduate students in 4th grade whose class implemented traditional 

approach in order to determine students’ competencies of understanding on geotechnical problems. 

After implementation of computers assisted geotechnical education, post-test was conducted with the 

same group. Data collected from pre-test and post-test will be analyzed and the effect of classical 

teaching method and computer assisted instruction on the perception of students was compared. 

  

Keywords: Geotechnical, Computer Assisted Instruction, Geo5, Geotechnical modelling 

       

                                   

 

Geoteknik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Programların Kullanımının 

Öğrenci Üzerindeki Etkisi 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı, geoteknik modellemeler üzerine geliştirilen bilgisayar programı (Geo5) 

aracılığıyla yapılan uygulamaların, öğrencilerin başarısına ve problem ile çözümünün algısına 

etkisinin incelenmesidir. Geoteknik öğretimini klasik yöntemle öğrenen üniversite 4. sınıftaki 26 

öğrencinin kontrolsüz ön test-son test yaklaşımındaki ön testlerle geoteknik problemleri anlama 

yeterlilikleri incelenecektir. Sonrasında, bilgisayar destekli geoteknik öğretimi sonucunda aynı gruba 

son test uygulanmıştır. Ön test ve son testten elde edilen veriler incelenecek ve klasik öğretim yöntemi 

ile bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin algısına etkisi karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Geoteknik, Bilgisayar destekli öğretim, Geo5, Geoteknik modelleme 
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GİRİŞ 

 

Günümüz öğrencileri, bilgiyi kısa sürede almaya alışmış ve uzun derslerden ve kalın kitaplardan 

bilgiyi elde etme sabrına sahip değildirler. Bu sebeple geleneksel yöntemler kullanarak bu öğrencilerin 

Mühendislik Eğitimi’ni alabileceğini düşünmek, öğretim elemanlarının yapacağı en büyük hata 

olmaktadır (Felder ve diğerleri, 2011:101). Öğretimdeki araştırmaların odak noktasını, kısa zamanda, 

daha az uğraşla, kalıcı ve üst düzeyde öğrenme ürünü sağlayacak ortamların düzenlenmesi 

oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak, öğretimin verimliliği, öğrenenleri edilgen olmaktan çıkarabildiği, 

harekete geçirebildiği ve etkileşim sürecine katılımı sağlayabildiği ölçüde artmaktadır. Bundan dolayı, 

çoğu ülkeler mevcut eğitim sistemlerini bu yönden sorgulamaktadır. Bu eleştirilerin başlangıç 

noktasını ise düşünen ve sorun çözen bireyleri yetiştirme çabaları oluşturmaktadır (Tezbaşaran, 

1997:55). Bireyin bilgi ve çevresiyle etkileşimi sonucu yeni bilgi, beceri ve tutum geliştirmesi olarak 

tanımlanan öğrenmenin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için önemli unsurlar öğretim 

ortamının oluşturulması ve uygulanan öğretim yöntemi olarak değerlendirilebilir. Her öğretim alanının 

kendi özelliklerine bağlı olarak sahip olduğu değişik öğrenme-öğretme süreçleri ilgili disiplinlerin 

öğretiminde farklı teknolojilerin kullanımını gerektirebilmektedir. Bunun sonucu olarak eğitim 

teknolojisinin bir alt kavramı olarak tanımlanan öğretim teknolojisi kavramı da ilgili disiplinlere göre 

fen öğretimi teknolojisi, dil öğretimi teknolojisi olarak adlandırılmakta ve farklı teknolojilerin 

kullanımını gerektirmektedir (Demirel ve Seferoğlu. 2002:12). Geleneksel yaklaşımların, günümüzde 

beklenen niteliklere sahip bireyleri yetiştirmede etkisiz kaldığı düşünülürse, çözüme yönelik en etkili 

yollardan biri öğretim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan daha özelde de bilgisayarlardan 

yaralanmaktır (Altun ve diğ., 1999:228), (Yiğit ve Akdeniz, 2000:714). Özellikle, öğrenci ile 

öğretmen sayılarının oransız olarak değişmesi, bilgi miktarına bağlı olarak içeriğin karmaşıklaşması, 

bireysel farklılıkları öne çıkaran uygulamaların önem kazanması gibi sebepler, bireyleri 

bilgisayarlardan öğretim amaçlı olarak yararlanmaya yönlendirmektedir (Alkan, 1998:100; Uşun, 

2000:223). Bu tanımlardan ilkinde öğretim teknolojisi; öğretim ortamında televizyon, bilgisayar, teyp, 

kitap gibi donanım ve iletişim araçlarının uygulanması olarak ifade edilmektedir. Diğer tanımda ise 

öğretim teknolojisi; davranış bilimlerindeki araştırma bulgularının öğretim problemlerine uygulama 

süreci olarak ifade edilmektedir. Buna göre öğretim teknolojisi; araç kullanılsın veya kullanılmasın, 

bireylerin davranışlarında ve öğrenme çıktısında meydana gelecek değişikliği sağlamak için öğrenme 

ortamında yapılan düzenlemeler olarak tanımlanabilmektedir (Şahin ve Yıldırım, 2002:185). Eğitimin 

etkinliği ve verimliliğinin arttırılması için günümüz teknolojilerinin eğitime uygulanması zorunluluk 

olarak karşımıza çıkmaktadır.(Karabektaş, 2004:7) Günümüz öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin 

derslerde tartışılan bilgileri kalıcı olarak öğrenmeleri için derse karşı ilgilerini sürekli canlı tutmayı 

önermektedir. Bilgisayar destekli öğretim bu amaca ulaşmada yaygınlaşan önemli bir eğitim aracı 

olarak görülmektedir.(Yiğit ve Akdeniz, 2003:102) Bilginin hafızada kalması ve hatırlanması, daha 

önce öğrenilmiş bir bilginin daha sonraki bir zamanda hatırlanması olarak tanımlanmıştır (Semb ve 

Ellis, 1994:278). Eğitimin en önemli noktası, alınan bilginin hafızada kalmasının sağlatılmasıdır. 

İnşaat Mühendisliği Eğitimi’nin temeli, öğretilen her derste verilen bilgilerin hafızada kaldığı ve 

hatırlandığı varsayımına dayanmaktadır. Bu sebeple, ikinci sınıfta öğretilen dersler birinci sınıfta 

öğretilen bilgilere, diğer sınıflardakiler de bir önce öğretilen başka derslerin bilgilerine dayanmaktadır. 

Hatta bazı İnşaat Mühendisliği dersleri, bazı başka derslere ön koşullu olarak bağlanmakta, bir önceki 

dersler alınıp geçilmeden bir üst ders öğrencilere verilmemektedir. Bu ön koşullu dersleri alacak 

öğrenciler için, önkoşul derslerdeki bilgilerin öğrenciler tarafından hatırlandığı varsayımı 
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yapılmaktadır. Bu varsayım her öğrenci için doğru olmayıp, birçok öğrencinin bilgilerinin hafızasında 

kalmasını sağlamak ancak daha etkili öğretme yöntemlerinin uygulanması ile başarılabilir. Pasif ve 

aktif olmak üzere iki tip öğrenme biçimi vardır. Pasif öğrenmede, öğrenciler öğrenme işleminde aktif 

olarak rol oynamazlar. Öğrenciler daha çok arkalarına yaslanmıştır ve öğretmen, öğrencilerin verilen 

bilgiyi almasını ummaktadır. Ders dinlemek, kitap okumak ve video seyretmek gibi öğrenme 

teknikleri pasif öğrenme yöntemlerine örnek olarak sayılabilmektedir (Mertol ve Yılmaz, 2011:67) 

.Aktif öğrenme ise, dersi öğrenmeyle alakalı olarak, öğrencilerin derste dinleme, not alma veya 

seyretme dışında yaptığı her türlü faaliyettir (Felder ve Brent, 2009:111). Bu çalışmada Geoteknik 

öğretimini klasik yöntemle öğrenen üniversite 4. sınıftaki 26 öğrencinin kontrolsüz ön test-son test 

yaklaşımındaki ön testlerle geoteknik problemleri anlama yeterlilikleri incelenmiştir. Sonrasında, 

bilgisayar destekli geoteknik öğretimi sonucunda aynı gruba son test uygulanmıştır. Ön test ve son 

testten elde edilen veriler incelenecek ve klasik öğretim yöntemi ile bilgisayar destekli öğretimin, 

öğrencilerin algısına etkisi karşılaştırılmıştır. 

 

YÖNTEM 

 

İnşaat Mühendisliği Eğitimi için gerekli aktif öğrenme ve öğretme teknikleri çok çeşitli 

olabilmektedir. Moran (1997:278) tarafından yapılan çalışmada, 21 adet aktif öğrenme tekniği 

tanımlanmıştır. Bunlardan ikisi de bilgisayar araçlı öğretim ve grup çalışmasıdır. Grup çalışmasında, 

öğrencinin öğrenme yetisini arttırmak ve öğrencinin sosyalleşmesine imkan vererek, diğer öğrencilerle 

işbirliği içinde çalışması hedeflenmektedir (Bonwell ve Eison, 1991:26). Bu çalışma kapsamında 

geoteknik öğretimini klasik yöntemle öğrenen 26 öğrenciye klasik yöntemde öğrenmiş oldukları 

geoteknik modellemeleri, bilgisayar programı (Geo5) aracılığıyla ikişerli gruplar oluşturularak 

çözmeleri sağlanmış ve öğrencilerin başarısına bilgisayar destekli eğitimin etkisi incelenmiştir. Ön test 

kapsamında sorulan sorular proje bitiminde öğrencilere son test olarak tekrar sorularak bilgisayar 

programı destekli öğretime bakış açıları araştırılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerinin 

belirlenmesi ve bu özelliklerin bilgisayar destekli öğretime bakış açısının incelenmesi için 3 soruluk 

anket tipi test uygulanmıştır (Tablo 1). Bilgisayar destekli öğretimin başarısının tespit edilebilmesi 

amacıyla öğrencilere, klasik yöntemle öğretim verilen Zemin Mekaniği I ve Zemin Mekaniği II 

derslerindeki başarılarının belirlenmesi amacıyla anket tipi test uygulanmıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 1: Demografik özelliklerin belirlenmesi 

Yaşınız 18-22 (  ) 23-27 (  ) 28-32 (  ) 

Cinsiyetiniz Kadın (  ) Erkek (  ) Diğer (  ) 

Medeni Durumunuz Evli (  ) Bekâr (  ) Diğer (  ) 

 

Tablo 2: Klasik eğitimdeki başarının belirlenmesi 

Zemin Mekaniği I dersini başarı ile geçtim Evet (  ) Hayır (  ) 

Zemin Mekaniği II dersini başarı ile geçtim Evet (  ) Hayır (  ) 

 

Çalışma kapsamında her gruba inşaat mühendisliğinin geoteknik alanında yapılan çalışmalarla ilgili 

birer proje verilmiştir. Öğrenciler, bu projeleri öncelikle Zemin Mekaniği I ve Zemin Mekaniği II 

dersinde öğretilen ampirik formüllerle çözerek, rapor halinde sunmuşlardır. Bu aşamada 7 soruluk ön 

test yapılarak öğrencilerin projeye bakış açıları incelenmiştir. Daha sonra bilgisayar programı 

aracılığıyla oluşturulan modeller sayesinde projeleri çözerek, rapor halinde sunmuşlardır. En sonunda 

son test olarak aynı sorular sorulmuş ve öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime bakış açıları 

incelenmiştir. 
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 BULGULAR 

 

Anketin ilk kısmından elde edilen sonuçlara göre ankete katılan öğrenci sayısı 26’dır. Öğrencilerin 

%34.6’sı 18-22 yaş gurubunda, %50’si 23-27 yaş gurubunda ve %15.4’ü ise 28-32 taş gurubundadır. 

Yapılan anket sonucunda öğrenci gurubunun %92.3’ünü erkek öğrenciler, %7.7’sini ise kadın 

öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin tamamı bekârdır. Verilen cevaplar neticesinde demografik 

özelliklerin bilgisayar destekli öğretime bakış açısını etkileyen belirli bir fark gözlenmemiştir. Anketin 

ikinci kısmından elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin %65’i klasik öğretim ile anlatılan Zemin 

Mekaniği I dersinden, %47.3’ü ise Zemin Mekaniği II dersinden başarılı olmuşlardır. Buradan elde 

edilen veriler göstermektedir ki klasik eğitimle verilen derslerden başarısız olan öğrenciler çok daha 

fazla bilgisayar destekli öğretimin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Anketin son kısmında ise 

öğrencilerin klasik öğretme ve öğrenme yöntemi ile ilgili görüşlerine ait oranlar Tablo 3’te 

verilmektedir. 1 numaralı indeks ile gösterilen oranlar, bilgisayar destekli öğretimden önce öğrencilerin 

projeyi ampirik formüllerle çözmesinden sonraki cevapları göstermektedir. 2 numaralı indeks ile 

gösterilen oranlar ise bilgisayar destekli öğretimden sonra verilen cevaplardır. Anket sonucunda 

bilgisayar destekli öğretim sonucunda öğrenciler hem kendisini rapor yazma konusunda 

geliştirmişlerdir hem de gurup çalışmasına bakış açıları önemli ölçüde olumlu yönde artış göstermiştir. 

Ayrıca elde edilen verilere göre bilgisayar destekli öğretim sonucunda öğrenciler verilen projeyi 

anlamada ve çözmede daha başarılı olmuşlardır. Öğrencilerin %84.8’i klasik ders ortamında 

sıkılmadan dikkat konu üzerinde uzunca bir süre koruyamadıklarını söylemişlerdir. %97.2 gibi büyük 

bir çoğunluk ise Geoteknik problemlerinde bilgisayar destekli öğretime mutlaka gereksinim olduğunu 

ifade etmiştir. Bu öğretim şekli son testte tüm öğrenciler tarafından onaylanmıştır. Ön test kapsamında 

öğrencilerin %38’i klasik ders sisteminin öğretim için yeterli olduğunu söylemişlerdir fakat yapılan 

son test kapsamında bu oran %7.6’ya düşmüştür. %62.0 oranındaki öğrenciler ise ampirik formüllerle  

yapılan proje kapsamında grup çalışmasının yararlı olduğunu söylerken son test kapsamında bu oran 

%97.2’ye çıkmıştır. 

 

Tablo 3: Öğrencileri bilgisayar destekli öğretime bakış açısı 

Anket Soruları Katılıyorum (  ) Katılmıyorum (  ) Kısmen Katılıyorum (  ) 

Karmaşık yapıların öğretiminde 

yapıyı görmek son derece etkilidir. 

%93.41 

%97.22 

%3.81 

%0.02 

%3.81 

%3.82 

Teorikte öğrendiğim bilgileri 

pratikte uygulayabildim 

%571 

%93.42 

%24.01 

%3.82 

%19.01 

%3.82 

Grup çalışması projeyi daha iyi 

anlamamda faydalı oldu 

%621 

%97.22 

%381 

%3.82 

%0.01 

%0.02 

Bilgisayar destekli eğitimin klasik 

sistemden farkı yoktur 

%73.41 

%84.82 

%22.81 

%11.42 

%3.81 

%3.82 

Klasik ders ortamında sıkılmadan 

dikkatimi konu üzerinde uzunca bir 

süre koruyorum 

%3.81 

%3.82 

%84.81 

%84.82 

%11.41 

%11.42 

Geoteknik problemlerinde 

bilgisayar destekli 

öğretime mutlaka gereksinim vardır 

%97,21 

%1002 

%01 

%02 

%3.81 

%02 

Klasik ders sistemi öğretim için 

yeterlidir 

%381 

%7.62 

%62.01 

%93.42 

%0.01 

%0.02 
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SONUÇ 

 

Klasik anlatım yöntemi ile inşaat mühendisliğinde karşılaşılan geoteknik problemlerin 

sistemlerinin anlaşılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Geoteknik problemlerin anlatımında 

sadece ampirik formüllerle yapılan öğretim yeterli olmamaktadır. Problemlerin sisteminin ve 

çözümünün anlatımında öğrencinin konuyu anlayabilmesi, kafasında canlandırabilmesi, sıkılmadan 

uzunca bir süre dikkatini toplayabilmesi için söz konusu problemlerin gösterildiği modellere, resimlere 

ve diğer somut açıklayıcı ders materyallerine ihtiyaç olduğu anket sonucunda görülmüştür. Ayrıca, 

dersin sonunda bilgisayar destekli öğretim sayesinde, öğrencilerin henüz lisans aşamasındayken 

geoteknik bir problemi baştan sona çözüp projelendirmesiyle özgüvenlerinin arttığı görülmüştür.  
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Abstract 

 

Natural environment is contaminated by the toxic wastes generated from the production processes. 

Especially heavy metals which have been discharged into the environment as industrial waste are a 

major concern because of their extreme toxicity and tendency for bioaccumulation in the food chain 

even in low concentrations. For this reason, wastewaters containing heavy metals should be treated 

below the permissible values according to various water standards. Several methods have been 

proposed for treatment of wastewater contaminated with heavy metals. In recent years, many 

researchers studied the adsorption ability of natural organic or inorganic materials and which are 

particularly abundant and inexpensive for the removal of heavy metals from various effluents. The 

investigation of cheap sorbents in adsorption applications leads to the search for the ability of clay 

minerals. One of the clay species, vermiculite is aqueous magnesium, aluminum, iron silicate mineral 

and is frequently used in industrial applications. The objective of this study is to investigate the 

sorption behaviour of Ni(II) on vermiculite. The adsorption experiments were performed at different 

initial Ni(II) concentration (30, 65 mg/L) and different adsorbent concentrations (1.25, 2.5, 5, 10, 15 

g/L). The results indicated that the removal efficiency at 30 and 65 mg/L of initial Ni(II) 

concentrations were found 84.70 and 67.86%, respectively. In addition, the optimum adsorbent 

concentration was found 15 g/L. The results obtained showed that vermiculite is highly effective in the 

adsorption of Ni(II) in aqueous solution. 

 

Keywords: Adsorption, Nickel(II), Heavy metals, Vermiculite    

 

 

INTRODUCTION 

  

Increased industrial activities lead to a continuous rising in pollution of wastewater from various 

heavy metals. Due to their mobility in natural water ecosystems heavy metals (Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, 

Zn etc.) are reported as priority pollutants. They have negative effects on living organisms even at low 

concentrations and may exhibit toxic effects if they are present at a certain level. For this reason, 

wastewaters containing heavy metals should be treated below the permissible values according to 

various water standards. 

Among the heavy metals, nickel, whose natural content is soil, is one of the most widespread 

pollutants in the environment and frequently released from various industries such as mineral 

processing, electroplating, production of paints and batteries (Malamis and Katsou, 2013:429). 

Excessive levels of nickel in water can affect biosystems and pose a threat to human beings (Kumar et 

al., 2011:122). The presence of nickel in drinking water above the permissible limit of 0.02 mg/L can 

cause adverse health impacts such as anemia, diarrhea, encephalopathy, hepatitis and the dysfunction 

of central nervous system (Zenasni et al., 2013:153).  

The presence of nickel in aquatic systems due to discharge of industrial effluents is of concern 

because of its toxic and nonbiodegradable nature. In many studies, chemical precipitation, filtration, 

adsorption, ion exchange and solvent extraction methods have been studied as alternative treatment 

methods for heavy metal removal (Kumar et. al., 2011:122). However, those methods may be many 

expensive or have some disadvantage due to wastes generated from treatment. Adsorption is becoming 

more attractive than other methods for nickel removal from recent years due to its simplicity of design, 

high sorption efficiency and low cost. It is very important that the materials to be used as adsorbent are 

cheap and easily obtainable. The search for cheap sorbents in adsorption applications has led to the 
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search for the ability of clay minerals to retain heavy metal ions. Clay minerals are widespread and 

abundant in aquatic and terrestrial environments and, being finely divided, have large surface areas per 

unit of mass (Sis and Uysal, 2014:1). One of the clay species, vermiculite is usually found in nature in 

its magnesium form. It is composed of two layers of silicon tetrahedra, in which silicon is partially 

replaced by aluminium, and a layer of OH− groups and magnesium ions, forming a strongly bound 

mica stack. A hydrated layer is located between the stacks consisting of divalent metals. Thus, the two 

layers are bonded together by one octahedral layer and the structure is commonly referred to as 2:1 

phyllosilicate (Malamis and Katsou, 2013:430). Vermiculite is used in the building construction, and 

in agricultural, horticultural and industrial activities (dos Santos and Masini, 2007:167). 

There are several studies on heavy metal removal using vermiculite. Liu et al. (2007:185) 

investigated the kinetics and thermodynamics of Pb(II) adsorption on vermiculite. Malandrio et al. 

(2006:537)  studied removal of cadmium, copper, lead, manganese, nickel, and zinc as a function of 

pH and in the presence of different ligands using vermiculite. They observed that the vermiculite has 

good potentialities for cost-effective treatments of metal-contaminated wastewaters. Sis and Uysal 

(2014:1), studied the removal of heavy metal ions, Cr(III), Pb(II) and Zn(II) by batch adsorption tests 

by vermiculite. Xiaofu et al. (2008:145), investigated the main factors determining the equilibrium 

adsorption of Zn2+ and Cd2+ ions onto vermiculite from aqueous solutions. dos Santos and Masini 

(2007:167) investigated the removal of Cd(II), Pb(II) and Cu(II) from a wastewater sample of a 

coating industry by adsorption onto vermiculite. Badawy et al. (2010:733) used vermiculite as an 

exchanger for adsorption of copper(II) and Cr(III) ions and the studies showed that vermiculite can be 

used as an adsorbent material for the moderate removal of Cr(III) and Cu(II) from aqueous solutions. 

The objective of this study was to evaluate the ability of using vermiculite for the removal of 

nickel from aqueous solution. The influence of experimental parameter such as adsorbent 

concentrations and initial Ni(II) concentrations were studied. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Preparation of Adsorbent and Nickel Solution 

Vermiculite used as an adsorbent in the study was obtained from Bartın University 

Department of Civil Engineering and was dried at 80 °C for 24 hours to make ready to use. The 

vermiculite used in the experimental study is shown in Figure 1.  Ni (II) solutions were prepared from 

the Ni(NO3)2·6H2O salt in analytical purity with Merck quality. A standard stock Ni(II) solution was 

prepared at a concentration of 250 mg/L and the other required concentrations were prepared by 

diluting the stock solution with distilled water. 

 

 
Figure 1: The Vermiculite Used in The Experimental Study 

 

 

 

Experimantal Apparatus and Nickel Analysis 
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Adsorption measurements were determined by batch experiments. The sample was stirred for 

3 h by using a orbital shaker (N-Biotek, NB-101MC Model) at a constant stirring speed of 150 rpm. 

Adsorption experiments were carried out in 250-mL Erlenmeyer flasks using 100 mL metal-bearing 

solution with a known quantity of the dried adsorbents. After the adsorption process, the solution was 

centrifuged for 5000 rpm using centrifuge (Nüve NR200) and supernatants were analyzed for 

remaining metal concentration. The concentrations of nickel in the solutions before and after 

adsorption were determined by Atomic Adsorption Spectrophotometer (Shimadzu AA7000). 

 

Equations 

The removal efficiency of the Ni(II) ions (%RE) and the adsorption capacity (q) in the 

experiments were calculated using the following equations: 

 

𝑅𝐸(%) = (1 −
𝐶𝑒

𝐶0
) × 100                                                                                                                      (1) 

 

𝑞 =
(𝐶0−𝐶𝑒)𝑉

𝑊
                                                                                                                                            (2) 

 
where q is the adsorption capacity (mg/g), C0 and Ce are the initial and final Ni(II) concentrations 

(mg/L), respectively, V is the volume of solution (L), and w is the adsorbent weight (g). 

 

RESULT AND DISCUSSION 

 

Effect of Initial Metal Concentrations 

Effect of initial concentration of Ni(II) at  30mg/L and 65 mg/L on the removal of Ni(II) ions 

from aqueous solution using vermiculite was investigated. For this study, adsorbent dosage, contact 

time and mixing speed of solutions have been fixed as 5g/L, 3h and 150 rpm. The results are presented 

in Figure 2 and Figure 3. According to the obtained results, it has been seen that the removal 

efficiency of metal ions decreased as the initial concentration of metal ions was increased and 

optimum initial metal concentration was found 30 mg/L. When the values of adsorption capacity (q) 

are examined, it has been seen that adsorption capacities increased as the concentration of Ni (II) was 

increased. The rate of adsorption is proportional to the concentration of the metal ions in the solution. 

As the concentration of solution increases, driving force increases and the amount of adsorbed material 

increases. However, the adsorption efficiency decreases when the surface of the adsorbent is saturated 

with metal ions. According to the results obtained from the experiments, the concentration of nickel 

ion per unit adsorbent increased with increasing concentration values, while the removal efficiency 

decreased. 

 

 
Figure 2: Effect of Initial Ni(II) Concentration on Adsorption 
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Figure 3: Effect of Initial Ni(II) Concentration on Adsorption Capacity 

 

Effect of Initial Adsorbent Concentrations  

It is known that the number of available sites and exchanging ions for the adsorption depends 

upon the amount of adsorbent in the adsorption process (Kumar et al., 2011:125). In this study, 

experiments were carried out at the concentrations of 1.25, 2.5, 5, 10, 15 g / L adsorbent to investigate 

the effect of adsorbent concentration. Experimental studies were carried out for 3 hours at 30 mg/L Ni 

(II) concentration, 150 rpm mixing speed and room temperature. The results obtained are shown in 

Figure 4 and Figure 5.  The increase in adsorbent dose resulted in increase in adsorption efficiency and 

the optimum adsorbent concentration was found to be 15g/L. In addition residual metal concentrations 

after adsorption increased as the adsorbent concentrations were decreased. When the adsorbent 

concentrations increase, the suitable active binding sites for adsorption increase and accordingly the 

adsorption efficiency increases.   

 

 

 
Figure 4: Effect of Adsorbent Concentration on Ni(II) Adsorption 
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Figure 5: Residual Metal Ion Concentration (Ce) For Different Adsorbent Concentrations 

 

 

CONCLUSIONS 
 

In order to investigate the effect of vermiculite on Ni(II) adsorption, experiments were carried 

out at different initial Ni(II) concentrations and different initial adsorbent concentrations. According to 

the results obtained that the removal efficiency of metal ions decreased as the initial concentration of 

metal ions was increased. It can be said that the removal efficiency is decreased when the adsorption 

surface areas and consequently the active sites of adsorbent are saturated with Ni(II) ions. In addition, 

the removal efficiency was found to increase with increase of adsorbent concentrations and the 

optimum adsorbent concentration was found 15 g/L. The increase of the adsorbent concentration 

provides more adsorption area for the removal of Ni (II) ions. As a result, it can be said that 

vermiculite can be used as an effective and economical adsorbent in the removal of nickel ions from 

aqueous solutions. 
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Abstract 

 

The usages of computerized machines first started in the 1960s in the metal industry. Their application 

in the forest products industry in the world started in the 1980s and in Turkey in the 1990s. Today, 

advanced different types of computerized machines are used in all of the large-scale furniture and 

joinery industry in even medium and small-scale companies. In furniture industry, there are some 

informations about feed speed and depth of cut for various cutters in catalogues of some cutter 

manufacturers related to CNC milling machines. Additionally, it can be indicated that interactions of 

cutter geometry, material and machining conditions have a critical qualification in terms of increasing 

surface quality and decreasing power consumption associated with rapid developments in 

technological area. The choice of appropriate cutting tool, tool path and machining conditions in CNC 

routing of wood and wood based materials widely used in the furniture industry is rather important in 

terms of product quality, processing time and reducing costs. In this study, cutting tools, cutter types, 

tool paths, cutting methods and materials widely used in CNC milling machines in the furniture 

industry were explained. Also, the factors to be considered in selecting the appropriate cutter and 

machining conditions are discussed. 

 

Keywords: CNC Milling, Machining Conditions, Furniture, Cutting tools. 

 

Mobilya Endüstrisinde CNC Freze Makinelerinde İşlemede Yaygın Olarak 

Kullanılan Malzemeler, Kesici Takımlar ve İşleme Koşullarının Seçimi ve 

Önemi 
 

Özet 

 

Bilgisayarlı makinelerin kullanımı ilk olarak 1960’lı yıllarda metal endüstrisinde başlamıştır. Bunların 

orman ürünleri endüstrisinde uygulaması Dünya’da 1980’li, Ülkemiz ’de ise 1990’lı yıllarda 

başlamıştır. Günümüzde, büyük ölçekli mobilya ve doğrama işletmelerinin tamamında, orta ve hatta 

küçük ölçekli işletmelerde de basit veya gelişmiş farklı tiplerdeki bilgisayarlı makineler 

kullanılmaktadır. Mobilya endüstrisinde, CNC freze makineleri ile ilgili kesici üreten bazı firma 

kataloglarında farklı kesici tipleri için besleme hızı ve işleme derinliği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

Buna ek olarak, teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, kesici geometrisi, malzeme ve makine 

koşulları etkileşimlerinin işlemede yüzey kalitesinin arttırılması ve güç tüketiminin azaltılması 

bakımından ciddi öneme sahip olduğu belirtilebilir. Mobilya endüstrisindeki yaygın olarak kullanılan 

odun ve odun kökenli malzemelerin CNC frezede işlenmesinde uygun kesici takımı, takım yolu ve 

işleme koşullarının seçimi; ürün kalitesi, işlem süresi ve maliyetlerin azaltılması bakımından oldukça 

önemlidir. Bu çalışmada, mobilya endüstrisinde CNC freze makinelerinde yaygın olarak kullanılan 

kesici takımlar, kesici tipleri, takım yolları, kesiş yöntemleri ve malzemeler belirtilmiştir. Ayrıca, 

uygun kesici ve işleme koşullarının seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: CNC Freze, İşleme Koşulları, Mobilya, Kesici Takımlar. 
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GİRİŞ 

 

Bilgisayarlı freze makinesi ilk olarak 1946 yılında John. T. Parsons ve ekibi tarafından 

helikopter kanatlarının karmaşık profillerini işleyebilmek amacıyla geliştirilmiş ve 1958 yılında 

patenti alınmıştır. 1952 yılında ABD Hava Kuvvetlerinin MIT üniversitesine verdiği bazı balistik 

parçaların üretilmesi ile ilgili projede CAD sistemlerinin temelleri atılmıştır. Bilgisayarlı makineler 

programlama dilleri ile birlikte ilk olarak 1960’lı yıllarda metal endüstrisinde kullanılmıştır. Bunların 

orman ürünleri endüstrisi mobilya üretiminde uygulaması Dünya’da 1980’li, Ülkemiz ’de ise 1990’lı 

yıllarda başlamıştır. Günümüzde, büyük ölçekli mobilya ve doğrama işletmelerinin tamamında, orta ve 

hatta küçük ölçekli işletmelerde de basit veya gelişmiş farklı tiplerdeki bilgisayarlı makineler 

kullanılmaktadır (Oral, 2012; Albert, 2010; Parsons, 1958). Bu makineler yapısal, işlevsel, kapasite, 

teknik özellikler ve maliyet bakımından farklılıklar göstermektedir. İşletmelerde bu makinelerin 

malzemeye uygun işleme ayarları yapılarak çalıştırılmaları, yetiştirilmiş uzman elemanlar tarafından 

sağlanmaktadır. Bunların yanında; CNC makinelerinin en uygun koşullarda çalıştırmalarında önemli 

eksiklikler ve farklılıklarla karşılaşılmaktadır. 

Orta ölçekli bazı mobilya fabrikalarında, satın alınacak CNC freze makinesi modelinin 

belirlenmesinde fiyata dayalı piyasa araştırmaları yapılarak karar verilmektedir. Bu durumda, CNC 

freze makinesinin işlevi ile kullanılacak alet ve malzemelerin oldukça iyi bir şekilde tanımlanması 

gerekmektedir. Ayrıca, satın alınmasına karar verilen CNC freze makinesi, işletme ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek düzeyde ve maliyette olmalıdır. Makine seçimi yapılırken; kullanılabilecek kesici 

takımlar ve makinenin optimum koşullarda çalıştırılması konuları yeteri kadar göz önünde 

bulundurulmamaktadır. Mobilya endüstrisinde, teknolojik olarak gelişmiş makinelerin seçimi ve 

çalıştırılmalarına dayalı sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle, levha tipi mobilya üretiminde 

yaygın olarak kullanılan CNC makinelere ait satın alma, seçme ve kullanmada dikkat edilmesi gereken 

faktörlerin belirlenerek çözümler sağlanması gerekmektedir (Anonim, 2010; Gültekin, 2000).  

Odun ve odun esaslı esaslı malzemelere olan talebin artması ile birlikte seri üretime geçilmiş ve 

istenen sayıda kaliteli ürünler üretilip veremliliğin arttırılması amaçlanmıştır. Mobilya endüstrisinde 

kullanılan malzeme çeşitliliği ve karmaşık işlemlerdeki artış, bilgisayarlı freze makinelerine olan 

ihtiyacı da arttırmıştır. Son yıllarda her alanda olduğu gibi mobilya ve doğrama endüstrisinde işlemede 

sürekli aynı kalite ve hassasiyetle işlem yapılabilen CNC teknolojilerinden yoğun bir şekilde doğrudan 

veya dolaylı olarak yararlanılmaktadır (Eroğlu, 2007; Erdinler, 2005). Elemanların yüksek hızlı CNC 

makinelerde işlenmesinde verimliliğin artırılması konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Günümüzde, 

mobilya endüstrisinde kullanılan çeşitli malzemeler geleneksel makinelere göre çok farklı teknikler ve 

çeşitli kesici tipleri ile yüksek hızlarda işlenebilmektedir. Özellikle, düşük kesme hızlarında (düşük 

devirlerde) çalıştırılan geleneksel makinelerde üretilen ve karmaşık işlemler gerektiren sandalye, masa 

ve koltuk gibi ürün elemanları CNC freze makinelerinde üretilmeye başlanmıştır (Annamalai, 2003). 

Bilgisayar teknolojisinin seri üretimle bütünleşmesi, mobilya endüstrisinde rekabet gücünün de 

yükseltilmesini sağlamaktadır. Bu bakımdan, mobilya endüstrisinde kullanılan bilgisayarlı 

makinelerde odun ve odun kökenli malzemelerin işlenmesinde zaman kayıplarının giderilmesi ve 

verimliliğin arttırılması önem kazanmaktadır (Krimpenis vd., 2014; Aksu vd., 2009). 

Bu çalışmanın amacı, mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan odun ve odun kökenli 

malzemelerin CNC frezede işlenmesinde son ürün kalitesi bakımından, kesici takımı ve türü, takım 

yolu ve işleme koşullarının seçimine katkı sağlanmasıdır. 

 

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE CNC FREZE MAKİNELERİNDE İŞLEMEDE YAYGIN 

OLARAK KULLANILAN MALZEMELER, KESİŞ YÖNTEMLERİ VE TAKIM YOLLARI 

 

CNC freze makinelerinde işlemede yaygın olarak kullanılan malzemeler 

Ağaç malzeme ahşap veya masif geleneksel olarak mobilya, doğrama, ahşap yapılar ve iç 

dekorasyonlardaki çeşitli üretimlerde ana hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunların yanında, talebe 

bağlı tasarım süreçlerindeki gelişmelerle birlikte odun ve odun esaslı endüstriyel levhalar (ahşap levha, 

yonga levha, lif levha, kontrplak vb.), plastik, metal, akrilik ve cam gibi çok çeşitli malzemeler de 

kullanılmaya başlanmıştır. Farklı yapıdaki bu malzemeler çeşitli CNC freze makinelerinde uygun 

kesici takımlar kullanılarak çeşitli koşullarda işlenebilmektedir (Eroğlu, 2007; Erdinler, 2005). 
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CNC freze makinelerinde kesiş yöntemleri 

Mobilya endüstrisinde kullanılan CNC freze makinelerinde kesme işlemi; vakumlu sistemler, 

mengeneler vb. yöntemlerle, çoğunlukla sabitlenmiş malzeme üzerinde kesicinin hareketiyle 

gerçekleşmektedir.  İş parçasının iyi bir şekilde sabitlenmesi, işlemede yüzey kalitesi ve iş güvenliği 

bakımından oldukça önemlidir. Sabitleme sistemleri kesme kuvvetlerini karşılayabilecek düzeyde 

olmalı ve seçiminde malzemenin hızlı bir şekilde sabitlenip geri alınabilmesine dikkat edilmelidir 

(Anonim, 2013; Anonim, 2011).  

Odun ve odun kökenli malzemelerin işlenmesi; dikgen kesiş yöntemi (orthogonal cutting 

process) ve çevresel kesiş yöntemi (peripheral cutting process) olarak iki esas kesiş yöntemini 

içermektedir. CNC freze makinelerinde yaygın olarak çevresel kesiş yöntemi kullanılmaktadır. 

Çevresel kesiş; işlenecek malzeme yüzeyinin düzeltilmesi için tek tek yonga oluşturacak şekilde bir 

kesici silindir veya başlık çevresine yerleştirilmiş bıçakların dönerek kesme işlemini 

gerçekleştirmesidir. Bu yöntem, besleme yönüne bağlı olarak iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. 

Bunlar; besleme yönüne karşı ve besleme yönündeki kesişlerdir (Malkoçoğlu, 2016; Koch, 1972) 

(Şekil 1).  
 

 
Şekil 1. CNC frezede çevresel kesiş yöntemleri (a. besleme yönüne karşı (yukarı) kesiş, b. besleme 

yönünde (aşağı) kesiş) (Prommul vd., 2004). 
 

Orman ürünleri endüstrisinde geleneksel alet ve makinelerdeki işlemlerde kesişin kontrollü 

yapılabilmesi veya iş kazalarına yol açmaması bakımından besleme yönüne karşı aşağı kesiş 

(geleneksel kesiş) yöntemi kullanılmaktadır. Günümüzde, iş parçası sabitleme sistemleri ve 

mekanikteki teknolojik gelişmelerle birlikte bilgisayarlı freze makinelerinde aşağı kesiş yöntemi de 

kullanılabilmektedir. Literatürde kesiş yöntemi konusunda CNC freze makinelerinde yapılan bazı 

çalışmalarda lifler yönünde yukarı kesişte aşağı kesişe göre bir miktar daha düzgün yüzeyler elde 

edildiği belirtilmiştir (Aghakhani, 2013; Sütçü, 2013; Prommul vd., 2004). Odun ve odun kökenli 

malzemelerin işlenmesinde kullanılacak örneklerin homojen olarak seçilmesi gerekmektedir.  

 

CNC freze makinelerinde takım yolları 
İşlemede farklı kesici hareketlerini içeren takım yolları geliştirilmiştir. Bunlar, malzemede 

işlenecek alan üzerindeki kesici hareketlerini ifade etmektedir. Farklı tipteki takım yolları; yüzey 

kalitesini, kesici körelmesini, üretim süresini ve işleme maliyetlerini etkilemektedir. Üretim sürecinde 

çok fazla üzerinde durulmayan takım yolunun optimizasyonu ile verimliliğin 3 kat arttırılabileceği 

belirtilmektedir. Bu nedenle seçilecek takım yolu türü önem kazanmaktadır. (Kariuki vd., 2014; 

Ersoyoğlu ve Ünüvar, 2008; Sakarya ve Göloğlu, 2006). 

CNC freze makinelerinde ağırlıklı olarak metal endüstrisinde işlem süresinin azaltılarak 

performans ve verimin arttırılması amacı ile çok çeşitli takım yolları tasarlanabilmektedir. Mobilya 

endüstrisinde ağaç malzeme ve endüstriyel levhaların işlenmesinde çoğunlukla 3 tip takım yolu 

kullanılmaktadır. Bunlar; tek yönlü (raster ya da single direction), zikzak (staircase) ve spiral (offset) 

takım yollarıdır (Şekil 2).  
 

 
Şekil 2. CNC freze makinelerinde en çok kullanılan takım yolları (a. Tek yönlü, b. Zikzak, c. Spiral 

takım yolu) (Ding vd., 2016). 
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Malzemeler, tek yönlü takım yolunda kesicinin paralel çizgiler şeklindeki hareketiyle; zikzak 

takım yolunda yatay X-Y ekseninde "S" şeklindeki hareketiyle; spiral takım yolunda ise, işlenecek 

alanın en dış çevresinden merkeze ya da merkezden dış çevreye doğru spiral olarak hareket etmesiyle 

işlenmektedir (Toh, 2004). 

Masif ve endüstriyel levhaların CNC freze makinesinde işlenmesinde en düzgün yüzeylerin 

spiral takım yolu ile elde edildiği belirtilmiştir. Takım yolu tipi seçiminin işlem süresine etkisi 

konusunda yapılan bir çalışmada ise zikzak takım yolu kullanılarak işlem süresinin azaltılabileceği 

ortaya konulmuştur (Sofuoğlu, 2016; Sofuoğlu, 2015; Kim ve Choi, 2002). 

 

CNC freze makinelerinin yarar ve sakıncaları 

CNC freze makinelerin geleneksel makinelerle karşılaştırıldığında en büyük avantajları işlenen 

tüm malzemelerde tekrarlı olarak aynı hassasiyette çalışabilmeleridir Otomasyonu arttırarak iş 

parçalarının çok düşük toleranslarda işlenmesinde oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca işlem 

hazırlık sürelerinin kısa, ürün kalite kontrolünün ve çalıştırılmalarının kolay olması da diğer önemli 

avantajlarındandır. Ancak, yüksek hızlardaki işleme koşullarındaki performansı; makine gövdesinin 

rijit ve duyarlı olması, kesici takım ve iş parçası sabitleme sistemlerinin uygunluğuna bağlı olarak 

değişmektedir. Aynı zamanda geleneksel makinelerle kıyaslandığında CNC makinelerin yatırım 

maliyetleri de yüksektir (Tablo 1) (Albert, 2010; Anonim, 2010). 

 

Tablo 1. CNC Freze Makinelerinin geleneksel freze makinelerine karşı avantajları. 
Geleneksel Makineler CNC Freze Makineleri 

İşlemede malzeme ölçü hesaplama işlemlerinde 

zaman kaybı yaşanmaktadır.  

Yazılımlar aracılığı ile toleranslı ya da toleranssız 

ölçülerde malzemeler elde edilebilir.  

Malzemelerde operatör hatasına dayalı kusurlara 

rastlanabilir. 

Kesici takımların aşınmadığı durumlarda malzemeler 

devamlı olarak aynı kalitede işlenebilir. İşçilik ve 

kontrol maliyetleri düşüktür.  

Kesici takımlar manuel olarak değiştirilir. Kesici takımlar otomatik olarak değiştirilebilir. 

Besleme ve kesme hızları kademeli olarak 

ayarlanmaktadır.  

En yüksek ve en düşük besleme ve kesme hızları 

arasında çeşitli işleme koşulları seçilebilir.  

Alet ve makinelerin hazırlanmasında zaman kaybı 

yaşanmaktadır.   

İşlemler bilgisayar programları ile yapıldığından 

hazırlık süresi kısadır.  

Karmaşık işlemlerin yapılmasında alet ve 

makinelerin yeniden ayarlanmasını gerektirir.  

Tüm işlemler otomatik yapılarak kaydedilmektedir. 

Aynı zamanda işlemede esneklik olup, farklı 

işlemlerde alet ve makinelerin yeniden ayarlanmasını 

gerektirmez. 
Kaynak: Ansar vd., 2016; Oral, 2012; Arıkan, 2012. 

 

CNC FREZE MAKİNELERİNDE İŞLEME KOŞULLARININ SEÇİMİ VE ÖNEMİ 

 

Mobilya ve doğrama endüstrisi ile iç dekorasyonda odun ve odun kökenli malzemelerden 

üretilen ürünlerin kalitesi, estetikliği ve ekonomikliği işleme ile yakından ilişkilidir. Ağaç 

malzemelerin tekniğine uygun işlenmesi üretim ve verimliliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Mobilya ürün 

giderleri üzerinde yapılan araştırmalarda işleme ile ilgili maliyetin toplam ürün maliyetinin %23’ünü 

oluşturduğu belirtilmektedir (Ratnasingam vd., 1999; Hoft vd., 1997). 

Ağaç türü odunları ve endüstriyel ahşap levhaların CNC makinelerde işlenmesi ile ilgili farklı 

işleme koşullarında araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi ile 

ilgili birçok teknik bilgi ortaya konulmuştur. Genel olarak malzemelerin amaca uygun bir şekilde 

işlenebilmesini sağlamak için gereken koşullar; bıçak veya kesici takımların mekanik durumu, alet 

veya makinelerin ayarlanması ve çalıştırılması ile malzemelerin yapısı ve özellikleri olarak üç grupta 

incelenmektedir (Kurtoğlu, 1981; Davis, 1962). Bu faktörlerdeki çeşitli koşulların yerine 

getirilmemesi veya seçimindeki bilgi eksiklikleri, işlemeyi ve dolayısı ile yüzey kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Ayrıca; üretim kapasitesi, alet ve makinaların amortismanı ile güç tüketimi giderleri de 

ekonomik ve verimli üretim yapılması bakımından oldukça önemlidir (Ratnasingam vd. 1999; Smith 

vd., 1990). 
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İşlemede beklenen kalite, son kullanım amacına göre değişmektedir. Mobilya, doğrama ve iç 

dekorasyon endüstrisinde ürün kalitesine doğrudan etkisi nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün 

belirlenmesi, giderek önem kazanmaktadır. Özellikle ahşap mobilya endüstrisinde odunun çeşitli alet 

ve makinelerle işlenmesindeki yöntem farklılıklarının bir sonucu olarak geniş bir aralıkta ortaya çıkan 

yüzey düzensizliklerinin ölçülebilir ve kontrol edilebilir olması oldukça önemlidir (Malkoçoğlu ve 

Özdemir, 2006; Efe vd., 2007).  

 

Bıçak veya kesici takımların mekanik durumu 

Bıçak veya kesici takımların mekanik durumu özellikle kesicileri içermekte olup, kesici sayısı 

ve türü ile kesici kullanım süresi olarak üç etkene dayandırılmaktadır. İyi bir işleme kalitesi elde 

edebilmek için kesici takımların makineye dengeli olarak yerleştirilmesi, seçimine özen gösterilmesi 

ve kesici parçaların sürekli olarak keskin bulundurulmasına önem verilmesi gerekmektedir (Davis, 

1962; Kurtoğlu, 1981).  Yapılan çalışmalarda, CNC freze makinelerinde, kesici sayısının artışı ve 

kesiş derinliğinin azaltılması ile daha düzgün yüzeyler elde edildiği belirtilmiştir (Sütçü ve Karagöz, 

2013; Demirci, 2013; Rawangwong vd., 2011; Supadarattanawong ve Rodkwan, 2006). Şekil 3’te bir 

kesici tipi ve bazı işleme koşulları (kesiş genişliği ve derinliği) gösterilmiştir (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. CNC freze makinesinde iş parçasının tungsten karpit düz tipteki kesici takım ile işlenmesi ve 

çeşitli işleme koşulları (d: Kesici takım gövde çapı, D: Kesici uç çapı, L: Kesici takım uzunluğu, B: 

Kesici kısım uzunluğu) (Anonim, 2016). 

 

Alet veya makinelerin ayarlanması ve çalıştırılması 

Genellikle işlemede yüzey kalitesini doğrudan etkileyen dört kısımdan oluşmaktadır. Bunlar, 

kesiş açısı, kesme derinliği, besleme ve kesme hızı ve birim uzunlukta kesici izi sayısıdır (Kurtoğlu, 

1981).  
Yapılan çalışmalarda; düşük besleme hızı ve yüksek devir hızında daha düzgün yüzeyler elde 

edildiği, düşük kesme açılarında ise işleme performansının arttığı belirtilmektedir (Sofuoğlu, 2015; 

Aghakhani vd. 2013; Rawangwong vd., 2011; Sütçü ve Karagöz, 2013). Örneğin; kauçuk ağacının 

16000 d/dk devir hızı ve 12 m/dk besleme hızında yapılan işleme 10000 d/dk ve 1 m/dk’da yapılan 

işlemeye göre % 30 oranında daha az güç tüketimi ile % 80 oranında daha verimli olduğu ortaya 

konulmuştur (Arlai vd., 2003).  

Lif levhaların CNC frezede işlenmesinde ağaç malzemelerde olduğu gibi yüksek devir hızı ve 

düşük besleme hızında daha düzgün yüzeyler elde edilmiştir (Koç vd., 2017; Sütçü ve Karagöz, 2012; 

Karagöz, 2010; Davim vd., 2009). 0,5 mm’den düşük işleme derinliklerinde besleme hızının yüzey 

pürüzlülüğüne etkisinin olmadığı, işleme derinliği arttıkça kesme kuvvetlerinin ve yüzey 

pürüzlülüğünün arttığı belirtilmiştir (De Deus vd., 2015; Aguilera vd., 2001). Bunların yanında, 

besleme hızı ve kesici çapı, devir hızına dayalı işleme kalitesini etkilemekte olup, kesici çapı azaldıkça 

yüzey pürüzlülüğü de azalmaktadır (Prakash ve Palanikumar, 2011). 

Mobilyanın korunması ve ekonomik değerinin arttırılması amacıyla çeşitli üst yüzey 

işlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. İşleme kalitesinin belirlenmesinde kesiş izi 

uzunluklarına dayalı yüzey kalitesi en önemli faktörlerden biridir. Kesiş izi uzunluğunun artması 

yüzey kalitesini olumsuz, azalması ise olumlu olarak etkilemekte, ancak kesici körelmesini 

arttırmaktadır (Malkoçoğlu vd., 2006; Richter vd., 1995; Koch, 1972; Kollman vd., 1968). Kesiş izi 

uzunluğu; besleme ve devir hızı ile kesişe katılan bıçak sayısına göre değişmektedir. Buna göre, kesiş 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

157 

 

izi uzunluğu besleme hızı artışı ile artmakta, devir ve kesici sayısı artışı ile azalmaktadır (Anonim, 

2016; Kurtoğlu, 1981; Davis, 1962). 

Mobilya üretiminde CNC freze makinelerinde kesici üreticisi firmalar tarafından farklı tip ve 

çaplardaki kesiciler için kullanım süresi ve körelmeye dayalı bazı işleme koşulları (besleme ve devir 

hızı ile kesiş genişlikleri) önerilmektedir. Bu koşulların; kesici tipi ve yapısı, işlenecek malzeme 

yoğunluğu ve kesici takım ölçülerine göre değiştiği belirtilmektedir (Şekil 4) (Anonim, 2016). 

 

 
Şekil 4. Çeşitli çaplardaki düz tipte bir kesici için önerilen işleme koşulları (Anonim, 2016). 

 

Malzemelerin yapısı ve özellikleri 

CNC frezede malzemelere dayalı işleme koşullarını etkileyen faktörler; yoğunluk, rutubet, masif 

ağaç malzemenin büyüme hızı, yıllık halka sayısı ve yaz odunu katılım oranı ile odun kusurları olarak 

belirtilebilir (Kurtoğlu, 1981; Davis, 1962). 

Yapılan çalışmalarda; işlemede yoğunluğu yüksek odunlarda küçük kesme açılarında 

(ASTM’ye göre), yoğunluğu düşük odunlarda ise büyük kesme açılarında daha düzgün yüzeyler elde 

edilmiştir (Sofuoğlu ve Kurtoğlu, 2014; Malkoçoğlu, 2007). Odun rutubetiyle ilgili yapılan 

çalışmalarda ise genellikle % 6 rutubette, % 12 ve % 20 rutubetlerine göre daha düzgün yüzeyler elde 

edildiği belirtilmektedir. Rutubeti yüksek odunların işlenmesinde genellikle kalkık liflilik, pürüzlü 

liflilik ve yongalı liflilik gibi çeşitli işleme kusurları oluşmaktadır (Kurtoğlu, 1981; Davis, 1962). 

 

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE CNC FREZE MAKİNELERİNDE YAYGIN OLARAK 

KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR VE SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

FAKTÖRLER 

 

CNC freze makinelerinde yaygın olarak kullanılan kesici takımlar  

Mobilya endüstrisinde işlenen malzemeler, tasarım ve ürün çeşitliliği bakımından diğer üretim 

tekniklerine göre oldukça farklı işlemler gerektirmektedir. Geleneksel makinelerle kıyaslandığında, 

CNC freze makinelerinde boyutlandırma, kenar bantlama, freze, delgi, lamba, zıvana, kiniş, kanal, 

kordon ve pah açma, yüzey ve kenara profil açma, oyma ve yüzey düzgünleştirme gibi birçok işlem 

aynı makinede yapılabilmektedir. Tüm bu işlemlerde kullanılan kesici türleri farklılık göstermektedir. 

Otomatik alet değiştirme sistemlerinin gelişmesiyle birlikte üretime ara verilmeden ve zaman kayıpları 

olmadan aynı makinede farklı kesici türleri kullanılabilmektedir.  
 

 
Şekil 5. Düz ve spiral kesici tipleri ve yonga hareket yönü (Anonim-2, 2016; Anonim, 2010). 
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Mobilya endüstrisinde CNC frezelerde yaygın olarak düz ve spiral kesiciler çeşitli işlemlerin 

yapılmasında çok amaçlı kullanılmakta ve işlemede düzgün yüzeyler elde edilmektedir. Düz kesiciler; 

değiştirilebilir jilet bıçaklı ve sabit kesicili olmak üzere iki çeşittirler.  Spiral kesiciler ise, aşağı keşişli, 

yukarı keşişli ve hem aşağı hem de yukarı keşişli olmak üzere üç çeşittirler (Şekil 5). 

Düz-jiletli kesici tiplerinde körelen jilet bıçaklar değiştirilerek kesici takım tekrar 

kullanılabilmektedir. Yukarı keşişli spiral kesicilerde işlenen alanın alt kısımlarında yüzey kalitesi 

yüksek ve oluşan yongalar yukarı yönde hareket etmektedir. Aşağı keşişli spiral kesicilerde ise işlenen 

alanın üst kısımlarında yüzey kalitesi yüksek olup, yongalar aşağı yönde hareket etmektedir. Ancak 

yukarı keşişli spiral kesicilerde malzeme çekme etkisi altında kaldığı için sabitlemenin iyi bir şekilde 

yapılması gerekmektedir (Anonim-2, 2016; Anonim-3, 2016).  

Endüstriyel levhalar, masif, akrilik ve PVC malzemelerde yapılan kanal ve kiniş açma, kenar 

frezeleme, boyutlandırma, kaba ölçülendirme, delgi vb. işlemlerde çoğunlukla düz, spiral ve jilet tipi 

kesici takımlar kullanılmaktadır.  Bunlar, üzerlerinde farklı sayıda kesiciler bulundurabilirler (Şekil 6). 
  

 
Şekil 6. Genel amaçlı yapılan işlemede kullanılan düz ve spiral kesici takımlar (Anonim, 2017). 

 

Kapı üretiminde; yüzey işleme ve kapı çerçevesi açma işlemlerinde çoğunlukla jiletli profil 

kesici takımlar; kenar frezeleme, kaba ölçülendirme, kilit yeri ve kanal açma işlemlerinde ise yaygın 

olarak spiral kesici takımlar kullanılmaktadır (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7. Kapı üretiminde yaygın olarak kullanılan kesici takımlar (Amanatools, 2017; Anonim, 2016). 

 

Mobilyada kapak elemanların yüzey ve kenarlarına yapılacak işlemlerde jiletli profil kesici 

takımlar kullanılmaktadır (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8. Kapı ve kapakların yüzey ve kenarlarına profil açma işlemlerinde kullanılan kesici takımlar 

(Anonim-2, 2017.) 

 

Süsleme (oyma) işlemlerinde yaygın olarak masif ve MDF kullanılmaktadır. Bu işlemlerde, 

kesici takımlar işlenecek malzeme ve desen tipine göre çok çeşitli olup, v tipi ve top başlıklı kesici 

takımların kullanımı yaygındır (Şekil 9).  
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Şekil 9. Süsleme (oyma) işlemlerinde yaygın olarak kullanılan kesici takımlar (Anonim, 2017). 

 

Boyuna ve enine yönde birleştirme (parmak ve lamba zıvanalı birleştirme) ve yüzey 

düzgünleştirme (planya) işlemleri için farklı tipteki özel kesici takımlar kullanılmaktadır (Şekil 10). 

  

Enine ve uzunluk 

yönünde lambalı 

ve parmak 

birleştirme 
   

Yüzey 

düzgünleştirme 

(planya) 

  
Şekil 10. Planya ve birleştirme amaçlı kullanılan çeşitli kesici takımlar (Anonim, 2017; Anonim, 

2016). 

 

CNC freze makinelerinde kesici takım seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler 

Kesici takım seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler; işlenecek malzemenin 

yoğunluğu ve rutubeti ile kesici türü, kesici kullanım süresi ve işleme koşullarıdır. Kesici takımın, bu 

faktörlere göre uygun seçilmesi ve kesiciliğini uzun süre koruyabilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 

kesici takımın gövde çapı çeşitli işleme koşullarında yeterli direnci sağlayabilecek büyüklükte 

olmalıdır (Kurtoğlu, 1981; Davis, 1962). Yüzey kalitesi bakımından, yoğunluğu yüksek malzemelerin 

işlenmesinde küçük kesme açılarındaki (ASTM’ye göre) kesiciler, yoğunluğu düşük malzemelerin 

işlenmesinde ise büyük kesme açılarındaki kesiciler tercih edilmelidir. Aynı zamanda malzeme 

yoğunluğuna göre körelmeye karşı dirençli ve yüksek besleme ve devir hızlarına dayanabilecek yapıda 

kesici seçilmesine dikkat edilmelidir. Ağaç malzemeler, odun esaslı endüstriyel levhalar, akrilik, plastikler 

ve hafif metallerin işlenmesinde kullanılan kesiciler farklı tür malzemelerden üretilmektedir (Şekil 11). 

 

 
Şekil 11. Çeşitli kesici malzemelerin göreceli sertlik ve dayanırlıkları. (HL: Yüksek alaşımlı çelik, HS/HSS: 

Yüksek hız çeliği, ST: Satellit, HS-C: Seramik kaplı yüksek hız çeliği, PM: , HW: Tungsten karpit 

(TK), HW-F: İnce yapılı TK, HW-UF: Çok ince yapılı TK, DP: Çok kristalli elmas, CVD: 

Kimyasal yapılı elmas,  MKD: Tek kristalli elmas) (Anonim, 2016). 

 

Şekil 11’de çeşitli kesici türlerinin sertlik ve dayanırlıkları görülmektedir. Buna göre, malzeme 

sertliğinin körelmeye dirençli ancak kırılmaya duyarlı, dayanırlığının ise kırılmaya dirençli ve körelmeye ise 

duyarlı bir yapı gösterdiği belirtilmiştir. Kesicilerin hem sert ve hem de dayanıklı, yani çok iyi bir yapıda 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

160 

 

olmaları istenir. Bununla birlikte, bütünüyle bunu sağlayan bir malzeme günümüze kadar bulunamamıştır 

İşlenmede, körelmeye en dayanıklı ve sert yapıdaki kesici türü elmastır. Tablo 2‘de kesici türlerinin çeşitli 

malzemelerdeki kullanımları belirtilmiştir (Malkoçoğlu, 2014; Anonim, 2016). 

Ağaç malzemelerin işlenmesinde kullanılan yüksek hız çeliği kesicilerin bilenmesi için sıklıkla 

değiştirilmeleri, çalışmayı engellemekte ve ekonomik olmamaktadır. Bunların yanında daha sert metal 

kesicilerin bazı özel durumlardaki hassas yapıları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; heterojen 

yapıdaki iğne yapraklı ağaç odunlarının (doğal olarak normal odun ve budak sertlikleri çok farklı 

odunların) işlenmesinde kırılgan bir yapı göstermekte ve kullanımı uygun olmamaktadır (Malkoçoğlu, 

2016). 

 

Tablo 2. Çeşitli malzemelerin işlenmesinde kullanılan kesici türleri. 
Kesici türü  Malzeme türü  

Özel çelik (Special steel-SP)   

Yumuşak odunlar Yüksek alaşımlı ç. (High 

alloyed tool steel-HL) 

Yüksek hız çeliği-YHÇ 

(High speed steel-HSS)  
Yumuşak ve sert odunlar 

Kaplamalı YHÇ (Coated 

high speed steeel HS-C) 

Kobalt, tungsten ve krom 

alaşımı (Stellites-ST)  
Genellikle rutubetli odunlar 

Tunsten karpit (Tungsten 

carbite- HW) 

Endüstriyel levhalar yanında yumuşak ve sert 

odunlar ile lamine levhalar  

Çok kristalli elmas 

(Polycrystalline diamond-

DP/PKD) 

Endüstriyel levhalar, kuvvetlendirilmiş plastikler, 

çelik olmayan (hafif) metaller ve sert odunlar  

Tek kristalli elmas 

(Monocrystalline diamond-

MKD) 

Laminat parkeler veya plastik ve çelik olmayan 

(hafif) metallerin yüzeylerinin zımparalanması 

veya parlatılması gibi yüksek aşındırıcı malzemeler  
         Kaynak: Anonim, 2016. 

  

Odun esaslı levhaların geleneksel daire testere makinelerinde işlenmesinde HSS, levha 

boyutlandırma işlemlerinde ana kesicilerde çoğunlukla HW, çizici testerelerde ise DP/PKD tipteki 

daire testereler kullanılmaktadır. Kenar bantlama makinelerinde kenar düzeltme ve kanal açma 

işlemlerinde HW ve DP tipteki daire testerelerin kullanımı yaygındır. Geleneksel delgi işlemlerinde 

SP, HSS, HW ve DP tipteki kesiciler; planya işlemlerinde, HSS ve HW tipteki kesiciler; CNC freze 

işlemlerinde HW, kaplamalı HW ve DP tipteki kesiciler; profil açma işlemlerinde, HSS, HS-C ve HW 

tipteki kesiciler yaygın olarak kullanılmaktadır (Anonim, 2017; Anonim, 2016; Anonim-2, 2016; 

Anonim-3, 2016). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Mobilya endüstrisinde CNC freze makinelerinde masif, endüstriyel levhalar, plastik ve akrilik 

gibi çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Odun ve odun kökenli malzemeler, metal, plastik gibi 

malzemelere göre daha kolay işlenebilmektedir. Ancak, masif veya ağaç malzemelerin heterojen 

yapısı nedeniyle işlemede yüzey kalitesi ve güç tüketimi bakımından freze makinelerinin optimum 

koşullarda çalıştırılmaları gerekmektedir. Böylece, gelişen teknoloji ile birlikte makine verimi ve son 

ürün kalitesi artırılabilir. Bunların yanında, kesici üreticisi firmaların ve ürün çeşitliliğinin fazla olması 

kesici seçimini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, çeşitli malzemelerin kolaylıkla programlanabilen 

bilgisayarlı freze makinesinde işlenmesinde uygulamada etkin ve verimli çalışmalar yapılabilmesi 

bakımından işleme koşullarının seçimi önem kazanmaktadır. 
CNC freze makinelerinde işlenen malzemeler, kesici ve işleme koşularının seçimine dayalı 

olarak şu önerilerde bulunulabilir: 

 Son yıllardaki teknolojik gelişmelere karşın mobilya endüstrisinde CNC freze makinelerinin 

en uygun koşullarda çalıştırmalarında önemli eksiklikler ve farklılıklarla karşılaşılmaktadır. 

Düşük besleme hızı ve yüksek devir hızında daha düzgün yüzeyler elde edilmektedir. Ancak 
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bu durum, kesici körelmesi ve güç tüketimini arttırmaktadır. Optimizasyon yapılarak 

işletmelere, makine ve kesici üretici firmalara katkılar sağlanabilir. 

 Malzemelere ve CNC freze makinesine uygun tipteki kesicilerin seçiminde, makine ve kesici 

firma kataloglarından yararlanılabilir. Böylece, kesici özelliklerine uygun aralıklardaki 

koşullarda (devir hızı, besleme hızı ve kesiş genişliği) işleme yapılabilir.  

 Mobilya endüstrisinde CNC freze makinelerinde, tungsten karpit ve yüksek hız çeliği 

kesiciler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kesici kullanım süresi ve alet körelmesi 

bakımından; kesici gövde çapının büyük olması dayanıklılığı arttırmakta, elmas kesiciler ise 

yüksek maliyeti nedeniyle çok fazla tercih edilmemektedir. Kaplamalı yüksek hız çeliği 

kesicilerin kullanılması ile kesici takım maliyeti ve kullanım süresi bakımından yararlar 

sağlanabilir. 

 CNC freze makinesinde kanal veya kiniş açma ve yüzey düzgünleştirme gibi çok amaçlı 

işlemlerde düz tipteki freze kesici takımlar kullanılabilir. Spiral kesicilerden ise hem aşağı 

hem de yukarı keşişli kesici takımlarının kullanılması ile malzemede işlenen alanın alt ve üst 

kısımlarında daha düzgün yüzeyler elde edilebilir. Yukarı keşişli spiral kesiciler 

kullanılacaksa, güvenlik açısından iş parçasının iyi sabitlenmesi gerekmektedir. 

 Ahşap ve endüstriyel levhaların CNC freze makinelerinde işlenmesinde spiral takım yolu 

tercih edilerek daha düzgün yüzeyler elde edilebilir.  

 CNC frezede malzemelerin işlenmesinde literatürde çoğunlukla aşağı kesiş yönteminde daha 

düzgün yüzeyler elde edildiği belirtilmiştir. Yukarı kesiş yöntemi ile işleme yapılacağı 

durumlarda homojen örnek seçimi yapılarak, ortaya çıkabilecek yüzey pürüzlülükleri 

azaltılabilir. 
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ABSTRACT 

In this study, the continuous contact problem of a homogeneous layer loaded by three rigid flat 

punches and resting on elastic half plane is investigated using the finite element method. It is assumed 

that the all contact surfaces are frictionless. The homogenous layer was loaded by three rigid flat 

punches with external loads Q, P, Q. Two dimensional finite element analysis of the problem is 

performed using ANSYS packaged software. The analyzes are performed for different loading 

conditions of Q and P loads. Initial separation load and initial separation points (Xcr, λcr) and normal 

stresses (σx, σy) between the homogenous layer and the elastic half plane are determined. The obtained 

results are shown in graphs and tables. 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, üç düz rijit blok ile yüklenmiş ve elastik yarı sonsuz düzlem üzerine oturan bir homojen 

tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bütün 

yüzeylerin sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir. Homojen tabaka, dış yükleri Q, P, Q olan üç rijit düz 

blok vasıtasıyla yüklenmiştir. Problemin iki boyutlu sonlu elemanlar analizi ANSYS paket programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Q ile P yüklerinin farklı yükleme koşulları için analizler 

gerçekleştirilmiştir. Homojen tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem arasındaki, ilk ayrılma yükü ve ilk 

ayrılma uzaklıkları (Xcr, λcr) ve normal gerilmeler (σx, σy) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar grafik ve 

tablo halinde gösterilmiştir.  

1. Giriş 

 Temas problemi elastisitenin temel problemlerinden biridir. Çoğu yapı ve sistem elemanlarının 

birbirleriyle temas halinde olması sebebiyle temas konusu mühendislik alanında geniş yer bulmuştur. 

Temas konusu ilk olarak 1882 yılında Heinrich Hertz tarafından ele alınmış ve Muskhelishvili ve 

Sneddon’ un geliştirdikleri yeni teknikleri elastisite teorisinde kullanması ile, temas problemleri 

üzerine yapılan çalışmalarda bir artış gözlenmiştir [1]. Günümüze kadar birçok araştırmacı, sürekli ve 

süreksiz temas problemi [2-4], temas ve çatlak problemi [5-6], sürtünmeli ve hareketli temas problemi 

[7-8], ayrılmalı temas problemi [9-10] gibi temas problemlerini analitik olarak ele almışlardır.   

 Temas probleminin analitik olarak çözülmesinin fazla zaman alması nedeniyle ve  bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, temas problemlerinin çözümü için çok sayıda yaklaşık çözüm 

yöntemi geliştirilmiştir. Çözüm yöntemlerinden biri de karmaşık bir mühendislik problemini basite 

indirgeyerek çözüm arayan sonlu eleman metodu (FEM)’ dur. İlk olarak [11], elastik cisimlerin 

düzlem temas problemine sonlu elemanlar yönteminden yola çıkarak bir çözüm yolu geliştirmişlerdir. 

Daha sonra birçok araştırmacı, sürtünmeli, [12] ayrılmalı, [13], sürekli ve süreksiz [14], iki boyutlu 

[15-16] temas problemlerini sonlu elemanlar yöntemini kullanarak çözmüşlerdir.  

 Bu çalışmada elastik yarım düzleme oturan ve dış yükleri farklı üç rijit blok ile yüklü homojen 

tabakada sürekli temas problemi Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) kullanılarak çözülmüştür. Farklı 

yük oranları için, ilk ayrılma yükü ve uzaklıkları, homojen tabaka ile elastik düzlem arasında x ekseni 

boyunca oluşan normal gerilmeler belirlenmiştir.  

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/packaged%20software
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2. Problemin Tanımı 

Elastik yarım düzleme oturan (h) yüksekliğindeki homojen tabakanın sürekli temas problemi, 

sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Q, P ve Q dış yükleri farklı üç rijit blok ile 

tabakalara aktarılmaktadır. Problemdeki bütün yüzeyler sürtünmesizdir. Ayrıca rijit bloklar (-c, -d), (-

a, a) ve (c, d) aralıklarında homojen tabaka ile temas halindedir. Çözümde tabakaların kütle kuvvetleri 

ρgh olarak dikkate alınmıştır. Burada ρ homojen tabakanın yoğunluğu g yer çekimi ivmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Problemin Geometrisi 

4. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözüm 

 Sonlu elemanlar yöntemi (FEM); karmaşık olan problemlerin yaklaşık çözümünü bulmak için 

kullanılan sayısal bir yöntemdir. Bu yöntem karmaşık problemleri sonlu sayıda basit problemlere 

indirgeyerek çözüm aramaktadır. Ağlara bölme (mesh) denilen bu işlemde problemin bütünü yerine 

çok sayıda küçük alt parçalar üzerinde işlem yapılarak problem basite indirgenir. Çok fazla sayıda ağ 

oluşturma problemin kesin çözümüne yaklaşılması bakımından önemli olsa da, çözüm süresini 

artırdığından dolayı dezavantaj olarak görülebilir. Bu çalışmada problemin sonlu elemanlar modeli ve 

analizi ANSYS [17] paket programı kullanılarak yapılmıştır. Problem simetrik olarak modellenmiş 

olup ağırlık dikkate alınmıştır. Fakat blok altlarında ve homojen tabaka ile elastik düzlem arasındaki 

sürtünme kuvveti ihmal edilmiştir. Modelin tüm parçalarında lineer, elastik ve izotropik malzeme 

kullanılmıştır.  Eleman tipinin belirlenmesi problemin çözümünde doğru sonuçlar alma bakımından 

önem arz etmektedir. Bu çalışma, statik ve 2 boyutlu düzlem problem olduğundan eleman tipi olarak 8 

düğüm noktalı PLANE183 kullanılır. PLANE 183, her düğüm noktasında x ve y doğrultularında 

serbestlik derecesine sahiptir ve dönme serbestliği yoktur. Çalışmada modelleme yapılırken düğüm 

noktalarının üst üste gelmemesi durumunda da çözüm sağlaması sebebiyle yüzey-yüzey temas modeli 

kullanılmıştır. Temas çifti oluşturulurken hedef yüzeyi TARGE 169 elemanı ile, temas yüzeyi ise 

CONTA 172 elemanı ile tanımlanmıştır. Birbirine temas eden yüzeylerden elastisite modülü büyük 

olan, hedef olarak seçilir. TARGE 169 ve CONTA 172 elemanları üç düğüm noktası içeren elemanlar 

olup düğümler PLANE 183 elemanının yüzeyindeki düğümlerle örtüşmektedir. ANSYS’de problem 

tipine bağlı olarak çeşitli temas algoritmaları mevcuttur. Bu çalışmada, temas algoritması olarak 

toplam potansiyel enerji teoremini kullanan ve diğer algoritmalara göre daha iyi ve hızlı sonuçlar 

veren Augmented Lagrangian Method tercih edilmiştir. Problemin ANSYS modeli Şekil 2’de analiz 

sonucu gerilme dağılışı Şekil 3’te gösterilmiştir: 

 

x 

y 

P 
Q Q

  

μ1, κ1, υ1  ①  

μ2, κ2, υ2  ②  

h
 

II  II  I  
  

b 

c 

b 
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Şekil 2. Analizin Geometrisi 

 
Şekil 3. Analiz Sonucu Gerilme Dağılışı 

Sonlu eleman modeline ait akış şeması Şekil 4’ te verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Problemin algoritması 

 

Hayır 
 

Evet 
 

 Problemin Geometrisi  

MalzemeÖzelliklerininAtaması
 

 Mesh İşlemi
 

Temas Çiftlerinin 

Tanımlanması 

y doğrultusundaki

eksponansiyel değişime

göre i elemanını değiştir

 

i eleman sayısı  

Elemana Malzeme

ÖzellikleriniUygula
 

  Eleman Tipinin Belirlenmesi  

Deplasmanların ve 

Yüklemelerin 

Tanımlanması 

Çözüm 

Son 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

167 

 

5. Sonuçlar 

 Bu çalışmada sürekli bir temas probleminin sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ile analizi 

gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak farklı yükleme durumları için μ2 / μ1, 𝑎 / ℎ, 

(𝑐-𝑏) / ℎ, 𝑄 / 𝑃, λ ve (𝑏-𝑎) / ℎ gibi çeşitli boyutsuz miktarlar için sürekli temas problemlerinin 

çözümünden elde edilen sonuçlar, Şekil 5-7’de ve Tablo 1’de sunulmuştur. Elastik tabaka ile elastik 

yarı düzlem arasındaki ilk ayırma noktası belirlenmiş ve ilk ayırma bölgesi araştırılmıştır. Temas 

gerilmeleri σ𝑦1 (𝑥, 0) ℎ / 𝑃 ve σx1 (𝑥, 0) ℎ / 𝑃 olarak sunulmuştur. Yük faktörü λ’ya bağlı olarak, elastik 

tabaka ile elastik yarı düzlem arasındaki diğer ayırma bölgelerinin olasılıkları belirlenmiştir. Ayrıca 

birinci blok ile elastik tabaka arasında ayrılma ihtimali araştırılmıştır. Ayrıca, blokların etkileşimini 

sona erdiren mesafe (𝑏 - 𝑎) /h incelenmiştir. 𝑄 / ℎ ≥ 𝑃 / h olduğu kabul edilmiştir. İlk ayrılma yükü 

(λcr) aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:  

2

1cr crP gh   

Tablo 1 Homojen tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem ara yüzeyinde iki blok arasındaki 

etkileşiminin son bulduğu uzaklığın   hab   yük oranı PQ  ile değişimi ( 75212 . , 

250.ha  ,   50.hbc  ). 

Q  

h

)ab( 
 

BLOK I  BLOK II 

sağcr  ( )
sağcrx a h   

sol sağcr cr   ( )
solcrb x h  

P 10.5585 89.8957 2.050  89.7666 2.0585 

2P 9.5874 89.1186 2.050  44.9115 2.0566 

4P 8.6032 86.4155 2.050  22.3863 2.0532 

6P 8.1313 83.6821 2.050  14.9423 2.0513 

 

 Tablo 1, boyutsuz büyüklükler μ2 / μ1, 𝑎 / ℎ, (𝑐 - 𝑏) / ℎ için 𝑃 / Q yük oranının farklı durumları 

için sonlu eleman yöntemiyle elde edilen bloklar arasındaki etkileşimi sona erdiren mesafenin kritik 

değerlerini göstermektedir. Kritik değerden yüksek olan durumlar için blokların birlikte çalışmadığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu tablo, elastik tabaka ile elastik yarı düzlem arasındaki ayrılmaya neden olan 

yük faktörünün (λcr) değerlerini göstermektedir. λ = λcr için, σ𝑦1 (𝑥, 0) ℎ / 𝑃 sıfırdır. Blok ile elastik 

tabaka arasındaki temasın sürekli olduğu varsayılmıştır. Tablo 1 incelendiğinde, Q/P oranı arttıkça ilk 

ayrılma yükünün azaldığı görülmektedir.  
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Şekil 5. Yükleme durumlarına bağlı göre tabaka ekseni boyunca σx(x,0) gerilme dağılımı 

2 1( 2.75   , 250.ha  , h=1,   0.5)c b h   

 Şekil 5’te Q aynı malzeme sabitleri ve aynı blok genişlikleri için homojen tabaka ile elastik 

yarım düzlem arasında x ekseni boyunca oluşan σx gerilmesinin yük oranına göre değişimi sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Q/P oranı arttıkça homojen tabaka ile elastik düzlem 

arasındaki  σx boyutsuz normal gerilmesinin çekme ve basınç bölgelerinde aldığı değerlerde artış 

olmaktadır. x ekseninin başlangıcıyla 1. Blok arasındaki mesafede, bloklar arasında ve 2. Bloktan 

hemen sonraki bölgede basınç gerilmeleri, blok altlarında ise çekme gerilmeleri oluşmakta ve bu 

gerilmeler en büyük değerini yük altında almaktadırlar.   

 Şekil 6-7’da sırasıyla Q=P ve Q=2P yükleme durumları için aynı malzeme sabitleri ve aynı blok 

genişlikleri için homojen tabaka ile elastik yarım düzlem arasında x ekseni boyunca meydana gelen 

σy(x,0) boyutsuz normal gerilmeleri sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilmiştir. Grafikler 

incelendiğinde analitik sonuçların, sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlara oldukça yakın 

olduğu görülmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi yük oranı arttıkça temas yüzeyindeki ilk ayrılma 

yükleri azalmakta, ilk ayrılma uzaklıklarında ise çok küçük değişiklikler olmaktadır. Şekillerden de 

görüldüğü gibi yük oranı arttıkça ayrılmalar daha kolay olmaktadır.  
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Abstract 

Petroleum and other fossil fuels are being used up at ever-increasing rates in transportation 

and in industry. Reserves are limited and there is a need for finding new sustainable resources. 

Biodiesel is a renewable fuel that can replace traditional fossil fuels and it is chemically known as fatty 

acid methyl esters (FAMEs), can be produced from vegetable oils (such as soybean, rapeseed, palm 

oils), animal fats, waste cooking oils or microbial oils. The main advantages of this fuel are their 

properties and performance which is similar to conventional diesel fuels. At present, the main source 

of biodiesel production is vegetable oils, with 95%. It is reported by Van Gerpen (2004) that almost 

70- 85% of the total cost of the production comes from the raw material cost for vegetable oil based 

biodiesel. The use of vegetable oils competes with the food industry. The global biodiesel market 

growth, inspired many researchers to investigate the resource cost of biodiesel. Therefore, reducing 

cost of oil and developing microbial oils have much more attention in these days. All fungi produce oil 

as a means of storing energy, but some species are better at this than others. Microbial oils obtained 

from these microorganisms called as single cell oils (SCO) are now attracting attention all over the 

world. The accumulation of lipids in microbes, which comprise the raw material for biodiesel 

production through transesterification, particularly under stressed culturing conditions, has been 

receiving a tremendous amount of attention recently. The fatty acid profile of the microbial lipids is 

quite similar to that of conventional vegetable oils. Fungi are known for their rapid growth with short 

life cycles, lack of need light energy, has tolerance acidic mediums and the ability to use industrial 

residues and wastewaters. Different studies and reports showed that some fungi species such as 

Mucor circinelloides, Aspergillus terreus, Claviceps purpurea, Tolyposporium, Mortierella  

alpina, Mortierella isabellina can accumulate up to 80% of the biomass weight. Therefore, 

oleaginous filamentous fungi seem to be a favorable feedstock for a sustainable biodiesel industry. 

Harvesting fungal cells is easier than microalgae and yeast cells because of their filamentous 

morphology. The aim of this study emphasizes the importance of the production and use of fungal oil 

at biodiesel production. The aim of this study emphasizes the importance of the fungal oil at biodiesel 

production. 

 

Keywords; Fungal oil, Biodiesel, Fossil fuels, FAMEs, Transesterification 
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INTRODUCTION 

 

Sustainability works on how natural systems operate, maintain diversity and produce 

everything environmental friendly. Sustainability needs the improvment of methodologies to meet the 

needs of the present without compromising those of future generations. Concern about the fossil fuel 

reserves, and extensive rising of CO2 emissions and their adversed effect on climate is driving 

researchers to find sustainable and environmental friendly fuels (Lee et al, 2014). 

Biomass is the one of the sources of renewable energy, methods with a variety of solid, liquid and 

gaseous biofuels are produced. The most common of the liquid biofuels is biodiesel (Çiçek and 

Yalçın, 2013). During the recent years, biodiesel that derived from vegetable oils, animal fats, waste 

frying oils and microbial oil, constitutes the alternative energy source to petroleum-based diesel fuel. 

Biofuels are the most practical solution for reduce dependence on fossil fuel. Present biofuels like 

alcohols and biodiesels are not fully compatible with fossil fuel for internal combustion engines. 

The accumulation of lipids in microbes, which comprise the raw material for biodiesel production 

through transesterification, has been receiving a tremendous amount of attention recently. 

Especially using microalgae because of the high oil accumulation, particularly under stressed 

culturing conditions, attracts attention lately. (Heredia-Arroyo et all, 2010; Chisti, 2007). 

The use of petroleum and other fossil fuels at increasing ratios in transport and industry is 

at risk of eventual depletion. CO2 gas released to the atmosphere due to increased use of fossil 

fuels causes greenhouse effect, which is the main cause of global warming. (Muniraj et al, 2013). 

Fossil fuel reserves are also limited and there is a need to find new sustainable resources. 

Biodiesel are thought to being as a potential renewable instead of petroleum diesel. (Wahlen et al, 

2013). Biodiesel is chemically known as fatty acid methyl esters (FAME).It is produced by 

transesterification reaction of oil from plants, animal fats, and from microalgae or fungus. FAME 

can be produced from a wide array of oils and fats. While rape and sunflower are the most 

common biodiesel raw materials in Europe, soybean oil is used in USA and palm oil is used in 

Asia. Differences in the chemical composition of the raw material used determine the properties 

of the final product to be formed (URL 1). The US Department of Energy has developed a 

scenario to meet 30% of the US gasoline demand in the United States from biofuels by 2030, 

roughly equivalent to an amount of 60 billion gallons of British thermal unit per year (Bailey, 

1991; Stephanopoulos and Vallino, 1991). 

Biomass-based biofuel production plays a key role in reducing greenhouse gas emissions, 

revitalizing rural communities and increasing economic sustainability in terms of energy 

dependence. Many microbial species, especially fungi (both yeast and filament fungi) can 

synthesize lipids in their cells using carbohydrates. Microbial lipid production and accumulation 

in many oleaginous types of yeast on different low-cost substrates and several types of wastewater 

have been studied such as industrial glycerol (Papanikolaou and Aggelis, 2002; Meesters et 

al,1996), sewage sludge (Angerbaue et al,2008) whey permeate (Akhtar et al,1998; Ykema et 

al,1988), acetic acid (Du Preez et al,1995),sugar cane molasses (Alvarez et al, 1992), and rice 

straw hydrolysate (Huang et al,2009). The use of wastewater as a raw material in the production 

of microbial lipids not only reduces the cost of lipid production but also reduces the 

environmental pollution caused by the wastewater. The fatty acid profile of microbial lipids is 

very similar to the fatty acid profile of traditional vegetable oils. For this reason, oleaginous 

filamentous fungi appear to be a suitable raw material for the sustainable biodiesel industry (Peng 

and Chen, 2008; Zhao et al, 2011). Due to fungal morphology, the harvesting of fungal cells is 

easier than microalgae and yeast cells. Filamentous microorganisms tend to aggregate and grow as 

pellets or granules in suspension. Pelleted fungal cells can grow at a high density, resulting in 

higher potential productivity (Liao et al,2007) and are easily separated from the waste water by 

dilution filtration or simple screening. 

The aim of this study emphasizes the importance of the production and use of fungal oil at 

biodiesel production. 
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BIODIESEL 

 

The oil embargo in the 1970s has led many countries to change their perspective on vegetable 

oils. Scientists from different countries (Austria, the United States, South Africa and many other 

countries) have begun to work on the possibility that vegetable oils can also be used directly to drive 

diesel engines. However, the poor quality of the fuel spray caused by the viscosity of the vegetable oil 

has damaged the car engines. Scientists later experimented with converting biodiesel instead of 

directly using vegetable oils. It is estimated that the term "biodiesel" was first used in 1984 (Van 

Gerpen et al, 2005). It is known that the first biodiesel production plant designed to produce fuel was 

started in 1985 at an agricultural college in Australia. Biodiesel is began to be produced commercially 

since 1992 the largest manufacturer Germany in Europe. (Pahl, 2005). 

Biodiesel is a renewable diesel fuel that can be made by chemically combining any natural oil or fat 

with an alcohol such as methanol or ethanol (Sheehan et al,1998). Chemically, fatty acid methyl esters 

(FAMEs) derived from transesterification of oils are formed;  

 

Figure 1: (Transesterification) The chemical reaction equation for catalyzed biodiesel production 

(Mkoma and Mabiki, 2011) 

Biodiesel and conventional hydrocarbon diesel mixtures are the most widely used products in 

the retail diesel fuel market. A large part of the world uses a system known as the "B" factor to specify 

the amount of biodiesel in any fuel mix: (URL 2)  

 

100% biodiesel is referred to as B100; 

20% biodiesel, 80% petrodiesel is labeled B20; 

5% biodiesel, 95% petrodiesel is labeled B5; 

2% biodiesel, 98% petrodiesel is labeled B2.  

 

It has been reported that one gallon of biodiesel provides the same benefits used neat (B100) 

or used in blends such as B20. The yield of biodiesel is proportional to the level of the biodiesel blend 

used. The use of B100 instead of petrol diesel in buses reduces the consumption life of petroleum by 

95%. The 20% blend of biodiesel and petroleum diesel (B20) provides a 19% reduction in the 

consumption life of petroleum. Biodiesel yields 3,2 units of fuel product energy for every unit of fossil 

energy consumed in its life cycle. B20 produces 0.98 units of fuel product energy for each fossil 

energy unit consumed. Biodiesel has been observed to reduce net CO2 emissions by 78.45% compared 

to petroleum diesel. It has been observed that B20 reduced CO2 emissions from city buses by 15.66%. 

Using B100 in urban buses substantially reduces life cycle emissions of total particulate matter (32%), 

CO (35%), and SOx (8%), relative to petroleum diesels life cycle (Sheehan et al,1998). 

Growth in the global biodiesel market has inspired many researchers to investigate the source cost of 

biodiesel. The use of plant oils competes with the food industry.  Therefore,  oleaginous 

microorganisms used in place of conventional oil for biodiesel production in order to reduce the cost 

of raw materials. Most of the oleaginous microorganisms such as microalgae, bacillus, fungus and 

yeast can be used for biodiesel production. Production of biodiesel using microbial lipids, also called 

single cell oils (SCO), has received great interest all over the world. Triacylglycerols (TAGs), which 
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are the main materials for biodiesel production, can be produced from The fatty acid profile of 

microbial lipids is very similar to the fatty acid profile of traditional vegetable oils. 

For this reason, oily filamentous fungi appear to be a suitable raw material for the sustainable 

biodiesel industry. microorganisms. Oleaginous microbes can accumulate more than 20% of their dry 

mass as oil inside their cells when grown in certain environmental conditions (Ratledge and Cohen, 

2008; Meng et al, 2009). In addition, microbial oils have many advantages over vegetable oils and 

animal fats, such as short life cycle, less workforce requirement, less impact from climate, seasonal 

and climate effects, and easier scaling (Li et al, 2008). Additionally, microbial lipids do not need 

fertile soil and also have much higher yields. (Meng et al, 2009). 

 

BIOCHEMISTRY OF LIPID ACCUMULATION 

 

Alternative fuels that replace fossil fuels should not only have environmental benefits. In 

addition, it should be able to compete economically and be able to produce energy to meet the 

demands, but it should also provide a net energy gain over the energy sources used to produce it (Hill 

et al,2006). Most microorganisms such as microalgae, bacillus, fungus and yeast can store oils, but not 

all of them can be used for biodiesel production. 

There are several factors that limit the oil production of microorganisms. It depends on the 

nutrients in the environment where the organism's lipid production starts. This situation is known to be 

related, in particular, to nitrogen consumption (in the form of NH 4+) in the environment. (Ratledge, 

1994). In order to encourage oil accumulation in the environment, it is necessary to increase the 

amount of carbon used together with the nitrogen reduction. Nitrogen depletion in the medium limits 

the growth of cells, as it is necessary for the synthesis of proteins and nucleic acids. It is also known 

that carbon in the medium (mainly due to glucose) will be assimilated by cells. Carbon is taken up by 

the cells before they are converted to fatty acids, then synthesized by triglycerides. It is known that 

some inorganic salts other than nitrogen (phosphate, magnesium, iron or sulphate) and vitamins affect 

oil production (Woodbıne, 1995). In addition to using glucose as a carbon source in general, pentoses 

and lactose are also known to be used for this purpose. 

Figure 2. is examined, it appears that microbial oil production is a two-stage process. In the 

first stage, it contains all the nutrients necessary for the balanced development of the cells. When the 

selected nutrient is consumed in the medium, this phase ends and the oil production phase, the 

"lipogenic phase" starts. In this phase, the consumption of carbon in the nutrient or environment 

required for oil production continues until it is completely consumed by the cells. If these nutrients are 

added to the medium again, the lipogenic phase starts again and a relatively high oil yield is obtained 

from the biomass. In some cases, it is stated that yeasts and molds can produce more than 70% of their 

biomass (Ratledge, 1989). 
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Figure 2: Lipid accumulation in yeasts and moulds in batch cultures (Ratledge, 1989) 

 

Growth conditions (temperature, pH, given amount of oxygen) of microorganisms affect the 

types and composition of oil produced (Ratledge, 1982). It is known that the Carbohydrate component 

used as the substrate may affect the fatty acid composition and oil distribution produced. 

Microorganisms react very quickly to all kinds of changes that may occur in the development medium. 

In this case, it affects not only the development and production of microorganisms, but also the 

composition of oil produced at the same time. Therefore, determining and changing conditions must 

be treated very carefully. It is known that fermentation temperature is one of the most effective 

parameters of fatty acid composition (Ratledge,1978). It is known that C / N ratio is the most 

important nutrient parameter in fungal oil synthesis. High fat accumulation is associated with reduced 

protein synthesis. Fungi can synthesize saturated and unsaturated straight chain fatty acids up to 10 

carbon chains up to 24 carbon chains (Denli and Tekin, 2000).  

 

Table1: Lipid composition of some microorganisms  

Microorganisms Lipid composition (w / total lipid) 

C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Microalgae 12-21 55-57 1-2 58-60 4-20 14-30 

Yeast  11-37 1-6 1-10 28-66 3-24 1-3 

Fungi 7-23 1-6 2-6 19-81 8-40 4-42 

Bacterium 8-10 10-11 11-12 25-28 14-17 - 

   Reference: (Meng et al, 2009) 

 

Recently, there have been many studies in microbiological oil production in the literature. For 

example, Chen et al., 2012 and Hall et al., 2011 were used wastewater from butanol fermentation for 

cultivation of oleaginous yeast Trichosporon coremiiforme, and a lipid content of 19 % was achieved 
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in addition with 68% of COD removal. And then inoculated a consortium of oleaginous 

microorganims with primary effluent wastewater and obtained a lipid content of 20% in biomass and 

COD removal of 81%. For microbial lipid production, a lipid content of 18-26 % in yeast and algae is 

produced in food waste and municipal waste, resulting in efficient nutrient removal and biomass 

obtained (Chi et al, 2011). Muniraj et al (2013) conducted a study on the use of potato processing 

waste water for the production of microbial lipids by the oleaginous filamentous fungus Aspergillus 

oryzae. Microbial lipids of A. oryzae contained major fatty acids such as palmitic acid (11.6%), 

palmitolic acid (15.6%), stearic acid (19.3%), oleic acid (30.3%), linolenic acid (5.5%) and linoleic 

acid (6.5%) suggesting that the lipids be suitable for biodiesel production. Mucor circinelloides has 

been successfully grown on thin stillage from corn ethanol plants for use as animal feed and obtained 

20 g/L of fungal biomass (dry) with a lipid content of 46% (g of oil per 100 g dry biomass) and 

reduction in suspended solids and soluble chemical oxygen demand (SCOD) in thin stillage were 95% 

and 89%, respectively (Mitra et al,2012).  Liu and Zhao (2007) did a study on biodiesel production by 

direct methanolysis of oleaginous microbial biomass and up to 98% yield was reached with reaction 

conditions of 70 °C. The growth performances of eleven filamentous fungi were investigated to 

determined dry cell weights, lipid contents and fatty acid profiles by Zheng et al. (2012) and 

Mortierella isabellina (39.4%) was the best lipid producer grown on lignocellulosic hydrolysates 

among the tested filamentous fungi. Another study on fungal oil, Cryptococcus curvatus, the 

concentration of lipid reached its maximal value of about 70 g/L and the main lipid were palmitic 

(C16:0), stearic (C18:0) and oleic acid (C18:1) (Hassana et al, 1996). Rakicka et al. (2015) researched 

lipid production by the oleaginous yeast Yarrowia lipolytica using industrial by-products under 

different culture conditions. Yarrowia lipolytica strain JMY4086 to produce lipids using molasses and 

crude glycerol under different oxygenation conditions and at different inoculum densities was 

evaluated in fed-batch cultures. The greatest lipid content, 31% of cell dry weight, was achieved using 

a low-density inoculum, a constant stirring speed of 800 rpm, and an oxygenation rate of 1.5 L/min. 

 

CONCLUSIONS 

 

In the future, fungal oil will be a raw material to production biodiesel. These results indicate 

that lipids may be produced using renewable feedstock, thus providing a means of decreasing the cost 

of biodiesel production. Therefore, a new guide should develop for biodiesel usage in Turkey and the 

world. 

There are advantages of using biodiesel; It help us reduce our dependence on foreign 

petroleum, can leverage limited supplies of fossil fuels, can help reduce greenhouse gas emissions, can 

help reduce air pollution and related public health risks, can benefit our domestic economy. 
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Özet 

 
Ülkemizin büyük bir bölümü deprem riski altındadır. Bu nedenle betonarme binaların yapı deprem 

ilişkisinin ve yapı güvenliğinin iyi sağlanması gerekmektedir. Bir yapının taşıyıcı sisteminin doğru 

seçilmiş olması yapının depreme karşı koyabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma 

Gümüşhane ilinde mevcut betonarme perdeli bir yapı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumda 

betonarme perdeler binanın iç akslarında bulunmaktadır. Bina modeli, çerçeve ve perde konumları dış 

akslara kaydırılarak elde edilen perdeli çerçeveli betonarme bina modellerinin deprem davranışları 

karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Statik ve dinamik analizler SAP2000 paket programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen periyod, 

yerdeğiştirme ve kesit etkilerine göre yapı modelleri birbiri ile mukayese edilmiştir. Sonuç olarak, 

perde konumlarının dış akslarda olması durumunda daha iyi bina deprem davranışları elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Betonarme perdeli yapı, Çerçeve yapı, Statik analiz, Dinamik analiz, Van 

depremi,  

 

 

 

Abstract 

 

A large part of our country is at risk of an earthquake. Therefore, structure earthquake relation 

and structural safety of the reinforced concrete buildings should be ensured. The right choice 

of the structural bearing system of a building has great importance for the earthquake resistant 

design.  This study is realized on the existing reinforced concrete shear wall structure in 

Gümüşhane. In current situation, the shear walls are on the inner axes of the structure. The 

earthquake behaviors are investigated comparatively according to the new situations that the 

shear walls and frames are sliding to outer axes. Static and dynamic analyses are realized with 

SAP2000 software. The structural models are investigated comparatively according to the 

periods, displacements and internal forces obtained from results of analysis. It is concluded 

that earthquake behaviors of structures existing shear wall on the outer axes are the better.  

 

Keywords: Reinforced Concrete Shear Wall Structure, Frame Structure, Static 

 Analysis, Dynamic Analyses, Van Earthquake 

 

1. Giriş 

 
Dünyanın  oluşumundan  beri,  sismik  yönden  aktif  bulunan  bölgelerde  depremlerin ardışıklı  

olarak  oluştuğu  ve  sonucunda  da  milyonlarca  insanın  ve  barınakların  yok olduğu  bilinmektedir.  

Bilindiği gibi  yurdumuz  dünyanın  en  etkin  deprem  kuşaklarının birinin  üzerinde  bulunmaktadır. 

Geçmişte  ülkemizde  birçok  yıkıcı  deprem  olduğu  gibi, gelecekte  de  depremlerle  
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karşılaşacağımız  bir  gerçektir.  Deprem  bölgeleri  haritasına göre  yurdumuzun  % 92'sinin  deprem  

bölgeleri  içerisinde  olduğu,  nüfusumuzun  % 95'inin deprem  tehlikesi  altında  yaşadığı  ve  ayrıca  

büyük  sanayi  merkezlerinin  % 98'i  ve barajlarımızın  da  % 93'ünün  deprem  bölgesinde  

bulunduğu  bilinmektedir  (Celep, 2000; Korkmaz, 2008). 

 
Betonarme  bir  yapının  taşıyıcı  sistemi, söz  konusu  yapının  işlevine  bağlı  olarak, değişik  türde  

olabilir. Her  taşıyıcı  sistemden, kendi  ağırlığı  başta olmak üzere, etkiyen yükleri karşılayarak  

bunları  mesnetlendiği  zemine  güvenli  bir  şekilde  aktarması  beklenir. Bir yapının  güvenli  olması 

yanında, sağlaması  gereken koşullardan, ekonomik, kullanım amacına  uygun, çerçeve  ile  uyumlu  

ve  estetik  olma  koşulları  da  göz  önünde  tutulmalı, taşıyıcı  sistemin  bu  koşulları  önleyici  

olmamasına  çalışılmalıdır. Bina  türünde  yapıların  taşıyıcı  sistemleri  üç  grupta  toplanabilir.  

Birinci  grup düşey  yüklerin  doğrudan  etkidiği, yatay  veya  yataya  yakın  plak  ve  kiriş  gibi 

elemanların  oluşturduğu  kat  döşemeleridir. İkinci  grupta  düşey  veya  düşeye  yakın, perde, kolon  

gibi  elemanlar  sayılabilir. Üçüncü  grupta  yükleri  zemine  aktaran  temeller  yer  alır.  

Birinci  grup  içinde  sayılan  ve  kat  döşemelerini  oluşturan  elemanları  yalnız  düşey  yükleri  değil,  

özellikle  depremden  oluşan  yatay  yükleri  de  perde  veya  kolonlara aktarma  durumunda  oldukları  

unutulmamalıdır. Bu  açıdan  döşeme  plağını  kalınlığı, bir dökümlü ( monolitik ) oluşu  ve  düşey  

elemanlarla  bağlantısı  ile  ilgili  yapısal  kurallar  göz  önünde  tutulmalıdır.  

İkinci  grup  olarak  alınan  perde  ve  kolonlar, kat  döşemesi  ile  birlikte  bir  çerçeve  sistemi  

oluştururlar. Kolonların ve perdeleri yükler altında davranışları oldukça farklıdır. Perdeler büyük atalet 

momentleri ile kolonlara göre daha rijit olduklarından yerdeğiştirmelerin sınırlandırılmasında daha 

etkili bir taşıyıcı sistem elemanıdır. Buna karşılık etriyelerin sıklaştırılması ile beton yeterince 

kuşatılarak kolonlarda da dönüşümlü  yükler  altında  da  elastik  sınırın  ötesinde  büyük  yer  

değiştirmeler  ulaşılabilir. Bu  ise  kolonların  daha  sünek  bir  taşıyıcı  eleman  olarak  üretilebileceği, 

bu  nedenle  de depreme  dayanım  açısından  daha  elverişli  olduğu  anlamına  gelir. Taşıyıcı 

sistemde dayanım ve sünekliğin yanında, bu özelliklerin  sistemde  yayılı  olarak  bulunması  ve 

sistemin  bütünlüğünün  sağlanmış  olması  da  önemlidir. Örneğin, birleşim bölgelerinin 

oluşturulmasında, donatının kenetlenmesinde, kiriş-perde birleşimlerinde uyulacak kurallar bu 

kapsamda sayılabilir (Celep, Kumbasar, 2005).   

Van Depremi 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41'de Van ilini, kuzeyindeki yerleşimleri ve Erciş 

ilçesini önemli ölçüde etkileyen Mw=7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem geniş 

bir alanda hissedilmiş olsa da en önemli hasar ve can kaybı Erciş ilçesinde meydana gelmiştir. Resmi 

kayıtlara  göre  31  Ekim 2011  itibarıyla  ölü  sayısı 600, yaralı  sayısı 4150, Yıkılan  ev  sayısı  

2000'den  fazladır. Yıkılan  evlerden  60'a  yakını Erciş'te, 10'u Van  il  merkezinde, diğerleri  ise  

köylerdeki  kerpiç  yapılarda  meydana gelmiştir.  

 

 

 
  

Şekil 1. Van Depreminden sonra hasar gören yapılar (URL-10,2012) 
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Bu çalışmanın amacı, kalıp planı düzensiz olarak tasarlanmış betonarme perdeli bir yapıyı,  perdeleri 

kaldırıp çerçeve sistem olarak ve aynı boyutlardaki betonarme perdeleri yapı içinde değişik konumlara 

yerleştirerek deprem analizini gerçekleştirmektir.  Çalışmada,  SAP  2000 (Wilson,1998)  programı  

kullanılarak  8 katlı, X  yönünde  7, Y  yönünde  4  açıklıklı  olan  betonarme  çerçeveli  bir  sistem,  

perdeler  dış  akslarda  olan  betonarme  perde  çerçeveli  bir  sistem  ve  perdeler  iç  akslarda  olan  

betonarme  perde  çerçeveli  bir  sistem  modellenmiştir. Daha sonra çerçeve yapının, perdelerin dış 

cephelerde ve iç cephelerde olması ile oluşturulan betonarme perdeli yapıların önce Eşdeğer Deprem 

Yükü yöntemine göre statik analizleri gerçekleştirildi. Ardından Mod Birleştirme yöntemi ve Zaman-

Tanım Alanında Analiz yöntemine göre dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucu 

elde edilen yapılara ait mod şekilleri, periyotlar yerdeğiştirmeler, ve her analiz sonucunda kesitte 

meydana gelen kesit etkileri incelenerek karşılaştırmalar yapılmış olup, bir kesitte analizlere göre elde 

edilen kesit etkileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Zaman tanım alanında deprem ivme kaydı 

olarak ülkemizde en son yıkıcı deprem olarak kayda geçen  Van depremi (2011) dinamik analizlerde 

kullanılmıştır. 

 

2. Yapı Modellerinin Tanımlanması 

 
Gümüşhane ilinde mevcut olan 8 katlı betonarme perdeli binanın kalıp planı Şekil 2’de verilmiştir. 

Çalışmada perde konumlarının yapı davranışı üzerine etkisinin değerlendirmesini yapmak üzere,  2007 

Deprem  Yönetmeliğine  göre  yapılmış  sekiz  katlı  betonarme  çerçeveli  ve  perde  elemanlardan  

oluşan  bir  yapı  üç  farklı  durumda  dikkate  alınmıştır. Yapının beton sınıfı C25,  beton çeliği S420 

olarak projedeki değerler esas alınmıştır.   Yapı 3.  derece deprem bölgesi olan Gümüşhane ilinde yer 

almakta,  zemin sınıfı Z2,  yapı bina önem katsayısı I=1 (konut tipi yapı) ve etkin yer ivme katsayısı 

Ao= 0,2'  dir.  Kat yüksekliği tüm katlarda 2,90 metredir. Binadaki tüm kirişler 25x50cm ve döşeme 

kalınlığı ise 13 cm olup tüm katlar boyunca aynıdır.  Bu çalışmada kapsamında Şekil 1’de kalıp planı 

verilen mevcut yapı üç farklı şekilde modellenmiştir. Model 1’ yapının tamamen perdeleri kaldırılarak 

çerçeve sistem şeklinde modellenmiştir (Şekil 3). Model 2 ve Model 3 olarak adlandırılan binalarda 

ise sırasıyla önce perdelerin iç akslarda, daha sonra da dış akslara kaydırılarak bina modelleri 

oluşturulmuştur. Şekil 4-5’te betonarme perde konumlarının iç ve dış cephelerde olmasına ait üç 

boyutlu (3D) sonlu eleman modelleri verilmiştir. Yapıda perde konumları değiştirilirken kolon ve 

perde boyutları aynı kalmıştır. 
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Şekil 1. İncelenen Betonarme Perdeli Binanın Kalıp Planı 
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Şekil 3. Model-1 3D sonlu eleman modeli 

 

 

 

Şekil 4. Model-2 3D sonlu eleman modeli 
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Şekil 5. Model-3 3D sonlu eleman modeli 

 

2.1. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemiyle Statik Analiz 

Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminde yapının kendi ağırlığından yararlanılarak yapının üzerinde 

bulunduğu gerçek zemin sınıfı ve deprem bölgesi kullanılarak hesaplar yapılmıştır. Yapı 3. derece 

deprem bölgesinde ve Z2 sınıfı zemin üzerinde bulunmaktadır.  

Çalışmada dikkate alınan sabit yükler döşeme için 5 kN/m2, hareketli yük ise 2 kN/m2 Kirişlere gelen 

sabit yükler ise alt katlarda 10 kN/m2, çatı katında ise 5 kN/m2 hareketli yük alt katlarda 3.5 kN/m2  

çatı katında 2 kN/m2 olarak dikkate alınmıştır. 

Model 1 için hakim periyotları T1X = 0.6498 s ve T1Y = 0.5748 s olarak elde edilmiştir. Model 2 için 

hakim periyot değerleri T1X =0.5935 s T1Y=0.5397 s ve Model 3 için hakim periyot değerleri T1X 

=0.5103 s T1Y=0.5016 s olarak hesap edilmiştir. Yapının üç farklı durumu için de periyot  değerlerinde  

beklenildiği  gibi  bir  azalma  görülmektedir. Yapıda  perde  elemanının  olması  ve  konumunun  

dışarıda  olma  halinde  rijitlikte  bir  artış,  titreşim  periyotlarında  azalma  oluşmaktadır. 

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine göre Sap 2000 programıyla statik analizlerin gerçekleştirilmesinde 

G+Q+EX ve G+Q+EY kombinezonları kullanılmıştır. Tablo 1’de verilen kombinasyonlarda G sabit 

yükü, Q hareketli yükü, EX ve EY ise sırasıyla X ve Y yönlerinde etkiyen deprem yüklerini ifade 

etmektedir. Üç model için elde edilen yerdeğiştirme değerleri X ve Y yönleri için Tablo1-2’de 

verilmektedir. Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde perde konumlarının binanın dışında yer alması 

durumunda hem X hem de Y yönleri için yerdeğiştirme miktarlarında önemli bir azalma olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 1. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine Göre X Yönü Yerdeğiştirme Değerleri 

Düğüm Noktası 

Model 1 Model 2 Model 3 

G+Q+EX 

(cm) 

G+Q+EX 

(cm) 

G+Q+EX 

(cm) 

8 7,40 6,82 5,78 

7 6,97 6,35 5,20 

6 6,32 5,70 4,52 

5 5,42 4,84 3,72 

4 4,30 3,80 2,83 

3 3,07 2,65 1,91 

2 1,76 1,49 1,04 

1 0,63 0,50 0,33 

 

Tablo 2. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine Göre Y Yönü Yerdeğiştirme Değerleri  

Düğüm Noktası 

Model 1 Model 2 Model 3 

G+Q+EY 

(cm) 

G+Q+EY 

(cm) 

G+Q+EY 

(cm) 

8 7,14 6,40 2,65 

7 7,06 6,19 2,38 

6 6,68 5,72 2,07 

5 5,96 4,93 1,71 

4 4,96 3,84 1,30 

3 3,72 3,54 0,87 

2 2,32 2,10 0,47 

1 0,90 0,75 0,15 

 

2.2. Zaman-Tanım Alanında Dinamik Analiz 

Zaman-Tanım Alanında Analiz Yönteminde ise 23 Ekim 2011’de Van ilinde meydana gelen 

depremin gerçek ivme kayıtları kullanılmıştır. Bu ivme kayıtlarından en büyüğü olan Kuzey-

Güney doğrultusundaki deprem ivmesi dikkate alınmıştır. Şekil 6’da verilen Van depremi 

sırasında Van Bayındırlık ve İskan Bakanlığının  istasyonunda  kaydedilen  değerler  

kullanılarak  zaman tanım alanında dinamik analiz  yapılmıştır (URL1, 2013). 

 

Şekil 6. Van depremi ivme kaydı  
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Şekil 7. Van depremi spektral ivme – periyot grafiği 

Van depremi kullanılarak gerçekleştirilen zaman tanım alanında analiz sonucunda elde edilen 

yerdeğiştirme değerleri Tablo 3’de verilmektedir.  

 

 Tablo 3. Zaman Tanım Alanında yapılan dinamik analiz sonucunda yapı modellerinde elde 

edilen yerdeğiştirme değerleri 

Düğüm Noktası 

Model 1 Model 2 Model 3 

Van depremi 

(cm) 

Van depremi 

(cm) 

Van depremi 

(cm) 

8 9,27 8,17 7,53 

7 8,39 7,57 6,70 

6 7,39 6,52 5,75 

5 6,17 5,31 4,68 

4 4,79 4,00 3,53 

3 3,31 2,67 2,36 

2 1,87 1,43 1,27 

1 0,64 0,46 0,41 

  

2.3. Statik ve Dinamik Analizler Sonucunda Herhangi Bir Kesitteki Moment ve Kesme 

Kuvvetine Ait Sonuçlar 
Gerçekleştirilen statik ve dinamik analizler sonucunda elde edilen kesit etkisi değerleri Şekil 8’de 

belirtilen kolon ve kiriş için karşılaştırılmalı olarak Tablo 4-5’de verilmektedir. Tabloda eşdeğer 

deprem yükü yöntemine (EDY) ve zaman tanım alanında (ZTA) dinamik analiz yöntemine göre elde 

edilen moment (M) ve kesme kuvveti (T) değerleri üç ayrı model için verilmiştir. 
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Şekil 8. Moment ve Kesme Kuvveti Değerlerinin İncelendiği Kolon ve Kiriş 

Tablo 4. İncelenen yapı modelleri için statik ve dinamik analizler sonucunda oluşan eğilme 

momenti değerleri 
 

Yöntemler 

Model 1 Model 2 Model 3 

Kolon Kiriş Kolon Kiriş Kolon Kiriş 

M (kNm) M (kNm) M (kNm) M (kNm) M (kNm) M (kNm) 

EDY(G+Q+EX) 268,79 202,76 226,89 183,84 230,23 253,01 

EDY(G+Q+EY) 241,71 149,01 202,75 160,69 160,32 208,64 

ZTA 290,19 181,56 265,07 139,73 244,26 178,60 

 

Tablo 5. İncelenen yapı modelleri için statik ve dinamik analizler sonucunda oluşan kesme 

kuvveti değerleri 
 

Yöntemler 

Model 1 Model 2 Model 3 

Kolon Kiriş Kolon Kiriş Kolon Kiriş 

T (kN) T (kN) T (kN) T (kN) T (kN) T (kN) 
EDY(G+Q+EX) 187,01 68,00 158,01 55,88 158,75 105,82 

EDY(G+Q+EY) 168,72 38,40 142,11 39,80 112,07 46,43 

ZTA 200,35 89,52 182,06 66,01 167,97 107,03 

 

Tablo 4-5’den görüldüğü üzere en büyük kesme kuvveti ve eğilme momenti değerlerinin kiriş 

ve kolon eleman için zaman tanım alanında dinamik analiz sonucunda elde edilmiştir. Perde 

konumlarındaki değişimin kesit etkisi (M, T) değerlerini etkilediği sonuçlardan 

görülmektedir. 

3. Sonuçlar  

Bu  çalışmada,  betonarme çerçeve  sistem, perdelerin iç kısımda  olduğu  betonarme  perdeli-çerçeveli  

sistem  ve  perdelerin  dış  kısımda  olduğu  betonarme  perdeli-çerçeveli  sistemleri  dikkate  alınarak  

yapıların  statik  ve  dinamik  analizleri  gerçekleştirilmiştir. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve 

Zaman Tanım Alanında Hesap olmak üzere iki farklı analiz yöntemiyle statik ve dinamik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan statik ve dinamik analizler sonucunda periyotlar yerdeğiştirme, eğilme 

momentleri ve kesme kuvvetleri yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen 

veriler incelendikten sonra aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır: 

1) Yapılan deprem analizleri sonucunda yapı taşıyıcı sistemi seçiminin yapının depreme karşı 

davranışı üzerinde önemli rol oynadığı görülmektedir. 
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2) Yapılarda kullanılan perde konumları yapının deprem karşısındaki davranışını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle yapı sistemlerine betonarme perdeler yerleştirilirken burulma 

oluşturmayacak şekilde her iki yönde simetrik olarak yerleştirilmesine dikkat edilmesi büyük 

önem arz etmektedir. 

 

3) Taşıyıcı sistemi çerçeve sistem olarak tasarlanan yapının maksimum kat ötelemesi perde 

konumlarının içeride ve dışarıda olduğu yapıların maksimum kat ötelemesinden daha büyük 

değerler verdiği görülmüştür. 

4) Yapılan analizler sonunda minimum yerdeğiştirme değerleri perde konumlarının dışarıda 

olduğu durumda oluşmaktadır. Bu sonuca dayanarak perdelerin yapıların dış kısmına 

yerleştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. 

5) Seçilen yapı modelleri üzerinde gerçekleştirilen statik ve dinamik analizler sonucunda zaman 

tanım alanında analiz yönteminden en büyük yerdeğiştirme ve kesit etkileri oluştuğu 

görülmüştür. Zaten yapılar üzerinde gerçekleştirilen analizlerde de yapının gerçek davranışına 

en yakın sonucu zaman tanım alanında analiz yönteminden elde edildiği bilinen bir gerçektir. 

6) Bu çalışmada perde konumlarının dışarıda olduğu perdeli- çerçeveli sistemin daha güvenilir 

olacağını söylememiz mümkündür. 

Gerçekleştirilen analizlere dayanılarak bu çalışma sonucunda birkaç öneri verilecek olursa; 

Ele alınan yapı modeli Gümüşhane ilindeki mevcut bir bina modelidir. Mevcut yapı perde konumları 

iç akslarda olan iç perdeli çerçeveli yapı modelidir (Model 2). Gümüşhane ilinin 3. derece deprem 

bölgesi olduğu göz önünde bulundurulursa aynı yapının taşıyıcı sistemini çerçeveli olarak 

tasarlanılabilir. Böylece emniyetin yanında bir mühendisin sağlaması gereken ekonomiklik şartı da 

sağlanmış olunur. 

Eğer bu yapı birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yapılacak bir yapı olsaydı taşıyıcı sisteminde 

perde kullanılması yönetmelik gereği zorunlu olmaktadır. 
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Abstract 

 

Global warming has become one of the most important environmental problems in the world with the 

increase of CO2 emissions. Therefore, forecasting the emissions is a key factor in adjusting energy and 

environmental policies. In this study, a comparison was made using multiple linear regression and 

artificial neural networks (ANN) to predict the future level of CO2 emissions in Turkey. CO2 

emissions are modeled as a function of gross domestic product, population, primary energy supply and 

gross domestic spending on R&D, and data from 1990 to 2004 are used. The results showed that 

multiple linear regression method is inadequate to forecast the CO2 emission. It is found that the 

coefficient of determination (R2) values are about 0.99 and the mean absolute percentage error 

(MAPE) values were less than 1% in the ANN model. 

 

Keywords: CO2, forecasting, artificial neural network, multiple linear regression 

 

 

Yapay Sinir Ağları ile Türkiye’nin CO2 Emisyon Tahmini 

 

Özet 

 
Küresel ısınma, CO2 emisyonlarının artmasıyla dünyadaki en önemli çevre sorunlarından biri haline 

geldi. Bu nedenle emisyonların tahmini, enerji ve çevre politikalarının düzenlenmesinde önemli bir 

faktördür. Bu çalışmada Türkiye’de, CO2 emisyonlarının gelecekteki seviyesinin tahmin edilebilmesi 

için çoklu doğrusal regresyon ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak bir karşılaştırma yapılmıştır. 

CO2 emisyonu, gayri safi yurtiçi hasıla, nüfus, birincil enerji arzı ve Ar-Ge'ye yönelik gayri safi yurt 

içi harcamalarının bir fonksiyonu olarak modellenmiş ve 1990 ile 2004 yılına ait veriler kullanılmıştır. 

Sonuçlar, çoklu doğrusal regresyon yönteminin CO2 emisyonunu tahmin etmek için yetersiz olduğunu 

göstermiştir. ANN modelinde determinasyon katsayısın (R2) değerlerinin yaklaşık 0.99 olduğu ve 

ortalama mutlak yüzde hata (OMYH) değerlerinin % 1'den az olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler:  CO2, tahmin, yapay sinir ağları, çoklu doğrusal regresyon 
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GİRİŞ 

 

Enerji açısından zengin Ortadoğu ve Orta Asya bölgeleri ile Avrupa arasında doğal bir köprü 

oluşturan Türkiye, enerji politikaları bakımından oldukça önem arz eden bir ülke konumundadır. 

Enerji, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik, sosyal ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi 

için gerekli en temel ihtiyaçtır. Enerji, zenginlik yaratmada ve ekonomik kalkınmada önemli bir faktör 

olarak düşünülmektedir. Türkiye'de son yıllarda artan nüfus ve ekonomik gelişme nedeniyle enerji 

tüketimi önemli ölçüde artmıştır. Nihai enerji tüketiminin 1998'deki 56.692.000 toe 2006'da 

77.623.000 toe yükselmesi önemli gösterge olarak kabul edilebilir (Demirbaş, 2003; Kalender ve 

Hamzaçebi, 2014; Sözen, 2009). Türkiye'nin birincil enerji kaynakları kömür, linyit, hidroelektrik, 

petrol, doğal gaz, jeotermal, güneş ve biyokütledir. Fakat Türkiye’nin birincil enerji üretimi seviyesi 

oldukça sınırlıdır ve bunun sonucu olarak enerjinin yaklaşık % 70'ini yurt dışından ithal etmek 

zorundadır (Sözen, 2009). Enerji tüketiminin artmasının doğal sonucu olarak yerel, bölgesel ve küresel 

seviyelerde çok çeşitli çevre sorunları meydana gelmektedir. Bugün dünyamızı tehdit eden en büyük 

sorunların başında küresel ısınma ve ilkim değişikliği gelmektedir. Endüstriyel Devrimden bu yana 

fosil yakıtların hızla kullanılması ve ormanların gün geçtikçe yok olması, insan kaynaklı sera gazı 

salınımında önemli bir artışa neden olmaktadır (Kaygusuz, 2003; Sözen vd., 2007). 

Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu, 

2100 küresel ortalama sıcaklığın 2 - 4,2 kat artabileceğini öngörüyor. Küresel ısınmanın temel 

nedenleri, küresel ekonominin hızla büyümesi ve insanların büyük miktarda enerji tüketimi olduğu 

düşünülmektedir. Fosil yakıtların yanması, CO2'nin ve toplam sera gazı emisyonlarının artmasında en 

önemli olan etmendir. Bu nedenle CO2 emisyonlarının, enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin 

analizleri ve tahminleri temiz enerji ekonomisinin hayati bir parçasını oluşturmaktadır (Pao vd., 2012; 

Yüksel, 2008). Atmosferdeki önemli gaz kirleticileri: karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), 

metan (CH4), azot oksit (NO), azot dioksit (NO2), kükürt dioksit (SO2), kloroflorokarbonlar (CFC'ler) 

ve ozon (O3) olarak sıralanabilir.  Küresel ısınmada, CO2 emisyon miktarı önemli bir göstergedir. 

Halen, CO2'nin antropojenik sera etkisi için yaklaşık % 50 katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Buna ek olarak sera gazlarına yol açan endüstriyel ve evsel faaliyetlerle üretilen CH4, CFC'ler ve 

halonlar gibi diğer parametreler de bu etkiye katkıda bulunduğu unutulmamalıdır (Demirbaş, 2003). 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile bağlantılı uluslararası bir anlaşma olan 

Kyoto Protokolü, ülkelerin emisyonlarını sınırlandırmaya çalışan en önemli anlaşma olarak 

gösterilebilir (Sözen vd., 2007). 

Enerji ve çevre araştırmalarında regresyon analizi, tahmin aracı olarak en yaygın ve popüler 

kullanılan bir modelleme tekniğidir. Bununla birlikte son zamanlarda bu alanlarda yapay sinir ağının 

(YSA) kullanılması daha cazip hale gelmiştir. YSA'lar, karmaşık problemleri çözmek için geleneksel 

yaklaşımların sınırlamalarını aşmak üzere geliştirilmiştir (Sözen, 2009). 

Bu çalışmada Türkiye’de CO2 emisyon düzeyinin tahmin edilebilmesi için çoklu doğrusal 

regresyon (ÇDR) ve YSA metotları kullanılarak modeller elde edilmiştir. Daha sonra bu modeller 

kendi içinde karşılaştırılmış ve nihai olarak en uygun model bir tahmin aracı olarak sunulmuştur.  

 

YÖNTEMLER 

 

Tahmin yöntemleri; nitel ve nicel tahmin yöntemleri olmak iki ana gruba ayrılır. Nitel tahmin 

yöntemi, çalışılan konu üzerinde uzman olan bireyin görüş ve deneyimlerine dayanmakta iken nicel 

tahmin yöntemleri ise matematiksel modellere dayanmaktadır. Nicel tahmin yöntemleri kendi 

içerisinde; sebep-sonuç ilişkisi ve zaman serileri analizi olmak üzere iki grubu ayrılır (Hamzaçebi, 

2011). Aşağıdaki bölümlerde sırasıyla ÇDR ve YSA hakkında kısa bilgi verilecektir.  

 

Çoklu Doğrusal Regresyon 

 
Regresyon analizi bir bağımlı değişken ile bir bağımsız (basit regresyon) veya birden fazla 

bağımsız (çoklu regresyon) değişken arasındaki ilişkilerin bir matematiksel eşitlik ile açıklanması 

süreci olarak tanımlanmaktadır. Gerçek hayatta basit regresyon çoğu olay için yeteriz kaldığı için 

genellikle çoklu regresyon yöntemi tercih edilir. Y bağımlı değişken; x1, x2, … , xn bağımsız 
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değişkenler olmak üzere değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini matematiksel bir model olarak 

ortaya koyan yönteme çoklu doğrusal regresyon modeli adı verilir (Başyiğit vd., 2012; Kalender ve 

Hamzaçebi, 2014). Çoklu doğrusal regresyon modeli Eşitlik 1’teki gibi yazılabilir.  

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ 𝑏n 𝑋n                                                                                                                   (1) 

 

Burada b0, b1, b2, … , bn her bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 

göstermektedir  ve bu katsayıları hesaplamak için en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır. 

 

Yapay Sinir Ağları 

 

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir ağlarından esinlenilerek ortaya çıkmış bir bilgi işleme 

sistemidir. Basit bir şekilde insan beyninin çalışma şeklini taklit eden YSA’lar; veriden öğrenebilme, 

genelleme yapabilme, sınırsız sayıda değişkenle çalışabilme vb. birçok önemli özelliğe sahiptir. 

YSA’nın çalışmasına esas teşkil eden en küçük birimler yapay sinir hücresi olarak isimlendirilir. En 

basit yapay sinir hücresi Şekil 1’de görüleceği üzere girdiler, ağırlıklar, birleştirme fonksiyonu, 

aktivasyon fonksiyonu ve çıkış olmak üzere 5 ana bileşenden oluşmaktadır (Haykin, 1994; Kaynar ve 

Taştan, 2009). 

 

 

Şekil 1: Yapay Sinir Hücresi 

 

Her bir girdi, o girdiyi işlem elemanına bağlayan ağırlık değeriyle çarpıldıktan sonra toplam 

fonksiyonu aracılığıyla birleştirilir. Daha sonra buradan elde edilen değer bir transfer fonksiyonundan 

geçirilerek işlem elemanının çıktısı hesaplanır. Bu işlem Denklem 2’de görülmektedir. 

 

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖 + 𝑏

𝑛

𝑖=1

)                                                                                                                                           (2) 

 

Yapay sinir hücreleri, katmanlar içerisinde paralel şekilde bir araya gelerek YSA’ yı meydana 

getirmektedir. YSA’da girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanı olmak üzere üç ana katman 

bulunmaktadır. Şekil 2’de tipik bir YSA gösterilmiştir. Girdi ve çıktı katmanı birer tane olurken gizli 

katman problemin yapısına göre en az bir olmak üzere bir veya daha fazla olabilmektedir. 
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Şekil 2. Yapay sinir ağı 

 

Bu algoritma, hataları geriye doğru çıkıştan girişe azaltmaya çalışmasından dolayı geri yayılım 

ismini almıştır. Geri yayılım algoritması danışmanlı öğrenme yapısına sahip ve birçok uygulamada 

kullanılmış en yaygın öğrenme algoritmasıdır. Danışmanlı öğrenme algoritmalarında ağın eğitimi için, 

ağa örnek olarak girdi ve çıktı değerlerden oluşan bir örnek veri seti verilir. Verilen hedef çıktı 

değerleri, YSA literatüründe danışman ya da öğretmen olarak adlandırılır. Danışmalı öğrenme 

algoritmalarında öğrenme aşamasında ağırlıklar, Denklem 3’de verilen hata fonksiyonunun minimize 

edilmesiyle düzenlenir. 

 

𝐸 =
1

2
 ∑(𝑦𝑘 − 𝑡𝑘)

𝑚

𝑘=1

                                                                                                                                              (3) 

Eşitlikte yk ağın ürettiği çıktıyı tk ise gerçek çıktı değerini göstermektedir. Hatayı en aza 

indirgemek için bağlantı ağırlıkları yeniden düzenlenerek güncellenir. Böylece ağın gerçek çıktı 

değerlerine en yakın çıktı değerlerini üretmesi amaçlanır. 

 
UYGULAMA 

 

Bu bölümde ilk olarak ÇDR daha sonra YSA uygulaması yapılacaktır. ÇDR için Eşitlik 3’te 

yazılan Y, X1, X2, X3 ve X4 sırasıyla CO2, gayri safi yurtiçi hasıla, nüfus, birincil enerji arzı ve Ar-

Ge'ye yönelik gayri safi yurt içi harcamaları temsil etmektedir. Burada kullanılan veriler OECD’nin 

resmi sitesinden alınmış olup Tablo ‘1 de gösterilmiştir.   

 

Tablo 1. Türkiye’nin 1990-2014 yılları arasında bazı parametrelerin değişimi 

Yıl 
  

CO2 
[milyon ton] 

GSYH 
[milyon $] 

Nüfus  
[milyon] 

Birincil enerji arzı  
[milyon TEP] 

Ar-Ge'ye yönelik GYH harcamalar  
[milyon $] 

1990 127.13 455975 56473035 52.72 1378 

1991 129.37 475517 57606124 51.98 2265 

1992 134.27 515462 58739213 53.63 2226 

1993 139.81 570166 59872302 56.89 2173 

1994 138.35 550532 61005391 56.21 1678 

1995 151.82 602430 62138481 61.57 1891 

1996 168.15 655905 63271570 66.92 2403 

1997 176.25 716395 64404659 70.41 2814 

1998 176.9 557286 65537748 71.75 2942 

1999 176.74 545464 66670837 70.45 3584 
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2000 201.24 605614 67803927 75.96 3920 

2001 182.57 592898 68201402 70.24 4150 

2002 192.63 607794 68598878 74.22 4309 

2003 202.85 634677 68996353 77.88 4166 

2004 207.08 728257 69393829 80.73 4888 

2005 216.19 807227 69791304 84.21  6 042 

2006 239.52 937108 70188780 93.15 6340 

2007 265.47 1032838 70586256 100  8 263 

2008 264.9 1130487 71517100 98.71 8350 

2009 256.67 1105889 72561312 97.79 9304 

2010 265.38 1262797 73722988 106.66 10089 

2011 284.79 1443296 74724269 113.51 11183 

2012 302.67 1539111 75627384 118.22 12251 

2013 284 1690856 76667864 116.94 13080 

2014 307.11 1780289 77695904 121.54 14350 

 

Seçilen bağımsız değişkenlerin probleme uygun olup olmadığını anlamak için her bir parametre için 

korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon katsayısı, iki nicel değişken arasındaki ilişkinin derecesini 

ve yönünü gösteren, -1≤ r ≤ 1 aralığında değer alan bir katsayısıdır. Yapılan hesaplama sonucuna göre 

X1, X2, X3 ve X4 için korelasyon katsayıları sırasıyla 0.926446,  0.962213, 0.994346 ve 0.961598 

olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre bu dört farklı bağımsız değişken ile CO2 arasında 

ilişkinin derecesinin yüksek olduğu ve yönünün de pozitif olduğu açıkça görülmektedir. Bağımsız 

değişkenlerin tespitinden sonra çoklu doğrusal regresyon modeli kurulmuştur. En küçük kareler 

yöntemine göre katsayılar ve regresyon modeli aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Elde edilen bu modelin 

performansını belirlemek için ortalama mutlak yüzde hata değeri 1.5834 olarak hesaplanmıştır. 

  

𝑌 = 8.85716060 − 0.00004498 𝑋1  − 0.00000044 𝑋2 + 3.13458829 𝑋3 + 0.00197939 𝑋4        (4) 
 

YSA uygulaması için de girdi parametrelerimiz, ÇDR ile aynı seçilerek bu iki yöntem arasında 

karşılaştırma yapılmıştır.  YSA modellemesine başlamadan önce ilk olarak mevcut veriler eğitim, 

doğrulama ve test olmak üzere üçe ayrılmıştır. 1990-2006 yılları eğitim, 2007-2010 yılları arası 

doğrulama ve son olarak 2011-2014 yılları arası test olarak düzenlenmiştir. Kurulan model ileri 

beslemeli ağ yapısına sahip ve tek bir gizli katmandan oluşmaktadır ve bu modelde geriye yayılım 

öğrenme algoritması ile beraber Levenberg-Marquardt (LM) optimizasyon algoritması kullanılmıştır. 

Ayrıca 20 farklı (1:20) gizli nöron sayısı karşılaştırılarak en uygun ağ yapısı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğrenme katsayısı ve momentum katsayısı sırasıyla 0.4 ve 0.5, maksimum iterasyon sayısı 2000, 

doğrulama kontrol sayısı 100 ve hata hedef değeri 1x10-8 olarak seçilmiştir. Elde edilen modellerin 

performansı ölçmek için ortalama mutlak yüzde hata (OMYH) ve hata karelerinin ortalaması (HKO)  

aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 

𝐻𝐾𝑂 =  
1

𝑛
 ∑(𝑡𝑖 − 𝑔𝑖)2

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                      (5) 

 

𝑂𝑀𝑌𝐻 =
1

𝑛
 ∑ |

𝑡𝑖 − 𝑔𝑖

𝑔𝑖
| ∗ 100                                                                                                                          (6) 

 
𝑛 = 𝑣𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 
𝑔𝑖 = 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 

𝑡𝑖 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛 ü𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖ğ𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 
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Modelleme sonunda elde edilen 20 farklı modelden en uygun olanı 16 gizli nörona sahip ağ 

yapısında elde edilmiştir. Elde edilen nihai modele ait performans parametreleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Geliştirilen YSA modeline ait performans değerleri 

OMYH 
Eğitim Doğrulama Test Hepsi 

0.238310141 2.345483158 3.610116 1.114947 

HKO 
Eğitim Doğrulama Test Hepsi 

0.393793316 61.02989984 142.6003 32.84862 

Regresyon Çoklu R R Kare Ayarlı R Kare Standart Hata 

İstatistikleri 0.994882215 0.989790622 0.989347 5.960214 

 

Regresyon sonucu elde edilen modelin OMYH 1.5834 olarak bulunmuş olup YSA ile elde 

edilen modelin OMYH bu değerden yaklaşık %42 daha düşük ve 1.1149 olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuç YSA modelinin daha etkin bir model olduğunu ortaya koymaktadır. CO2 emisyon tahmini için 

model geliştirildikten sonra gelecek öngörüsü aşamasına geçilmiştir. İlk olarak gayri safi yurtiçi hasıla, 

nüfus, birincil enerji arzı ve Ar-Ge'ye yönelik gayri safi yurt içi harcamalarının gelecek değerleri 

zaman serisi yardımıyla belirlenmiştir. Buradan elde edilen veriler, geliştirilen YSA model için girdi 

veri setini oluşturmuş olup 2015-2023 yıllarında gerçekleşmesi beklenen CO2 miktarları tahmin 

edilmiştir. Şekil 3’de 1990-2014 yıllarında gerçekleşen CO2 emisyonları, bu yıllara ait YSA değerleri 

ve 2015-2023 yıllarında gerçekleşmesi muhtemel CO2 emisyon öngörüleri görülmektedir. 

 

Şekil 3. YSA ile elde edilen modele ait CO2 tahmin değerleri 

Şekil 3 incelendiğinde 1990 ile 2014 yılları arasında meydana gelen CO2 emisyon miktarları ile 

YSA modelinden elde edilen sonuçların uyum içinde olduğu görülmektedir. 2015 ile 2023 tahmin 

değerlerine göre CO2 emisyon miktarının artma eğiliminin sürdüğü ve 2017 yılında 300 milyon ton 

seviyesini aşarak 2023 yılında 340 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada Türkiye’de CO2 emisyon düzeyinin tahmin edilebilmesi için ÇDR ve YSA 

metotları kullanılmıştır. İki model karşılaştırıldığında YSA’nın tahmin için daha etkin bir araç olduğu 

görülmüştür. Elde edilen modelin OMYH değeri 1.114947 olarak bulunmuş olup bu sonucun tahmin 

için tatmin edici bir değer olduğu gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiği zaman CO2 emisyonlarının 2017 

yılında 300 milyon ton seviyesini aşarak 2023 yılında 340 milyon tona ulaşacağı görülmektedir. 

Türkiye'de son yıllarda artan nüfus ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak enerji tüketimi de 

önemli ölçüde artmıştır. Bununla beraber, enerji tüketiminin hızlı bir şekilde artması çevre sorunları 

getirdi. Özelikle fosil yakıtların kullanımı CO2 emisyonlarının artışına önemli bir etken olarak 

görülmekte ve bu kaynakların büyük bir kısmı ithal edilmektedir.  Sonuç olarak temiz yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı Türkiye için hem temiz ve sürdürülebilir enerji gelişimine katkı 

sağlayacak hem de ithalat bağımlılığımızı azaltacaktır. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to determine the effects of the physical properties of some papers on the 

offset printing quality. For this purpose, the physical properties of 230 and 350 gsm American Bristol 

cardboard, 115 gsm Matt and Gloss Coated Paper, 70 and 80 gsm I. high grade paper, 48 and 54 gsm 

II. medium grade paper, 70 and 80 gsm III. low grade paper which are commonly used in offset 

printing were experimentally examined in accordance with relevant standards. The papers were printed 

with offset printing techniques and qualities of the printings were measured via the print control strips. 

Then, the obtained results were assessed in accordance with ISO 12647-2 quality standard. The results 

indicated that the increased grammage, bulkiness, thickness, and air permeability led to improvements 

in dot gain, print contrasts, and trapping values, but caused reduced print density. The tensile, burst 

and tear strengths have no significant effects on printing qualities. 
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1. Bazı Kağıtların Fiziksel Özelliklerinin Offset Baskı Kalitesi Üzerine 

Etkileri 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, bazı kağıtların fiziksel özelliklerinin offset baskı kalitesi üzerine etkilerinin 

belirlenmesini amaçlanmıştır. Bu amaçla, offset baskıda yaygın bir şekilde kullanılan 230 ve 350 gsm 

Amerikan Bristol, 115 gsm mat ve parlak kuşeli kağıt, 70 ve 870 gsm I. sınıf, 48 ve 54 gsm II. sınıf 70 

ve 80 gsm III. sınıf kağıtlar ilgili standartlara bağlı kalınarak offset baskıda kullanılmıştır. Offset baskı 

yapılan bu kağıtların baskı kaliteleri baskı kontrol şeritleri yardımıyla ölçülmüştür. Elde edilen 

sonuçlar ISO 12647-2 kalite standardına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre gramaj, 

kalınlık, hacimlilik ve hava geçirgenliği değerleri arttıkça nokta kazancı, baskı kontrastı ve trapping 

değerleri iyileşmiş, baskı yoğunluğu ise azalmıştır. Kopma, patlama ve yırtılma mukavemetlerinin ise 

baskı kalitesi üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Özellikler, Offset, Baskı Kalitesi 

 

 

INTRODUCTION 

 

Offset printing system invented even after other printing system is still the most preferred 

printing system today. The advantages in harmonization of the offset printing system in this regard are 

the most important factors. Using computer aided technologies improves the quality, prevents loss 

time, and provides versatile savings. Offset printing technology used for copy of quality products such 
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as newspapers, magazines, and brochure has gradually become a part of the cardboard packaging 

industry. Offset printing is a widely used printing system because it is easy to use and provides a good 

quality of printing (Sahin et al., 2013). 

In terms of surface properties and production methods, papers have different properties. While 

cellulose content in some paper production is high, some paper surfaces are processed or fillers are 

added into them. All these differences make up different paper properties such as glossy, matte, rough, 

satin, thick, thin, opaque, transparent. Papers and cardboards that have significant impact on the 

printing process and finish are important for print compliance (Aydemir, 2014). 

It is possible to make print measurements with different measuring devices in offset printing 

technique. CMYK color values can be measured with densitometer or spectrophotometer, which has 

the ability to measure the densitometric measurement. It is necessary to use the print control strips (Fig 

1) during printing in order to measure with these devices. There are special zones on the print control 

strips for measuring dot gain, print density and trapping values. Printing quality can be controlled with 

evaluating measurements on these zones. The standardization code developed by ISO for offset 

printing technology in the printing industry is code 12647-2 (Sahin, 2012). 

 

Figure 1. Print control strip 

Dot gain is a phenomenon in offset lithography and some other forms of printing which causes 

printed material to look darker than intended (Johansson et al., 2012). Trapping value is the ability of a 

printed ink to accept the next printed ink compared to how well paper accepts that ink (Borojevic et 

al., 2014). The print density indicates how much ink is on the layer. In order to measure the ink 

density and determine each CMYK colors, 100% layer must be formed on the edge of the papers to be 

printed. The print contrast is a method of evaluating and optimizing the density of the ink deposited on 

the substrate during printing (Adamcewicz, 1994). 

Color gamut is the color pallet that a given technology or process is capable of reproducing. In 

order to understand gamut, it is important to understand the CIE diagram (Fig 2). It is the result of 

extensive research about human vision (Stone et al.,1988). 

 

Figure 2 - CIE diagram 

The chroma means "color saturation" and can be measured by color intensity. It is desirable that 

the color saturation, which is the decisive factor for a good print quality, is high (Sonmez, 2011). 

The chrome value is calculated according to the following formula: 

𝐶 = √𝑎2 + 𝑏2     (1) 

C: Chroma  

a : The red-green colors of the print 

b : The yellow-blue colors of the print 
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Used in a wide variety of forms, paper and paperboard are characterized by a wide range of 

properties. In the thousands of paper varieties available, some properties differ only slightly and others 

grossly. The identification and expression of these differences depend upon the application of standard 

test methods, generally specified by industry and engineering associations in the papermaking 

countries of the world. Weight or substance per unit area, called basis weight, is a fundamental 

property of paper and paperboard products (ISO, 2012). The caliper (thickness) of paper or paperboard 

in fractions of a millimeter or inch is measured by placing a single sheet (Hu et al., 2013). The density 

or specific gravity of paper is calculated from the basis weight and thickness, and may vary over wide 

limits (ISO, 2011). Tensile strength is the maximum tensile force developed in a test specimen before 

rupture on a tensile test carried to rupture under prescribed conditions. Tensile strength (as used here) 

is the force per unit width of test specimen (TAPPI, 2013). One of the oldest and most widely used 

strength tests for paper and paperboard is the bursting test, or Mullen test. It is defined as the 

hydrostatic pressure (caused by liquids at rest) necessary to cause rupture in a circular area of a given 

diameter. Other strength test for which standard methods exist is tearing strength (TAPPI, 2015). 

The main material of the offset printing system is paper as well as the other printing systems. It 

is predicted that the different physical properties of the papers will be different in offset printing 

quality measurement parameters. In this study, offset printing techniques were applied to the papers 

with different physical properties. Qualities of the printings were measured via the print control strips. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

This study was performed at the Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Forestry, 

Pulp and Paper Production Laboratory. The test papers were conditioned at 23±1 oC and 65% relative 

humidity in conditioning room accordance with TAPPI T 402 om-88 standard. Then, they were 

prepared for the physical tests. Tests were performed according to the standards given in Table 1. 

After the physical properties were determined, offset printing of the samples was carried out by 

the printing machine Heidelberg Speedmaster CD 102. 500 prints were applied to each sample. A total 

of 3 samples were taken from the 100th prints, 300th prints, and 500th prints. 

 

Table 2. Applied tests on the papers and standards (Anon., 1998) 

Physical Properties Standards 

Grammage TAPPI T 410 om-88 

Thickness TAPPI T 411 om-89 

Density and Bulkiness TAPPI T 411 om-89 

Tensile Strengths TAPPI T 494 om-01 

Tear Strengths TAPPI T 414 om-88 

Burst Strengths TAPPI T 403 om-91 

Surface Roughness TAPPI T 575 om-07 

Air Permeability TAPPI T 460 om-02 

 

The printing qualities of the paper samples such as print contrast, print density, dot gain, gamut, 

chroma and L, a, b values were determined by using Exact Densitometer and Mean values were 

calculated with the values of each three samples. These printing qualities were applied according to 

the ISO 12647-2 standard. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The physical properties of each paper were presented in Table 2. In consideration of these 

physical properties, offset printing was performed in the 80 and 40 tram area and dot gains of CMYK 

colors were measured according to ISO 12647-2 standard and given in Table 3. In Table 4, findings of 

the print density and print contrast values of the offset printed papers were shown. The trapping values 

of the papers were presented in Table 5. The gamut values of the printed papers were given in Table 6. 

Lastly, the chroma, L, a, and b values of the offset printed papers were presented in Tables 7 and 8. 
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Table 3. The physical properties of each paper 

Physical 

Properties 

American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade II. Medium Grade 
III. Low 

Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 48 gsm 54 gsm 
70 

gsm 

80 

gsm 

Grammage 
(g/m2) (gsm) 

224 342 115 115 70 78 49 54 71 81 

Breaking 

Length (CD)  
3.2 2.5 2.6 1.2 2.0 1.8 1.9 1.4 1.3 2.4 

Breaking 

Length (MD) 

(km) 

5.7 4.7 3.9 4.6 4.6 4.5 4.0 3.9 3.5 4.5 

Burst Index 

(kPa m2/g) 
2.82 2.40 2.05 2.09 2.26 2.20 1.60 1.18 1.24 2.31 

Tear Index 
(mN.m2.g) 

5.07 4.82 4.09 4.02 4.51 3.95 3.99 3.25 6.05 5.11 

Bulkiness 

(cm3/g) 
1.34 1.39 0.18 0.94 1.22 1.28 1.52 1.54 1.69 1.06 

Density 

(g/cm3) 
0.75 0.72 1.28 1.06 0.82 0.79 0.66 0.65 0.59 0.95 

Thickness 

(Micron) 
300 475 90 110 85 100 75 83 120 85 

Air 

Permeability 
(m3/min) 

- - - - 519 688 109 120 294 132 

Surface 

Roughness 
(ml/min) 

2.4 170 0-3 5 302 366 75 104 103 339 

 

In Table 3, it was observed that the papers with high values grammage have high dot gain 

values. When Tables 2 and 3 were examined, increases in the density, tensile, burst, and tear strengths 

have negative effect on the dot gain values. Besides, when the thickness, air permeability, and 

bulkiness values increased, increases in dot gain have been observed. The dot gain values were not 

changed in both coated papers (Matt and Gloss). When all the papers were compared in terms of dot 

gain values, it was determined that the most suitable papers were I. High Grade papers with 70 and 80 

gsm. 

 

Table 4. The dot gains of the offset printed papers 

 
American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 

Tram Area 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 

Cyan (C) 16.8 20.2 17.2 24.4 16.2 26.5 16.3 26.6 13.6 20.2 14.2 21.4 

Magenta (M) 13.2 21.2 13.7 21.3 14 20.9 14.4 21.7 12.6 20.8 13.5 21.7 

Yellow (Y) 14.9 29.4 15.4 30.1 15 19.7 15.2 20.1 12.5 19.7 13.1 22.5 

Key (K) 8.2 14.1 9.2 15.4 8.6 13.8 9.2 14 12.6 23.4 13.6 24.7 

 

 
II. Medium Grade III. Low Grade     

48 gsm 54 gsm 70 gsm 80 gsm     

Tram Area 80 40 80 40 80 40 80 40     

Cyan (C) 16.6 22.3 15.6 21.9 15.3 27.1 16.2 28.2     

Magenta (M) 16.2 23.5 15.8 22.1 13.9 23.2 13.9 23.2     

Yellow (Y) 15.5 23.7 15.4 22.4 14.6 26.4 15.8 29.3     

Key (K) 14.9 28.7 13.6 27.7 12.7 23.7 13.7 25.5     

 

In Table 4, it was observed that the increases in the grammages decreased the print density 

values and did not affect the print contrast. According to the results of Tables 2 and 4, increases the 

bulkiness, thickness, and air permeability values decreased the print density values, increased the print 

contrast. With increasing in the tensile, tear, and burst strengths, the print density values decreased and 

the print contrast increased. There was no significant difference between the matt and gloss coated 

paper in terms of the print density and print contrast values. III. Low Grade papers gave the best result 

in the print density values. 
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Table 5. The print density and print contrasts of the offset printed papers 

 
American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 

 D C D C D C D C D C D C 

Cyan (C) 1.64 29.1 1.56 30.4 1.66 31.2 1.66 30.8 1.31 24.6 1.17 26.5 

Magenta (M) 1.37 33 1.30 33.7 1.31 31.7 1.34 30.9 1.12 23.5 1.05 25.5 

Yellow (Y) 1.33 23.8 1.29 24.8 1.21 27.3 1.30 25.3 1.19 23 1.15 24.4 

Key (K) 1.58 41.9 1.56 47.9 1.50 50.9 1.52 49.9 1.47 39.6 1.42 40.9 

 

 
II. Medium Grade III. Low Grade     

48 gsm 54 gsm 70 gsm 80 gsm     

 D C D C D C D C     

Cyan (C) 1.30 21.3 1.35 20.6 1.16 24.3 1.23 22.7     

Magenta (M) 1.14 21.7 1.15 20.9 1.00 25.4 1.00 25.1     

Yellow (Y) 1.12 21.3 1.15 19.7 0.98 21.5 1.06 18     

Key (K) 1.22 30.5 1.25 28.3 1.21 37.6 1.34 33.7     

* D refers to print density, C refers to print contrast 

 

In Table 5, the trapping values improved with increases in grammages. Increases in the physical 

properties were decreased the trapping values. Otherwise, it was observed that high bulkiness and 

thickness papers gave better trapping value than others. Gloss coated papers were found to be better 

than Matt coated papers in terms of the trapping. II. Medium Grade papers gave the best result in this 

value. 

 
Table 6. The trapping values (%) of the papers 

American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 

C

+

M 

C 

+ 

Y 
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+
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Y 

Y 

+ 

M 

C

+

M 

C 
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Y 

Y 

+
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74 94 91 75 97 92 73 96 95 76 94 93 74 100 92 78 100 98 

                  

II. Medium Grade III. Low Grade       

48 gsm 54 gsm 70 gsm 80 gsm       

C

+

M 

C 

+ 

Y 

Y 
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M 

C

+
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C 

+ 

Y 
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+

M 

C

+

M 

C 
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Y 

Y 

+ 

M 

C

+

M 

C

+ 

Y 

Y 

+

M 

      

81 100 98 78 100 97 76 100 95 77 99 98       

 

 

 

Table 7. The gamut values of the offset printed papers 

 

American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade 
II. Medium 

Grade 

III. Low 

Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 
48 

gsm 

54 

gsm 

70 

gsm 

80 

gsm 

Gamut 

Values 
299 322 318 322 172 159 129 159 84 153 

 

In Table 6, American Bristol and Coated papers gave the best result in the gamut values. The 

higher the gamut value, the color universe to be obtained in print will be so wide. As the gamut values 

of other papers were lower, it is stated that the compatibility of these papers with offset printing were 

less. No result was found that the physical properties indicated had an effect on the gamut values in 

offset printing. 
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Table 8. The chroma values of the offset printing papers 

Physical 

Properties 

American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade II. Medium Grade 
III. Low 

Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 48 gsm 54 gsm 
70 

gsm 

80 

gsm 

C 60.59 60.17 60.30 60.33 55.70 56.79 55.45 55.86 52.02 58.87 

M 88.70 87.44 88.96 88.96 83.41 83.73 80.40 78.56 73.92 83.73 

Y 86.65 85.26 87.69 87.56 85.54 85.95 79.70 77.30 74.81 86.89 

K 18.21 16.99 18.67 18.42 25.35 27.63 22.03 22.37 21.78 23.03 

 

 

Table 9. L, a, and b values of the offset printed papers 

 
American Bristol Coated (115 gsm) I. High Grade 

230 gsm 350 gsm Matt Gloss 70 gsm 80 gsm 

 L a b L a b L a b L a b L a b L a b 

C 48 -36 -48 49 -36 -47 49 -35 -52 49 -35 -52 49 -25 -49 49 -27 -48 

M 49 74 1.9 48 73 1.5 49 74 0.1 49 74 0.1 51 66 1.9 51 66 0.7 

Y 87 -2.8 91 85 -1.7 90 88 -4.6 91 87 -4.7 91 86 -1.8 83 86 -2.3 84 

K 18 -1.1 5.1 17 -1.1 5.0 19 -1.3 4.2 19 -1.3 4.3 25 -0.7 2.2 28 -0.9 2.8 

 

 
II. Medium Grade III. Low Grade     

48 gsm 54 gsm 70 gsm 80 gsm     

 L a b L a b L a b L a b     

C 45 -32 -41 46 -32 -38 43 -29 -29 50. -31 -39     

M 46 66 4.8 46 64 4.4 45 59 9.9 53 65 6     

Y 79 0.2 81 77 0.2 78 75 1.9 74 87 -0.2 86     

K 22 -0.7 4.7 22 -0.6 4.7 22 -0.2 6.8 23 -0.9 5.1     

 

According to all the tables, it is well understood that the physical properties of the papers 

influence the print quality. The processes required prior to printing must be applied carefully for 

quality printing process. Paper selection process should take into account which quality parameter and 

which paper is best suited for offset printing technique. 

 

CONCLUSIONS 

 

This study focuses on the effects of the paper physical properties on the offset printing quality, 

which provide better paper selection for quality printing. In developed countries, print control strips 

are used to keep the print quality and to continue same printing quality in graphic, printing, and 

publishing sectors. The print control strip is a printing element that detecting printing errors in advance 

and arranging this errors. In addition to the physical properties, the filler and chemicals used in the 

paper, inks used in printing, the printing machine and employee’s psychological condition can also 

affect the printing quality.  

In this study, the print control strips were added to each of the printed papers and evaluated in 

all the print control parameters. The effects of the physical properties on the offset printing quality 

were examined and the results were presented in tables and the most appropriate paper type for the 

offset printing system was determined. Which paper is the most suitable paper according to which 

offset printing parameters are given below:  

Dot gain: II. Medium and III. Low Grade Papers 

Print density: III. Low Grade Papers 

Print contrast: Coated papers 

Trapping: II. Medium Grade Papers 

Gamut: Coated and American Bristol Papers 

Chroma: Coated and American Bristol Papers 
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Abstract 

 

In this study, the chemical properties of heartwood and sapwood of Pinus pinea and Robinia 

pseudoacacia commonly grown in Turkey were investigated. Differences in the chemical 

compositions between heartwood and sapwood of Pinus pinea and Robinia pseudoacacia were 

analyzed accordance with relevant standards. It has been determined that the Robinia pseudoacacia 

sapwood has the highest holocellulose content as 80.71%, while Pinus pinea sapwood has the lowest 

holocellulose content as 72.24%. The cellulose contents of Pinus pinea sapwood and heartwood were 

found as 48.70% and 45.80%, respectively. The respective values for Robinia pseudoacacia were 

49.31% and 50.53%. Besides, the lignin content of Robinia pseudoacacia was lower than that of Pinus 

pinea. According to obtained results, the chemical components of sapwood and heartwood of both 

species were different from each other. These chemical components have significantly effects on the 

physical and mechanical properties of wood-based products manufactured with these species. These 

properties are based on the lignin content. Besides, holocellulose, lignin, and cellulose contents are 

important for pulp and paper production in terms of pulp yield. It is desirable that the raw material to 

be used in the pulp and paper production has high holocellulose content and low lignin content. 

Consequently, Robinia pseudoacacia sapwood and Pinus pinea heartwood are more suitable for pulp 

and wood-based products production, respectively. 

 

Keywords: Robinia pseudoacacia, Pinus pinea, chemical components, heartwood, sapwood. 
 

Fıstıkçamı ve Yalancı Akasya Öz-Diri Odunlarının Kimyasal Bileşenleri 

Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, Türkiye’de yaygın bir şekilde yetişen Yalancı Akasya ve Fıstık Çamının öz ve diri 

odunlarının kimyasal bileşenleri arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Kimyasal bileşenler ilgili 

standartlara göre belirlenmiş ve farklılıklar analiz edilmiştir. Yalancı Akasya diri odununun en yüksek 

holoselüloz içeriğine (%80.71), fıstık çamı diri odunun ise en düşük holoselüloz içeriğine (%72.24) 

sahip olduğu belirlenmiştir. Fıstık Çamı diri ve öz odununun selüloz içeriği sırasıyla %48.70 ve 

%45.80 olarak bulunmuştur. Aynı değerler Yalancı Akasyada sırasıyla %49.31 ve %50.53 olarak 

tespit edilmiştir. Bunun yanında, lignin içeriği Yalancı Akasyada Fıstık Çamına göre daha düşük 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, her iki tür için de öz ve diri odunun kimyasal bileşenlerinde 

farklılıklar vardır. Bu farklılıklar oduna dayalı ürünlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerini 

etkilemektedir. Bu özelliklerde oluşacak farklılıklar genel olarak lignin içeriğinden 

kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, holoselüloz, lignin ve selüloz içeriği verim açısından kağıt ve 

kağıt hamuru üretimi için önemli bir parametredir. Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde yüksek 

holoselüloz düşük lignin içeriği arzu edilmektedir. Sonuç olarak, Yalancı Akasya diri odunu oduna 

dayalı ürünlerin üretimine, Fıstık çamı öz odunu ise kağıt ve kağıt hamuru üretimine daha uygundur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yalancı Akasya, Fıstık Çamı, Kimyasal Bileşenler, Öz Odun, Diri Odun 
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INTRODUCTION 
 

The investigation of chemical composition of wood is proper beneficial for pulp and paper 

production. Wood is a natural polymeric material that extremely variable in structure and in chemical 

composition as well. Even two trees of same species can have somewhat different percentage of the 

principal constituents in single samples of each, depending on the sources of the sampling in each tree. 

The chemical composition of wood varies with sapwood and heartwood. The chemical compositions 

of wood mainly contain cellulose, hemicellulose, lignin and extractives (Roshani and Narendra, 2012). 

The organic materials found in the heartwood are highly variable and complex. The origin of the 

extractives in the heartwood could not be adequately explained. The characteristic colors of normal 

heartwood are yellowish, orange, red, brownish tones resulting from the storage of extractives. In 

some cases, the color of the heartwood enhances the value of timber (eg. cherry, walnut, oak) (Atac, 

2009). The presence of extractive substances in the heartwood reduces the permeability by inducing 

tyloses formation or causes pit aspiration. This makes it difficult to penetrate cooking liquor in the 

pulp production process and also to impregnate and dry. The heartwood is more resistant to fungi and 

insects than the sapwood. Decreased permeability prevents the growth of fungi because it restricts the 

intake of air and water in the wood. However, the main cause is the extractives which have poisonous 

effects on fungi and insects. Wood durability depends on the amount of extractive substances and 

toxicity (Panshin and De Zeeuw, 1980). Sapwood, also called alburnum, outer, living layers of the 

secondary wood of trees, which engage in transport of water and minerals to the crown of the tree. The 

cells therefore contain more water and lack the deposits of darkly staining chemical substances 

commonly found in heartwood. Sapwood is thus paler and softer than heartwood and can usually be 

distinguished in cross sections, as in tree stumps, although the proportions and distinctness of the two 

types are variable in different species (Vertessy et al., 1995). 

Pinus pinea has a broad, somewhat flattened round canopy, and the tree will ultimately reach 25 

to 30 meter in height though it is more often seen at 10 to 15 meter tall and wide (Fig. 1). The bright 

green, stiff, six-cm-long needles are arranged in slightly twisted bundles, and are joined by the heavy, 

five to six-inch-long cones which remain tightly closed on the tree for three years. The trunk is showy 

with narrow, foot-long orange plates set off nicely by darker fissures. Robinia pseudoacacia reaches a 

typical height of 12–30 m with a diameter of 0.61–1.22 m. Exceptionally, it may grow up to 52 meters 

tall and 1.6 meters diameter in very old trees. It is a very upright tree with a straight trunk and narrow 

crown which grows scraggly with age. The dark blue-green compound leaves with a contrasting 

lighter underside give this tree a beautiful appearance in the wind and contribute to its grace (Ozdemir 

et al., 2015). 

The chemical components of the raw material to be used in wood products especially pulp and 

paper production have an important role. In this study, it was aimed to determine the chemical 

compositions of the heartwood and sapwood of Pinus pinea and Robinia pseudoacacia commonly 

grown in Turkey and differences between them.  

 

MATERIALS AND METHODS 
 

P. pinea woods were obtained from İzmir Regional Directorate of Forestry, The Bergama 

Forestry Conservation Commission, Kozak Region. R. pseudoacacia woods were provided from the 

south side of the Ahir Mountain. Trees have been selected by observing to minimize wood defects 

such as knots, injuries, urine, insects, and fungi in the trunk. Selected examples are explained in detail 

in Table 1. Three pieces of 5 cm wheels were taken from the center of the body, 15 cm above the root, 

and 15 cm below the top. 

 

Table 10. Informations about the trees used in the study 

 Direction 
Altitude 

(m) 

Trunk Length 

(m) 
Trunk Diameter (cm) Age 

P. pinea South 550 6.10 35 31 
P. pinea North 627 6.12 30 28 
P. pinea East 605 6.50 31 29 
P. pinea West 620 5.00 27 25 
R. pseudoacacia South 1600 6.75 20 21 
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Wood samples were prepared according to TAPPI T 264 cm–07 for chemical analysis. P. pinea 

and R. pseudoacacia woods were analyzed for moisture, lignin, -cellulose, ash, ethanol-toluene-

acetone solubility, cold and hot water solubility and 1% NaOH solubility in accordance with the 

applicable standards: TAPPI T 264 om–88, TAPPI T 222 om–88, TAPPI T 203 os–71, TAPPI T 211 

om–85, ASTM D1107 - 96, TAPPI T 207 om–88, TAPPI T 207 om–88, respectively. Holocellulose 

and cellulose contents of samples were determined according to Wise's chloride method (Wise and 

Karl, 1962) and Kurscher-Hoffer method (Browning, 1967), respectively. The raw material samples, 5 

gr of oven-dried weight, were placed into a 500-mL Erlenmeyer flask, to which 200 mL of deionized 

water (having a temperature of 90 oC) was then added, followed by 10 mL of acetic acid and 2.5 g of 

80% (w/w) NaClO2. An optional 25-mL Erlenmeyer flask was inverted in the neck of the reaction 

flask. The flask was kept in a water bath 90 oC for 60 min, at which time 10 mL of acetic acid and 2.5 

g of 80% (w/w) NaClO2 were added with shaking. The 60-min cycle was repeated for up to 6 cycles. 

At the end, the flask was stoppered and cooled with cold water to stop the reaction. The reaction 

mixture was then filtered using a tared fritted disk glass thimble, washed with cold water and acetone, 

and dried at 103±2 oC until the crucible weight was constant, and the holocellulose content was 

calculated. The cellulose was obtained by refluxing wood meal three times for 1 h with a 1:4 (v/v) 

mixture of nitric acid and ethanol. Three replicates were done for each experiment, and mean values 

were used.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Table 2 shows the chemical compositions and some solubility values of P. pinea and R. 

pseudoacacia wood. Holocellulose is the total polysaccharide fraction of wood or straw and the like 

that is made up of cellulose and all of the hemicelluloses and that is obtained by removing the 

extractives and the lignin from the original natural material. For this reason, it is important parameters 

for wood products industry. According to Table 2, the highest and lowest holocellulose contents were 

found in R. pseudoacacia sapwood (80.7%) and P. pinea sapwood (72.2%). In a study, the 

holocellulose contents of P. nigra and A. nordmanniana heartwoods were found as 64.42% and 

70.02%, respectively. The respective values for the sapwoods were 67.46% and 70.78% (Atac, 2009). 

In another studies, the holocellulose contents of Q. robur, F. orientalis, S. alba, and eucalyptus were 

70-74% (Atac, 2009), 77-80%, 78-80% (Eroglu and Usta, 1989), and 70-75% (Hus et al., 1975). The 

holocellulose findings of P. pinea and R. pseudoacacia were almost at the same level as the results of 

the literature in the related woods. Gonultas (2008) and Kirci (1986) were reported that the 

holocellulose contents of P. pinea and R. pseudoacacia were found as 72.88% and 81.50%, 

respectively. 

 

Table 11. Chemical compositions of P. pinea and R. pseudoacacia heartwood and sapwood samples and 

other raw materials 
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P. pinea heartwood 75.8 45.8 28.8 0.18 2.5 37.8 1.4 1.0 This study 

P. pinea sapwood 72.2 48.7 27.5 0.36 2.3 32.5 1.1 0.9 This study 

R. pseudoacacia heartwood 78.5 50.5 24.6 0.21 1.2 22.7 1.2 1.0 This study 

R. pseudoacacia sapwood 80.7 49.3 23.9 0.41 0.9 20.3 1.1 1.0 This study 

Softwood 63-74 40-45 25-32 0.2-0.5 1-5.8 8-10 1-5 0.5-4 Kirci, 2006 

Hardwood 72-82 40-50 18-26 0.2-0.7 1-6.2 12-25 1-8 0.2-4 Kirci, 2006 

 

Cellulose is one of many polymers found in nature. Wood, paper, and cotton all contain 

cellulose. It is indispensable for the pulp and paper industry. The cellulose content of hardwoods and 

softwoods is approximately 45-50%. In this study, the respective values for P. pinea and R. 

pseudoacacia were found as 45-48% and 49-50%, respectively. These values are at the highest level in 

the literature. In the paper industry, the yield is directly proportional to the cellulose content. Lignin is 
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an organic substance binding the cells, fibers and vessels which constitute wood and the lignified 

elements of plants, as in straw. After cellulose, it is the most abundant renewable carbon source on 

Earth. Lignin is not desired in the paper industry, although it is a desirable substance in some 

industries. In this study, the lignin contents of P. pinea and R. pseudoacacia heartwood and sapwood 

were in accordance with the literature. Chemical composition is a relevant wood quality parameter and 

decisive for pulping suitability (Pereira et al., 2003). Cellulose and lignin are important for interpreting 

the pulping behavior as well as for determining the pulp quality (Valente et al., 1992). 

 The high NaOH (1%) solubility is due to the presence of low molecular weight carbohydrates 

and other alkali-soluble matters (Tutus and Eroglu, 2003). Also, NaOH solubility indicates the extent 

of fiber degradation during pulping process (Zawawi et al., 2014). Cold water solubility provides a 

measure of tannins, sugars, gums, and coloring matter. Hot water solubility removes, in addition, 

starches (ASTM, 2013). In this study, NaOH (1%) solubility was found higher than literature. The 

extractives and water solubilities of P. pinea and R. pseudoacacia heartwood and sapwood were 

consistent with previous studies. 

When the species' heartwood and sapwood compare to each other, R. pseudoacacia sapwood 

has the highest holocellulose content than heartwood. But the cellulose content of sapwood was lower 

than heartwood. This is due to the hemicellulose content. As mentioned above, holocellulose consists 

of cellulose and hemicellulose. The heartwood of P. pinea has higher holocellulose content than the 

sapwood. The lignin contents of both species’ heartwoods were found to be higher than those of 

sapwoods. Besides, the amount of extractive matter of heartwoods was higher than that of sapwood. 
 

CONCLUSION 

 

In this study, the chemical properties of P. pinea and R. pseudoacacia heartwood and sapwood 

were determined, and these results were compared with each other and previous studies. The following 

conclusions were obtained from this study: 

1. In comparison between heartwood and sapwood, the lignin content of sapwood was higher 

than that of heartwood. Besides, P. pinea’s lignin content was higher in both heartwood and 

sapwood than R. pseudoacacia. 

2. High ash content was observed mostly in the sapwood. R. pseudoacacia heartwood gave the 

highest ash content when compared with P. pinea.  

3. The cellulose and holocellulose contents of the P. pinea heartwood were found to be higher 

than sapwood, but R. pseudoacacia sapwood were higher than heartwood.  

Due to the high levels of holocellulose and cellulose content, R. pseudoacacia sapwood should 

be considered to be utilized in pulp and paper industries. Since P. pinea contains high lignin content, it 

can be evaluated in carbon industries.  
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A Concrete Frame System Using IDECAD and SAP2000 Programs And 

Comparison Of Analysis Results  

 
           

                

 

 

 

 

Abstract 

 

In this study, differences between SAP2000 and İdeCAD (which are frequently used in Turkey) 

analysis result for a building were investigated.  

Firstly, the reinforced concrete construction that has load-bearing system and is consist of 

5,10,15,20,25,30,35 floors was modelled in both SAP2000 and İdeCAD program base on same design 

principle. Afterwards, these models were analysed. Total of static and dynamic loads at floor level 

which are assumed that has an impact horizontally to the building and floor displacement of the 

building which is in proportion with those floor levels and quantity take off results were measured. As 

the number of floors increases as a result of analysis, it is seen that the displacement results of 

SAP2000 program and the equipment quantities are more than the results of ideCAD program. 
 

Keywords: İdeCad, SAP2000, Analysis of Building 
 

       

Betonarme Çerçeve Sistemli Bir Yapının İdecad Ve Sap2000 Programlarında 

Analiz Sonuçların Karşılaştırılması 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan SAP2000 ve İdeCAD programlarında çözülmüş 

olan binaların analiz sonuçları arasındaki farklar incelenmektedir. 

İlk olarak taşıyıcı sistemi simetrik olan 5,10,15,20,25,30 ve 35 kattan oluşan betonarme bir yapı, aynı 

tasarım ilkelerinde hem SAP2000 hem de İdeCAD programlarında modellenmiştir. Daha sonra bu 

modellerin analizleri yapılmıştır. Yapıya yatay olarak etkidiği varsayılan statik veya dinamik yüklerin 

kat seviyelerinde toplamı ve bu kat kuvvetleri ile orantılı olan kat deplasmanları ve metraj sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda kat sayısı arttıkça SAP2000 programının verdiği deplasman 

sonuçlarının ve donatı metrajlarının ideCAD programının verdiği sonuçlardan daha fazla olduğu 

görülmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler: İdeCad, SAP2000, Binaların Analizi 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde belediyeler tarafından imara açılan yeni alanlar veya kentsel dönüşüm sebebiyle 

oldukça yoğun bir yapılaşma meydana gelmektedir. Bu yapılaşma şehirlede ki insan nüfusunun 

artışına cevap veremediğinden dolayı çok katlı ve daha işlevsel binalara gerek duyulmaktadır. Burada 

en büyük sorumluluk inşaat mühendislerine düşmektedir. Mühendisler yüksek katlı yapıları 

tasarlarken emniyet, ekonomi ve ergonomiyi göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.  

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı yüksek katlı yapılar tasarlanırken bulunduğu 

bölgenin deprem koşullarına göre tasarlanmalıdır. Göz önünde bulundurulması gereken birçok etken 

söz konusu olduğundan hesapların ve tasarımların yapılması çok karmaşık bir hale gelmektedir. İşte 

tam bu noktada statik analizler ve betonarme tasarımlar yapan paket programlar devreye girmekte ve 

inşaat mühendislerinin iş yükünü oldukça hafifletmektedir.  

Ömer YEŞİLTEPE* 
Kilis 7 Aralık University 

Turkey 

 

 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

209 

 

Bu çalışmada, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan SAP2000 ve İdeCAD programlarında 

çözülmüş olan binaların analiz sonuçları arasındaki farklar incelenmiştir. 

İlk olarak taşıyıcı sistemi simetrik olan 5,10,15,20,25,30 ve 35 kattan oluşan betonarme bir 

yapı, aynı tasarım ilkelerinde hem SAP2000 hem de İdeCAD programlarında modellenmiştir. Daha 

sonra bu modellerin analizleri yapılmıştır. Yapıya yatay olarak etkidiği varsayılan statik veya dinamik 

yüklerin kat seviyelerinde toplamı ve bu kat kuvvetleri ile orantılı olan kat deplasmanları ve metraj 

sonuçları karşılaştırılmıştır. 

KULLANILAN PROGRAMLAR 

SAP2000 Programı 

SAP2000 her türlü yapı sisteminin tasarım ve analizi için kullanılabilinen bir inşaat 

mühendisliği programıdır.“Structural Analysis Program” sözcüğünün baş harflerinin 

birleştirilmesiyle oluşan SAP sözcüğü, “Yapısal Analiz Programı” anlamına gelmektedir. SAP2000 

kullanarak iki boyutludan üç boyutluya, basit geometriden kompleks geometriye pek çok yapı 

modellenebilir, analizi yapılabilir ve optimize edilebilir. Nesne tabanlı bir modelleme ortamı sunan 

SAP2000, bu özelliğiyle mühendislik süreçlerini hızlandırır. (Doğangün 2012) 

İdeCad Programı 

Merkezi Bursa`da bulunan ideYAPI firmasına ait Türkçe ve İngilizce ara yüzleriyle üretilen bir inşaat 

mühendisliği programıdır. İdeCad Statik programı; betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik 

analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan 

bütünleşmiş bir programdır.*  

TASARIM İLKELERİ 

Taşıyıcı sistemi simetrik olan 5,10,15,20,25,30 ve 35 kat olarak projelendirilen betonarme 

çerçeve sistemli binanın tasarım kriterleri Tablo1’de verilmektedir. Çözümlemede kolon, kiriş ve 

döşeme elemanlarının kendi ağırlıklarından başka hiç bir yük hesaba katılmamıştır. Modelimiz 

yatayda 7 aks ve aks arası 3m, düşeyde 7 aks ve aks arası 4m olarak tasarlanmıştır. Kalıp planı Şekil 1 

‘de verilmiştir. 

5-10 kat için 60 cm kalınlığında radye temel, 50/50 cm kolon; 25/50 cm kiriş ile, 

15-20 kat için 80 cm kalınlığında radye temel, 50/50 cm kolon; 25/50 cm kiriş ile, 

25-30 kat için 100 cm kalınlığında radye temel, 50/50 cm kolon; 25/50 cm kiriş ile, 

35 kat için 100 cm kalınlığında radye temel, 60/60 cm kolon; 25/50 cm kiriş ile tasarım 

yapılmıştır. 

.  

Tablo 1: Tasarım Parametreleri 
Kat Sayısı 5-10-15-20-25-30-35 

Kat Yüksekliği 3 m 

Beton sınıfı C25 

Çelik sınıfı S420 

Zemin Yatak Katsayısı 120 000 kN/m3 

Zemin Emniyet Gerilmesi 700kN/m2 

Bina Önem Katsayısı 1.00 

Taşıyıcı Sistem Dav. Kat. (R) 8 

Tasarım Spektrum Karakteristik Periyotları Ta: 0,15 sn. / Tb: 0,60 sn. 

Etkin Yer İvme Katsayısı 0,40 g 

Hareketli Yük 0.2 t/m^2 

Kolon Boyutları 50/50 – 60/60 

Kiriş Boyutları 25/50 

Döşeme Kalınlığı 15 cm 

Temel Kalınlığı 60cm - 80cm - 100cm 

Deprem bölgesi 1 

Zemin Sınıfı Z2 

Deprem Yönetmenliği TS500-2000 TDY 2007 

Paspayı - Kiriş Kolon 

Paspayı - Döşeme 

2.50 cm 

1.50 cm 
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Şekil 1: Tasarlanan Projenin Kalıp Planı 

 

KAT DEPLASMAN SONUÇLARI 

5 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

Deplasmanlar alınırken her iki modelde de en büyük değerler (y ekseni) alınıp kıyaslanmıştır. Bu 

verilere gore 5 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2: 5 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 0,83 0,81 

2 2,05 1,85 

3 3,10 2,75 

4 3,89 3,44 

5 4,41 3,85 

  

Bu sonuçlara gore 5 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 2’ de verilmiştir. 
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Şekil 2: 5 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  

 

10 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

10 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: 10 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 1,75 1,13 

2 4,79 2,65 

3 7,97 4,18 

4 10,95 5,64 

5 13,58 7,01 

6 15,81 8,25 

7 17,62 9,34 

8 19,08 10,26 

9 20,01 10,97 

10 20,67 11,44 

 

Bu sonuçlara gore 10 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 3’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3: 10 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  
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15 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

15 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: 15 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 1,59 1,21 

2 4,41 2,87 

3 7,58 4,59 

4 10,71 6,29 

5 13,66 7,98 

6 16,38 9,62 

7 18,85 11,22 

8 21,06 12,75 

9 23,01 14,2 

10 24,70 15,57 

11 26,12 16,83 

12 27,29 17,96 

13 28,16 18,95 

14 28,89 19,76 

15 29,27 20,38 

 

Bu sonuçlara gore 15 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 4’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4: 15 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  
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20 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

20 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: 20 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 1,93 1,26 

2 5,76 3,03 

3 10,07 4,87 

4 14,45 6,75 

5 18,72 8,63 

6 22,81 10,52 

7 26,72 12,39 

8 33,62 14,25 

9 38,66 16,08 

10 39,46 17,88 

11 42,03 19,64 

12 44,36 21,36 

13 46,45 23,03 

14 48,30 24,64 

15 49,91 26,17 

16 51,28 27,61 

17 52,42 28,93 

18 53,33 30,12 

19 54,01 31,15 

20 54,51 32,01 

 

Bu sonuçlara gore 20 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 5’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 5: 20 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  
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25 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

25 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 6’de verilmiştir. 

Tablo 6: 25 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 
Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 1,89 1,28 

2 5,57 3,10 

3 9,8 5,02 

4 14,13 6,99 

5 18,39 9,01 

6 22,25 11,06 

7 26,46 13,12 

8 30,23 15,20 

9 33,81 17,29 

10 37,20 19,38 

11 40,41 21,46 

12 43,41 23,53 

13 46,23 25,59 

14 48,84 27,63 

15 51,26 29,64 

16 53,48 31,62 

17 55,50 33,56 

18 57,33 35,45 

19 58,95 37,28 

20 60,37 39,04 

21 61,60 40,71 

22 62,26 42,28 

23 63,45 43,73 

24 64,10 45,04 

25 64,60 46,19 

 

Bu sonuçlara gore 25 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 6’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6: 25 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  
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30 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

30 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: 30 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 
Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 2,26 1,42 

2 6,71 3,45 

3 11,87 5,62 

4 17,22 7,89 

5 22,51 10,23 

6 27,69 12,64 

7 32,70 15,10 

8 37,54 17,60 

9 42,21 20,15 

10 46,69 22,72 

11 50,99 25,32 

12 55,10 27,94 

13 59,02 30,57 

14 62,75 33,20 

15 66,29 35,83 

16 69,64 38,45 

17 72,78 41,07 

18 75,74 43,66 

19 78,49 46,22 

20 81,05 48,76 

21 83,41 51,25 

22 85,57 53,70 

23 87,53 56,10 

24 89,30 58,44 

25 90,86 60,69 

26 92,21 62,87 

27 93,38 64,93 

28 94,35 66,88 

29 95,14 68,69 

30 95,77 70,35 

 

Bu sonuçlara gore 30 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 7’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 7: 30 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  
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35 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 

35 katlı modellerin deplasman sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: 35 Katlı Modellerin Deplasman Sonuçları 
Kat No Sap2000(mm) Idecad(mm) 

0 0 0 

1 2,11 1,12 

2 6,28 2,90 

3 11,16 4,86 

4 16,23 6,95 

5 21,31 9,13 

6 26,31 11,38 

7 31,18 13,72 

8 35,93 16,12 

9 40,53 18,57 

10 45,01 21,08 

11 49,34 23,63 

12 53,52 26,22 

13 57,56 28,85 

14 61,45 31,51 

15 65,19 34,18 

16 68,79 36,88 

17 72,23 39,59 

18 75,52 42,31 

19 78,66 45,02 

20 81,64 47,74 

21 84,47 50,45 

22 87,14 53,15 

23 89,64 55,83 

24 92,02 58,49 

25 94,20 61,12 

26 96,23 63,72 

27 98,11 66,28 

28 99,82 68,81 

29 101,37 71,26 

30 102,77 73,66 

31 104,07 75,98 

32 105,08 78,22 

33 106,02 80,36 

34 106,77 82,39 

35 107,43 84,30 

 

Bu sonuçlara gore 35 katlı modellerin deplasman grafikleri Şekil 8’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 8: 35 Katlı Modellerin Deplasman Grafiği  
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Metraj Sonuçları 

Tablo 9’ da Sap2000 ve Idecad programlarından alınan donatı metrajı sonuçları, Şekil 9’ de ise bu 

sonuçlar grafik halinde verilmiştir. 

Tablo 9: Donatı Metrajları 

Kat Adedi Sap2000(kg) Idecad(kg) 

5 89632,49 83779,11 

10 164621,38 151538,53 

15 250449,63 227113,3 

20 345005,21 306605,74 

25 419900,87 365663,04 

30 571107,86 466791,98 

35 681977,69 546199,87 

 

 

 
Şekil 9: Donatı Metraj Grafiği 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Deplasman sonuçları incelendiğinde, tüm modellerde Sap2000 programı Idecad programına 

gore gözle görülür biçimde daha fazla deplasmana izin vermiştir. Özellikle kat sayısı arttıkça iki 

program arasında ki fark açılmıştır. Bu farkın sebepleri irdelendiğinde programların çözümlerde önde 

tuttuğu kriterler göze çarpmaktadır.  

Sap2000 programı Idecad programına göre daha sünek yapı tasarlayıp daha fazla kuvveti absorbe 

ederek güvenli tarafta kaldığı söylenebilir. Süneklik kavramı bir yapının yük taşıma kapasitesinde 

önemli bir azalma olmadan yer değiştirme yapabilme yeteneğidir. Yapının sünekliği, yapı sistemine 

etkiyen yatay yük (deprem) ile orantılı olarak artar. Bu yük maksimum değerlere ulaştığında yapının 

rijitliği azalır ve yapı elemanları daha fazla yük taşıyamaz olduğunda yapı hasara hatta göçmeye 

uğrayabilir. (Kırçıl ve Hancıoğlu,2005) Bu bakımdan yapı sistemini çözmeden önce süneklik düzeyine 

karar verilmeli, sonra taşıyıcı sistem oluşturulmalıdır. Çünkü yatay yüklerde esas olan sistemin 

yuttuğu enerjidir.  

Idecad programı ise Sap2000 programından daha düşük maliyetli sonuçlar verdiği 

söylenebilir. Donatı metraj sonuçlarına bakıldığında Sap2000 ile Idecad programları arasında 5 katlı 

modellerin donatı metrajı farkı % 6.98, 5 katlı modellerin donatı metrajı farkı % 8.63, 15 katlı 

modellerin donatı metrajı farkı % 10.28, 20 katlı modellerin donatı metrajı farkı % 12.52, 25 katlı 

modellerin donatı metrajı farkı % 14.83, 30 katlı modellerin donatı metrajı farkı % 22.35, 35 katlı 

modellerin donatı metrajı farkı % 24.86 olarak görülmektedir. İki program arasında ki farkın 30 katlı 

ve 35 katlı modellerde daha da arttığı görülmüştür.  
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Bütün bu sonuçlar ışığında eğer yüksek bir yapı tasarlanmak isteniyorsa yapının daha iyi bir 

performans göstermesi beklendiğinden dolayı Sap2000 programı tercih edilebilir. Bunun yerine daha 

az maliyetli yapılar tasarlanmak isteniyorsa Idecad programı daha düşük maliyetli sonuçlar 

verdiğinden dolayı tercih edilebilir. 

Yapı ne amaçla tasarlanıyorsa ve yapının nasıl bir davranış göstermesi isteniyorsa tasarımı 

yapan İnşaat Mühendisinin amacına uygun olarak paket program tercih etmesinde fayda olduğu 

söylenebilir. 
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Abstract 

 

Microtremor is a very convenient tool to estimate the effect of surface geology on seismic 

motion without other geological information. Microtremor method used for engineering 

seismology is very important for determining of dynamic ground parameters and its 

variations. Method based on frequency of horizontal and vertical component microtremor 

records provides to quick and economical estimation of dynamic ground parameters. Most 

important advantage of Nakamura method defined as single station method isn’t required 

reference point and it can be applied easily in the area with low seismic density and without 

base rock. In this study, Nakamura (H/V) method has been applied to microtremor records 

taken with CMG-6TD three component broad band velocity seismometers in 72 points with 

the aim of determining ground predominant frequency and amplification parameters of the 

Bağlarbaşı Hometown (Gumushane), Turkey. The ground predominant period, predominant 

frequency and amplification values are determined for each measurement point the study area. 

Maps of amplification, predominant frequency and ground classification (Z1, Z2 and Z3) 

according to the predominant period are created by derived values. The predominant 

frequency and amplification values for the study area are interval of 1.353 Hz - 8.626 Hz and 

1.01-3.78, respectively. The ground predominant frequency and amplification values 

belonging to microtremor measurement point are consistent with each other and the 

microtremor measurements correctly describe to the ground characteristic for all of the study 

area. Our measurements show that there are transient zones between different geologic 

structures (alluvium and Paleozoic rocks) in the study area.  
 

Keywords: Microtremor, Nakamura (H/V) Method, Predominant Frequency, Gumushane. 
 

       

                                  

Tek İstasyon Mikrotremor Yöntemiyle Bağlarbaşı Mahallesi’nin 

(Gümüşhane, Türkiye) Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

 

Özet 

 

Mikrotremor, yüzey jeolojisinin sismik hareket üzerindeki etkisini diğer jeolojik bilgi olmadan tahmin 

etmek için çok kullanışlı bir araçtır. Mühendislik sismolojisi için kullanılan mikrotremor yöntemi, 

dinamik zemin parametrelerinin ve değişimlerinin belirlenmesinde çok önemlidir. Yatay ve düşey 

bileşen mikrotremor kayıtlarının frekansına dayanan yöntem, dinamik zemin parametrelerinin hızlı ve 

ekonomik olarak elde edilmesini sağlar. Tek istasyon yöntemi olarak tanımlanan Nakamura 

Yöntemi’nin en önemli avantajı, referans noktası gerektirmemesi ve sismik yoğunluğun az olduğu ve 

temel kayanın bulunmadığı alanlarda kolaylıkla uygulanabilir olmasıdır. Bu çalışmada, Bağlarbaşı 

Mahallesi’nin (Gümüşhane, Türkiye) zemin büyütmesi ve hakim frekans parametrelerini belirlemek 

amacıyla 72 noktada CMG-6TD hız ölçen sismometre ile alınan mikrotremor kayıtlarına Nakamura 
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Yöntemi uygulanmıştır. Zemin baskın peryodu, baskın frekansı ve büyütme değerleri her bir ölçüm 

noktası için belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar kullanılarak hakim frekans, büyütme ve hakim 

peryodlara göre zemin sınıfı (Z1, Z2 ve Z3) haritaları oluşturulmuştur. Çalışma alanı için hakim frekans 

ve büyütme değerleri sırasıyla 1.353 Hz - 8.626 Hz and 1.01-3.78 arasında değişmektedir. 

Mikrotremor ölçüm noktalarına ait zemin hakim frekansı ve büyütme değerleri birbirleriyle 

uyumludur ve mikrotremor ölçümleri çalışılan bölgenin tamamı için zemin özelliklerini doğrudan 

yansıtmaktadır. Ölçümler, çalışma alanında farklı jeolojik yapılar arasında geçiş zonlarının olduğunu 

göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Mikrotremor, Nakamura (H/V) Yöntemi, hakim frekans, Gümüşhane.  

 

GİRİŞ 

 

Günümüze kadar meydana gelen depremlerden kaynaklanan ağır hasar ve kayıpların temelinde, zayıf 

zeminler üzerinde bilinçsizce gerçekleştirilen çarpık kentleşmeler yer almaktadır. Bu sorunun 

üstesinden gelebilmek, olabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yer tepkisinin ve fiziksel 

parametrelerinin haritalanması oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yeryüzünde hiçbir olay durağan 

olmadığı gibi yeryüzünün kendisi de durağan değildir, sürekli hareket halindedir. Yeryüzündeki bu 

hareket, açığa çıkan enerjiye göre veya oluşan titreşimlerin genliklerinin büyüklüğüne göre çeşitlilik 

gösterir (Nakamura, 1989:25). Baskın salınım periyodu ve zemin büyütmesi gibi parametrelerin, 

zemin esneklik özellikleri ile yer-yapı salınım periyodunun belirlenmesinde mikrotremor yönteminin 

kullanımı, hem arazi çalışmalarında kolaylık sağlaması hem de güvenilir sonuç vermesi yönünden son 

yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Nakamura yönteminin en büyük avantajı referans noktası 

gerektirmeyen bir yöntem olarak, sismik yoğunluğun az olduğu veya temel kayanın bulunmadığı 

alanlarda kolayca uygulanabilen bir yöntem olmasıdır (Beker, 2011:2). Bu çalışmada, Bağlarbaşı 

Mahallesi’nin (Gümüşhane, Türkiye) zemin özelliklerini belirlemek amacıyla tek istasyonda 

mikrotremor kayıtları alınarak verilere Nakamura (H/V) yöntemi uygulanmıştır.   
 

 

Materyal ve Yöntem 
 

Nakamura H/V Spektral Oran Yöntemi 
 

Yatay/Düşey spektral oran yöntemi Japonya’da çeşitli yerlerde alınan güçlü hareket kayıtları 

kullanılarak bulunmuştur. Yöntemin temeline bakıldığında Nakamura’ya göre mikrotremorları 

oluşturan Rayleigh türü dalgalardır ve bunlar yüzey kaynakları tarafından yaratılır. Bu dalga türü 

tabakalı bir ortamda hem yatay hem de düşey hareketlerden eşit şekilde etkilenmektedir. Nakamura 

(1989) mikrotremorların derinden değil, yüzeyden ve yüzeye yakın yersel, sismometreye yakın 

noktalardan gelen titreşimlerden (trafik, şehir gürültüleri vb.) oluştuğunu varsaymakta ve derinden 

kaynaklanan katkıları ihmal etmektedir. Nakamura yöntemine göre gürültü titreşimlerinin düşey 

bileşenleri zemin tabakalarından etkilenmezler. Buna karşılık yatay bileşenler, zemin tabakalarının 

sahip olduğu düşük hız ve yoğunluğa bağlı olarak önemli büyütmelere uğrarlar. Böylece yatay bileşen 

kayıtların spektrumlarının düşey bileşen kayıtların spektrumlarına oranlanması zemin transfer 

fonksiyonunun elde edilmesini sağlar. Yöntem mikrotremorları, yarı sonsuz ortam üzerine uzanan tek 

tabakalı bir ortamda yayılan Rayleigh dalgaları yaklaşımı ile açıklamaya çalışmıştır (Şekil 1). Fourier 

frekans bölgesinde dört adet genlik spektrumu tanımlanmaktadır. Bunlar yüzeydeki hareketin yatay ve 

düşey doğrultudaki bileşenlerine (HS, VS) ait genlik spektrumları ve üstteki yüzey tabakasının 

tabanındaki hareketin yatay ve düşey doğrultudaki bileşenlerine (HB, VB) ait genlik spektrumlarıdır. 
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Şekil 1: Nakamura (1989) tarafından mikrotremor ölçümlerini açıklamak için önerilen basit model.  
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İnceleme alanında Yapılan Çalışmalar 
 

İnceleme alanı, Gümüşhane ili Bağlarbaşı mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 3 km2’lik bir 

alanı kapsamaktadır (Şekil 2). İnceleme alanına ait jeoloji haritası Şekil 3’de verilmektedir. Bağlarbaşı 

Mahallesi’nin (Gümüşhane, Türkiye) zemin büyütmesi ve hakim frekans parametrelerini belirlemek 

amacıyla 72 noktada CMG-6TD hız ölçen sismometre ile alınan mikrotremor kayıtlarına Nakamura 

Yöntemi uygulanmıştır. Ölçümler Scream! 4.4 programıyla sayısal olarak GCF (Guralp Compressed 

Format) formatında kaydedilmiştir. Ölçüm noktalarının konumları ve aralarındaki uzaklık inceleme 

alanın ın boyutları ve yerleşimler gözönüne alınarak 100-150m arasında seçilmiştir. Arazide kayıtlar 

bilgisayar üzerinde anında görüntülenebildiğinden kayıt süresi, gürültü içeriği göz önüne alınarak 

belirlenmiştir. Gürültünün fazla olduğu yerlerde sakin aralıkları yakalayabilmek için kayıt süresi daha 

uzun tutulmuştur. Alınan kayıtların süresi 10-20 dk arasında değişmektedir. Ayrıca kayıt kalitesi 

düşük olan bazı mikrotremor ölçümleri yenilenmiştir. Ayrıca çalışma esnasında ölçü alınan noktaların 

koordinatları el GPS’i kullanılarak belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 2: İnceleme alanında tek istasyon mikrotremor ölçüm noktaları. 
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Şekil 3: İnceleme alanına ait jeoloji haritası (Güven, 1993). 

İnceleme alanında alınan mikrotremor kayıtlarına, Nakamura (1989) tarafından geliştirilen H/V 

(Yatay/Düşey Spektral Oran) yöntemi Geopsy paket programı kullanılarak uygulanmıştır (Şekil 4a). 

Mikrotremor verilerinin trend etkisi giderildikten sonra, verilere 0.5-10Hz arası Band geçişli 

Butterworth süzgeç ile süzülerek Kenarlarından %10 yuvarlatılmış Kosinüs penceresi uygulanarak 

zaman dizisinin her iki ucunda oluşacak ani değişimler sonucu spektrumlarda görülebilecek yan 

salınımların genlikleri düşürülmüştür (Şekil 4b). Zaman dizisi üzerinde 20sn’lik çözümleme 

pencereleri seçilerek Fourier dönüşümü ile frekans ortamında üç bileşen (Kuzey-Güney, Doğu-Batı ve 

düşey bileşen) genlik spektrumları hesaplanmıştır (Şekil 4c). İki yatay bileşenin bileşke genlik 

spektrumu düşey bileşene oranlanarak ölçüm noktasına ait H/V oran spektrumu elde edilmiştir (Şekil 

4d). H/V oran spektrumu üzerinde en büyük genlikli pikin frekans ekseninde karşılık geldiği aralık, 

baskın frekans aralığı ve genlik değeri de büyütme olarak alınmıştır.  
 

 
 

Şekil 4: (a) Nakamura H/V spektral oran yöntemi için veri işlem akış şeması; (b) Üç bileşen 

mikrotremor kaydı; (c) üç bileşen genlik spektrumu; (d) H/V oran spektrumu. 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışma kapsamında, Gümüşhane İli Bağlarbaşı Mahallesi’nin (Gümüşhane, Türkiye) zemin 

büyütmesi ve hakim frekans parametrelerini belirlemek amacıyla CMG-6TD üç bileşen hız ölçen 

sismometre ile 72 noktada tek istasyon mikrotremor kayıtları alınmıştır. Elde edilen mikrotremor 
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kayıtlarına Nakamura tarafından geliştirilen H/V spectral oran yöntemi uygulanarak her bir ölçüm 

noktasına ait hakim frekans ve büyütme değerleri belirlenmiştir. 72 noktaya ait hakim frekans, 

büyütme ve hakim peryodlara göre zemin sınıfı haritaları Surfer programı ile çizdirilmiştir (Şekil 5, 6 

ve 7). İnceleme alanına ait hakim frekans değerleri 1.353 Hz - 8.626 Hz ve büyütme değerleri 1.01-

3.78 arasında değişmektedir. Kanai ve Tanaka’nın (1961) yapmış olduğu sınıflandırma temel alınarak 

mikrotremor ölçümleri sonucu elde edilen hakim peryod değerleri ile inceleme alanına ait zemin sınıfı 

haritası oluşturulmuştur. Bu zemin sınıfı haritasına göre inceleme alanı içerisinde Z1 (Kaya, sıkı kumlu 

çakıllı birimler), Z2 (Kumlu çakıl, kumlu sıkı kil veya mil’den oluşmuş dilüviyal ya da kalınlığı 5 

metre veya daha kalın çakıllı alüvyon) ve Z3 (Kalınlığı 5 metre veya daha büyük alüvyon) olmak üzere 

üç tür zemin sınıfı belirlenmiştir. Z1 türü Zemin için hakim periyot değerleri 0.1-0.2 sn, Z2 türü zemin 

sınıfı için hakim periyot değerleri 0.2-0.4 sn ve Z3 türü zemin sınıfı için hakim periyot değerleri 0.4-

0.7sn aralığındadır.  

Mikrotremor ölçüm noktalarına ait hakim frekans ve büyütme değerleri büyük ölçüde birbirleriyle 

uyumludur ve mikrotremor ölçümleri çalışılan bölgenin tamamı için zemin özelliklerini doğrudan 

yansıtmaktadır. Bu uyumluluk çalışılan bölge için Nakamura yönteminin uygulanabilirliğini ve doğru 

sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir. İnceleme alanı için oluşturulan Zemin sınıfı haritası, 

çalışma alanında farklı jeolojik yapılar arasında geçiş zonlarının olduğunu göstermektedir (Şekil 7).  

 
 

Şekil 5: Bağlarbaşı Mahallesine ait Hakim frekans haritası. 

 

 
 

Şekil 6: Bağlarbaşı Mahallesine ait Büyütme haritası. 
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Şekil 7: Bağlarbaşı Mahallesinin hakim periyotlara göre zemin sınıfı haritası. 
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Abstract 

 
Spur gears are important mechanical component using power transmission. Spur gears are exposed to 

various forces according to working conditions. These forces lead to various stresses on gear tooth 

surfaces. One of the most commonly preferred methods to enhance the life of spur gear is carburizing 

heat treatment process. Carburizing process gives high surface hardness, wear resistance and tough 

structure. In this paper, the effects of Carburizing depth on the stress distribution in the spur gear was 

carried out by using finite element method. Analysis were made 3D finite element model established 

by using ANSYS software according to the actual geometry and sizes of gear. Experimental results 

show that the relationship between carburizing depth and stress distribution can be optimized with 

using finite element method on the carburized spur gears. 
 

Keywords: Spur gears, Stress distribution, Finite element method 

 

INTRODUCTION 
 

Gears plays important role on the mechanical power transmission system.  Many processes 

have been used to improve mechanical properties of gears [1-3] Carburizing is one of the popular 

hardening processes for hardening of gears tooth surface. Tooth surface hardness can be optimized 

with controlling of carburizing depth [4-5].  

Sushil Kumar Tiwari et al studied the root bending stress and surface contact stress of spur 

gear by using finite element method [6]. The study result showed that the spur gear systems can be 

optimized with FEA. 

T. Shoba Rani et al tried the optimize spur gear produced with different material (cast iron, 

nylon and polycarbonate) [7]. The results revealed that nylon gear can be used instead of the cast iron 

gear. The gray cast iron showed the more deflection than the nylon and polycarbonate gears.  Bharat 

Gupta et al investigate the contact stress between two spur gears by using ANSYS 13 software [8]. 

Hertzian theoretical equation was used for evaluation of stress definition. Analysis showed that 

hardness profile of the gear tooth plays critical role on the contact stress. The results also showed that 

contact stress decreasing with increasing modules of gear.  

Ali Raad Hassan studied the contacts stress on the gears by using Ansys Workbench software.  

Various finite element models and stress analysis were used to perform optimization in the Ansys 

Workbench [9]. The result also compared the theoretical results. The contacts stress can be optimized 

with different contact angle.  

Bending stress of spur gear also was investigated in the Ansys Workbench software by Shinde 

S.P. et al [10]. The study reveal that the bending stress can be optimized and FEA results show the 

good agreement with theoretical calculations.  

Most of the optimization of carburized gears are carried out by experimentally [1-5]. Some of 

researchers also try to make mathematical model for optimization [11-14]. There are no any studies 

about optimization of carburized spur gears with FEA. 

In the present work, the effects of carburizing depth on the stress distribution in the spur gear were 

carried out by using finite element method. Analysis were made 3D finite element model established 

by using ANSYS software. 
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METHODOLOGY 

Modeling of Spur Gear 

The spur gear material properties used in the analysis are given in the Table 1. The hardened 

layer was defined as a different material. 

 

Table 1: Material properties of gear system 

Material Property AISI 1045 Carburized Layer 

Density (g/cm3) 7.8 7.6 

Poisson's Ratio 0.29 0.298 

Tensile Strength (MPa) 294 1999 

Elastic Modulus (GPa) 200 211 

 
The spur gear is sketched, modeled and assembled in the Solidworks software. The dimension 

of the gear is given in the Figure 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1: Dimension of spur gears. a) Gear-1 b) Gear-2 

 

 

 
Five different carburizing depths were used in order to modeling carburizing depth for stress 

analysis. Carburizing depth attached as different layer on the solid models. The modeling and 

parametrization of carburizing depth is given in the Figure 2.  

 

FEA Model 
Carburizing 

Depth (mm) 

Model 1 0.1 

Model 2 0.2 

a) b) 

Dimension of Gear-1 
Number of teeth 14 

Pitch circle 
diameter 

28 mm 

Pressure angle 20° 

Addendum circle 32 mm 

Dedendum circle 23 mm 

Face Width 20 mm 
   

Dimension of Gear-2 
Number of teeth 26 

Pitch circle 
diameter 

52 mm 

Pressure angle 20° 

Addendum  circle 56 mm 

Dedendum  circle 51 mm 

Face Width 20 mm 
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Figure 2: The modeling and parametrization of carburizing depth 

 
Finite element analysis 

Finite element analysis is carried out in ANSYS Workbench 17.0. The boundary condition is 

given in the Figure 3. Gear-1 was fixed at center hole. A moment (42710 N/mm) was applied on Gear-

2 at center hole. Automatic mesh method was applied as global meshing. Edge sizing also was applied 

as local mesh on the contact teeth as seen Figure 4. Bonded contact type was used to define contact 

between as-received and carburized layer.  

 

 
Figure 3: The boundary and loading conditions of model. 

 

  
Figure 4: Meshing of the model. a) Global Mesh, b) Local Mesh (Edge Sizing) 

 
Various carburizing depths were used to evaluate the effect of the carburizing depth on the 

contact stress. Equivalent stress results were used for evaluation. Equivalent stress results of Gear-1 

are given in Figure 5. Equivalent stress results of Gear-2 are also given in Figure 6 and assembled gear 

system is given Figure 7. 

Model 3 0.3 

Model 4 0.4 

Model 5 0.5 

a) 
b) 
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Figure 5: Equivalent stress result of Gear-1 a) Carburized layer of Gear-1 b) As-received material     

c) Carburized spur gear teeth of Gear-1 

   
 

 
Figure 6: Equivalent stress result of Gear-2 a) As-received material b) Carburized layer of Gear-2      

c) Carburized spur gear teeth of Gear-2 

    
Figure 7: Stress distribution of working gear system      

It can be clearly seen from Figure 5, Figure 6 and Figure 7 that carburizing depth directly 

influences the contact stress of the assembled spur gear system. Stress distributions show the good 

agreement with previous study [5-9]. Carburized material zone exhibit lower equivalent stress. This 

result can be attributed their high hardness [10-14].  

 

Various carburizing depths (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 mm) used to evaluate the effects of the 

carburizing depth on the stress distributions. The parametric modeling techniques were used for 

various carburizing depths. The parametric model results are given in the Figure 8. The Figure 8 

shows that the equivalent stress slightly decreases with increasing carbonizing depth. The results prove 

that the carburizing depth can be used for optimization of spur gear stress. The as-received material 

                    a)                           b)              c) 

          a)                b)                       c) 
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and assembled gear system exhibit the similar stress distribution. It can be explained with contact 

definition between as-received and carburized layer.  

 

 
Figure 8: Variation of equivalent stress with carburizing depth. 

 
CONCLUSIONS 

 

The effects of carburizing depth on the stress distribution in the spur gear were investigated by 

using finite element method in the present study. The analysis result show that the carburizing depth 

can be modeled in the ANSYS Workbench software. Carburizing depth is also can be parametric for 

stress evaluation. The lowest stress was obtained carburized zone both Gear-1 and Gear-2. The as-

received material and assembled gear system show the similar stress distribution.  
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Abstract 

 

Breast milk, which is set according to the needs of each baby with compounds and nutrients it 

contains, which protect against infections, the baby's physiological and meets the first 4-6 months 

alone psychosocial needs, the nutritional value is very high, easily accessible and affordable food.But 

breast milk can not be sufficient to compensate certain food requirements of infants after the first 4-6 

months. Because of this, supplementary foods are needed beginning from that period. This study was 

made with the purpose of evaluating the 6-24 month baby wıth mothers knowledge, belief and 

behavıour which about their babies weaning. 

The sample of the research as the descriptive type constitute 200 mothers with babies 6-24 months 

who Ege University Children's Hospital from Healthy Child Policlinic for follow-up. Data were 

collected between November 2015-May 2016 the date by researchers. The analysis of data was 

conducted in SPSS 16.0 software package. 

According to the research findings, maternal pillow cut was detected because 32% of the mothers 

started supplementary nutrition for 4-6 months and 8.5% went to supplementary nutrition 

It was determined that when we started investigating supplementary nutrition, 39.5% started when 

they were not satisfied, 7.5% started with the effects of environment and adults, 32% began between 6 

months and 21% started between 7-12 months. It was determined that 58.5% of the annakes were 

informed by family elders about feeding with additional nutrients. When Mother’s babies rejected 

supplementary nutrition, what they did was determined that 18% had forcibly fed, and 47% had fed by 

playing. 

Conclusion: According to the results obtained under research mothers should not give food except for 

the first six months of breastfeeding, it has been proposed to provide additional nutrients with spoon. 

 

Keywords: Weaning,Mother,Knowledge,Belief,Behavior,Baby 

 

6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Bebeklerinin Ek Besine Geçiş Konusunda 

Bilgi, İnanış ve Davranışları  
 

Özet 

 

Anne sütü içerdiği bileşikler ve besin öğeleri ile her bebeğin gereksinimine göre ayarlanan, 

enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıyan, bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 6 

ay tek başına karşılayan, besleyiciliği çok yüksek,  kolay ulaşılabilen ekonomik bir besindir. Ancak ilk 

6 aydan sonra bebeğin bazı besin gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı ve bu nedenle bebeğin 

beslenmesine 6. aylardan itibaren ek gıdaların eklenmesi gerektiği bilinmektedir.  Ek gıdalara çok 

erken ya da çok geç başlanmasının pek çok sakıncaları olmaktadır. Bu çalışma, 6-24 ay bebeği olan 

annelerin ek besine geçiş döneminde bilgi, inanış ve davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Bir Üniversite Hastanesinin Çocuk Biriminde bulunan 

ve Sağlıklı Çocuk Polikliniğine izlem amaçlı gelen, 6-24 aylık bebeği olan 200 anne  oluşturmuştur. 

Veriler araştırmacılar tarafından Kasım 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin 

analizi ise SPSS 16.0 paket programında incelenmiştir. 
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Araştırma bulgularına bakıldığında annelerin %32’sinin ek besine 4.-6. ay arası başladığı ve %8.5’inin 

ek besine geçtiği için anne sütünü kestiği saptanmıştır. Ek besine ne zaman başladıklarını 

araştırdığımızda % 39.5’inin doymadığında başladığı, % 7.5’inin çevre ve büyüklerin etkisi ile 

başladığı, % 32’sinin 6. ay arası başladığı, % 21’inin ise 7.-12. ay arası başladığı belirlenmiştir 

Annelerin %58.5’inin ek besin ile beslenmeye yönelik bilgileri aile büyüklerinden öğrendiği 

belirlenmiştir.  Annelerin bebekleri ek besine reddettiklerinde ne yaptıkları incelendiğinde ise 

%18’inin zorla yedirdiği, %47’sinin oyun oynatarak yedirdiği ise belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre annelerin büyük oranda 6. Aya doğru ek besine 

başladığı ve ek besine yönelik bilgilerin ise geleneksel aile ve çocuk bakımına yönelik 

şekillendirdikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ek Besin, Anne, Bilgi, İnanış, Davranış, Bebek 

 

GİRİŞ 

 

Yaşamın ilk yılı hayata iyi bir başlangıç için en önemli süreçtir ve yeni doğan bebek yaşamını 

sürdürmek için ihtiyaçlarının karşılanmasında anneye bağımlıdır. Bu süreçte bebeğin gelişiminde 

sağlığının korunması ve sürdürülmesinde en büyük yardımcı anne ve onun sütüdür(Devecioğlu ve 

Gökçay,2012:159; Bülbül ve Kılıçkaya, 2013:16;Kramer ve Kakuma, 2001:64). 

Anne sütü içerdiği bileşikler ve besin öğeleri ile her bebeğin gereksinimine göre ayarlanan 

enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıyan, bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 

4-6 ay tek başına karşılayan, besleyiciliği çok yüksek olan,  kolay ulaşılabilen ve ekonomik bir 

besindir(Ünsal vd., 2009:227; Küçük ve Ay, 2012:29; Sabbağ, 2013:279). 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun(UNICEF) 

1990 yılında yayınladığı “Innocenti Bildirgesi”ne göre; kadınların yaygın bir şekilde emzirme 

uygulamalarına olanak sağlayacak bir ortamın oluşturulmasını, bu konuda gerekli bilgiye ulaşmanı, 

doğumu izleyen yarım saat içinde emzirmeye başlamanın sağlanmasını, bebek her istediğinde 

emzirilmesinin teşvik edilmesini, emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir 

şey verilmemesini, yaşamın ilk 4-6 ayına kadar sadece anne sütü verilmesini ve bu süre içerisinde su 

dahil hiçbir ek besin verilmemesini, 6. ayda ek besinlere başlayarak emzirmenin 2 yaşına kadar 

sürdürülmesini önerilmektedir(www.unicef.org).  

"Weaning" terimi farklı ülkelerde farklı anlamlarda kullanılır. Anne sütünün kesilip, anne sütü 

dışındaki besinlerle beslenme “weaning” olarak adlandırılmakta olup, genellikle bebeğin anne 

sütünden başka bir besin ile tanışması ile başlayan yarı katı ve katı gıdaların bebeğe verildiği, tek 

başına anne sütü ile beslenme döneminin bitişi anlamına gelen bir süreçtir. Anne sütünden yoksun 

olan formula mama ile beslenen bebekler içinse bu süreç püre tarzında yumuşak ve yarı katı gıdalarla 

tanışma ile başlar(Tokatlı, 2003:134). 

Altıncı aydan sonra anne sütü tek başına bebeğin, özellikle demir, çinko, vitamin A ve enerji 

ihtiyacını karşılayamayabilir(Tokatlı 2003:135; Özmert, 2009:158; Köksal ve Özel,2008:13). Bu 

dönemden sonra tek başına anne sütü alınması birçok bebekte beslenme sorunlarına yol 

açabilir(Beyca, 2003:21). 

Tamamlayıcı beslenme, anne sütünün tek başına, süt çocuğunun besin ihtiyacını karşılamaya 

daha uzun süre yeterli olamayacağı zamanda başlatılan ve diğer yiyecek/içeceklerin anne sütü ile 

birlikte sunulduğu süreçtir. Bu dönemde bebek değişik tat, lezzet ve yapıda besinlerle tanışır(Gür, 

2006). Tamamlayıcı beslenme ile birlikte emzirmenin sürdürülmesi çocuk sağlığı açısından önem 

taşımaktadır(Köksal ve Özal, 2008:11). Günümüzde ilk iki yaş beslenmesinin ileri yaşam sağlığı 

üzerine etkileri bilinmektedir(Gür, 2006:182). 

Anne sütünden ek gıdalara geçişte esas problem ne zaman ve hangi gıdaların başlanması 

gerektiğidir(Sivri vd., 2014:60). Yeterli süre ve miktarda verilen anne sütü ile birlikte, zamanında 

uygun ek gıda başlanması ve çeşitlendirilerek devam edilmesi temel çocuk gelişimi açısından son 

derece önemlidir. Bu konuda yapılan hatalı ve bilinçsiz uygulamaların olumsuz etkileri yalnız 

çocukluk çağında değil, yaşamın bütün dönemlerinde kendisini göstermektedir(Demirel vd., 2001:18). 

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesi beslenme, kalıtım, çevre koşulları gibi birçok etmenin etkisi 

altındadır(Öncü vd., 2011:65). Enerji gereksiniminin göreceli olarak azaldığı aylarda büyüme 

yavaşlayabilir. Artan vücut ağırlığı nedeni ile gereksinim duyulan toplam enerji, tüketilebilen anne 
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sütü hacmi ile karşılanamaz(Tokatlı, 2003:134). Ülkemizin değişik coğrafik ve sosyoekonomik 

bölgelerindeki annelerin çocuk beslenmesindeki uygulamaları ve sıkça yaptıkları hataların bilinmesi, 

bu bölgelerde çalışacak olan sağlık personeline ışık tutacaktır(Demirel vd., 2001:18).  

Bu araştırma, 6-24 ay arası bebeği olan annelerin bebeklerinin ek besine geçiş 

döneminde(weaning) bilgi, inanç ve uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırma bir üniversite hastanesinin çocuk hastanesinde, 15 Kasım 2015- 1 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında Sağlıklı Çocuk Polikliniğinde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Sağlıklı Çocuk 

Polikliniğine izlem amaçlı getirilen 6-24 ay arası bebekleri olan anneler oluşturmuştur. Belirtilen 

tarihler arasında polikliniğe izlem amaçlı getirilen, 6-24 ay arası bebeği olan ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden 200 anne ise araştırmanın örneklemine alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları  

Literatür doğrultusunda hazırlanan 6-24 aylık bebekleri olan annelerin sosyo-demografik özellikleri(13 

soru) ve ek besine geçiş döneminde bilgi, inanış ve uygulamaları içeren sorulardan oluşan(24 soru) 

veri toplama formu olarak kullanılmıştır(Alikaşifoğlu vd., 2000; Bakiler, 2005; Beşbenli vd.,2013; 

Bülbül ve Kılıçkaya, 2013; Gün vd.,2009; İşcan, vd., 1995; Koç ve Tezcan; 2005; Kramer ve Kakuma, 

2004; Sabbağ, 2013; Samlı vd., 2006; Sivri vd., 2014; Tokatlı, 2003; Ünsal vd., 2005).  

Verilerin Toplanması 

Veriler hastane ortamında anneler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile veri toplama formu doldurularak 

toplanmıştır. Veri toplama formu anneler tarafından doldurulmuştur. Annelerin anket formu 

doldururken herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları için gerekli olan açıklamalar ve araştırmanın 

amacı bir ön yazı ile anketlere ilave edilmiştir. Anket formunun yanıtlama süresi yaklaşık olarak 10-15 

dk’dır. 

Verilerin Analizi 

Anket formu ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS for Windows(The Statistical Package for 

Social Sciences) programı kullanılarak araştırmacılar tarafından kodlanmıştır. Verilerin analizi için 

yüzde değerleri(%), birden fazla seçeneğin işaretlendiği sorularda çoklu yanıt(multiple response) testi 

(Edwards ve Allenby, 2003) kullanılmıştır. 

Etik Açıklamalar  

Araştırmanın gerçekleştirilmesi için Üniversite Hastanesinden, çalışmanın yapıldığı poliklinikten ve 

araştırmaya katılan annelere araştırmanın kapsamı-amacı açıklanmış ve sözlü ve yazılı onamları 

alınmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan annelerin ve bebeklerinin sosyo-demografik veri dağılımı Tablo 1’de 

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan annelerin ortalama yaşının 29,88±6.60 olduğu 

belirlenmiştir. Annelerin eğitim durumu incelendiğinde %11’inin ilkokul, %17.5’inin ortaokul, 

%48’inin lise, %23.5’inin üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Annelerin çalışma durumu 

incelendiğinde %38.5’inin çalıştığı, %61.5’inin çalışmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 

annelerin bebeklerinin yaşları incelendiğinde %18’inin 6-9 aylık olduğu , %26.5’inin 10-12 aylık 

olduğu, %16.5’inin 13-15 aylık olduğu , %23.5’inin 16-18 aylık olduğu, %12.5’inin 19-21 aylık 

olduğu, %5’inin %22-24 aylık olduğu saptanmıştır(Tablo 1). 

 

Tablo 1.Anne ve Bebeğin Sosyo-Demografik Verilerinin Dağılımı 

Sosyo-Demografik Veriler n (Sayı) % (Yüzde) 

Annenin yaşı                                                                                                                          29.88±6.60 

 

Annenin Eğitim Durumu 

İlkokul 22 11.0 

Ortaokul 35 17.5 

Lise 47 48.0 

Üniversite 96 23.5 
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Annenin Çalışma Durumu 

Çalışıyor 77 38.5 

Çalışmıyor 123 61.5 

Annenin Sosyal Güvencesi 

Var 197 98.5 

Yok 3 1.5 

Aile Tipi 

Çekirdek  Aile 179 89,5 

Geniş Aile 17 8.5 

Parçalanmış Aile 4 2.0 

Ailenin Gelir Düzeyi 

Gelir Giderden Düşük 23 11.5 

Gelir Gidere Denk 137 68.5 

Gelir Giderden Yüksek 40 20 

Eşin Çalışma Durumu 

Çalışıyor 193 96,5 

Çalışmıyor 7 3.5 

Çocuk Sayısı 

1 80 40 

2 73 36.5 

3 37 18.5 

4 7 3.5 

5 ve daha fazla 3 1.5 

Evde  Babaanne/Anneanne Varlığı 

Var 20 10 

Yok 180 90 

Bebeğin Yaşı 

6-9 ay 36 18.0 

10-12 ay 53 26.5 

13-15 ay 33 16.5 

16-18 ay 47 23.5 

19-21 ay 25 12.5 

22-24 ay 6 3 

Bebeğin Cinsiyeti 

Kız 119 59.5 

Erkek 81 40.5 

Bebeğin Kilosu                                                                                                      3379.55±59.12 

 

Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinin beslenme şekilleri incelendiğinde %0.5’inin 

yalnızca anne sütü ile beslediği, % 74’ünün anne sütü ve ek besin ile beslediği, %25.5’inin ise 

yalnızca ek besin ile beslediği belirlenmiştir. Günde kaç kez emzirdiklerini incelediğimizde  %1.5’inin 

günde 1 kere, %6.5’inin günde 2 kere, %13.5’inin günde 3 kere, %10’unun günde 4 kere, %20’sinin 

günde 5 kere, %6.5’inin günde 6 kere, %16’sının günde 7 kere ve daha üstü emzirdiği saptanmıştır. 

Emzirme sürelerine baktığımızda ise,  %4’ünün 2-3 dakika, %27.5’inin 4-9 dakika, %15.5’inin 10-14 

dakika, %11’inin 15-19 dakika, %14’ünün 20-25 dakika, %0.5’inin 25-29 dakika, %1.5’inin 30 dakika 

ve üzeri emzirdiği bulunmuştur. 

Ek besine ne zaman başladıklarını araştırdığımızda %39.5’inin doymadığında başladığı, 

%7.5’inin çevre ve büyüklerin etkisi ile başladığı, %32’sinin 6. ay arası başladığı, %21’inin ise 7.-12. 

ay arası başladığı belirlenmiştir. Annelerin anne sütünü kesme zamanın incelediğimizde ise %1’inin 

hiç anne sütü vermediği, %11.5’inin 2.-3. ayda kestiği, %8.5’inin 4.-6. ayda kestiği, %3’ünün 6.-12. 

ayda kestiği, %2’sinin 12.-24. ayda kestiği saptanmıştır. Annelerin anne sütünü kesme nedenlerine 

baktığımızda % 1’inin hiç anne sütü vermediği, % 12’sinin sütü olmadığı için anne sütünü kestiği, 

%8.5’inin ek besine geçtiği için anne sütünü kestiği, %4.5’inin çalıştığı için anne sütünü kestiği 

belirlenmiştir. Annelerin ek besini hazırlarken tuz kullanma durumları incelendiğinde ise %39’unun 

tuz kullandığı, %20’sinin tuz kullanmadığı, %41’inin bazen tuz kullandığı saptanmıştır. 
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Annelerin bebek için hazırlanan besinlerin kaç saat içinde tüketilmesine yönelik sorumuza 

%28’i hazırladıktan hemen sonra, %36’sı 2 saat içinde, %19.5’inin 8 saat içinde, %7’sinin ise 1 gün 

içinde ve %9.5’inin ise bilmediği belirlenmiştir. Bebekleri için kullandıkları kapların temizliğini nasıl 

yaptıklarını sorduğumuzda ise %44’ünün diğer bulaşıklar gibi yıkadığı, %43’ünün kaynamış su ile 

yıkadığı, %0.5’inin çamaşır suyu ile yıkadığı belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. Ek Besine Geçişte Yapılabilecek Uygulamalara Verilen Yanıtların Dağılımı 

 

Ek Besine Geçişte Yapılabilecek Uygulamalar 

Evet Hayır 

n % n % 

İnek sütü bileşeni itibariyle anne sütüne eş değerdir. 12 6.0 188 94.0 

İlk ek besin iştah açması için mutlaka tatlı olmalıdır. 20 10.0 180 90.0 

Bebeklere şeker yerine bebeklere pekmez verilmesi daha yararlıdır. 187 93.5 13 6.5 

Nişasta, pirinç unu gibi gıdalar bebek için en idealdir. 188 94.0 12 6.0 

Nikotin içeren patlıcan, gaz yapma riski olan karnabahar, lahana gibi sebzeler 1 yaşına kadar 

verilmemelidir. 

186 93.0 14 7.0 

Bebeklere 6. aydan itibaren tuz verilebilir 123 61.5 77 38.5 

6. ayda kabak, ıspanak, patates, havuç gibi kolayca ve lezzetli püre olacak sebzeler öncelikle 

seçilmelidir 

190 95.0 10 5.0 

6. ayda yumurtaya başlanırken önce daha besleyici ve sindirimi daha kolay olan, alerji riski daha az 

olan yumurta sarısı (¼ oranında) ile başlanır. 

189 94.5 11 5.5 

Yumurta beyazı da yumurta sarısı ile başlanabilir. 76 38.0 124 62.0 

Yumurta beyazına başlamak alerji açısından 1 yaştan sonraya bırakılır. 134 67.0 66 33.0 

6. ayda tahıl kaynağı olarak hem protein kalitesinin yüksek hem de sindiriminin kolay olmasından 

dolayı pirinç kullanılabilir. 

185 92.5 15 7.5 

Başlangıçta (6-7. aylarda) besinler yumuşak kıvamda ezme şeklinde verilmelidir. 187 93.5 13 6.5 

İlk 6 ay bebeğe susadıkça su verilir. 115 57.5 85 42.5 

6. aydan sonra bebeğe konserve yiyecekler verilebilir. 46 23.0 154 77.0 

6. aydan sonra rahatlaması için bebeğe ıhlamur verilebilir. 186 93.0 14 7.0 

Bebeğin ilk çorbası 3 renkten oluşmalıdır(havuç, patates,ıspanak). 180 90.0 20 10.0 

Bebeğe her öğünde çorba içirilmesi daha uygundur. 48 24.0 152 76.0 

Kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru baklagiller bebeğinizin demir ihtiyacını karşılamak için 6. aydan 

sonra verilebilir. 

176 88.0 24 12.0 

7. ayda kıyma şeklinde kırmızı et verilebilir. 116 58.0 84 42.0 

7 aylık bebeğe tavuk eti püre içinde verilebilir 159 79.5 41 20.5 

8. ayda bebeğiniz artık ev yapımı tarhana, yayla ve şehriye çorbası yemeye başlayabilir. 187 93.5 13 6.5 

8. aydan itibaren sindirim sorunu yaşamıyorsa soğan ve sarımsak verilebilir. 114 57.0 86 43.0 

Turunçgillerin suyu bebekte gaza neden olabileceği düşüncesiyle 8.aydan önce verilmemelidir. 188 94.0 12 6.0 

Bebek beslenmesinde peynir pastörize sütten yapılmış ve tuzsuz olması koşuluyla, 9. ayda küçük 

miktarlarda kullanılabilir. 

191 95.5 9 4.5 

9.  aydan sonra haşlanmış ve ayıklanmış sebzeleri çiğnemeye çalışması için eline verilebilir. 187 93.5 13 6.5 

9 ve 12.aylardayavaş yavaş fazla yağlı, tuzlu ve salçalı  olmamak şartıyla ev yemeklerine geçilebilir. 167 83.5 33 16.5 

Çilek alerjen etkiye sahip olabileceğinden 1 yaşından sonra verilmelidir. 158 79.0 42 21.0 

 

Annelerin ek besine başladıklarında bebeklerinde en sık karşılaştıkları sorunlar incelendiğinde 

%57.5’inin kabızlık sorunu yaşadığı, %33.5’inin ishal sorunu yaşadığı, %4.5’inin gaz sancısı sorunu 
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yaşadığı, % 4.5’inin kusma sorunu yaşadığı belirlenirken, ek besine reddettiklerinde yaptıkları 

uygulamaları incelendiğimizde %18’inin zorla yedirdiği, %47’sinin oyun oynatarak yedirdiği, 

%5.5’inin uğraşmayıp bıraktığı ve %29.5’inin ise ara verip tekrar denediği saptanmıştır. Annelerin ek 

besine geçiş hakkında bilgileri nereden öğrendikleri incelendiğinde %9’unun televizyondan öğrendiği, 

%32’sinin sağlık ekibinden öğrendiği, %58.5’inin aile büyüklerinden öğrendiği, %0.5’inin ise konu ile 

ilgili dergilerden öğrendiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan annelerin ek besine geçişte 

yapılabilecek uygulamalara göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

 

TARTIŞMA 

 

Çocukların büyüme hızı ve enerji metabolizması yaşa göre değişir. Yaşamın ilk 2 yılı büyümenin ve 

gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde doğru beslenmenin ileri yaşlara da yansıyan önemli 

etkileri vardır. Bu nedenle ilk 2 yıl anne sütü ek besinlerle birlikte verilmelidir(World Health 

Organization, 2010). Ek besinlere geç başlandığında büyüme geriliği, bağışıklıkta azalma, ishal ve 

diğer enfeksiyon hastalıkları, malnütrisyon, mikrobesin eksiklikleri gelişebilir(Bertini vd., 2003). 

Bebeklere erken yaşta ek gıdaların verilmeye başlanması anne sütünün bağırsak mukozasının 

koruyucu etkisinden bebeği mahrum bırakmaktadır(Bülbül ve Kılıçkaya, 2013). 

Ülkemizde annelerin bebek besini olarak anne sütünü önemsedikleri ve bebeklerini emzirme 

konusunda istekli oldukları bilinmektedir(Sabbağ, 2013). Ancak emzirme konusundaki istek ve 

gayrete karşın bebeklere çok erken ek gıda başlandığı ve tek başına anne sütü verme süresinin oldukça 

kısa olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir(Koç ve Tezcan, 2005). TNSA-2008 verilerine göre, 2 

aydan küçük bebeklerin %68,9’u, 2-3 ay arası bebeklerin %42’si ve 4-5 ay arası bebeklerin %23,6’sı 

sadece anne sütü ile beslenmektedir(TNSA,2008).  İşcan ve arkadaşları Manisa çevresinde emzirme 

oranını %86, ilk 3 ay içinde ek gıda başlama oranını %53 olarak bildirmişlerdir(İşcan vd., 1995). 

Kurugöl ve arkadaşları İzmir’de emzirme oranını %98 bulurken, ilk 4 ay içinde annelerin %65.7’sinin 

ek gıda başladığını saptamışlardır (Kurugöl vd., 1994). Alikaşifoğlu ve arkadaşları İstanbul’da bebek 

emzirme oranını %83.3, ilk 4 ay içinde ek gıda başlama oranını %59 olarak bulmuşlardır(Alikaşifoğlu 

vd., 2000). Ankara’dan Özcebe ve arkadaşları yaptıkları çalışmada bebeklerin %84.7 oranında 

emzirildiğini, ancak 4. ayın sonunda %78 oranında ek gıda başlandığını rapor etmişlerdir(Özcebe vd., 

1991). Araştırmamızda annelerin anne sütünü kesme zamanına bakıldığında %1’inin hiç anne sütü 

vermediği, %11.5’inin 2.-3. ayda kestiği, %8.5’inin 4.-6. ayda kestiği, %3’ünün 6.-12. ayda kestiği, 

%2’sinin 12.-24. ayda kestiği saptanmıştır. Sabbağ’ın yaptığı çalışmada annelerin çoğunun doğumdan 

sonra ki ilk birkaç saat içinde bebeklerini emzirmeye başladıkları fakat emzirme sürelerinin kısa 

olduğu 4 ay dolmadan emzirmeyi kestikleri saptanmıştır(Sabbağ, 2013). Anne sütünün 2 yaşına kadar 

devam ettirilmesi gerektiği için elde edilen bulgular istenilen bir sonuç değildir. 

Sabbağ’ın yaptığı çalışmada Anne sütünü kesme nedeni olarak şehir merkezindeki annelerin 

% 42.9’u ek besine geçme isteği, ilçede ki annelerin %39.3’ü ve köyde ki annelerin %57.9’u bebeğin 

emmek istememesi olarak belirtmişlerdir(Sabbağ, 2013). Ünsal’ın yaptığı araştırmada anne sütünü 

kesmenin en sık nedeni bebeğin bırakması(%36.3)  olduğu saptanmıştır(Ünsal vd., 2005). Annelerin 

anne sütü kesme nedenini incelediğimizde %1’inin hiç anne sütü vermediği, %12’sinin sütü olmadığı 

için anne sütünü kestiği, %8.5’inin ek besine geçtiği için anne sütünü kestiği, %4.5’inin çalıştığı için 

anne sütünü kestiği saptanmıştır. Araştırmamızda bu sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. 

Annelerin bebeklerine ilk altı ay anne sütü dışında besin verme durumları incelendiğinde, 

Yücecan ve arkadaşlarının çalışmasında ilk verilen ek besini %21,9 oranında meyve suyu, %19,7 

oranında hazır mamalar, %17,7 inek sütü, %13,4 muhallebi, %9,5 oranında yoğurt 

oluşturmuştur(Yücecan vd., 1994). İki aylıktan küçük bebeklerin beşte birinden fazlası anne sütü 

yanında mama; %9'u ise anne sütü yanında su ve diğer sıvılar ile beslenmekte; 4-5 ayda bu oran %53'e 

yükselmektedir(Beşbenli vd., 2013). Araştırma sonucunda ilk altı ay verilen besinlerin diğer 

araştırmalar ile paralellik göstermektedir. 

Annelerin ek besine geçiş hakkında bilgileri incelediğimizde, Sabbağ’ın yaptığı çalışmada 

şehirde yaşayan anneler ilçe ve köye göre daha fazla beslenme bilgisine sahip olduğu; bilgiyi hemşire 

ve ebelerden aldıklarını; ilçedeki anneler anne sütü ile ilgili bilgiyi basın-yayından; köydekiler ise 

ailelerinden aldıklarını ifade etmişlerdir(Sabbağ, 2013). Yapılan benzer çalışmada annelerin %49.3’ü 

aile ve çevresinden %17.8’i medyadan; %61’inin sağlık personelinden, %28.8’inin ise kitap, gazete, 

dergi ve broşür gibi kaynaklardan anne sütü ile ilgili bilgiyi aldıkları belirlenmiştir(Koç ve Tezcan, 
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2005;Sivri, 2014). Bizim araştırmamızda da olduğu gibi annelerin yarısından fazlası ek besine geçiş 

konusunda aile büyüklerinden bilgi almıştır.  

Annelerin bebekleri için kullandıkları kapların temizliğini nasıl yaptıkları incelendiğinde 

%44’ünün diğer bulaşıklar gibi yıkadığı, %43’ünün kaynamış su ile yıkadığı, %0.5’inin çamaşır suyu 

ile yıkadığı, %12.5’inin bilmediği saptanmıştır.  Annelerin yaklaşık yarısı kapları kaynamış su ile 

yıkarken yarısı kapları diğer bulaşıkları yıkadığı gibi yıkamaktadır. Kapların temizliğinde anneler daha 

fazla özen göstermelidir. 

Anne sütü ile beslenmeyi olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de emzik kullanımı olmaktadır. 

Emzik kullanımı meme karmaşası yaratmakta ve bebeğin anne sütü ile beslenme süresini 

kısaltmaktadır(Kramer ve Kakuma, 2001). Birçok çalışmada emzik kullanımının emzirme davranışı 

üzerinde olumsuz etkiye yol açtığı belirtilmektedir(Gün vd., 2009; Ünsal vd., 2009; Bakiler vd., 2005). 

Araştırmamızda annelerin bebeklerinde emzik kullanma durumu incelendiğinde %76.5’inin emzik 

kullandığı, %23.5’inin emzik kullanmadığı saptanmıştır. Araştırmaya göre annelerin yarısından fazlası 

emzik kullanmaktadır. Literatür bilgilerine bakıldığında annelerin bu konuda daha dikkatli olması 

gerekmektedir. 

Az miktarda iyotlu tuz da dokuzuncu aydan sonra bebeklerin yemeklerine katılabilir(Özmert, 

2009). Tuzun kullanılması süt çocuklarında nefrolitiazis gelişimi riskini arttırmaktadır(Devecioğlu ve 

Gökçay, 2012). Annelerin % 61.5’inin bebeklere 6. aydan itibaren tuz kullanılmasında sakınca 

olmadığını belirtmiştir. Sonuçlar literatür ile tezatlık gösterdiğinden annelerin tuz kullanımı 

konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Anne sütünün %87’sinin sıvıdan oluşması nedeniyle, ilk altı ay bebeğin anne sütü dışında su 

ya da benzeri sıvı gıdalara ihtiyacı yoktur(Gür, 2006). Beşbenli  yaptığı çalışmada iki aylıktan küçük 

bebeklerin beşte birinden fazlası anne sütü yanında mama; %9'u ise anne sütü yanında su ve diğer 

sıvılar ile beslenmekte; 4-5 ayda bu oran %53'e yükselmekte olduğunu belirtmiştir(Beşbenli vd., 

2013). Çalışmamız literatür ile paralellik göstermekte olup, anneler ilk altı ay anne sütünün 

içeriğindeki suyun yeterli olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. 

Annelerin %20.5’inin sofrada bebeğe sadece yemek suyu verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Samlı’nın yaptığı araştırmada annelerin bazıları “Kendi çorbalarımızdan, bir de yemeklerin suyunu 

veriyorum.” dediği saptanmıştır(Samlı vd., 2006). Sadece yemek suyunun besleyici olmadığı, yemeğin 

içeriğinde de bebeğin yemesi gerektiği konusunda anneler daha dikkatli olmalıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Anne sütü ile beslenme, sağlıklı beslenmenin ilk ve en önemli adımıdır. Anne sütü ile 

beslenmenin; bebek mortalite ve morbidite oranlarını azaltması, bebeklerin uygun beslenme, büyüme 

ve gelişmelerini sağlaması, diğer tüm beslenme şekillerinden üstünlükleri, aileye ve ülkeye getirdiği 

ekonomik yararlar tüm dünyada bilinmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre 

annelerin ek besine geçişteki bilgi inanış ve uygulamalarının büyük oranda doğru olduğu belirlenirken,  

İlk altı ay anne sütü hariç besin verilmemesi gerektiği, "Weaning" döneminde uygun ek gıdaların 

verilmemesi sonucu bu dönemde aneminin sıklıkla görüldüğü ailelerle paylaşılmıştır. 

 

REFERANSLAR 

Alikaşifoğlu, M., Ergingöz, E., Gür, E.T., Baltaş, Z., Arvas, A. (2000). Bir üniversite hastanesine devam eden 

annelerde tek başına anne sütü verme süresine etki eden faktörler. Türk Pediatri Arşivi, 35(3), 148-155. 

Bakiler, A.R., Özgür, S., Özer, E.A. (2005). Anne sütü ile beslenmeyi etkileyen faktörler. İzmir Tepecik Eğitim 

Hastanesi Dergisi, 15(2),111-115. 

Bertini, G., Peruni, S., Dani, C., Peezzati, M., Tronchin, M., Rubaltelli, F.F.(2003). Maternal education and the 

incidence and duration of breastfeeding. A prospective study. J Pediatr Gastroenteral Nutr., 37(4),447-52.   

Beşbenli, K., Avgen, B., İncioğlu, A., Çetinkaya, F.(2013). İstanbul'da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan 

annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Dergisi, 56(2), 76-81. 

Beyca, H. (2009).Etkin emzirme eğitimi alan postpartum depresyonlu anne bebeklerinin doğum sonrası ilk iki 

aylık dönemde antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, İstanbul. 

Bülbül, S., Kılıçkaya, F. (2013). 0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen 

Faktörler, KÜ Tıp Fak Dergisi; 15(1), 15-20. 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

238 

 

Demirel, F., Üner, A.,  Kırımi, E. (2001). Van ili kırsalındaki annelerin çocuk beslenmesindeki alışkanlıkları ve 

uygulamaları. Van Tıp Dergisi, 8(1), 18-22. 

Devecioğlu, E., Gökçay, G. (2012). Tamamlayıcı Beslenme, Çocuk Dergisi 12(4), 159-163. 

Edwards, Y. D., Allenby, G. M. (2003). Multivariate analysis of multiple response data. Journal of Marketing 

Research, 40(3), 321-334. 

Enstitüsü, H. Ü. N. E. (2009). Türkiye nüfus ve sağlık araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 

Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 144-145.  

Gün, İ., Yılmaz, M., Şahin, H., İnanç, N., Aykut, M., Günay, O., ... & Tuna Ş. (2009). Kayseri Melikgazi Eğitim 

ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Dergisi, 52, 176-182. 

Gür, E. (2006). Tamamlayıcı beslenme, Türk Pediatri Arşivi, 41, 181- 188. 

İşcan, A., Vurgun, N., Ece, A., Özcan, F., Çelik, S., Tüfekçi, S. (1995). Manisa çevresinde annelerin emzirme 

alışkanlıkları. Türk Pediatri Arşivi,30(4), 182-187. 

Koç, A. G. G. I., Tezcan, S. (2005). Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen 

Bazı Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-13. 

Köksal, G.,  Özel, D. H. G. (2008). Bebek beslenmesi. Sağlık Bakanlığı Yayın, 726. 

Kramer, M. S., Kakuma, R. (2004). The optimal duration of exclusive breastfeeding. In Protecting Infants 

through Human Milk,(pp. 63-77). Springer US.  

Kurugöl, Z., Kusin, N., Yenigün, A., Özgür, T.(1994). İzmir’de anne sütü epidemiyolojisi. Türk Pediatri Arşivi, 

29(1), 30-36. 

Küçük, Ö., Ay, G. (2012). Çocuk polikliniğine başvuran 6-24 ay arası sağlam çocukların değerlendirilmesi. 

Bakırköy Tıp Dergisi, 8, 28-33.  

Öncü, Ü., Nalbantoğlu, B., Güzel, E., Nalbantoğlu, A., Demirsoy, U., Çakan, M. (2011). Bir-beş yaş arası 

çocukların persantillerine ailenin sosyoekonomik düzeyinin ve annenin beslenme konusundaki bilgisinin 

etkisi, Çocuk Dergisi, 11(2),64-72. 

Özcebe, H., Bertan, M., Doğan, B.G. (1991). Anne sütü ile beslenme ve Ankara’da bebek dostu hastaneleri. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 34(4), 305-316. 

Özmert, E. (2009). Yaşamda önemli bir dönüm noktası: tamamlayıcı beslenme(ek gıdaya geçiş), Hacettepe Tıp 

Dergisi; 40,157-163. 

Sabbağ, Ç.(2013). Nutrition behaviours of rural and urban mothers on 0-24 month children. Journal of Human 

Sciences, 10(1),279-292. 

Samlı, G., Kara, B., Ünalan, P. C., Samlı, B., Sarper, N., Gökalp, A.S. (2006). Annelerin emzirme ve süt çocuğu 

beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: niteliksel bir araştırma. Marmara Medical 

Journal,19(1),13-20. 

Sivri, B. B., Özpulat, F.,  Büyükmumcu, M. (2014). 0-6 aylık bebeği olan annelerin katı gıdaya geçiş süreci ve 

emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1),59-65. 

Tokatlı, A. (2003). Bebeklerde Ek Besinlere Geçiş;“Weaning” Dönemi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 12(4),134-

136.  

www.unicef.org Erişim Tarihi 17.03.2017  

Ünsal, H., Atlıhan, F., Özkan, H., Targan, Ş., Hassoy, H. (2005). Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki 

eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48(3),226-233.  

 

  

http://www.unicef.org/


IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

239 

 

Fever Child Approach of Mother and Fever Investıgatıon of The Phobıa 

 

Nurdan AKÇAY DİDİŞEN 

Yard. Doç Dr. Ege Üniversitesi 

Dilek ZENGİN 

Ar.Gör. Ege Üniversitesi 

Atiye KARAKUL 

Ar.Gör. Katip Çelebi Üniversitesi 

Ülker SARAÇ 

Hemşire, Ege Üniversitesi 

 

Abstract 

İntroduction: Fever, It is an important symptom of childhood is in the first place among the causes of 

applications made to children's emergency department. The first reference to the emergency reason in 

children under three years of age is 15% responsible for the fire. Studies, families that they are not is a 

normal response of the host of the fire because the firewas afraid that a large part  and fear of fever 

even in the normal body temperature shown that they antipyretic. This study was made with fever 

chıld approach of mother and fever ınvestıgatıon of the phobıa 

Methods: The sample of the research as the descriptive type constitute 100 mothers  who Ege 

University Children's Hospital from follow-up.Data were collected between March -June 2016 the 

date by researchers. The analysis of data was conducted in SPSS 16.0 software package. 

Results: According to the research findings of 76% of mothers in determining when they are afraid of 

being fevered for children, 24% indicated that they did not fear. Mothers who have expressed fears, 

reason to fear the falling sickness, the disease, brain damage, meningitis, indicated as death. The first 

preferred method in case of fever of mothers participating in the study, remove clothing,  warm water 

applications, giving antipyretics,  transport to doctorate, do  inform their elder family 

Conclusion: İnformed families also fall into the largest healthcare professionals mission. Definition of 

fever on the family healthcare professionals causes high fever criteria and should provide information 

about child care at home fever first application to be made it should be understood to apply to cases in 

which health organization. 

Key Words: Fever, Mother, Child, Phobias. 

 

Annelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Fobilerinin İncelenmesi 

 

Özet 

Giriş:   Ateş, çocukluk çağının önemli bir semptomu olup çocuk acil polikliniklerine yapılan başvuru 

sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Üç yaş altındaki çocuklarda acile ilk başvuru 

sebeplerinin % 15’inden ateş sorumludur. Yapılan çalışmalar, ailelerin büyük bir kısmının ateşin 

konağın normal bir cevabı olduğunu bilmemelerinden dolayı ateşten korktuklarını ve ateş korkusu 
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yüzünden normal vücut sıcaklıklarında bile antipiretik verdiklerini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı 

annelerin ateşli çocuğa yaklaşımını belirlemek ve ateş fobilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine gelen 

100 anne oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından Mart –Haziran 2016 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma bulgularına bakıldığında annelerin %76’sı çocuklarının ateşlenmesinden 

korktuklarını belirtirken, %24’ü ise korku duymadıklarını belirtmiştir. Korku duyduklarını belirten 

annelerin korku sebeplerini havale, hastalık, beyin hasarı, menenjit ve ölüm olarak belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan annelerin ateş yükselmesi durumunda ilk tercih ettiği yöntemler arasında giysileri 

çıkarma, ılık su uygulama, ateş düşürücü verme doktora götürme, ve büyüklerine haber verme gibi 

girişimlerin bulunduğu belirtilmiştir. 

Sonuç: Aileleri bilgilendirmede en büyük görev sağlık çalışanlarına düşmektedir. Sağlık çalışanının 

ailelere ateşin tanımı, nedenleri, yüksek ateş ölçütleri, ateşli çocuğa evde bakma ve yapılacak ilk 

uygulamalar konusunda bilgi vermeli, hangi durumlarda sağlık kuruluşluna başvurmaları gerektiğini 

anlatmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ateş, Anne, Çocuk, Fobi 

 

 

Giriş 

Ateş, vücudun enflamatuar etki sonucu geliştirdiği fizyolojik cevap olarak belirtilmektedir. Vücut 

ısısının ölçülen bölgeye göre ortalama değerlerden 1°C yüksek olması ateş olarak tanımlanmaktadır 

(Kılınç, 2016). Geçmiş yıllarda hastalık olarak düşünülen ateş, son yıllarda bir hastalık değil hastalığın 

semptomu olarak kabul görmektedir (Taştan, 2007). Ateş pek çok hastalığın önemli bir semptomu 

olmak ile birlikte acil polikliniklere ve sağlık kurumuna başvurmaya neden olan en sık şikâyettir 

(Çaka ve Çınar, 2015). 0-4 yaş arasındaki çocuklarda yaygın olarak görülen ateş ebeveynlerin 

endişelenmesine ve sıklıkla sağlık kurumlarına başvurmalarına sebep olur (Peetoom ve ark. 2016). Pek 

çok durumda ateş, ateşin zararlı olmadığına dair kanıtlar olmasına rağmen hem ebeveynler hem de 

pediatrik bakım sağlayıcıların ateş hakkında yanlış kanıları ve asılsız korkuları var (Clarke, 2014).  

Yaşamı tehdit edici boyutlara da ulaşabilen ateş, çocuğun yaşam kalitesini kötü yönde etkileyebilecek 

komplikasyonlara yol açabilir (Kılınç, 2016). Çocukluk döneminde sık karşılaşılan ateşin nedeninin 

iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Nedeni bilinmeyen ateş, vücut ısısının en az üç hafta süreyle 38.3°C 

ve üzerinde olan ve hastaneye yatışın ardından bir haftalık değerlendirme sonucunda nedeni 

saptanamayan ateş olarak tanımlanmıştır.  Etiyolojisini tespit etmek oldukça güçtür ve zaman alır 

(Çayıröz, 2016). 

Çocukluk döneminde ateşin erken dönemde tanılaması, doğru zamanda doğru yöntem ile 

doğru müdahalenin yapılması çocukta ateşe nedeniyle gelişebilecek komplikasyonlara karşı koruma 

sağlar. Ebeveynlerin ateşe yönelik bilgi ve tecrübelerinin belirlendikten sonra eksik bilgilerin 

tamamlanıp yanlış bilgilerin düzeltilmesi çocukluk dönemi ateşinin kontrolünde önemlidir (Kılınç, 

2016). Yapılan çalışmalarda ateşin yönetiminde soğuk uygulama, alkol ya da sirke kullanımı, 

antipiretiklerin yanlış dozda ve sıklıkta kullanılması, ateşi düşürmek için birkaç ilacın birden fazla 

kullanımı gibi çocuk sağlığını tehlikeye atan uygulamalar ile karşılaşıldığı görülmektedir. 

Ebeveynlerin geleneksel yöntemlerle ateşi düşürme girişiminde bulunmalarının yanı sıra her hangi bir 

girişimde bulunmadan sağlık kuruluşuna başvurmayı tercih etmişler.  
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Bu çalışma herhangi bir nedenle bir üniversitesi hastanesine başvuran çocukların annelerinin 

ateş konusundaki bilgi düzeylerinin saptanması, ateş karşısındaki tutum, davranış ve korkularının 

belirlenmesi ve bunları etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Gereç ve Yöntem 

 

 Araştırmanın tipi 
Araştırma, annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş fobisi hakkında tutumlarının ve bilgi 

düzeylerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiş tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 

 

Araştırmanın yapıldığı yer 
    Araştırma, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında bir Üniversite Hastanesinin Çocuk 

Hastanesi’nde yürütülmüştür. 

Araştırmanın evreni ve örneklemi 
Araştırmanın evrenini, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri bir Üniversite Hastanesinin Çocuk 

Hastanesi’ne başvuran 100 anne oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesi için; tabakalı 

örnekleme yöntemi (orantısız seçim) kullanılmıştır.  

Veri toplama formları 

Anket formu 
Araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan yaş, meslek, yaşanan yer, aile 

yapısı, aile içi gelir durumu, eğitim durumu, çocuk sayısının sorulduğu yedi  sosyodemografik soru ve 

annelerin ateş bilgi düzeylerinin ve tutumlarının sorulduğu 14 soru olmak üzere toplamda 21 sorudan 

oluşmaktadır.  

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan anket formu 

kullanılarak toplanmıştır. Anket formu doldurulmadan önce annelere çalışmanın amacı hakkında 

bilgilendirilme yapılmış ve sözlü onamları alınmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 

10-15 dk toplanmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesi 
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS 16) paket programından yararlanılmıştır. Araştırma verileri sayı ve yüzde dağılımı 

kullanılarak gösterilmiştir.  

Etik açıklamalar 
 Araştırmanın gerçekleştirilmesi için Üniversite Hastanesinden, çalışmanın yapıldığı Çocuk 

Hastanesinden ve araştırmaya katılan annelere araştırmanın kapsamı-amacı açıklanmış ve sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır. 

 

Bulgular 

 
Araştırmaya katılan annelerin %41’inin 26-35 yaş grubunda olduğu,  %47’sinin memur 

olduğu, %63’ünün yaşadığı yerin il olarak belirlendiği, %79’unun aile tipinin çekirdek aile olduğu, 

aile içi gelir düzeyine bakıldığında ise  %70’inin gelir ve gider düzeyinin denk olduğu, annelerin  

%41’inin eğitim düzeyinin üniversite olduğu ve  %44’ünün 2 çocuk sahibi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo1: Annelere göre yüksek ateşin derecesi 
Yüksek ateşin derecesi Sayı(n) Yüzde(%) 

 

                       37ºC 

 37.5 ºC 

                       38 ºC 

38.5 ºC 

                       39 ºC 

 

19 

20 

45 

7 

9 

 

19,0 

20,0 

45,0 

7,0 

9,0 
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Araştırmaya katılan annelerin yüksek ateşi %45’i 38 ºC olarak belirtirken, %20’si 37.5 ºC, 

%19’u 37 ºC, %9’u 39 ºC ve %7’si ise 38.5 ºC olarak belirtmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo2: Annelerin ateş takip sıklığının incelenmesi 

Ateş takip sıklığı Sayı(n) Yüzde(%) 

                      15 dk. 

                      30 dk. 

                      1saat 

39 

41 

16 

39,0 

41,0 

16,0 

 

Araştırmaya katılan annelerin %41’i ateşi 30 dakikada bir, %39’u 15 dakikada bir, %16’sı 

saatte bir ölçüm yaparak takip ettiklerini belirtmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo3: Annelerin çocuklarının ateşlenmesine karşı korku durumlarının dağılımı 

 

Çocuk ateşlenmesinden korkma 

                     Evet 

                     Hayır 

Sayı (n) 

 

76   

24                                       

 Yüzde (%) 

 

     76.0 

     24.0 

Korku duyma sebebi 

                    Beyin hasarı 

                    Enfeksiyon 

                    Hastalık 

                    Havale 

                    Menenjit 

                    Ölüm 

                    Zatürre 

 

2 

6 

23 

37 

2 

2 

4 

  

     2.63 

     7.89 

     30.26 

     48.69 

     2.63 

     2.63 

     5.27 

 

Araştırmaya katılan annelerin %76’sı çocuklarının ateşlenmesinden korktuklarını belirtmiştir. 

Annelerin korku duyma nedenleri sorulduğunda ise; %48.69’u havale, %30.26’sı hastalık, %7.89’u 

enfeksiyon, %5.27’si zatürre, %2.63’ü beyin hasarı, %2.63’ü menenjit, %2.63’ü ise ölüm olarak 

belirtmiştir (Tablo 3).  

 

 Tablo4: Annelerin ateş durumunda ilk kullandığı ateş düşürme yöntemleri 

 

Bez koyma (Alnına, 

vücut aralarına vs) 

Evet 

Hayır 

Sayı (n) 

 

 

31  

69                                       

Yüzde (%) 

 

 

31.0 

69.0 

Antipretik kullanımı 

Evet 

Hayır 

 

45 

55 

 

45.0 

55.0 

Doktora götürme 

Evet 

Hayır 

 

38 

62 

 

38.0 

62.0 

Antibiyotik verme 

Evet 

Hayır 

 

-   - 

100 

 

   -  

100.0 

Giysi çıkarma 

Evet 

Hayır 

 

75 

25 

 

75.0 

25.0 

Ilık su ile banyo  

Evet 

Hayır 

 

68 

32 

 

68.0 

32.0 
*Katılımcılar birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir.  
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Araştırmaya katılan annelerin yüksek ateş durumunda ilk tercih ettiği yöntemlere bakıldığında; 

%31’i bez koyma (alnına, vücut aralarına vs.) %45’i antipretik kullandıklarını, %38’i doktora 

götürdüklerini, %75’i giysilerini çıkardıklarını ve %68’i ılık su ile banyo yaptıklarını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan annelerin tamamı yüksek ateş durumunda antibiyotik vermeyi tercih etmediklerini 

belirtmiştir (Tablo 4). 

Tablo5: Annelerin ateş düşmediği durumlarda ne yaptığının incelenmesi 
 

Ateş düşmezse doktora gitme 

Evet 

Hayır 

Sayı (n) 

 

71  

29                                       

Yüzde (%) 

 

71.0 

29.0 

Bekleme 

Evet 

Hayır 

 

20 

80 

 

20.0 

80.0 

Tekrar ateş düşürücü verme 

Evet 

Hayır 

 

9 

91 

 

9.0 

91.0 

Soğuk uygulama 

Evet 

Hayır 

 

35 

65 

 

35.0 

65.0 

*Katılımcılar birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir.  

Araştırmaya katılan anneler arasında yüksek ateşi düşüremedikleri durumlarda başvurdukları 

yöntemler sorulduğunda,  %71’i doktora gitmeyi tercih etikleri, %35’i ateşin düşmesini bekledikleri, % 

9’u tekrar ateş düşürücü verdiklerini, % 35’in ise soğuk uygulama yaptıklarını belirtmiştir (Tablo 5). 

 

Tablo6: Annelerin evde ateş düşürücü bulundurma durumu ve bulundurdukları ateş düşürücünün 

ismi 

Evde ateş düşürücü bulundurma Sayı(n) Yüzde(%) 

                 Evet 92 92,0 

Hayır 8 8,0 

Evdeki ateş düşürücünün adı   

    

Calpol 54 58.7 

Dolven 7 7,6 

Minoset 3 3,2 

Parol 23 25,0 

Tylol 5 5,5 

 

Araştırmaya katılan annelerin %92’si evlerinde ateş düşürücü bulundurduğunu belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan annelerin %8’si evlerinde ateş düşürücü bulundurmadığını belirtmiştir. Evlerinde 

ateş düşürücü bulunduran annelerin %58.7’si calpol, %25’i parol, %7.6’sı dolven, %5.5’i tylol, 

%3.2’si minoset bulundurduğunu belirtmiştir (Tablo 6). 

 

Tartışma 

 

Yüksek ateşin çocuk sağlığı üzerine ciddi dereceye varabilen zararları olması nedeniyle 

değerlendirme ve kontrol altına alınması önemlidir. 

Hipotalamusun ön bölgesinde yer alan termoregülatör merkez vücut ısısının 37 ºC’de (98.6 F) 

tutulmasını sağlar. Bölgelere göre yapılan değerlendirme sonucunda koltuk altından 37 ºC, ağızdan 

37,5 ºC, maksimum 38 ºC ve üzerindeki ölçümler ateş olarak kabul edilmektedir. Ayrıca rektal 38 ºC, 

oral 37.5 ºC, aksiller 37.2 ºC, timpanik 38 ºC ve üstü değerler ateş olarak değerlendirilmektedir 
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(Çavuşoğlu ve Erdem, 2013). Çalışmada annelerin ateşi yüksek olarak değerlendirme oranına 

baktığımızda %45’i 38 ºC olarak belirtirken, %20’si 37.5 ºC, %9’u 39 ºC ve %7’si ise 38.5 ºC olarak 

belirtmiştir. Kılınç’ın 2016 yılında yaptığı çalışmada ise; ateşin normal sınırlarını bildiğini belirten 

ebeveynlere ateşi yüksek olarak değerlendirme oranları sorulduğunda ebeveynlerin %7,1’i 36 ºC ve 

üzeri, %17,7’si ise 37 ve üzeri olarak belirtmiştir. Bu sonuçlar ebeveynlerin ateşin sınırlarını tam 

olarak bilmediklerini ve ateşin değerlendirilmesi konusunda bilgiye ihtiyaçları olduklarını 

göstermektedir.  

Yüksek ateş durumunda ateş takip sıklığı değerlendirildiğinde araştırmaya katılan annelerin 

%41’i ateşi 30 dakikada bir, %39’u 15 dakikada bir, %16’sı saatte bir ölçüm yaparak takip ettiklerini 

belirtmiştir. Kılınç’ın 2016 yılında yaptığı çalışmada yüksek ateş tespit ettiklerinde ölçümü tekrarlama 

sıklığını %68.6’ı 15 dakikada bir, % 5.9’u yarım saatte bir, %22’si saatte bir ve %3.4’ü iki saat ve 

üzeri sıklıkta takip ettiklerini belirtmişler. 

Çocuklarının ateşlenmesinden korktuklarını belirten annelerin korku duyma nedenleri; 

%48.69’u havale, %30.26’sı hastalık, %5.27’si zatürre, %2.63’ü beyin hasarı, %2.63’ü ise ölüm olarak 

belirtmiştir. Araz’ın 2013 yılında yaptığı çalışmada ise, ebeveynlerin büyük çoğunluğu %96.5’i ateşin 

çocuk için zararlı olabileceğini belirtirken, bu zararların neler olabileceği sorusunu ebeveynlerin 

%94.6’sı havale, %55.7si halsizlik, %3.9’u ise beyin hasarı olarak belirtmiştir. Al-Nouri ve Basheer’ın 

2006 yılında yaptığı çalışmada ateşin zararlı etkilerine ilişkin inançları sorulduğunda çalışmaya katılan 

annelerin %89’u konvülziyon, % 60’ı ölüm, %17’si mental retardasyon, %12’si menenjit, %5’i 

körlük, %5’inin ise beynin etkilenmesi olduğunu belirtmişler. Ravanipour ve arkadaşlarının 2014 

yılında yaptıkları çalışmada ailelerin ateşin nedenini (% 80.6) ve ciddiyetini (% 87.4) belirlemek 

konusunun en sık stres sebepleri oldukları ve ateş fobisi yaşamalarına neden olduklarını belirtmiştir. 

Çalışmada aileler ateş durumunda çocuklarında nöbet ve beyin hasarı gelişiminden korktuklarını 

belirtmiştir. Sökün’ün 2014 yılında yaptığı çalışmada hemşire ve ebeveynler ateşe bağlı temel tehlike 

olarak febril konvülziyonu belirtmişler. 

Araştırmaya katılan annelerin yüksek ateş durumunda ilk tercih ettiği yöntemlere bakıldığında; 

%31’i bez koyma (alnına, vücut aralarına vs) %45’i antipretik kullandıklarını, %38’i doktora 

götürdüklerini, %75’i giysilerini çıkardıklarını ve %68’i ılık su ile banyo  yaptıklarını belirtmiştir. 

Ayrıca annelere yüksek ateşi düşüremedikleri durumlarda başvurdukları yöntemler sorulduğunda,  

%71’i doktora gitmeyi tercih etikleri, %35’i ateşin düşmesini bekledikleri, % 9’u tekrar ateş düşürücü 

verdiklerini, % 35’in ise soğuk uygulama yaptıklarını belirtmiştir. Arazın 2013 yılında yaptığı 

çalışmada çalışmaya katılan tüm ebeveynler çocuğun ateşinin tedavi edilmesi gerektiğini 

düşünüyordu. Yüksek ateş tedavisinde en sık tercih edilen yöntem ateş düşürücü ilaç kullanımı 

(%78.5) ve ılık suyla banyo yaptırmayı (%75.3) tercih ettiklerini belirtmişler. Ayrıca ailelerin ateşi 

düşürmek için sirkeli su (%40.5) ve alkollü su (%8.25) pansumanı gibi hatalı uygulamalar yaptıkları 

da saptanmış. Yaylanın 2010’da yaptığı çalışmada ebeveynlerin (% 77,7) ateşi düşürmek için ilaç dışı 

yöntemlerden herhangi birini kullanmadan direkt olarak acile başvurduklarını, geriye kalan 

ebeveynlerin ise çocuklarının ateşini düşürmek için yanlış ya da doğru olup olmadığına bakmaksızın 

sırasıyla; baş, koltuk altı ve kasıklara ıslak bez koyma, ılık duş aldırma, kıyafetini soyup odayı 

soğutma, kolonya ile vücudunu silme, sirkeli su ile çocuğun vücudunu silme, vantilatör önünde tutma 

ve terletme gibi yöntemleri kullandıklarını belirtmişler. 

Araştırmada evlerinde ateş düşürücü bulundurduğunu belirten annelerin %58.7’si Calpol, 

%25’i Parol, %7.6’sı Dolven, %3.2’si Minoset bulundurduğunu belirtmiştir. Arazın 2013 yılında 

yaptığı çalışmada ise; ebeveynlerin yüksek ateşi düşürmede en sık tercih ettikleri yollardan biri olan 

ateş düşürücü ilaç kullanımında tercihlerinin Parasetamol (%94.0) ve İbuprofen (%60.5) olduklarını 

belirtmiştir. Yayla’ nın 2010 da yaptığı çalışmada ates düsürücü olarak hastaların % 44,2’si İbuprofen, 

% 34,2’si Parasetamol, % 1,5 ’i Aspirin ve % 1,5’i Novalgin ile % 2,3’ü adını bilmedikleri bir ateş 

düşürücü kullanmış, buna karsın % 16,2’si ise hiç ateş düşürücü kullanmadıklarını belirtmiştir. Ateş 

düşürücü kullanan ailelerin % 50,4’i en az günde üç kez, % 22,5’i iki kez ve %11’i bir kez ateş 

düşürücü kullandıktan sonra acile başvurduklarını belirtmiştir. 
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Sonuç ve Öneri 

 

Annelerin çocuklarında yüksek ateş varlığından korktuklarını ve en önemli korku sebeplerinin 

ise sebeplerinin çocuklarının havale geçirmesi olduğu pek çalışmada belirlenmiştir. Annelerin ateş 

değerlendirme,  takip etme ve yönetme konusunda da sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Çocuk 

Hastalıklarına başvuru durumları ailelere eğitim verilme fırsatı yaratabilir. Ebeveynlere ateşi doğru 

değerlendirme, takip etme, ateş durumunda yapılabilecek uygulamalar ve sağlık kuruluşuna başvuru 

gerektiren durumlar hakkında bilgilendirilmelidir. 
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Abstract 

Aluminum matrix composite (AMC) is one of the widely preferred metal matrix composites because 

of its outstanding mechanical properties. The most commonly used reinforcement is silicon carbide 

(SiC) which increases tensile strength, hardness, wear resistance. On the other hand, reinforcements 

can increase the machining difficulties. Thus, investigation about the machinability of these materials 

is required to get high tolerance and good surface finish. This paper presents investigation of 

machining parameters (cutting speed, feed rate and depth of cut) on surface roughness into turning of 

SiC reinforced AMC. Experimental results show that machining parameters have considerable 

influence on surface roughness. 

 

Keywords: Turning, Surface roughness, Silicon carbide, Aluminum matrix composite 

 

INTRODUCTION 

 

Metal matrix composites (MMC) are metals reinforced with other metal, ceramic or organic 

compounds (Ramnath vd., 2014:38) Due to the low density of aluminum and its alloys were some of 

the most widely used materials as the matrix in MMC, both in research and development and in 

industrial applications (Lloyd 1994:39). Ceramic particles are some of the most widely used materials 

and SiC and Al2O3 are most preferred particles for reinforcing aluminum alloys. Advantages of SiC 

reinforcement are an increase in the Young’s modulus and tensile strength of the composite. Besides, 

SiC reinforcement improves wear resistance of aluminum alloys (Sagar vd., 1992:9), (Bhanuprasad 

vd., 1991:7) (Torralba vd., 2003:133) 

However, reinforcement can lead to machining difficulties. The quality of a machined surface 

can be determined by taking into account the parameters of surface roughness, cutting speed, feed rate 

and depth of cut. Good machinability and superior product quality with minimum surface roughness 

values can then be obtained. (Fetecau and Stan 2012:45), (Karayel 2009:209). 

 

Surface roughness is an important characteristic in industrial applications and involves friction, 

lubrication, heat transmission, corrosion resistance and wear. It is acknowledged that surface 

roughness determines the longevity and reliability of machine parts. Surface roughness also an 

indicator of the amount of energy and other resources consumed during machining (Sanci vd., 

2017:295) (Suresh vd., 2012:33) (El Gallab and Sklad 1998:83) (Kumar and Chauhan 2015:65) 

(Sangwan vd., 2015:29). Thus, the determination of surface roughness is an essential factor in 

industrial applications. 

 

In this study, effect of machining parameters (cutting speed, feed rate and depth of cut) were 

investigated on surface roughness into turning of SiC reinforced AMC. 
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MATERIALS AND METHODS 
 

Measuring of surface roughness 
 

The experiments were conducted using the MAHR MARSURF PS 1 mobile roughness-

measuring instrument. The Korloy WNMG-NC5330 TiN-coated carbide insert was selected as the 

cutting tool. The machining parameters included two cutting speeds (100 m/min and 200 m/min), three 

feed rates (0.1, 0.2, and 0.3 mm/rev) and a depth of cut (1.5 mm) and the response considered was the 

average surface roughness (Ra). The experiments were carried out using commercial AA6061, 10% 

SiC-reinforced and 15% SiC-reinforced AMC in the form of cylindrical specimens with a diameter of 

50 mm. The values reported in the study were taken from readings at different points on the 

circumference of the workpiece samples. 

Production of AMC 

AA6061 was used for matrix material in the present study. The chemical composition of alloy 

is given in Table 1.  

Table 1. Chemical composition of AA6061 alloy. 

Element Si Mg Cu Cr Fe Ti Zn Mn Al 

Wt % 0.5 0.8-1.2 0.15-0.4 0.10 0.5 0.15 0.25 0.15 Rest 

 

Schematic representation of AMC composite fabrication by hot pressing is shown Fig.1 

AA6061 powders mixed with SiC content 10 and 15 wt.%. As-received samples were also used for 

comparison. AA 6061 powder was mixed with SiC particles by a three dimensional mechanic mixer 

for 30 minute. Mixed powder was pressed under 100 MPa at room temperature in the steel mold by 

unidirectional. Steel mold kept in the furnace at 550 °C after the pre-pressing for 30 minutes. Samples 

were pressed in heated mold under 100 MPa.  The final billets were 30 mm in diameter T6 heat 

treatment was applied for all samples to increase strength. 

 

 
Figure 1: Schematic representation of AMC composite fabrication by hot pressing. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The surface roughness tests were conducted on a CNC turning machine under dry conditions. 

The effect of feed rate and cutting speed on surface roughness in the turning of AMC is shown in 

Figure 2.   
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Figure 2: Effect of feed rate and cutting speed on surface roughness in the turning of AMC                

a) Unreinforced b) 10% SiC reinforced c) 15% SiC reinforced 

 

It can be seen that the surface roughness of unreinforced and SiC reinforced AMCs increase 

with the increase of feed rate in all parameters. Therefore, an increasing feed rate resulted in higher 

surface roughness values, while a low feed rate was assumed to produce a better surface finish. In 

addition, cutting speed increase leads to lower surface roughness in all feed rates.  The highest Ra 

value (0.349 µm) was observed on 15% reinforced AMC in turning at a feed rate of 0.3 mm/rev and 

100 m/min cutting speed. The lowest average surface roughness value (0.137) was obtained on 

unreinforced sample in turning at a feed rate of 0.1 mm/rev and 200 m/min cutting speed. 

 

          The role of reinforcement rate on surface roughness in the turning of AMC is shown in 

Figure 3. 

 

 
             Figure 3: Effect of reinforcement rate on surface roughness in the turning of AMC   

 a) 100 m/min cutting speed b) 200 m/min cutting speed 

 

Figure 3 reveals that the highest Ra values were obtained on 15% SiC reinforced AMC in 

turning at all machining parameters. The lower Ra values were observed on unreinforced specimens. 
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This indicated that reinforcements led to machining difficulties with the preferred experimental 

parameters. 

CONCLUSIONS 

 

In this paper, differences between the average surface roughness values were observed after 

applying manufacturing parameters on unreinforced, 10% SiC and 15% SiC reinforced samples. It is 

generally recognized that feed rate, cutting speed and reinforcement rate are important factors in the 

turning process of AMC materials. The low feed rate and high cutting speed are believed to produce a 

better surface finish. Moreover, SiC reinforcements of AMC lead to machining difficulties and 

produce a worse surface finish.  
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Abstract 

 

Urban open and green spaces play significant role in the improvement of public health and urban 

ecosystem. However, unplanned urbanization based on rapid population growth have affected 

adversely quality and quantity of urban green spaces. Within this study, areal distribution and other 

spatial features of urban open and green spaces in the city of Gaziantep were examined using 

landscape metrics and geographic information systems. Land use / land cover data required for the 

metric calculations have been classified by using e-Cognition program on the second level according 

to the CORINE land use classification, using the high resolution aerial photograph of 2015. Urban 

open and green spaces have been examined in terms of area, shape and dispersion characteristics. The 

results have shown that there structure for urban open and green spaces were fragmented and irregular. 

It is thought that the results of this study will contribute to the development of effective perspectives 

on the conservation and planning of urban open and green spaces.  

 

Keywords: Urban open and green spaces, Landscape pattern, Gaziantep, Turkey 

 

 

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Bazı Peyzaj Metrikleri Yardımıyla 

İncelenmesi; Gaziantep Kenti Örneği, Türkiye 

 
Özet  

Kentsel açık ve yeşil alanlar, halk sağlığının ve kent ekosisteminin iyileştirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Bununla birlikte, hızlı nüfus artışına bağlı olarak gelişen plansız kentleşme, kentsel 

yeşil alanların nitelik ve nicelikleri üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu çalışmada, 

Gaziantep kenti açık ve yeşil alanlarının kent bütünündeki dağılımları ve diğer alansal özellikleri 

peyzaj metrikleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak incelenmiştir. Metrik hesaplamaları için 

gerekli olan arazi kullanım/arazi örtüsü (AKAÖ) 2015 yılına ait yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafı 

kullanılarak CORINE arazi sınıflamasına göre 2. Düzeyde e-Cognition programıyla sınıflandırılmıştır. 

Kentsel açık ve yeşil alanlar alan, kenar, şekil ve dağılım özellikleri bakımından incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar, kentsel açık ve yeşil alanlar için parçalı ve düzensiz bir yapının söz konusu olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu çalışmanın, kentsel açık ve yeşil alanların korunması ve planlanması yönünden 

etkin bakış açıları geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel açık ve yeşil alanlar, Peyzaj deseni, Gaziantep, Türkiye 
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INTRODUCTION 

As natural and physical environment interactive with cities, have entered rapid change process with 

technological intervention and changing requirements in our age. But rapid urbanization together with 

have brought many problems. Especially recent years increasing urbanization rate in our country has 

caused deterioration of ecological balances. Unplanned restructuring, wrong policies, unsustainable 

urban planning, have led to loss of green spaces and disruption environmental protection works. In the 

city of Gaziantep, have been seen urbanization and rapid population growth especially during past 

three decades. These developments have affected especially cultural landscape negatively, and the 

amounts of green areas have decreased gradually during urbanization process. In this study, after have 

determined type and description of urban open and green areas, will be evaluated that open and green 

areas ecological integrity together with classifications of land use/land cover in Gaziantep. 

Urban green spaces and landscape metrics 

Open and green space concepts are not possible to distinguish from each other with certain lines. 

According to law number 3194 and regulation number 23804 on land development planning and 

control in Turkey on 2 September 1999, green areas are the sum of playgrounds, children's gardens, 

rest, excursions, picnics, leisure and coastal areas reserved for community use. The concept of active 

green space is defined as "the sum of urban and neighbourhood parks, children's horticulture and 

playgrounds" in the form of fair, botanical and zoological gardens and regional parks. In the same 

regulation, regardless of the population in municipalities, the amount of active green space per person 

is specified at 14 m² (Development plan, 1985). The open-green space standard is generally expressed 

in terms of the number of open-green areas per square meter, generally the entire green area on the city 

divided by the general population of the city (Yıldızcı, 1991). The standards of open-green areas are 

based on the assumption that the green areas are homogeneously distributed within the whole 

settlement texture. Open and green areas are important for urban sustainability and ecosystem services 

(Wolch et al., 2014, Haq, 2011). These areas make a significant contribute urban ecological system, 

improve climate, control pollution, filter air, clean water, attenuate  noise and replenish groundwater 

(Thopson 2002, Sherer,2003, James et al., 2009). According to ecological metrics, such as diversity, 

complexity and rarity ecological value of open and green areas are determined together with habitat 

functions (de Groot et al. 2003). Thus with assessing landscape and ecological value using landscape 

metrics are better decision-making on improvement urban planning and development landscape 

protection (Buyantuyev et al. 2010; Wu et al. 2011). 

Landscape metrics are numerical measurements that calculate the spatial pattern of patch, land cover 

classes or landscape mosaics in level of class, patch and landscape (Botequilha Leitão vd., 2006; 

McGarigal ve Marks, 1995; Turner vd., 2001; Ji vd., 2006; Görmüş, 2012). For this reason, 

landscaping pattern metrics have been used in Gaziantep to show the landscape characteristics of open 

and green areas. As a result of analysis, various statistical data of patches were obtained. In order to be 

able to make a basic evaluation, "area and shape index, edge index and diversity index" have been 

calculated. 

 

     MATERIAL 

Study Area 

Gaziantep, which is one of Turkey's most important cities with its historical, industrial, trade and 

touristic potential, is located in the Southeastern Anatolia Region of Turkey.  The population in center 

of Gaziantep city (Şehitkamil, Şahinbey districts) is 1.636.098 (TÜİK, 2016). Altitudes change 

between 744 and 1204 meters. Elevation has gradually increased from city center to the north. 

Soil of Gaziantep is covered 14% with forests. These forests are dominated by oak and pine species. 

All the oak forests are defective so they are under protection. Western and northern regions of 

Gaziantep are surrounded by forests, steppe and grassland. 60% of arable land and covered by olive, 

pistachio, fruit and vegetable (Özbadem et al., 2014).  
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Figure 1. Location of the study area. 

 

METHOD 

Land use / land cover (LULC) data required for the metric calculations have been classified on the 

second level according to the CORINE land use classification, using the high resolution aerial 

photograph of 2015. For processing and storing spatial data ArcGIS, NetCAD and E-cognition 

softwares have been used. 1: 1000 scale development plans of the city were also used to obtain spatial 

data. Development plans with vector are included attribute information such as residential areas, 

industrial areas, road types, parks and gardens, sports facilities. All vector data are prepared using 

WGS 84 UTM zone 37 coordinates. Landscape pattern and green structure of the city, at the landscape 

level in FRAGSTATS 4.2 were chosen analyze the land use pattern using land use/land cover. 

 

RESULTS and DISCUSSIONS 

The open and green areas in the city have classified as parks, forests, forested areas, promenades, 

squares and other green areas. Classified open and green areas have evaluated with landscape metrics. 

Land Use/Land Cover in Gaziantep 

The land uses have determined and divided into main categories. These categories are Settlement, 

Open and green areas, Trade and Industry, Historical fabric, Public areas, Transportation. According 

to the LULC classification, it is observed that agricultural areas have the largest area with 16190 

hectares in the whole city. When you look at Settlement Areas, it comes after agricultural areas with 

13640 ha (Figure 2, Table 1). 
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Figure 2 : LULC maps of  Gaziantep city 

 

Table 1: The spatial distribution of LULC 

LULC Area(ha) Percentage (%) 

Residential areas 13640 38.0 

Open and green areas 3678 10.2 

Agricultural areas 16190 45.1 

Commercial- Industrial areas 1059 3.0 

Historical areas 27 0.1 

Public areas 1071 3.0 
Water bodies 57 0.2 

Road networks 167 0.5 

Total 35889  

 

Population of Şehitkâmil and Şahinbey districts of Gaziantep city in 2016 is determined as 1.636.098 

(TÜİK, 2016). According to this data, have calculated 8.6 m2 per capita active green areas and 

specificly per capita rate of active green areas, including urban forests and parks, is 22.5 m2. 

Urban Open and Green Areas Pattern Characteristics by Metric Class 

For greater number of indices, the software of FRAGSTATS (version 4.2) was used in this research 

for landscape metric calculation. To quantify the landscape pattern and green structure of the city, all 

the 17 landscape metrics at the landscape level in FRAGSTATS were chosen to analyze the land use 

pattern of Urban Open and Green Areas. The metrics calculated include eight categories, e.g. area, 

shape, edge and diversity. 

Area and edge metrics show that, landscape fragmentation, consequently propotion of energy and 

nutrients with area (Forman ve Godron, 1986). Total Area- TA, Class Area-CA, Largest Patch Index- 

LPI, Total Edge-TE, Edge Density-ED and Mean Radius of Gyration Distribution-GYRATE were 

calculated to evaluate the overall landscape structure (Table 2). 

In this context, LPI is one of the most effective metrics showing landscape fragmentation. According 

to Lavers and Haines-Young (1993), large patches have contains more species. LPI (Largest Patch 

Index): 0 <LPI ≤ 100. Value approaches zero and there is a decrease in patch size on the field. It 

means that there is only one patch forming the landscape in value of 100. Agricultural areas are the 

largest with 16.21% followed by coniferous forests with 4.5%. ED and TE are calculated from edge 
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metrics, another indicator of landscape fragmentation and habitat quality. Edge length and density 

indicate the shape of the patches; also indicates the distribution of plant and animal species (Forman 

and Gordon, 1986). It shows that, are fragmentations interactive with urban areas and agricultural 

areas. The higher the density of the edge, the higher the fragmentation and the lower the habitat 

function. Agricultural areas have a severe fragmentation rate (47.40m/ha). It is thought that this is the 

reason why the city grows and spreads in agricultural areas. 

PD (Patch Density), are the homogeneity of a landscape or the density of that class. When you look at 

the open and green areas of the city, it comes after the residential areas with 1.78%. GYRATE, is 

shows that distance between the patch centres (m). It is shows how wide the patch network. The 

largest distance between coniferous forests (273.35m) shows that the energy flow of nutrients is 

limited. 

 

Table 2: Area and edge metrics of LULC 

 
CA (ha) LPI (%) PD (%) TE(m) ED(m/ha) GYRATE(m) 

Water bodies 57.00 0.09 0.01 5000.00 0.16 111.22 
Residential 

areas 7316.00 5.93 3.15 1639700.00 51.72 92.61 
Agricultural 

areas 13764.00 16.21 1.20 1503400.00 47.40 113.30 

Bare rocks 646.00 1.74 0.06 35500.00 1.12 150.49 

Coniferous 
forest 2752.00 4.50 0.11 190500.00 6.00 273.35 

Mixed Forest 316.00 0.55 0.02 24900.00 0.78 226.40 

Open and 
green areas 1695.00 0.53 1.78 432700.00 13.65 70.78 

 

Shape metrics have seen as an important tool in understanding the order of the landscape. Shape Index 

(SHAPE) is greater than 1, indicating that the patches do not have regular rounded or square shapes. 

The high degree of formal irregularities suggests that the central area does not develop in habitats. It is 

seen that the open and green areas have a regular shape with 1.12. The contiguity index of the field 

indicates the contiguity between the CONTIG and thus indicates that no corridor is present between 

the patches. This rate of contiguity, which is important for forest habitats, was found to be less than in 

mixed forests (0.39) and coniferous forests (0.46). Close to CIRCLE 1 indicates that the patches are 

not round but are longer shape. With 0.51 the coniferous forests have begun to form long shape. It is 

important to influence the central area in habitats. When PAFRAC, which is a size index, is examined, 

it is seen that the agricultural areas (1.60) are not simple figure features because they are bigger than 1 

(Table 3). 

Table 3: Shape metrics of LULC 

 
SHAPE-MN CIRCLE MN CONTIG-MN PAFRAC 

Water bodies 1.19 0.35 0.18 N/A 
Residential 

areas 1.30 0.33 0.12 1.66 
Agricultural 

areas 1.33 0.27 0.11 1.60 

Bare rocks 1.20 0.37 0.27 1.23 

Coniferous 
forest 1.62 0.51 0.46 1.37 

Mixed Forest 1.45 0.39 0.39 N/A 

Open and 
green areas 1.12 0.24 0.09 1.51 
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Diversity metrics were used to measure the landscape structure (Romme, 1982; Turner, 1990). ın this 

context, Shannon's evenness index (SHEI); Simpson's evenness index, (SIEI) and Modified Simpson's 

evenness index (MSIEI) were calculated. Patch evenness as very important as patch diversity for 

distribution of ecological species. Evenness can be expressed as a fraction of the observed level of 

maximum possible diversity for a given patch richness. Between 0 and 1 SHEI (Shannon's Evenness 

Index, SIEI (Simpson's Evenness Index), MSIEI (Modified Simpson's Evenness Index) indices show 

that with all the classes in the landscape, the value is more evenly distributed as long as close to 1. 

The Shannon Diversity Index (SHDI) is the most commonly applied fractional index. This Index is 

concerned with controlling and the diversity within the landscape. If 0 <SIDI ≤ 1 and the value is zero, 

it indicates that there is only one class in landscape or a single type of landscape. If value of 1 means 

that all patches have the same diversity value. Gaziantep shows a high complexity of due to 

approaching SIDI value to 1 in urban-open green area. Hence, it is seen that the landscape has a 

heterogeneous structure when viewed from the general (Table 4). 

 

Table 4: Landscape diversity metrics of urban open and green areas 

SHEI SIEI MSIEI SHDI SIDI MSHDI 

0.72 0.82 0.58 1.65 0.74 1.33 
 

CONCLUSION 

In this study, the sufficiency, distribution and diversity of open and green areas of Gaziantep city were 

examined with the help of landscape metrics. The green area value per capita in the urban areas 

determined by the Regulations is at least 10 m2, and at least 14 m2 per capita outside the boundaries of 

municipality and adjacent areas (Development plan, 1985). As a result of the study, it was determined 

that the amount of open and green area per capita in Gaziantep was 8.6 m2 and this amount was not 

found sufficient. In addition, this study, supported by metrics, made an evaluation within the context 

of landscape, shape and diversity metrics and landscape units. It can be said that the evaluation shows 

that the urban areas are fragmented in irregular sprawl and the urban forests are affected by this 

distribution and have a heterogeneous structure. It is possible to say that the green areas are present as 

small parts in the city but not in a healthy system. The creation of green corridors for similar patches 

within the city is necessary to establish a connected and healthy habitat. Landscape metric studies are 

considered to be an important tool in landscape planning, since the quality of landscape directly affects 

the habitat presence. Urban open and green spaces should be evaluated and planned as supporting 

elements living in the city. If urban plans are multifaceted planned for the future, it is thought that can 

be prevented this negative interaction. 
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Abstract 
 

According to the report published by International Labour Organization (ILO), in the worldwide 2,3 million 

employees lose their lives due to work-related accidents and disease or injuries. 350.000 of these people lose 

their lives because of work-related accidents while more than 2 million people die because of work-related 

diseases. It has been detected that there are 160.000 million occupational disease diagnoses worldwide. 

However, if necessary protection measures are taken in work environment, occupational diseases have evitable 

qualification. Additionally, another significant factor that increases the frequency of prevalence of occupational 

disease is employees’ unawareness of the occupational diseases. Therefore, this study was carried out to 

investigate employees’ knowledge levels, attitudes and behaviors related to occupational disease. 462 employees 

who working in Ankara Industrial Zone were chosen with the “Simple Random Sampling Method”. Data were 

collected via a questionnaire that consists of three sections –demographic information form, knowledge levels of 

employees and attitudes and behaviors of the employees relating to occupational diseases. To determine the 

relationship between demographic variables such as age, working years, education and employees’ levels of 

knowledge about occupational diseases, the status of education and personal behavior related to protection from 

occupational diseases, Chi-square, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were applied statistically. 

The results demonstrated that, 42.9% of the employees have had vocational training apart from the education in 

collage, a little bit more than half of them (55.2%) have information about occupational diseases and 42.2% of 

them have had training relating to occupational health safety and occupational diseases. At the same time, 27.3% 

of the employees have indicated that the risk of catching occupational disease is “low” while 25.5% of them 

have stated that it is “high”. Among the employees, the ratio of the ones indicating that “the physical factors” are 

“important” among the risks of catching occupational diseases is higher than the others. In this study, also a form 

made up of 14 items to designate the attitudes and behaviors of the employees towards occupational diseases. 

The lowest score that the employees got from this form is 14, the highest point is 70, and the mean is calculated 

as 53.9 (S=8.4). The statement that has the highest score mean is “Dust in the working environment is one of the 

main reasons of occupational lung disease” (Ort.=4.2; S=0.9) while the statement “Risk of catching occupational 

disease worries me” (Ort.=3.5; S=1.1) has the lowest score in the form. These results indicate that the employees 

have awareness relating to occupational disease but the awareness has not been converted into behavior. 

Eliminating or minimizing the risk of employees’ catching occupational disease can be achieved by arranging 

and putting into practice training programs.  

 

Keywords: Key words: employee, occupational diseases, industrial, work-related illness, occupational 

disease awareness 

JEL: I12; I18 
 

  

Çalışanların Meslek Hastalıklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Davranışlarının 

İncelenmesi 
 

Özet 

 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınladığı rapora göre dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyon çalışanın 

350.000'i iş kazalarından, 2 milyondan fazlası ise meslek hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Dünya 

genelinde 160 milyon meslek hastalığı tanısının olduğu belirlenmiştir. Ancak çalışma ortamında gerekli korunma 

tedbirleri alınırsa meslek hastalıkları önlenebilir bir niteliğe sahiptir. Diğer yandan çalışanların meslek 

hastalıklarına ilişkin farkındalıklarının kazandırılamaması meslek hastalıklarının görülme sıklığını arttıran 

önemli bir faktördür. Bu bağlamda, çalışanların meslek hastalıklarına ilişkin bilgi düzeylerinin, tutum ve 
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davranışlarının belirlenmesi amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara Sanayi 

bölgesinde çalışanlar arasından Basit Rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen 462 kişi oluşturmaktadır. 

Çalışmanın verileri, demografik bilgi formu, çalışanların meslek hastalıklarına ilişkin bilgi düzeyleri, çalışanların 

meslek hastalıklarına yönelik tutum ve davranışları olmak üzere üç bölümden oluşan bir anket formu ile 

toplanmıştır. Çalışanlara ilişkin çeşitli demografik veriler ile meslek hastalıklarına yönelik bilgi düzeyleri, eğitim 

alma durumları, meslek hastalıklarından korunmaya ilişkin kişisel davranışlar arasındaki ilişki istatistiksel açıdan 

incelemek amacıyla Ki-kare, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre 

çalışanların %42.9’u okul eğitimi dışında mesleki eğitim aldığı, yarıdan biraz fazlasının (%55.2) meslek 

hastalıkları ile ilgili bilgisinin olduğu, %42.2’sinin iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili eğitim 

aldıkları bulunmuştur. Aynı zamanda çalışanların %27.3’ü meslek hastalıklarına yakalanma riskinin “az” 

%25.5’i ise “fazla” olduğunu belirtmiştir. Çalışanlar meslek hastalıklarına yakalanma riskleri arasında “fiziksel 

etmenlerin” (%51.7) “önemli” olduğunu belirtenlerin oranı diğer etmenlerden yüksektir. Ayrıca, meslek 

hastalıklarına yönelik tutum ve davranışları belirlemek amacıyla puanlamaya dayalı yapılan değerlendirme 

sonucunda, çalışanların aldıkları puanlar en düşük 14, en yüksek 70 ve ortalama 53.9 (S=8.4) olarak 

hesaplanmıştır. Aynı zamanda bu formda yer alan ifadelerden “Çalışma ortamındaki toz,  mesleki akciğer 

hastalıklarının temel nedenlerinden biridir” (Ort.=4.2; S=0.9) en yüksek, “Meslek hastalığına yakalanma riski 

beni endişelendiriyor” (Ort.=3.5; S=1.1)  ise en düşük puan ortalamasına sahiptir. Bu sonuçlar çalışanların 

meslek hastalıklarına yönelik farkındalıklarının olduğunu ancak henüz davranışa dönüşmediğini göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: işçi, meslek hastalıkları, sanayi, iş sebepli hastalıklar, meslek hastalığı farkındalığı 

 JEL: I12; I18 

 

INTRODUCTION 

 

A healthy labor force is of vital importance for a country's sustainable social and economic 

development at global, national and local levels (WHO, 2001:13; Schwab and Sala-i-Martín, 2012:4). 

Therefore, in terms of sustainable development, workers' well-being is among the key components of 

long term productivity and quality improvement (Hussi, 2005:12). The most successful economies 

have shown that workplaces designed in accordance to good principles of occupational health, safety 

and ergonomics are more sustainable and productive. High quality products or services, and a strong 

economy are difficult to achieve in poor working conditions in which workers are exposed to health 

and safety hazards (WHO, 2001:14). Accordingly, workplaces in which healthy working conditions 

are regulated and social support is ensured so that workers have the highest possible control over their 

work are among the areas that have gained particular importance for companies (Facchini, 2003:70). 

In other words, occupational health and safety is of significance both for strengthening the economy 

and for the production of high quality goods and services. 

From past to the present, occupational health has gradually evolved from a unidisciplinary and risk-

oriented approach into a multidimensional and multidisciplinary approach that involves physical, 

mental and social well-being of the individual and keeps general health and personal development at 

the forefront (WHO, 2001:13). Only a multidisciplinary approach would help contribute to 

occupational health and safety, another multidisciplinary field comprising medicine, engineering and 

social sciences; therefore, it is the primary condition for workers, employers and governments to 

ensure productivity and sustainability of work and to guarantee necessary health and safety conditions 

for workers in a working life built as a result of common culture (Akarsu et al, 2013:7). 

The Joint ILO/WHO (International Labour Organization/World Health Organization) Committee on 

Occupational Health summarized the aim of "occupational health" as "the promotion and maintenance 

of the highest degree of physical, mental and social well-being in all occupations; the prevention 

amongst workers, departures from health caused by their working conditions; the protection of 

workers in their employment from risks caused by factors hazardous to health; the placing and 

maintenance of workers in working environments adapted to their physiological and psychological 

capabilities; and finally, the adaptation of work to individual and of each individual to work (Alli, 

2001:14) 
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Workplace environment and conditions have considerable influence on workers' health (Forastieri, 

1999:2; Haldiya et al. 2005:85; Alli, 2001:7). Workplace environment and psychosocial factors are 

considered to be relevant risk factors for labor force nearly as much as biomedical factors (Hussi, 

2005:12). Workplace environment and conditions can sometimes cause workers to suffer from a 

variety of diseases and other health problems. In the 3rd edition of the ILO Encyclopedia of 

Occupational Health and Safety, a distinction was made among the pathological conditions that could 

affect workers in which diseases occurring due to the nature of an occupation (occupational diseases) 

and diseases exacerbated by work or having a higher incidence due to working conditions (work-

related diseases) were separated from non-work-related conditions. Nevertheless, in some countries, 

work-related diseases are treated the same way as actual occupational diseases that occur due to work 

are treated. The terms work-related disease and occupational disease have always been a matter of 

debate. The relationship between work and disease can be defined under the following three 

categories: 

- Occupational Diseases: Having a strong or specific relation to the occupation, usually with only 

one causal agent and recognized as such. 

- Work-related Diseases: With multiple causal agents, where factors in the work environment, 

together with other risk factors, can play a role in the development of such diseases, which have 

a complex etiology. 

- Diseases Affecting Working Population: With no causal relation to work, these diseases might 

occur due to occupational hazards to health (ILO, 2011). 

 

Diseases which occur due to the presence of primary etiological factor at workplace and are specific to 

working life are called occupational diseases (İlhan et al. 2006:343). According to WHO, an 

"occupational disease" is any disease caused by exposure to risk factors that result from work activity. 

"Work-related diseases" have multiple causes, where factors in work environments may, together with 

other risk factors, play a role in the development of diseases (WHO, 2001:13). With a more 

comprehensive definition, occupational diseases occur due to such chemical substances as acid and 

dust at workplace; physical agents such as radiation, extreme noise and vibration; biological agents 

such as fungi, viruses and bacteria; and finally, due to psychosocial agents such as irregular working 

hours, close supervision and strict discipline (Buluş, 2011:42).  

General characteristics of occupational diseases:  

- A particular clinical and pathological presentation, 

- A well-defined disease agent, 

- Presence of a disease agent or metabolite in the biological environment,  

- Possibility to produce a given disease experimentally, 

- The high incidence of a given disease among the executers of a given occupation (Ilıman, 

2015:23). 

Occupational diseases might carry a significant cost in both national and international field due to 

labor force loss or loss of production capacity (lower performance) (Cezar-Vaz et al. 2014:2078; 

Ilıman, 2015:31). Although occupational diseases lead to 6 times more deaths than occupational 

accidents every year, they remain invisible since their consequences are not felt in short times i.e. they 

usually have long latency times. Another reason for their invisibility is that these diseases cannot 

properly be included in the statistics all around the world and particularly in developing countries. On 

the other hand, the nature and structure of occupational diseases rapidly change both due to the 

increased social diversity occurring in parallel with the rapidly developing science and technology and 

due to the fact that, with the changing economic conditions, health risks get more serious day-by-day 

and bring about new risk factors (WHO, 2010:22). 

According to the International Labour Organization (ILO) data, approximately 2.3 million workers die 

every year due to occupational accidents, work-related diseases or injuries. 350,000 of these cases 

result from occupational accidents while over 2 million cases occur due to work-related diseases (ILO, 

2014:3). Every year 160 million work-related diseases are reported. Besides, 8% of the data on 

diseases stemming from depression are attributed to occupational risks (WHO, 2010:1). The type and 
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propensity of the reported disease cases vary. For example, 27,240 occupational disease cases that 

stemmed from exposure to workplace dust were reported in China in 2010. In the same year, 22,013 

occupational disease cases, majority of which were composed of musculoskeletal disorders and 

respiratory tract diseases, were reported in Argentina. 7,700 occupational diseases, most of which were 

pneumoconiosis and low back pain cases, were reported in Japan in 2011. Again in 2011, 5,920 

occupational disease cases with pneumoconiosis, mesothelioma and osteoarthritis as the leading 

diseases were reported in the United Kingdom. In the USA, 207,500 workers were reported to be 

affected by non-fatal occupational illnesses in 2011 and skin diseases, hearing loss and respiratory 

conditions were the most common diseases among these cases (ILO, 2013:4).  

Under the authority of the Ministry of Labour and Social Security, legal regulations concerning 

occupational health and safety have been prepared and put into effect in Turkey. As to occupational 

diseases, however, many problems occur in practice in spite of the existence of some regulations 

(Ilıman, 2015:22). The number of occupational disease cases in Turkey has been realized far below 

expectations. Considering the global rates concerning occupational diseases (4 - 12 per 1,000 

workers), the annual incidence in Turkey could be 50,000 to 140,000. However, only a few hundred 

occupational disease cases are reported annually. Furthermore, the incidence of these diseases has 

been in decline in recent years. Before 2008, the incidence of occupational diseases was between 15 

and 22 per 100,000 workers; however, it decreased to less than 5 per 100,000 workers. In 2014, no 

occupational disease induced deaths were reported. Occupational diseases are more common in men. 

As to their forms, pneumoconiosis due to exposure to dust (101 cases, 20.4%) and hearing loss due to 

exposure to noise (24 cases, 4.9%) were the leading diseases. In 230 cases, workers were diagnosed 

with diseases following their retirement, therefore, their definite diagnoses were not recorded. In 2014, 

occupational diseases were more prevalent among workers of elementary occupations, craft and 

related trade areas (Bilir, 2016:72-75).  

Recording occupational diseases is crucial for building healthy working conditions that are in line with 

the rapid changes in occupational areas and the techonology used as part of these occupations. The 

identificiation of a disease as being of occupational origin (partially or wholly) influences the choice 

of material and devices to be used for medical treatment and increases awareness regarding the 

appropriate preventive measures (ILO, 2013:8). In the area of occupational health and safety in 

Turkey, problems in the diagnosis and reporting of occupational diseases as well as the insufficiency 

of the information on these cases to reflect the reality regarding the issue emerge as the major 

problem. Hence, various challenges might arise both in legal regulations and in practice particularly in 

relation to the process of minimizing occupational diseases or implementing preventive strategies 

(İlhan et al. 2006:438). Unhealthy work environment and conditions, insufficient technical equipment 

and ergonomic problems, workers insufficient access to training on accidents and occupational 

diseases, workers’ low educational attainment levels or problems stemming from workers’ 

personalities, problems caused by inspection and control mechanism altogether are the major factors 

that threaten workers’ health (Forastieri, 1999, WHO, 2010:5, Ilıman, 2015:22; Lim and Koh, 2014:6; 

Fiswick, 2015:273).  

It is an obligation to prevent immaterial damages, which cannot be compensated, in addition to 

material damages, to increase productivity, to organize work environments in a way that does not 

cause insecurity and disturbance among workers and to eliminate hazards at workplace for also 

general public good. Furthermore, in order to increase quality of working life as well as to eliminate 

and minimize occupational diseases, it is essential that not only government and employers are 

assigned responsibilities but also workers’ level of awareness on the issue is promoted. Therefore, the 

present study was planned to understand and define workers’ level of knowledge about and behaviors 

concerning occupational diseases.   
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METHOD 

 

Sampling 

This study was conducted among individuals working in SMEs operating in Ankara (“Regulation 

amending the Regulation on the Definition, Characteristics and Classification of Small and Medium-

Sized Enterprises” published in the Official Gazette no. 28457 dated November 4, 2010 defines SMEs 

as economic units or enterprises which employ less than 250 people annually and either of their annual 

net sales revenue or financial balance sheet does not exceed 40 million Turkish liras and which are 

classified as micro enterprise, small enterprise and medium-sized enterprise by this regulation.). 

According to data broadcast by the Turkish Economy Policy Research Foundation in 2015, the total 

number of SMEs operating in Ankara is 703,000 (TEPAV, 2015).  

Sample size formula was utilized to determine the number of individuals to be included in the 

research. The sample size to be selected out of the population was defined to be 384 with a confidence 

of 95% and a margin of error of 5%. However, researchers preferred to interview a total of 500 

workers so as to ensure that the sample represents the population well, because the entire population 

was large. 67 small and medium-sized enterprises operating in different parts of Ankara were included 

in the study sample by means of “Simple Random Sampling Method”. 500 workers employed at these 

SMEs were interviewed.  

Before moving to the data collection step, necessary permissions regarding the applicability of the 

survey form in terms of its ethical appropriateness were secured. The study data were gathered by 

means of face-to-face interviews conducted by the researchers. In the first place, researchers informed 

the participants about the purpose and significance of the study. Besides, participants were explained 

that participation in the study was based on volunteering and therefore, they could change their minds 

at any time during the interviews. 38 survey forms were returned incomplete or incorrectly completed, 

as a result, a total of 462 survey forms were analyzed (a participation rate of 92.4%). Interviews with 

the participants lasted 15 to 20 minutes. The data were collected within six weeks, between March and 

April 2017.  

 

Data Collection Tools 

In the light of the literature, a survey form was prepared to understand and define SME workers’ level 

of knowledge about and behaviors concerning occupational diseases (Cezar-Vaz et al. 2014; İlhan, 

2006; Haldiya et al., 2005; Akarsu et al, 2013; Buluş, 2011; WHO, 2001). 

The first section of the questionnaire consist of demographics informations such as age, length of 

employment years, daily working hours, education, department of employment, occupational title. 

The second section was comprised of such questions as “Do you have any knowledge about 

occupational diseases? If you have knowledge about occupational diseases, how have you acquired 

this knowledge? What is your risk of developing an occupational disease in comparison to other 

people? What do you think are the reasons for occupational diseases experienced in enterprises? What 

is the effect of various factors on the risk of getting occupational diseases?” were asked in order to 

define workers’ level of knowledge about occupational diseases. 

As to the third section, it contained 14 statements which were determined in the light of the literature 

with the aim of defining workers’ behaviors concerning occupational diseases. Participants of the 

study were asked to respond to these statements using one of the following response options: I 

strongly agree (5), I agree (4), Undecided (3), I disagree (2), I strongly disagree (1).  

 

Analysis of the Data 

Data obtained via the survey form were analyzed using the statistical package “SPSS for Windows 

18”. 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

262 

 

For the analysis of the data obtained in the study, firstly descriptive analyzes; Number and percentage 

distributions, averages, standard deviations are calculated.  

On the basis of the demographic data (age, educational attainment, length of employment), crosstabs 

were created to define workers’ level of knowledge about occupational diseases. Chi-square, Mann 

Whitney U, Kruskall Wallis H tests were utilized to test whether the difference between the dependent 

and independent variables was significant. In the chi-square analysis, when degree of freedom was 

above one (df>1) and when more than 20% of cells had expected counts that were less than 5, chi-

square test could not be conducted. In such cases, interpretation was based on frequencies and 

percentages (Büyüköztürk, 2007:130 – 158).  

 

FINDINGS 

Ages of the participants ranged from 18 to 66 and the mean age was 34 (SD=9.2). 52.8% of the 

participants were “35 years old or younger” and the remaining 47.2% were in the age group “36 years 

old or older.” Among the participants, those with 15 years of or less experience constituted the 

majority (71.9%) and the mean length of employment was 11.0 years (S=8.1) while the overall amount 

of experience ranged from 1 to 40 years. More than half of the participants (58.7%) indicated that they 

worked ten hours and/or longer every day. Among the participants, the rate of those who were primary 

school graduates was the highest (39.4%) and they were followed by high school (34.0%) and higher 

education (26.6%) graduates. 69.9% of the participants stated that they worked in a 

manufacturing/production unit. Besides, 48.9% of the respondents were employed as workers, 25.8% 

were masters and 9.5% were engineers. Finally, the rates of those employed as technicians and chiefs 

were 9.3% and 6.5%, respectively (Table 1). 

Table 1. Demographic Data 

Demographic Data  F % Demographic Data F % 

Age  (M=34,3; S=9,2)    Department    

 35 years or younger 244 52,8  Store, warehouse, etc. 22 4,8 

 36 years or older 218 47,2  Sales and marketing 30 6,5 

Working Years (Ort.=11,0; S=8,1)    Quality control 31 6,7 

 15 years and less 332 71,9  Administrative office 34 7,4 

 16 years and more 130 28,1  R- D 22 4,8 

Daily Working Time    Manufacturing/production 323 69,9 

 9 hours and less  191 41,3 Career Title   

 10 hours and more 271 58,7  Engineer 44 9,5 

Education    Chef 30 6,5 

 Primary school 182 39,4  Technician 43 9,3 

 Secondary education 157 34,0  Master 119 25,8 

 Higher education 123 26,6  Worker 226 48,9 

 

88.7% of the respondent indicated that they had health insurance, 42.9% confirmed to have received 

occupational training from school education, slightly more than half of the participants (55.2%) have 

knowledge about occupational diseases and 42.2% expressed that they had received training on 
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occupational health and safety as well as on occupational diseases. 31.0% stated that occupational 

physicianwas employed at their workplace. 27.5% indicated that periodic medical examinations were 

carried out at their workplace. And only 4.3% reported to have been diagnosed with an occupational 

disease. The relationship between workers’ knowledge status about occupational diseases and the 

demographic variables of age, length of employment and education were analyzed by means of chi-

square test, a statistical analysis method. Findings revealed a significant relationship between the ages 

of workers and “having health insurance” (X2=9.520; df=1; p<0.05), “receiving occupational training 

apart from school education” (X2=4.632; df=1; p<0.05) and “receiving training on occupational health 

and safety as well as on occupational diseases” (X2=22.277; df=1; p<0.05). Length of employment had 

a significant relationship only with “receiving training on occupational health and safety as well as on 

occupational diseases” (X2=17.326; df=1; p<0.05) while education had a significant relationship with 

all the dependent variables (Table 2).  

 

Table 2. The Relationship between Workers’ Knowledge about Occupational Diseases and the 

Demographic Variables   

Workers’ Knowledge about Occupational 

Diseases 
F % 

Chi-square Analysis 

Age 
Working 

Years 
Education 

Status of having health insurance 410 88,7 
X2=9.520; 

df=1; p=.003* 

X2=3.088; 

df=1; p=.101 

X2=26.444; 

df=2; p=.000* 

Status of  vocational education outside of 

school education 
198 42,9 

X2=4.632; 

df=1; p=.038* 
X2=0.322; 

df=1; p=.602 
X2=39.256; 

df=2; p=.000* 

Status of knowledge about occupational 

diseases 
255 55,2 

X2=1.405; 

df=1; p=.261 
X2=0.978; 

df=1; p=.350 
X2=31.527; 

df=2; p=.000* 

Education status of occupational health 

and occupational diseases 
195 42,2 

X2=2.234; 

df=1; p=.176 
X2=17.326; 

df=1; p=.000* 
X2=64.397; 

df=2; p=.000* 

Stated of being occupational physician in 

the business  
143 31,0 

X2=4.460; 

df=1; p=.044 
X2=0.900; 

df=1; p=.372 
X2=49.879; 

df=2; p=.000* 

Stated of being periodical examination at 

the workplace 
127 27,5 

X2=3.472; 

df=1; p=.076 
X2=0.029; 

df=1; p=.864 
X2=63.288; 

df=2; p=.000* 

Stated of being the diagnosis of 

occupational diseases 
20 4,3 

X2=0.040; 

df=1; p=1.000 
X2=1.455; 

df=1; p=0.307 
X2=7.343; 

df=2; p=.000* 

* p<0.05 

In the study, it was also found out that 40.0% of the workers acquired their knowledge about 

occupational diseases through vocational training seminars. This group was followed by those who 

acquired their knowledge from their social networks (19.0%), from the Internet (15.4%) and from the 

mass media (9.5%). As a result of the statistical analysis, it was was revealed that vocational training 

seminars had a significant relationship both with workers’ ages (X2=12.860; df=1; p<0.05) and 

education level (X2=32.433; df=2; p<0.05). Besides, social networks had a significant relationship 

with length of employment (X2=5.500; df=1; p<0.05) and education level (X2=13.458; df=2; p<0.05) 

(Table 3). 
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Table 3. The Relationship between the Independent Variables and the Means of Acquiring Knowledge 

about Occupational Diseases 

Acquiring Knowledge about Occupational 

Diseases 
F % 

Chi-square Analysis 

Age Working Years Education 

From vocational training seminars 185 40,0 
X2=12.860; 

df=1; p=.000* 

X2=2.158; df=1; 

p=.153 

X2=32.433; 

df=2; p=.000* 

Social networks such as friends, relatives 

etc. 
88 19,0 

X2=0.193; df=1; 

p=.692 

X2=5.500; df=1; 

p=.024* 

X2=13.458; 

df=2; p=.001* 

Mass media (TV, newspapers, magazines, 

etc.) 
71 15,4 

X2=0.603; df=1; 

p=.506 

X2=0.345; df=1; 

p=.581 

X2=3.660; df=2; 

p=.163 

Internet 44 9,6 
X2=0.125; df=1; 

p=.719 

X2=1.346; df=1; 

p=.270 

X2=4.497; df=2; 

p=.090 

* p<0.05 

27.3% of the workers indicated their risk of developing an occupational disease to be “low”, 25.5% 

believed the risk was “high” and 18.4% stated to have no opinion. Those who responded that the risk 

was “very low” constituted the 16.2% and the rate of those considering the risk “very high” was 

12.6%. It was found out that there was a statistically significant relationship between the workers’ 

ages, (X2=9.510; df=4; p=.047), length of employment (X2=12.936; df=4; p=.011) and education 

(X2=45.706; df=4; p=.000) and their risk of developing an occupational disease (Table 4). 

Table 4. The Risk of Developing an Occupational Disease 

The Risk Level of Occupational Disease F % Age Working Years Education 

Much less 75 16,2 

X2=9.510; 

df=4; 

p=.047* 

X2=12.936; 

df=4; 

p=.011* 

X2=45.706; 

df=4; 

p=.000* 

Little 126 27,3 

I do not know 85 18,4 

Much 118 25,5 

Much more 58 12,6 

Total  462 100,0 

* p<0.05 

The rate of the participant workers who regarded physical factors as “important” among the reasons 

for occupational diseases was high (51.7%). The other “important” factors that followed this one were 

chemical factors (47.4%), biological factors (46.5%) and psychological factors (46.1%) (Table 5). 

Table 5. Levels of Importance of the Reasons for Occupational Diseases Affecting Workers  

Levels of Importance of the 

Reasons for Occupational 

Diseases 

It does not 

matter at all 

Does not 

important 
Undecided Important  

Very 

important 
Total 

S % S % S % S % S % S % 

Chemical Factors 7 1,5 10 2,2 31 6,7 219 47,4 195 42,2 462 100,0 

Physical factors 4 ,9 7 1,5 32 6,9 239 51,7 180 39,0 462 100,0 

Biological Factors 5 1,1 18 3,9 65 14,1 215 46,5 159 34,4 462 100,0 

Psychological Factors 8 1,7 23 5,0 52 11,3 213 46,1 166 35,9 462 100,0 
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Within the scope of the study, workers were asked to evaluate themselves using the options of a 5-

point Likert scale (1=Not important – 5=Very important) with 14 items so that their attitudes and 

behaviors concerning occupational diseases would be identified. The sums of points workers got from 

the 14 items ranged from 14 to 70 and the mean points were calculated to be 53.9 (S=8.4). It was 

found out that when the mean points for each 14 item were calculated separately, the statement “dust 

in the work environment is one of the primary reasons for occupational lung diseases” (Mean=4.2; 

S=0.9) had the highest mean points while the statement “I feel anxious by the idea that there is a risk 

of developing an occupational disease” (M=3.5; S=1.1) had the lowest mean points. 

According to the results of the Mann Whitney U test applied in order to analyze the relationship 

between various demographic variables (age and length of employment) and workers’ attitudes and 

behaviors concerning occupational diseases, there was not a significant relationship between the ages 

of the workers (U=25238.500; p>0.05) and their length of employment (U=20274.500; p>0.05). 

Besides, the relationship between the workers’ educational attainment levels and their attitudes and 

behaviors concerning occupational diseases was not significant (X2=4.771; df=2; p>0.05)  according 

to Kruskal Wallis H test (Table 6). 

Table 6. The Relationship between the Demographic Variables and Workers’ Attitudes and Behaviors 

concerning Occupational Diseases   

Demographic Data F % M 
Sum of 

Rank 
Non-parametric Test 

Age  (M=34,3; S=9,2)       

 35 years and younger 244 52,8 237,06 57843,50 

U=25238.500; p=.343 

 36 years and older 218 47,2 225,27 49109,50 

Working Years (Ort.=11,0; S=8,1)      

 15 years and less 332 71,9 235,43 78164,00 

U=20274.500; p=.311 

 16 years and more 130 28,1 221,45 28789,00 

Education      

 Primary school 182 39,4 234,51  

X2=4.771;  df=2; p=.092  Secondary education 157 34,0 244,70  

 Higher education 123 26,6 210,19  

 

DISCUSSION 

Industrial development, automation, changes in serial production, working in masses, etc., along with 

technological developments, affected workers, businesses and environment which are the main 

subjects of working life. Increasing and diversifying the risks of occupational diseases resulting from 

the negativity of working conditions increased the importance of concepts such as work safety, work 

and health (Çoban, 2006: 11; Alli, 2001: 39). This study was conducted with 462 workers in SMEs 

operating in Ankara to determine the level of knowledge about occupational diseases in the industrial 

sector and to examine attitudes and behaviors towards occupational diseases. 

It was found in the study that a little more than half of the workers (55.2%) have information about 

occupational diseases. At the same time, 40% of those with knowledge of occupational diseases have 

stated that they obtain this information from vocational training seminars. According to these results, it 

can be said that employees are not informed adequately about occupational diseases and training 

activities are inadequate. Various studies have also indicated that the importance of vocational 

education in Turkey is not taken into account (Ilhan et al., 2006: 434). This result also supports the 
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results obtained from this study. Buluş (2011: 71) 61,7% of 175 railway workers, in a study conducted 

by Gülhan (2008: 52), 71.1% of the 201 metalworkers participating in the study, in the study of 

Malkoç (2010: 72) with 285 miners, 63.4%, according to Yaşar (2010: 95), 10.9% of construction 

workers, Ilhan et al. (2006: 435) found that 14.8% of cleaning workers, Bayılmış and Taş (2015: 104) 

reported that 36.5% of health workers have been educated about occupational diseases within the 

scope of vocational education. The difference between these studies in Turkey may be due to 

differences in the sectors in which the workplaces operate, differences in the management and 

organizational structures of the workplaces, demographic characteristics of employees or differences 

in lifestyle. Especially when the level of education of the group participating in the study is taken into 

account (39.4% of primary school graduates), it is necessary to increase the training activities in the 

occupational safety and health issues. In this respect, involving in supporting activities by the 

government, increasing the control and supervision mechanisms are also very important to decrease 

the risk of getting occupational diseases, or minimize it.  

31.0% of the workers stated that they were workplace physicians in their workplaces. The conditions 

of possession of workplace doctors within the scope of Law No. 6331 on Occupational Health and 

Safety have been clearly defined. According to this law, it may not be necessary to employ a 

workplace physician if the number of employees in operation is less than 10. Due to the fact that the 

scope of this research is "Small and Medium Enterprises", the number of establishments holding 

workplace physicians is usually low due to the fact that the number of employees is generally less than 

10. In addition, the percentage of people who have been diagnosed as having occupational disease is 

very low. This result may be originated from that the age average of the individuals in the study is low 

(M= 34.3; SD= 9.2), or it may be because the employees do not know that they are getting 

occupational diseases based on the statement. For this reason, although they declare that they do not 

have occupational diseases, they may be related to the chronic diseases, work and workplace 

environment, as well as the incompetence of the workplace or the workplace conditions and the 

substances used in the workplace, the occurrence of occupational diseases in advanced life periods or 

the complications of the existing disease may increase. It was found that the rates of employee 

receiving occupational disease diagnoses were low in studies conducted by Buluş (2011), Gülhan 

(2010), Malkoç (2010), Bayındır and Taş (2015).  

In the survey, the percentage of those who think that the risk of getting occupational diseases among 

workers is "low" (27.3%) is in the first place, followed by those who think that it is "high" (25.5%) in 

the second place. This may be stem form the differences in the level of education of employees. 

Employees with a low level of education may perceive the risk as "low" because they do not have 

sufficient knowledge about the risk factors related to occupational diseases as compared to employees 

with a high level of education and especially those trained in technical matters. In the study conducted 

by Yolsal et al. (1998) in a factory that manufactures communication tools in Istanbul to investigate 

the effects of communication tools on the knowledge, attitudes and behaviors of risk perceptions 

related to occupational diseases with 570 workers in production. It was determined that 7.9% and 

15.9% of the workers had the lowest and the highest risk perception, respectively in terms of getting 

occupational disease while working. This difference between the studies may be due to differences 

between the enterprises and the level of education of the employees. A little more than half (51.7%) of 

the workers included in the study indicated that physical factors in the working environment are 

important for the risk of getting occupational diseases. This may arise from especially not organized 

working environment according to the physical characteristics of the individual, not considering the 

ergonomic features, bringing an additional cost by such arrangements to the enterprises or high 

visibility of the physical factors in the industrial sector. 

In the 14 statement  form designed to determine the attitudes and behaviors of employees related to 

occupational diseases, it was determined that the expression "dust in the working environment is one 

of the main causes of occupational lung diseases" has the highest avearege score and the expression 

"the risk of occupational illness worries me" has the lowest average score. This is displayed that 

physical factors are at the forefront and that there is no adequate level of knowledge about 

occupational diseases. 
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As a result, it appears that the individuals included in the scope of the study are not sufficiently 

informed about occupational diseases, risks of occupational diseases and preventive measures. 

Occupational diseases cannot be correctly diagnosed, statistics are not sufficiently reflected and so the 

number becomes very small due to some reasons such as the deficiencies that arise in control 

mechanism, very few issues related to the importance of occupational diseases within the scope of 

vocational education, the lack of adequate attention to occupational diseases at universities and other 

research institutions, the lack of recognition of occupational diseases hospitals and the lack of 

implementing the relevant legal framework in our country. 

Democratic mass organizations, employers and government should pay enough attention to 

occupational health and safety education, practices and inspections to ensure that employers and the 

state working life are more efficient, healthy and humane. In this respect, safe working consciousness 

should be established in employers and employees. Occupational safety management and control 

systems should be come to realize at an effective level throughout the all working life. 

If the quality of the working life is increased, timely and appropriate measures are taken, legal 

regulations are followed, and systematic trainings are given to the workforce, occupational diseases 

can be considerably prevented. Having sufficient information on the basis of occupational illnesses 

arising due to work and taking into consideration that the individual arises from being unable to adapt 

to the work environment and that the individual is caused by himself, themselves or both, both the 

work to be done in accordance with his / her abilities and taking necessary precautions, and it will play 

an important role in reducing the risk of getting occupational diseases as well as increasing quality. At 

the same time, eliminating or minimizing the losses caused by occupational diseases will lead to 

greater cost savings. Because, preventing is easier and cheaper than paying for damages that may 

occur. 
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Abstract 

One of the most important reasons of bridge failure is the local scour around bridge piers caused by 

the floods. These scours continue to be investigated experimentally and numerically in the various 

flow conditions with different pier geometry and using different bed material.   

In this study, local scours under live bed conditions were studied experimentally. Experiments were 

carried out in a rectangular flume 17.6 m long, 0.8 m wide and 0.75 m deep. The first 5 meters of the 

flume was rigid and the remaining part of the flume was filled with uniform bed material with a 

thickness of 25 cm and a median grain diameter of 1.63 mm. Three circular piers with 4 cm, 8 cm and 

11 cm diameters were used in the experiments. The experiments were performed by generating nine 

triangular hydrographs with different peak flow rates and flood durations. 

During the experiments, the scour depth around the bridge pier was measured at three different 

locations; in front of the pier and on both sides. Experimental findings were evaluated and interpreted.  

Keywords: local scour, live bed, circular pier, time dependent scour 

 

Özet 

Köprü yıkılmasının başlıca sebepleri arasında taşkınlar nedeniyle köprü ayakları etrafında meydana 

gelen oyulmalar gösterilmektedir. Bu oyulmaların farklı akım şartlarında, değişik geometriye sahip 

köprü ayakları ile ve farklı taban malzemesi kullanılarak deneysel ve sayısal olarak araştırılması 

devam etmektedir.  

Bu araştırma kapsamında hareketli taban koşulları altında meydana gelen yerel oyulmalar deneysel 

olarak araştırılmıştır. Deneyler 17,6 m uzunluğunda, 0,8 m genişliğinde ve 0,75 m derinliğinde bir 

dikdörtgen kanalda gerçekleştirilmiştir. Kanal tabanının ilk 5 metresi rijit olup, kalan kısmına 25 cm 

kalınlığında ve 1,63 mm ortalama dane çapına sahip üniform taban malzemesi serilmiştir. Deneylerde 

4 cm, 8 cm ve 11 cm çapında üç adet dairesel ayak kullanılmış olup, bu ayaklar farklı pik debi ve 

taşkın sürelerine sahip dokuz adet üçgen hidrograf üretilerek test edilmiştir.  

Deneyler sırasında köprü ayağı etrafında meydana gelen oyulma derinliği, ayağın önünde ve her iki 

yanında olmak üzere üç farklı konumdan zamana bağlı olarak ölçülmüştür. Bulunan deneysel değerler 

değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yerel oyulma, hareketli taban, dairesel köprü ayağı, zamana bağlı oyulma 

 

1. INTRODUCTION 

Scour is defined as separation and drag of bed material from bed surface. Local scours are investigated 

under two different conditions. Through a relatively low velocity, flow is capable to scour around 

bridge pier but it cannot separate and drag bed material from bed surface. This type of scouring is 
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defined as clear water scour. If flow velocity exceeds the value that defined as critical velocity, both 

scouring around pier and sediment movement on bed surface occur. This type of scouring is defined as 

live bed scour. Up to now, many local scours researches were conducted under clear water conditions, 

and studies concerning live bed scours under unsteady flow conditions are relatively scarce.  Since the 

main cause of bridge failures is the occurrence of floods, the findings obtained from unsteady flow 

experiments seem to be more reliable.   

2. EXPERIMENTAL SETUP 

Experiments were carried out in a rectangular flume 17.6 m long, 0.8 m wide and 0.75 m deep (Figure 

1). The first 5 meters of the flume was rigid and the remaining part of the flume was filled with 

uniform bed material with a thickness of 25 cm and a median grain diameter of 1.63 mm. Three 

circular piers with 4 cm, 8 cm and 11 cm diameters were used in the experiments and they were placed 

at 12th meters of the flume. The experiments were performed under nine triangular hydrographs with 

different peak flow rates and flood durations. Characteristics of hydrographs are given in Table 1 and 

Figure 2. 

 

Figure 1 – General View of the Flume 

 

Table 1 – Characteristics of hydrographs 

Hydrograph Base Flow (L/s) Peak Discharge (L/s) Flood Duration (min) 

Rising Falling 

Hid61 1.5 20.6 3 3 

Hid62 1.5 37.8 3 3 

Hid63 1.5 31.5 3 6 

Hid64 1.5 31.5 3 9 

Hid101 1.5 22.8 5 5 

Hid102 1.5 31.5 5 5 

Pier 
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Hid103 1.5 37.8 5 5 

Hid201 1.5 28.5 10 10 

Hid202 1.5 33.9 10 10 

 

Figure 2 – Flood hydrographs generated during the experiments 

Water was conveyed to the flume with a pump connected to a control device which can change its 

rotation speed. The desired hydrograph can be prescribed by means of the software incorporated in the 

control device. Water was taken  from a reservoir having a volume of 27 m3 and circulating water was 

discharged  to the reservoir. Scour depth was measured by means of Ultrasonic Velocity Profiler 

(UVP) transducers. Three UVP transducers were placed around pier as shown in Figure 3a and 3b. 
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T1 

 

Flow Direction 

a 

T2 

T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3a and 3b – Locations of three transducers  

Flow depth was measured by Ultrasonic Level Sensor (ULS) device with ±1 mm precision. Two ULS 

sensors were placed at 7th and 14th meters of flume (ULS1 and ULS2 respectively) in order to measure 

flow depths at upstream and downstream of the pier. 

 

3. RESULTS 

Scour depths measured from each transducer under various hydrographs are given in Figure 4. The 

pier diameters are also indicated in the figures. Each experiment was performed twice and repeated if 

it was necessary. 
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Figure 4 – Time dependent scour depths (continued). 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid62 - T2

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid62 - T3

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360 540

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid63 - T1

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360 540

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid63 - T2

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360 540

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid63 - T3

D4

D8

D11



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

274 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360 540 720

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid64 - T1

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360 540 720

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid64 - T2

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 180 360 540 720

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid64 - T3

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

0 300 600

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid101 - T1

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

0 300 600

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid101 - T2

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

0 300 600

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid101 - T3

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

0 300 600

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid102 - T1

D4

D8

D11

0

20

40

60

80

100

120

0 300 600

Sc
o

u
r 

D
ep

th
 (

m
m

)

t (sec)

Hid102 - T2

D4

D8

D11



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

275 

 

 

Figure 4 – Time dependent scour depths (continued). 
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Figure 4 – Time dependent scour depths. 

 

From the figures, it’s clearly seen that scour depth increases with pier diameter. Also scour process 

can be divided into two phases for live bed conditions under unsteady flows, namely  prior to the peak 

discharge and after the peak discharge. Prior to the peak discharge, scour depth is not clearly affected 

from sediment motion but, after the peak discharge, sediment motion plays a significant role and 

provides a lower final scour depth compared to the maximum scour depth. Due to the decrease in 

discharge, flow has no longer enough power to scour further but it can still drag the bed material into 

the scour hole.  
 

Velocity profiles are presented in Figure 5 where V1 indicates the flow depth data obtained from 

ULS1 which was placed at 7th meter of the flume, and V2 indicates the flow depth data obtained from 

ULS2 which was placed at 14th meter of the flume. 
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Figure 5 – Velocity profiles corresponding to various hydrographs (continued). 
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Figure 5 – Velocity profiles corresponding to various hydrographs. 

 

3. CONCLUSIONS 

These experiments were carried out without sediment feeding and, they correspond to the first part of 

an elaborate investigation. 

During these experiments, transported sediment was collected minute-by-minute via baskets placed at 

the end of the flume. Thus, the related sedimentographs were formed for each hydrograph by using the 

dry weight of the collected sediment.  

As the second stage of this study, all experiments given above started to be repeated with sediment 

feeding in accordance with sedimentographs obtained from this first stage (present) study.  After the 

completion of the experiments, an advanced analysis will be performed to determine the effects of 

hydrograph and sediment feeding on the process of the local scour around bridge piers in the live-bed 

conditions. 
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Abstract 

 

In this study some physical, mechanical and thermal characteristics of high density polyethylene 

(HDPE) and alkaline treated old newspaper fiber (ONPF) composites were investigated. The fillers 

used in this study were untreated old newspaper fibers, 5% NaOH and 10% NaOH treated old 

newspaper fibers. Each filler type was mixed with HDPE at 30% by weight fiber loading. NaOH 

treatment up to 5% improved the moisture resistance, flexural and tensile strength of ONPF-HDPE 

composites. However, 10% NaOH decreased the moisture resistance, flexural and tensile strength of 

ONPF-HDPE composites. The results of differential scanning calorimetry (DSC) analysis revealed 

that the crystallinity of the sample increased with 5% but decreased with 10% NaOH treatment. Also 

alkaline treatment decreased the thermal properties of composites. The first degradation peak of 

derivatives of TGA, which was due to the degradation of cellulose, was decreased with alkaline 

treatment. Consequently, this work showed that, because of hemicellulose removal, mild alkaline 

treatment improved the strength and physical properties of ONPF-HDPE composites. On the other 

hand, when optimum alkaline charge was exceeded, ONP fibers were damaged, thus the strength and 

physical properties of ONPF-HDPE composites decreased.   

 

Keywords: Old newspaper fiber (ONPF), HDPE, plastic composite, alkaline treatment. 
 

       

Alkali Muamele Edilmiş Eski Gazete Kağıdı Lifleri ile Takviye Edilmiş Yüksek 

Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerinin Fiziksel, Mekanik ve Termal 

Özellikleri 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) ve alkali ön işlemi görmüş eski gazete lifleri 

(EGL) ile üretilen plastik kompozitlerin bazı fiziksel, mekanik ve ısıl özellikleri araştırılmıştır. Bu 

çalışmada kullanılan dolgu maddeleri işlem görmemiş eski gazete lifleri, % 5 NaOH ve % 10 NaOH 

ile işlemden geçirilmiş atık gazete lifleridir. Tüm lifler % 40 oranında HDPE ile karıştırılmıştır. %5 

NaOH ön işlemi sonucu EGL-YYPE kompozitlerinin nem direnci, eğilme ve gerilme mukavemeti 

işlem görmemiş lifler ile üretilen örneklere göre atmıştır. Bununla birlikte % 10 NaOH ön işlemi EGL-

YYPE kompozitlerinin nem direnci, eğilme ve gerilme mukavemetlerini işlem görmemiş liflerin 

kullanıldığı örneklere göre azaltmıştır. Diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) analizinin sonuçları, 

numunenin kristalinitesinin % 5 oranında arttığını, ancak% 10 NaOH ile azaldığını ortaya koymuştur. 

Ayrıca alkali muamelesi plastik kompozitlerin termal özelliklerini de kısmen düşürmüştür. Selülozun 

ısıl bozunmasına bağlı olarak TGA türevinin ilk degradasyon piki NaOH ön işlemi ile azalış 

göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışma hemiselülozların uzaklaşması nedeniyle, hafif alkali ön işlemin, 

EGL-YYPE kompozitlerinin sağlamlık özelliklerini geliştirdiğini öte yandan, optimum alkali oranı 

aşıldığında ise eski gazete liflerinin hasar görmesi sebebiyle EGL-YYPE kompozitlerinin sağlamlık 

özelliklerini azalttığını göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eski gazete lifi (EGL), YYPE, plastik kompozit, alkali ön işlemi. 
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GİRİŞ  

 

Günümüzde, çevresel gerekçeler ve düşük maliyetleri sebebiyle doğal liflerin sentetik lifler 

yerine kompozit malzemelerde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi oldukça çekici hale gelmiştir. 

Odun, testere tozu, kâğıt fabrikalarının elek altı atıkları, pirinç, keten, bambu, sisal, tarımsal atıklar ve 

atık kâğıtlar bu doğal liflere en güzel örneklerdendir (Bledzki vd., 1998:451; Coutinho vd., 2000:625; 

Ismail ve Bakar, 2006:43; Premalal vd., 2002:625; Panigrahy vd., 2006:1; Banga vd., 2015:84; Joseph 

vd., 1999:1625; Ashori ve Nourbakhsh, 2009:2616; Faisal ve Salmah, 2012: 193). Eski gazete 

kağıtları da oduna benzer özelliklerinden dolayı plastik kompozitler için iyi bir alternatif kaynaktır 

(Ardekani vd., 2014:1531). 

Eski gazete kâğıtlarının ana bileşenleri, odun hücre duvarında karmaşık bir yapıda yer alan 

selüloz, hemiselüloz ve lignindir. Selüloz, β(1-4) bağları ile D-anhidroglukopiranoz birimlerinin 

kondenzasyonu ile oluşmuş lineer bir polimerdir. Hemiselüloz, bir gurup polisakkaritten oluşmakta ve 

selüloz ile birlikte yer almaktadır. Lignin, fenil propan birimlerinin karmaşık yapıda dallanarak 

oluşturduğu kompleks bir polimerdir. Farklı yapıdaki bu bileşeneler plastik kompozitlerin özelliklerini 

de farklı şekillerde etkileyebilmektedir (Liu vd., 2014:1). Hemiselüloz, odun lifinin en hidrofilik, 

amorf ve kararsız bileşeni olduğu için plastik kompozitlerin sağlamlık özelliklerini olumsuz 

etkilemektedir. Selüloz ise lineer yapısı ve kristalinitesinin daha fazla olması nedeniyle lif-plastik 

kompozitlerin mekanik özelliklerini artırmaktadır (Liu vd., 2014:1). Diğer bileşen lignin ise odun 

lifinin en hidrofobik ve yapıştırıcı özelliğindeki yapısıdır. Lignini uzaklaştırılmış liflerin plastik 

kompozitlerde kullanılması mekanik özellikleri iyileştirmekte (Karimi vd., 2006:4759) fakat su 

iticiliğini azaltmaktadır (Ou vd., 2014:339). Bu bilgiler ışığında hemiselüloz ve lignini uzaklaştırılmış 

liflerin dolgu maddesi olarak kullanılmasının plastik kompozitlerin mekanik özelliklerinin 

iyileştirilmesine olumlu katkılar sağlayacağı açıktır. Bu nedenle bir çok araştırmacı hemiselülozların 

liflerden uzaklaştırılması için alkali ön işlemi (Islam vd., 2010:596; Dedeepya vd., 2012:12; Ghasemi 

ve Farsi, 2010:811: Benyahia vd., 2013:1),   sıcak su ekstraksiyonu (Hosseinaei vd., 2012:686; Pelaez-

Samaniego vd., 2013:193), enzim modifikasyonu (Mamun ve Bledzki, 2013:10) ve buhar patlaması 

(Yin vd., 2007:95) gibi bir çok çalışma gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmada da, yukarıdaki çalışmalara benzer şekilde eski gazete kağıdı liflerinin (EGL) 

alkali ile ekstraksiyona uğratılması ve yüksek yoğunluklu plastik (YYPE) içerisinde dolgu maddesi 

olarak değerlendirilmesi çalışılmıştır.   

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

Çalışmada dolgu maddesi olarak Doğan Printing Center’dan (Trabzon, Turkiye) 31.03.2007 

yılında temin edilen gazeteler kullanılmıştır. Gazeteler temin edildikleri günden itibaren 10 yıl süre ile 

kapalı karanlık bir depoda oda sıcaklığında saklanmıştır. Gazete kağıdı lifleri %77,32 mekanik hamur, 

%22,68 kimyasal hamur ve %1,40 kül içermektedir. Çalışmada plastik olarak Petrokimya Holding’den 

( Aliğa,Türkiye) elde edilen yüksek yoğunluklu polietilenler (YYPE) kullanılmıştır. 

 

Metot 

Lif Hazırlama ve Alkali Ön-işlemi 

Eski gazete kağıtları öncelikle laboratuvar tipi hamurlaştırıcıda (pulper) 45-50°C sıcaklıkta 10 

dakika süre ile %7 konsantrasyonda alkali ilave edilmeden, %5 alkali ve %10 alkali ilavesi ile yeniden 

liflendirilmiştir. Hamurlaştırılan hamurlar bir kapta biriktirilmiş ve 30 dakika boyunca alkali çözeltide 

demlenmeye bırakılmıştır. Alkali ön işlemi sonrası lifler bol su ile yıkanmış ve %30 konsantrasyona 

kadar sıkılmıştır. Yoğunluğu artırılan lifler daha sonra 103±2°C de 24 saat boyunca kurutulmuş ve 

ardından Wiley değirmeni yardımı ile öğütülmüştür. Un haline gelen örnekler sarsak elek ile elenmiş 

ve 60 mesh üzerinde kalan kısım çalışmada kullanılmıştır. 

 

Lif-plastik Kompozit Üretimi 

Deney planı Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de belirtilen oranlarda hazırlanan lifler (EGL) ile 

YYPE ekstrüzyon işleminden önce homojen bir şekilde birbirlerine karışabilmesi için SHINI marka 

karıştırıcıda 5 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karışım tek vidalı ekstruderden (Rondol 3212) 
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geçirilerek pelet oluşturulmuş ve peletler su banyosunda soğutulmuştur. Üretim sırasında ekstrüder 

ısıtma bölgeleri 160°-165°-170° ve 175°C ve hız 60 rpm (devir/dakika) olarak ayarlanmıştır. Peletler 

soğutulduktan sonra kırıcı yardımı ile daha küçük parçalar haline getirilmiştir. Parça küçültme 

işleminin ardından elde edilen malzeme 5 x 150 x 160 mm boyutlarındaki kalıba yerleştirilerek sıcak 

preste 170 °C sıcaklıkta preslenmiştir. 

 

Tablo 1: Deney planı. 

Kompozit 

No 

İşlem görmemiş 

EGL 

(0%  NaOH)  

(%) 

5% NaOH ile 

ön-işleme 

uğratılmış EGL 

(%) 

10% NaOH ile 

ön-işleme 

uğratılmış EGL 

(%) 

YYPE 

 

(%) 

A 30 - - 70 

B - 30 - 70 

C - - 30 70 

 

Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi 

Su alma ve kalınlığına şişme testleri için ASTM D 570 standardına uygun olacak şekilde her bir 

levha için 50 × 50 × 5 mm boyutlarında 10 adet örnek hazırlanmış ve 23±2°C sıcaklıkta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 günlük periyotlarda su içerisinde bekletilmiştir. Her bir süre sonucunda 

örneklerin ağırlıkları ve kalınlıkları kaydedilmiş ve aşağıdaki eşitliklere göre su absorpsiyonu (SA) ve 

kalınlığına şişme (KA) değerleri hesaplanmıştır:  

 

SA (%) = 100[(M2-M1)/M1]        (1)  

SA: Su absorpsiyonu (%), M1: Kuru örnek ağırlığı (g), M2: Yaş örnek ağırlığı (g) 

 

KA (%) = 100[(K2-K1)/ K1]         (2) 

KA: Kalınlığına şişme (%),K1: Kuru örnek kalınlığı (mm), K1: Yaş örnek kalınlığı (mm) 

 

Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

Eğilme direnci ve çekme direnci testleri Zwick/Roell Z010 Universal test makinesi kullanılarak 

gerçekleşmiştir. Eğilme direnci ASTM D 790, çekme direnci ASTM D 638 standartlarına göre 

yapılmıştır. 

 

Termal Özelliklerin Belirlenmesi 

Örneklerin termogravimetrik analizleri (TGA) için Perkin Elmer TGA-6000 cihazı 

kullanılmıştır. Isıtma oranı 10 °C/dk, azot gazı oranı 20ml/dk olarak belirlenmiş ve örnekler oda 

sıcaklığından 600°C ye kadar yakılmıştır. 

Örneklerin diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) Perkin Elmer DSC 8000 cihazı kullanılarak 

yapılmıştır. Her bir analiz için 6 ± 0,2mg toz örnek, 20 ml/dk. azot gazı koşullarında ısıtma, soğutma 

ve tekrar ısıtma olacak şekilde 3 basamakta ölçülmüştür. YYPE nin kristallik derecesi (Xc), aşağıdaki 

eşitliğe göre hesaplanmıştır (Wunderlich, 1990:417).  

 

Xc = (ΔHm/ ΔH0)x(100/W)x100%       (3) 

ΔHm ve ΔH0 sırasıyla kompozit ve 100% kristal polipropilenin ısı füzyonu, W ise plastik oranını 

belirtmektedir. Bu eşitlikte, ΔH0 293(J/g) olarak alınmıştır (Wunderlich, 1990:417).  

 

Taramalı Elektron Mikroskobu Görüntüleri (SEM) 

Taramalı elektron mikroskop görüntüleri (SEM) Carls Zeiss Evo LS-10 taramalı elektron 

mikroskobu kullanılarak çekilmiştir. Örnekler incelenmeden önce altın ile kaplanmıştır.  

 

FTIR-ATR (Fourier Transform Infrared- Attenuated Total Relectance) Spektrumları 

Lif ve plastik kompozitlerin FTIR-ATR (Fourier transform infrared- Attenuated Total 

Relectance) spektrumları, Shimadzu IR Prestige-21 FTIR cihazı ve Pike MIRacle ATR ataçmanıyla 

ölçülmüştür. Spektra 600-4000 cm-1 aralığında 16 cm-1 çözünürlükte 16 tekrar ile absorbans olacak 

şekilde ölçülmüştür.  
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İstatistiksel Yöntem 

Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak ve %95 güven düzeyi esas alınarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen farklılıkların dolgu maddesi oranlarının etkisini araştırmak amacıyla Duncan 

testi uygulanmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Şekil 1’de dolgu maddesi olarak kullanılan, alkali işlem görmemiş lifler (A) ile %5 (B) ve %10 

NaOH (C) ile ön işleme uğratılmış liflere ait FTIR-ATR spektrumları görülmektedir.  Spektrumlar 

incelendiğinde 1730-1740 cm-1 dalga sayısı aralığındaki pikin (1) alkali ön işlemi ile birlikte azalış 

gösterdiği görülmektedir. Bilindiği gibi bu dalga sayısı aralığındaki pik tablo 2’de de belirtildiği gibi 

konjuge ketonların, karbonillerin ve ester gruplarının C=O bağlarındaki gerilimini göstermektedir. 

Spektrumlardan görüldüğü gibi çoğunlukla karbonhidrat kaynaklı olan bu pik %5 ve 10 alkali işlem ile 

birlikte kaybolmuştur. Bu durumu atık gazete kâğıdı liflerinin içerdiği hemiselülozların yapısının 

bozulması ile açıklayabiliriz. Suardana ve arkadaşları (2011:1) kenevir lifleri ile benzer bir çalışmayı 

gerçekleştirmişler ve onlarda alkali işlem ile birlikte lif yüzeyindeki indirgenebilir hemiselülozların 

uzaklaşmasından dolayı 1740 cm-1 bandındaki pikin azaldığını tespit etmişlerdir. Zhao ve arkadaşları 

(2010:1565) şeker kamışı bagasının alkali ve perasetik asit ile delignifikasyonunu çalışmışlar ve 

onlarda 1730-1740 cm-1 bandında azalış tespit etmişler ve bu azalışı alkali ön işlem ve 

hamurlaştırmadan kaynaklanan hemiselülozların deasetilasyonu ile açıklamışlardır. Spektrumlar 

incelendiğine 1593 cm-1 (3) bandında bulunan pikin alkali muamale ile kontrol örneğine göre arttığı 

görülmektedir. 1593 cm-1 (3)  ve 1505 cm-1 (4) bantları aromatik yapının titreşimi ve buna ilaveten 

C=O gerilimini göstermektedir. Bu durum artan alkali şartlar nedeni ile lignin yapısında oluşan 

bozulmalardan kaynaklanmaktadır. 1460 cm-1 (5) dalga sayısı Tablo 2’de tanımlandığı gibi CH 

deformasyonunu, -CH3 ve –CH2- bağlarında asimetrik yapıyı belirtmektedir. Spektrum incelendiğinde 

%10 NaOH ile pikte azalış gözlenmiştir. Benzer durum 1372 cm-1 (7) bandında da gözlenmiştir. Bu 

dalga sayısında yer alan pik de benzer şekilde selüloz ve hemiselülozlardaki –CH deformasyonunu 

belirtmektedir. 

 

 
Şekil 1: İşlem görmemiş, %5 ve %10 NaOH ile ön işleme uğratılmış eski gazete liflerinin FTIR-ATR 

spektrumları 
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850-1500 cm-1 bant aralığı yüksek kristalin selülozun polimorfunu karakterize etmektedir. 1430 

cm-1 deki absorpsiyon bandı CH2 makaslama hareketini belirtmekte ve selüloz I yani tip I kristalde 

kuvvetli, tip II kristal yani selüloz II ve amorf selülozda zayıf sinyal verir. 897 cm-1 absorpsiyon bandı 

β-(1→4)- glikozidik bağların C-O-C gerilimini belirtmektedir. Bu bantta selüloz I zayıf, selüloz II ve 

amorf selüloz kuvvetli sinyal verir (He vd., 2008:1029). Bu bilgilerden yola çıkarak 1430 cm-1 ve 897 

cm-1 daki sinyal şiddetinden selüloz I yani kristal selüloz oranını belirten Lateral Order Index (LOI) 

hesaplanmaktadır (O’Connor vd., 1958:382). Yapılan bu çalışmada da işlem gören ve görmeyen 

hamurların LOI değerlerileri sırasıyla kontrol (A), %5 NaOH (B) ve %10 NaOH (C) için 1,30, 1,38 ve 

0,56 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre %5 NaOH muamlesi ile en yüksek kristalenliğin tespit 

edildiğini %10 NaOH oranından sonra şartların atık gazete kâğıdı lifleri için aşırılaştığı ve 

hemiselülozların uzaklaşmasının yanında selülozunda kristalliğinin azaldığı bir diğer ifade ile amorf 

bölgelerin arttığı sonucu çıkarılabilir. 

 

Tablo 2: Dalga sayısı karakterizasyonu (Usmanov vd. 1972:292; Parker, 1983; Faix, 1991:21; Faix, 

1992; Fengel ve Wegener, 2003; Pandey ve Pitman 2003:151). Tablodaki bant numaraları 

Şekil 1’e referans vermektedir.  
Dalga Sayısı 

(cm-1) 

Bileşen Band 

Numarası 

3336 O-H gerilimi - 

2938 Metil ve metilen gruplarında CH- gerilimi - 

2882 Metil ve metilen gruplarında CH- gerilimi - 

2103 ATR kristal absorbsiyonu - 

1990 ATR kristal absorbsiyonu - 

1738 Konjuge olmayan ketonlar, karboniller ve ester gruplarının (genellikle 

karbonhidrat bazlı) C=O gerilimi 

1 

1649 Absorbe O-H ve Konjuge C-O 2 

1593 Aromatik yapı titireşimi ilaveten C=O gerilimi 3 

1505 Aromatik yapı titireşimi ilaveten C=O gerilimi 4 

1460 CH- deformasyonu; -CH3 ve -CH2 de asimetri 5 

1420-1430 CH2 simetrik bükülmesi, düzlemdeki CH deformasyonu ile combine 

aromatik yapı titireşimi  

6 

1372 Selüloz ve hemiselülozda CH deformasyonu 7 

1318 Selülozda C-H titreşimi ve siringil türevlerinde C-O titreşimi 8 

1267 Guayasil halka açılması, ligninde C-O gerilimi, guayasil halka yapış 

ımetoksi grupları C-O bağı 

9 

1235 Lignin ve ksilandaki siringil halkası ve C= gerilimi 10 

1157 Selüloz ve hemiselülozdaki C-O-C gerilimi 11 

1111 Halka asimetrik gerilimi 12 

1055 C-O gerilimi 13 

1032 Guayasil ve C-O deformasyonu; primer alkol 14 

897 Β-glikozidik bağlar, selülozun C-H deformasyonu 15 

 

Şekil 2’de plastik kompozitlere ait FTIR-ATR spektrumları görülmektedir. Spektrumlardan 

görüldüğü gibi selüloz, lignin ve YYPE ait karakteristik pikler görülmektedir. Spektrumlardan alkali 

muamelesi ile birlikte hemiselülozların ortamdan uzaklaşması nedeniyle 1740 cm-1 bandındaki pikin 

azalış gösterdiği gözlenmiştir. 

Tablo 3’te kompozit plastiklerin çekme ve eğilme dirençleri görülmektedir. Tablodan görüldüğü 

gibi en yüksek çekme ve eğilme direnci %5 NaOH ile ön işleme uğratılmış gazete kağıdı liflerinin 

kullanıldığı plastik kompozitlerde elde edilmiştir. Bunun nedeni alkali ekstraksiyonu ile uzaklaşan 

hemiselüloz ve lignin sebebiyle kristal selülozun artmasıdır (Nor Azowa vd., 2010: 2192). Bunun 

yanında %10 NaOH ön işlemi sağlamlık özelliklerini %5’e göre azaltmıştır. Bunun olası nedeni bir 

çok işlemden geçmiş bakir liflere göre daha zayıf olan atık gazete kağıdı liflerinin çok ekstrem alkali 

koşullarda zarar görmüş olması olabilir. Bilindiği gibi kuvvetli alkali polisakkaritlerde olduğu gibi 

monosakkaritleri de karboksilik asitlere dönüştürür. Bir diğer ifade ile selülozda soyulma reaksiyonları 

oluşmuş olabilir (Sjöström, 1981). %10 NaOH ile ön işleme uğramış liflerin FTIR-ATR 
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spektrumlarından hesaplanan LOI değerinin (0,56) yani başka bir ifade ile kristalinitesinin düşük 

hesaplanması bu olasılığı güçlendirmektedir. 

 

 
Şekil 2: EGL-YYPE kompozitlerinin FTIR-ATR spektrumları 

 

Tablo 3: EGL-YYPE kompozitlerinin eğilme ve çekme dirençleri. 

Örnek 

No 

Eğilme direnci 

(Mpa) 

Eğilme modülü  

(Gpa) 

Çekme direnci 

(Mpa) 

Çekme modülü 

(Gpa) 

A 

25,49 ab 

(3,73) 

1,51 b 

(0,36) 

13,48 ab  

(1,22) 

0,88 a  

(0,34) 

B 

27,47 a 

(1,99) 

1,83 a 

(0,14) 

13,96 a 

(0,85) 

0,75 a 

(0,21) 

C 

23,35 b 

(2,67) 

1,59 b 

(0,23) 

12,83 b  

(0,83) 

0,97 a 

(0,09) 

 

 

Şekil 3’te lif-plastik kompozitlerin SEM görüntüleri görülmektedir. Görüntülerden görüldüğü 

gibi A ve C örneklerinin polimer matrisindeki lif dağılımı çok dağınık ve zayıftır. Buna kıyasla en iyi 

sağlamlık özelliklerini de gösteren B örneği yani %5 NaOH ön işlemine uğratılmış liflerin kullanıldığı 

plastik kompozitlerin yüzey adezyonu çok daha iyi görülmektedir. Bu durum EGL ile YYPE’nin 

enkapsülasyonunun daha iyi olduğunu belirtmektedir.  

 

   
A, İşlem görmemiş EGL-YYPE B, 5% NaOH EGL-YYPE C, 10% NaOH EGL-YYPE 

 

Şekil 3: EGL-YYPE kompozitlerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 4 örneklerin su absorpsiyonu ve kalınlığına şişmesini göstermektedir. Grafiklerden 

görüldüğü gibi en iyi sonuçlar %5 NaOH ön işlemi ile elde edilmiştir. Bunun nedeni çok fazla 

hidrofilik olan hemiselülozun uzaklaşması ve su absorpsiyonunun azalmasıdır. Bununla birlikte %10 

NaOH ön işlemi ile levhaların su almaları yeniden artmaya başlamıştır. Bu durum hemiselüloz 

uzaklaşması ile iyileşen nem direncinin, ligninin de hemiselüloz ile birlikte ortamdan uzaklaşmaya 

başlaması ile açıklanabilir. Bilindiği gibi lignin odun bileşeninin en hidrofobik bileşenidir ve ortamdan 

delignifiye olması sağlamlığı arttırırken su iticiliğini azaltmaktadır (Ou vd., 2014:339). 

 

  
Şekil 4: Örneklerin su absorpsiyonu ve kalınlık artışları. 

 

Şekil 5’te EGL-YYPE plastik kompozitlerinin TGA ve DTGA grafikleri görülmektedir. Alkali 

işlem görmemiş gazete kâğıdı lifi içeren plastik kompozitlerin (A) birinci bozunma basamağında 

parlama noktası 377,97°C, ikinci basamakta ise 491,83°C olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi ilk 

basmak liflerin, ikinci basamak YYPE’nin bozunmasını göstermektedir. Alkali ön işlemi ile birlikte 

birinci basamaktaki parlama noktası sıcaklığı DTGA grafiğindeki ilk pikten de görüldüğü gibi %5 

NaOH için (B) 365,85°C’a %10 NaOH için (C) 337,64°C’a kadar düşmüştür. İkinci bozunma 

basamağında parlama sıcaklığı alkali işlem ile %5 ve %10 NaOH için sırasıyla 491,87°C ve 490,45°C 

olarak ölçülmüştür. Grafikten görüldüğü gibi alkali işlem ile birlikte özellikle ilk basamaktaki 

bozunma sıcaklıkları yaklaşık 12°C ve 40°C kadar düşmüştür. Bunun nedeni büyük olasılıkla daha 

yüksek sıcaklıkta bozunan ligninin (Yang vd., 2007:1788) alkali işlem ile ortamdan uzaklaşmış 

olmasıdır.  

 

  
Şekil 5: Örneklerin TGA ve DTGA diagramları. 
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Setswalo ve arkadaşları (2017:205) yaptıkları benzer bir çalışmada Pterocarpus angolensis odun 

tozlarını alkali işleme uğratmışlar ve benzer şekilde alkali işlem gören odunların bozunma 

sıcaklıklarının lignin ekstraksiyonu nedeniyle azaldığını gözlemlemişlerdir. Benzer sonuçlar odun 

tozu, selüloz ve ligninin dolgu maddesi olarak polipropilen kompozitlerinde kullanımını araştıran Liu 

ve arkadaşları (2014:1) tarafından da tespit edilmiştir. 

Tablo 4’te EGL-YYPE plastik kompozitlerinin DSC sonuçları yer almaktadır. Tablodan 

görüldüğü gibi atık gazete kâğıdı lifleri YYPE plastik kompozitlerinin erime sıcaklığını arttırmakta 

soğuma sıcaklığını düşürmektedir. %5 NaOH ile işlem görmüş liflerin kullanıldığı plastik 

kompozitlerin kristalenliği oldukça artmıştır. Bununla birlikte  %10 NaOH ile işlem gören liflerin 

kullanıldığı YYPE plastik kompozitlerinin kristalliği düşmüştür. 

 

Tablo 4: Örneklerin DSC sonuçları 
No T soğ., °C Pik yük. soğ, 

mW 

ΔH soğ., 

J/g 

T erime, 

°C 

Pik yük. 

erime, mW 

ΔH 

erime, J/g 

X corr., 

% 

YYPE 117,69 -49,97 -171,93 133,95 31,69 -171,95 58,69 

A 116,33 -54,88 -465,97 135,83 31,44 -108,42 52,86 

B 116,81 -45,25 -436,30 135,16 23,17 -146,12 71,24 

C 113,51 -55,13 -388,39 135,71 30,76 -86,05 41,96 

 

 

SONUÇ 

 

Çalışmada alkali ön işleme uğratılmış ve işlem görmemiş eski gazete lifleri, yüksek yoğunluklu 

polietilen peletleri karıştırılarak kompozit levhalar üretilmiş ve bu levhaların fiziksel, mekanik ve 

termal özellikleri tartışılmıştır. Çalışma ile %5 NaOH ön işlemine uğratılan liflerin kullanıldığı YYPE 

kompozitlerinin sağlamlık özelliklerinin ve nem direncinin işlem görmeyenlere göre iyileştiği tespit 

edilmiştir. Bunun sebebi büyük ölçüde ortamdan uzaklaştırılan hemiselülozlardır. Bunun yanında 

alkali oranı iki katına çıkarıldığında sağlamlık özellikleri ve nem direncinde kayıplar meydana 

gelmiştir. Bunun nedeni muhtemelen aşırı alkali şartlarda selülozun zarar görmesi dolayısı ile 

sağlamlığın düşmesi ve ligninin uzaklaşarak örneklerin su iticiliğinin azalmasıdır. Çalışmada ayrıca 

alkali ön işleminin levhaların termal özelliklerini düşürdüğü de tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak ılımlı şartlarda uygulanan alkali ön işleminin doğal liflerin, plastik kompozit 

üretiminde kullanılma performansını iyileştirdiği tespit edilmiştir. 
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Abstract 

 

Carbondioxide (CO2)in atmosphere is created by the combustion of the fossil fuel. It is believed that 

the increase in concentration of green-house gasses -especially CO2 - is responsible for temperature 

increase of the earth and causes global warming with climate change. Therefore, it becomes 

mandatory to decrease of the CO2 level on atmosphere by preventing its emission from the waste gas 

stream. There are well known techniques to separate CO2 from exhaust gas stream such as absorption, 

adsorption, electrical desorption, cryogenic distillation, and membrane separation. Among these 

methods, membrane gas separation can be defined as emerging and promising process owing to the 

energy-saving process route, operating simplicity and selective separation capability. The membrane is 

the key factor to determine the performance of the system. In this study a novel CO2 selective 

polyvinyl alcohol (PVA)-polyether glycol (PEG) composite membrane has been prepared. To adress 

the increase in separation performance through the membrane,  different amount of PEG incorporated 

to the membrane. The single gas permeabilities of the membranes (both for CO2 and N2) were 

performed by using membrane gas separation apparatus. The CO2 and N2 permeability values of the 

membrane and CO2/N2 selectivity have been determined. According to the gas separation 

performance, the membrane showed higher CO2 permeability and selectivity compared to N2. The 

CO2/N2 selectivity has been increased by increasing PEG addition. 

 

Keywords: carbon dioxide removal, polyvinyl alcohol,polyethylene glycol, membrane gas separation 
 

       

Gaz karışımlarından CO2 gazını ayırmak için yeni polivinil alkol-polietilen 

glikol membranlarının geliştirilmesi 
 

Özet 

Karbondioksit (CO2) atmosfere fosil temelli yakıtların yanması ile birlikte salınmaktadır. Günümüzde 

teknolojinin artması ile birlikte atmosferde artan gazların –özellikle karbondioksitin- küresel ısınma ve 

iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle endüstriyel 

tesisler gibi atmosfere yüksek oranda atık gaz salımı yapan kaynaklardan CO2 başta olmak üzere tüm 

zararlı gazların emisyonunu azaltacak önlemler alınması yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Atık gaz 

karışımlarından zararlı gazların ve CO2 gazının ayrılması için adsorpsiyon, absorpsiyon, distilasyon ve 

membran gaz ayırma sistemi gibi bilindik birçok teknik mevcuttur. Bunların içinde membran gaz 

ayırma sistemi; seçici gaz ayırma, enerjiyi etkin kullanma gibi özelliklerinden dolayı ön plana 

çıkmaktadır. Bu sistemin performansını ve etkinliğini belirleyen en önemli faktör ise membranın 

kendisidir. Bu çalışmada polivinil alkol (PVA) ve polietilen glikolden (PEG) oluşan yeni bir CO2 

seçici membran hazırlanması amaçlanmıştır.  Membran boyunca gaz geçirgenlik performansını 

arttırmak için PVA içine PEG polimeri farklı oranlarda eklenmiş, membranların gaz geçirgenlikleri 

(N2 ve CO2 için ayrı ayrı) ve membranda CO2/N2 seçiciliği ölçülmüştür. Hazırlanan membranda CO2 

geçirgenliğinin N2 geçirgenliğinden yüksek olduğu ve PEG miktarı ile birlikte CO2 seçiciliğinin arttığı 

görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: karbondioksit saflaştırma, polivinil alkol, polietilen glikol, membran gaz ayırma 
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GİRİŞ 

Günümüzde artan endüstrileşme ve kentleşme sonucunda atmosfer kalitesi de günden güne 

düşmektedir. Atmosfere çeşitli yollarla salınan NOx, SOx bileşenleri, kloroflorokarbonlar, ve COx 

bileşikleri belirli konsantrasyonlara ulaşıldığında hem hava ekosistemi hem de insanlar için oldukça 

zararlı duruma gelmektedir. Bu kontrol edilemeyen konsantrasyon yükselmesinin, küresel ısınmanın 

ve iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Tüm bu bileşenler içinde ise 

%60 lık bir paya sahip olan karbondioksit (CO2) gazı gelmektedir (Yang vd. 2008; Sridhar vd. 2007). 

Bu nedenle hava kalitesini iyileştirmeye veya gaz salınımını azaltmaya yönelik yapılan akademik 

çalışmaların büyük bir çoğunluğu karbondioksit miktarını azaltmak-engellemek üzere 

yoğunlaştırılmıştır.  

Karbondioksit, petrol türevli yakıtların tam yanması sonucu atmosfere verilmektedir. Endüstriyel 

ölçekte atmosfere verilen karbondioksit konsantrasyonunu azaltmak ve/veya karbondioksiti geri 

kazanarak daha değerli kimyasallara dönüştürmek için absorpsiyon, adsorpsiyon, kriyojenik 

distilasyon, ve membran gaz ayırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin içinde membran 

gaz ayırma sistemi daha seçici bir ayırma yöntemi olduğu için gelecek için hem ekonomik hem de 

endüstriyel anlamda daha umut verici olarak nitelendirilmektedir (Aeron vd. 2005; Brunetti vd. 2010).  

Membran gaz ayırma sisteminde kullanılan seçici ve gözeneksiz membran, sistemin performansını 

belirleyen birinci etkendir. Kullanılan membranın kimyasal-fiziksel yapısı, gaz ayırma işlem 

koşullarında sergilediği seçici-geçirgen ayırma davranışı, ve gaz ayırma işleminin gerçekleştiği 

sıcaklık-basınç gibi operasyon koşulları da gaz ayırma işleminin etkinliğini etkileyen önemli 

faktörlerdendir (Bernardo vd. 2009; Baker vd. 2002).  

Gaz ayırma membranında kullanılan malzemelere ve kullanım alanlarına göre, genel gaz ayırma 

membranlarını farklı sınıflara ayırmak mümkündür. Yalnızca inorganik malzemelerin kullanıldığı 

inorganik, yalnızca polimerik malzemelerin kullanıldığı polimerik membranlar olabildiği gibi, 

polimerik ve inorganik malzemelerin farklı yöntemlerle bir araya getirilerek hazırlandığı karma 

matrisli membranlar da gaz ayırma işleminde kullanılmaktadır (Sanders vd. 2013; Baker vd 2014; 

Bastani vd. 2013; Dong vd. 2013). Polimerik membranlar, kolay hazırlanabilen bir veya birden fazla 

polimerin oluşturduğu membran gruplarıdır. Membran halinde hazırlanması kolay, inorganik 

malzemelere göre ucuz malzemelerdir. İstenildiği takdirde iki ya da üç malzeme ile birlikte harman 

membranlar şeklinde hazırlanabilmektedir. Membranı harman yapmadaki amaç ise, karıştırma 

teorisine göre polimerlerin farklı olumlu özelliklerini bir araya getirmektedir.  

Membran gaz ayırma işleminde itici güç, membranın tarafları arasında oluşturulan basınç farkıdır. 

Genellikle yüksek basınca sahip olan besleme gaz akımından ayılması istenilen gaz membran 

yüzeyinde çözünür, membran boyunca difüze olur ve genellikle atmosferik basınca yakın olan alt 

akıma geçer (Bernardo vd. 2009). Gaz ayırma için belirleyici faktör ikinci basamak olan difüzyon 

basamağıdır. Bu basamakta istenilen bileşenin geçişini etkileyen en önemli faktör ise membranın 

yapısal boşluklarının boyutu, geçirelecek gazın boyutu ve difüzyon hızıdır. Eğer inorganik bir polimer 

kullanılıyorsa gaz, malzemenin sabit olan ve operasyon koşulları ile değişmeyen kafesleri arasından 

geçer. Eğer kullanılan polimerik bir malzeme ise, polimerler molekülleri arası serbest hacimden geçiş 

gerçekleşir ve polimerin yapısal hareketi operasyon koşullarına bağlı değişkenlik gösterdiği ve boşluk 

hacmi de bu hareketlerle değiştiği için süreç boyunca gaz geçirgenliğini de değiştirmek mümkündür 

(Robeson vd. 2014; Kim vd. 2015). Bu nedenle gaz ayırma işleminde kullanılan gözeneksiz 

membranların, ayrılması istenen gaza seçici olan maddelerden yapılmasına özen gösterilmektedir. 

Gözeneksiz membran hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer bir etken ise, hazırlama sırasında 

membranın tamamında seçimsiz boşlukların oluşmasını engellemektir. Aksi durumda, membranın 

seçiciliği düşmektedir. 
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Bu çalışmada, karbondioksitin seçici bir biçimde gaz karışımlardan ayırlması için gözeneksiz polivinil 

alkol (PVA)/polietilen glikol (PEG) harman membranı hazırlanması amaçlanmıştır. PEG polimeri 

literatürde karbondioksit seçici olarak kullanılan bir polimerdir. Ancak özellikle yüksek moleküler 

ağırlıklı PEG polimerinin membran olarak kullanılmasında uzun süreli işlem dayanıksızlığı gibi bazı 

olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle diğer bir malzeme olan polivinil alkol ile karıştırılarak 

hem karbondioksit seçiciliğini hem de kararlılığını arttırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla kütlesel olarak 

%0-%30 oranında PEG içeren PVA/PEG membranları çapraz bağlanarak ayrı ayrı CO2, N2 gaz 

geçirgenlik testleri yapılarak gaz geçirgenlikleri ve CO2/N2 seçicilikleri ölçülmüştür.  

 

MALZEME ve YÖNTEM 

Malzeme 

 

 PVA, 123.000 g/mol molekül ağırlığındadır ve Aldrich firmasından temin edilmiştir. 6000 

g/mol molekül ağırlığına sahip PEG’de  Aldrich firmasından temin edilmiştir. Glutaraldehit (GA) 

(%50 saflık) Acros Organics firmasından satın alınmıştır. Çapraz bağlama için gerekli olan hidroklorik 

asit (HCl) ve aseton da Aldrich firmasından satın alınmıştır. 

 

Membran hazırlama 

 

 Harman membranlar çözeltiden dökme ve buharlaştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. 

Toplamda kütlece % 7 olacak şekilde PEG-PVA çözeltileri hazırlanmış, 80 °C sıcaklıkta saf suda beş 

saat boyunca, 400 rpm karıştırma hızında karıştırılarak homojen hale getirilmiştir. Farklı oranlarda 

PEG içeren bu çözeltiler (toplam polimer kütlesine göre %0-%30) cam petrilere dökülerek oda 

sıcaklığında dört gün kurutulmuştur. Çapraz bağlama işlemi için %25 su, %73 aseton, %1 GA ve %1 

HCl çözeltileri hazırlanmış ve membranlar beş saat bu çözeltilerde bekletilmiştir.  
 
Membran gaz ayırma işlemi 

 

 Hem karbondioksit hem de azot gazının tekli gaz geçirme işlemi Şekil 1’de görülen 

laboratuvar ölçekli gaz geçirgenlik sisteminde gerçekleştirilmiştir.  Bu sistem; bir gaz tankından (CO2 

veya N2), paslanmaz çelik bir membran hücresinden, ve bir akış ölçerden oluşmaktadır. Membran 

hücresinin hem besleme hem de alt akım kısmına eklenen basınç kontrol noktalarından membran 

boyunca gerçekleşen basınç farkları ölçülmektedir. Gaz tanklarında bulunan gaz akış ölçeri ve 

membran hücresi sonuna yerleştirilen akış ölçer ile gaz akımının akış hızları ölçülmektedir.  

 

 
Şekil 1. Membran gaz ayırma sistemi 

 

İşleme başlamadan önce gaz geçirgenliği ölçülecek olan membran membran hücresinin ortasına 

yerleştirilmektedir. Gaz deposundan sağlanan gazın akışı ve basıncı ayarlanarak sabit hacim-değişken 
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basınç yöntemine göre gaz geçirgenlik testleri yapılmıştır. Kullanılan membranın aktif gaz ayırma 

alanı yaklaşık 7.06 cm2’ dir.  

Gaz geçirgenlik değeri (P)(Barrer)( 1Barrer = 1 x 10 
-6 

cm
3

.cm
-3 

s
-1 

cmHg
-1 

)denklem 1’de verilen 

formüle göre hesaplanmıştır. 

 

P/l= (Q)/(∆p.A)          (1) 

 

Buna göre;   Q (l/s) membran hücresi sonuna yerleştirilen akış ölçerle belirlenen membrandan 

geçen gaz akımının hacimsel akış hızıdır, ∆p (cmHg) membranın alt ve üst akımları arasındaki basınç 

farkıdır, A membranın aktif ayırma alanıdır (cm2), l (cm)ise membran kalınlığıdır.   

 

Gazların herbirinin birbirine olan seçiciliği ise denklem 2 ile hesaplanmıştır. Buna göre 

ayrılması istenen gazın seçiciliği (αi/j), istenen gazın geçirgenliğinin (Pi) diğer gazın geçirgenliğine 

(Pj) oranından hesaplanmaktadır. 

 

αi/j= (Pi/l)/(Pj/l)          (2) 

 

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 

PEG polimerinin tek başına mekanik dayanımının düşük olduğu ve yüksek kristal özelliğinden 

dolayı da membran haline getirilmesinin zor olduğu literatürde bildirilmiştir (Hamouda vd. 2010). Bu 

nedenle bu çalışmada hem PEG malzemesinin film haline gelmesini kolaylaştırmak hem de mekanik 

dayanımını arttırmak için PVA polimeri temel membran malzemesi olarak kullanılmış, PEG ise 

membranın CO2 geçirgenliğini arttırak için katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Membran yapım 

aşamasında, polimer çözeltisini oluşturan toplam polimer miktarının kütlece %30’undan daha fazla 

PEG konulduğu durumda membranda kırılma ve dökülmelerin olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle 

maksimum PEG konsantrasyonu kütlece % 30 olarak belirlenmiştir.  

Şekil 2’de membrana eklenen PEG malzemesinin CO2 geçirgenliğine etkisi görülmektedir. 

Sabit oda sıcaklığı ve 2.5 bar üst akım basıncının bulunduğu sistemde, PVA membrana PEG 

eklendikçe karbondioksit geçirgenliğinin arttığı görülmüştür. Bunun nedeni PEG içindeki polar yapıya 

sahip etilen gruplarının CO2 çözünürlüğünü arttırmasıdır (Hamouda vd. 2010; Xing vd. 2009). 

Gözeneksiz membranda gaz ayırımı çözünme-difüzyon modeline göre gerçekleştiği için membran 

boyunca CO2 çözünürlüğünün artması CO2 geçişini de arttırmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Membrandaki PEG miktarının CO2 geçirgenliğine etkisi 
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Şekil 3’de membrana eklenen PEG miktarının karbondioksit gibi N2 geçişini de arttırdığı 

görülmektedir. Karbondioksit artışının temel nedeni membran boyunca çözünmenin artışı iken, N2 gaz 

geçirgenliğinin artmasının nedeni PEG eklenen membranda asimetrik yapının oluşmasıdır (Hamauda 

vd. 2010). Oluşan bu yeni yapı dolayısıyla polimer molekülleri arasında oluşan serbest hacimlerin 

miktarı ve boyutunun artması, buna bağlı olarak azot gazı geçirgenliği de arttırarak, membran boyunca 

azot gazının difüzyon hızını da arttırmıştır. 

 
Şekil 3. Membrandaki PEG miktarının N2 geçirgenliğine etkisi 

 

Çözünme-difüzyon ilişkisinin hakim olduğu bu sistemde PEG miktarının CO2 seçimine etkisini 

belirlemek için CO2/N2 seçicilik değerleri hesaplanmıştır. Şekil 4’de membrandaki PEG 

konsantrasyonunun CO2/N2 seçiciliğine etkisi görülmektedir. Buna göre PEG eklendikçe seçicilik 

önce artmış, daha sonra da sabitlenip azalmıştır. Bu sonuçlara göre, PVA polimerine eklenen PEG 

malzemesinin CO2 için hem geçirgenliği hem de seçiciliği arttırdığı görülmüş ve PVA temelli 

membrana eklenecek en uygun PEG konsantrasyonunun kütlece %15 olduğu belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 4. Membrandaki PEG miktarının CO2/N2 seçiciliğine etkisi 
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SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada atık gaz karışımından karbondioksiti seçici olarak ayırmaya yönelik PVA/PEG temelli 

bir gaz ayırma membranı hazırlanarak gaz geçirgenlik testleri yapılmıştır. Hazırlanan membranda 

PVA polimeri temel membran olarak kullanılmış, membrana eklenen PEG polimerinin CO2 

geçirgenliğine ve CO2/N2 seçiciliğine etkisi belirlenmek üzere farklı oranlarda PEG katkılı polimerler 

eklenerek membranlar hazırlanmıştır. Sonuç olarak, PEG katkısı ile birlikte CO2 geçirgenliği yaklaşık 

dört katı kadar artmıştır. Membrana eklenen PEG, N2 geçirgenliğini de arttırmıştır. PEG eklerek 

CO2/N2 seçiciliği de arttırılmıştır ancak kütlece %15 PEG katkısından dolayı seçicilik düştüğü için en 

uygun PEG katkı oranı kütlece %15 olarak belirlenmiştir.   
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Abstract 

 

The machinability of carbon fiber reinforced polymers was researched extensively owing to increased 

use of CFRP in the aerospace, automotive, marine and sports industries. The majority of these 

researches focus drilling of CFRP laminates, since it is the most common machining process in the 

manufacturing of structural parts used in aircraft, especially. On the other hand, CFRP composites are 

one of the difficult-to-machine materials because of the abrasive nature of carbon fibers and the low 

thermal conductivity of the polymer matrix. Thus, it is necessary to be selective in drilling of CFRP in 

terms of drilling parameters such as drill quality, drill geometry, cutting speed, feed rate, etc. In this 

study, the effects of drilling parameters on the thrust force (Fz) and surface roughness (Ra) occurred in 

drilling with diamond coated WC drill of CFRP composites were investigated under dry and minimum 

quantity lubrication (MQL) conditions. Machining experiments were conducted with three different 

levels of drilling parameters that are drill point angle, cutting speed and feed rate. Kistler 9272 type 

dynamometer and equipment were used in the measurements of the thrust force. Fz values obtained 

under MQL condition were found to be lower than those obtained under dry cutting conditions. The 

lowest thrust force value was measured by applying MQL with drill point angle of 120°, cutting speed 

of 60 m/min and feed rate of 0.05 mm/rev. On the contrary, the lowest surface roughness was obtained 

under dry cutting condition at the same levels of drilling parameters. The influences of drilling 

parameters on Fz and Ra were determined by analysis of variance (ANOVA), and feed rate was stated 

as the most significant parameter on them. 

 

Keywords: CFRP, Drilling, Diamond coated, MQL, Thrust force, Roughness 
 

 

 

Elmas Kaplamalı WC Matkap İle CFRP Plakaların Delinmesinde İşleme 

Ortamı Etkilerinin Karşılaştırılması 
 

 

Özet 

 

Havacılık, otomotiv, denizcilik ve spor endüstrilerinde CFRP’nin artan kullanımı yüzünden karbon 

fiber takviyeli polimerlerin işlenebilirliği yoğun olarak araştırılmaktadır. Özellikle, uçaklarda 

kullanılan yapısal parçaların imalatında en yaygın işleme süreci olması nedeniyle, bu araştırmaların 

çoğunluğu CFRP plakaların delinmesi üzerinedir. Diğer taraftan, polimer matrisin düşük ısıl 

iletkenliği ve karbon fiberlerin aşındırıcılık özelliği yüzünden CFRP kompozitler işlenmesi zor 

malzemelerdir. Bundan dolayı, CFRP’nin delinmesinde matkap kalitesi, matkap geometrisi, kesme 

hızı, ilerleme miktarı gibi delme parametreleri açısından seçici olmayı gerektirir. Bu çalışmada, kuru 

ve minimum miktarda yağlama (MMY) şartlarında CFRP plakaların elmas kaplamalı WC matkapla 

delinmesinde oluşan yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve itme kuvveti (Fz) üzerinde delme parametrelerinin 

etkileri incelenmiştir. İşleme deneyleri, matkap uç açısı, kesme hızı ve ilerleme miktarının üç farklı 

seviyesi kullanılarak yapılmıştır. İtme kuvveti ölçümlerinde Kistler 9272 tip dinamometre ve 

ekipmanları kullanılmıştır. MMY kesme şartında elde edilen Fz değerlerinin kuru şartlarda elde 

edilenden daha düşük olduğu bulunmuştur. En düşük itme kuvveti değeri, 120 matkap uç açısı, 60 
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m/dak kesme hızı ve 0.05 mm/dev ilerlemede MMY uygulaması sırasında ölçülmüştür. En düşük 

yüzey pürüzlülüğü, delme parametrelerinin aynı sevilerinde kuru kesme şartında elde edilmiştir. Fz ve 

Ra üzerinde delme parametrelerinin etkileri varyans analizi (ANOVA) ile belirlenmiş olup, onlar 

üzerinde en önemli parametrenin ilerleme miktarı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: CFRP, Delme, Elmas kaplama, MMY, İtme kuvveti, Pürüzlülük 

 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde, havacılık, uzay, otomotiv, deniz, spor endüstrisinde çeşitli parçaların ve biyolojik 

ekipmanların imalatında karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) malzemelerin kullanımı giderek 

artmaktadır (Soutis, 2005:143). CFRP kompozit malzemeler, yüksek özgül sertlik, yüksek 

mukavemet, yüksek korozyon direnci ve metal malzemelere oranla düşük termal gerinim gibi 

mükemmel mekanik özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır (Eneyew ve Ramulu, 

2014:354; Liu vd., 2012:1265). Karbon fiber takviyeli polimer laminelerden imal edilen parçalar, 

gerekli montaj performansını sağlamak için genellikle nihai geometride üretilmektedir. Ancak, 

montajlı durumunda istenilen kalite ve boyutsal toleransları sağlamak amacıyla frezeleme, delme, 

kenar düzeltme gibi ikincil işleme operasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Karpat vd., 2012:2117; 

Zitoune vd., 2016:148). Örneğin, bir yolcu uçağının yapısal parçalarının imalatında binlerce delik 

delme işlemi yapılmaktadır (Fan ve Zhang, 2009:54).  

Fiber takviyeli polimer laminenin mekanik özellikleri; fiberin, epoksi matrisi içerisindeki 

konumuna göre değişmektedir. Özellikle, çift yönlü konumlanmış fiber (örgü yapılı) takviyeli lamine 

kompozitler her iki yön boyunca maksimum sertlik ve mukavemete sahiptir (Liu vd., 2012:1265). 

CFRP kompozitlerin sahip olduğu heterojen karakteristik ve anizotropik yapı, işleme sırasında aşırı 

sıcaklık, yüksek kesme kuvveti, takım aşınması, fiberlerin matristen sökülmesi, delaminasyon ve 

istenilmeyen yüzey kalitelerinin oluşmasına neden olmaktadır (Xu vd., 2016:316)  Diğer yandan, 

delme sırasında meydana gelen yüksek sıcaklık ve toz şeklinde talaş oluşumu, izotropik ve homojen 

olmayan CFRP katmanlarının yüzey bütünlüğünde bozulmalara neden olmaktadır (Pecat ve 

Brinksmeier, 2014). Bu durum, kompozit malzemeyi oluşturan matris ve takviye malzemesinin 

mekanik ve termal özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır (Rao vd., 2007:579). Delme 

sırasında oluşan kesme kuvvetlerine bağlı olarak fiber ve matrisin kırılma tiplerinin nedenleri hala tam 

olarak anlaşılamamaktadır (Su vd., 2017:316). Bu bağlamda, CFRP kompozit malzemelerin işlenmesi 

gündeme geldiğinde, her bir operasyon için kesme parametrelerinin seçiminde daha fazla dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  

Yüzey pürüzlülüğü, CFRP kompozit laminelerin delinmesinde delik kalitesinin anlizi için 

önemli bir parametre olmakla birlikte, işleme operasyonları ile imal edilen parçalar için yüzey 

bütünlüğünün değerlendirilmesinde dikkate alınan bir kriterdir. Diğer yandan, CFRP kompozit 

laminelerin anizotropik yapısı ve düşük termal iletkenliğe sahip matris kombinasyonu kötü 

işlenebilirliğe ve dolayısıyla kötü yüzey bütünlüğüne sebep olmaktadır. Bu nedenle, CFRP kompozit 

malzemelerin delinebilirliği üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukla, itme kuvveti ve tork değerlerine 

bağlı olarak değişen delaminasyon ve yüzey pürüzlülüğü hakkında olduğu görülmektedir. Mohan ve 

ark. deneysel ve analitik olarak gerçekleştirdiği çalışmalarında, GFRP kompozitlerin delinmesinde 

kesme hızı ve malzeme kalınlığının giriş delaminasyonunda, ilerleme miktarı ve malzeme kalınlığının 

çıkış delaminasyonunu etkileyen en önemli parametreler olduğunu vurgulamışlardır (Mohan vd., 

2007:265). El-Sonbaty ve arkadaşları (2004:329), kesme hızının ilerleme kuvveti üzerinde ihmal 

edilebilir bir etkiye sahip olduğunu, ancak kesme hızının artmasıyla tork değerlerinin arttığını tespit 

etmişlerdir. Karnik ve arkadaşları (2008:1768), artan kesme hızı ve ilerleme miktarının delaminasyon 

faktöründe artışa sebep olduğunu vurgularken, benzer şekilde büyük uç açısına sahip karbür matkap 

kullanıldığında delaminasyonda artış olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan, literatürde CRFP 

malzemelerin nem alma özelliğinin kayma kırılma tokluğunu olumsuz etkilemesi nedeniyle genellikle 

kuru kesme şartlarında işlendiğinden bahsedilmektedir. Ancak, minimum miktarda yağlama (MMY) 

kesme sıvısı ile işleme yöntemi parametreleri (hava akış hızı, yağ akış hızı, nozulun kesme bölgesine 

uzaklığı) optimize edilirse, takım aşınması ve parça geometrisinin doğruluğu açısından alternatif bir 

kesme süreci olduğu vurgulanmıştır (Iskandar vd., 2014:77). 
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Literatür incelemesi sonucunda, CFRP kompozit malzemelerin farklı kesme şartlarında 

delinebilirliğinin incelendiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, CFRP kompozit malzemenin kuru ve 

MMY kesme şartları altında elmas kaplamalı WC matkap kullanılarak yapılan delme işleminde, 

kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme miktarı ve matkap uç açısı) işleme çıktıları (Fz ve Ra) 

üzerindeki etkileri deneysel ve istatistiksel olarak incelenmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Delme deneyleri, 10 mm kalınlığa sahip karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) malzemeler 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kompozit malzemeler, 245 gr/m2 2x2-3K yapıda karbon fiber ile 

Huntsman XU3508 reçine barındıran pre-preglerin uygun fiber açılarında (0°/90°/0°/45°) serilmesi 

ve vakum torbalama yöntemi ile Odak Kompozit Teknolojileri A.Ş. tarafından imal edilmiştir. 

Deneyler, kuru ve minimum miktarda yağlama (MMY) işleme şartlarında üç farklı matkap uç açısı 

(120°, 130° ve 140°), üç farklı kesme hızı (60, 100 ve 140 m/dak) ve üç farklı ilerleme miktarı (0.05, 

0.1 ve 0.15 mm/dev) kullanılarak Johnford VMC–550 marka CNC dik işleme tezgahında 

gerçekleştirilmiştir. Kesici takım olarak KARCAN marka elmas kaplamalı tungsten karbür (WC) 

matkaplar kullanılmıştır. Matkaplar, 5 mm çapında olup, 30° helis açısı ve 2 kesici ağızlı bir 

geometriye sahiptir. Delme işlemleri üç defa tekrar edilmiş olup, işleme çıktılarının aritmetik 

ortalamaları alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.  

Deneylerin yapıldığı CNC freze tezgahının en yüksek devir sayısı 6000 dev/dak olması sebebiyle 

hız kafası kullanılarak kesme hızına göre uygun devir sayıları elde edilmiştir. Minimum miktarda 

yağlama uygulayıcısı olarak SKF UFB20-Basic soğutma sistemi tercih edilmiştir. MMY 

uygulamasında, Lubrioil cinsi yağ 16,25 ml/dak debi uygulanarak delme işlemleri yapılmıştır. Delme 

esnasında oluşan itme kuvveti (Fz) değerleri, Kistler 9272 tipi dinamometre, Kistler 5070 amplifier ve 

Dynoware yazılımından oluşan sistem kullanılarak elde edilmiştir. Deney düzeneğinin şematik 

gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Delik yüzeylerinde oluşan pürüzlülük değerlerinin ölçümünde Mahr 

Perthometer M300 cihazı kullanılmıştır. Delik başlangıcından itibaren eşit aralıklar ile beş pürüzlülük 

ölçümü yapılmıştır. Deliklerde ölçülen yüzey pürüzlülüklerinin aritmetik ortalaması alınmış olup, 

değerlendirmeler ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değeri açısından gerçekleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik gösterimi 

 

Taguchi yöntemine göre yapılan deney tasarımında ilerleme miktarı (f, mm/dev), kesme hızı 

(V, m/dak) ve matkap uç açısı (P, °) olmak üzere üç faktör seçilmiştir. Bu faktörlerin seviyeleri ise 

kesici takım firması ve literatürdeki CFRP kompozitlerin delinmesi işlemleri dikkate alınarak tespit 

edilmiştir. Deneyler, zaman ve maliyetleri düşürmek amacıyla Taguchi deney tasarım yöntemi 
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uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Taguchi L9 dikey dizini kullanılarak yapılan deney tasarımı Tablo 

2’de verilmiştir. Deneysel sonuçlar ışığında, faktörlerin Fz ve Ra üzerindeki etkileri %95 güven 

düzeyinde gerçekleştirilen varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. 
 

Tablo 1. Faktörler ve L9 deney tasarımı 
Deney 

No 

İlerleme miktarı 

f (mm/dev) 

Kesme hızı 

V (m/dak) 

Uç açısı 

 P (°) 

1 0.05 60 120 

2 0.05 100 130 

3 0.05 140 140 

4 0.1 60 130 

5 0.1 100 140 

6 0.1 140 120 

7 0.15 60 140 

8 0.15 100 120 

9 0.15 140 130 

 

 

DENEYSEL SONUÇLAR ve ANALİZİ 

 

Farklı delme parametreleri kullanılarak yapılan CFRP’nin delinmesinde ölçülen itme kuvveti 

(Fz) ve yüzey pürüzlülük (Ra) gibi işlenebilirlik faktörlerindeki değişimler grafiklerde verilmiştir 

(Şekil 2-5). Bu grafiklerde, üç farklı matkap uç açısı, kesme hızı ve ilerleme miktarında kuru ve MQL 

kesme şartlarına bağlı olarak işleme çıktılarının değişimi gösterilmektedir. 

 

İtme Kuvvetinin Analizi 

 

Grafikler incelendiğinde, genel olarak kuru ve MMY ile delme işlemi sonucunda itme 

kuvvetlerinde benzer eğilim meydana gelmiştir. Tüm ilerleme miktarları için kesme hızının artması ile 

Fz değerleri artış göstermiştir. İlerleme değerinin 0.05 mm/dev olduğu deneylerde, kesme hızı-matkap 

uç açısının artmasıyla Fz değerlerinde artışın olduğu görülmektedir (Şekil 2). Diğer ilerleme 

değerlerinde ise ilerleme kuvvetinin değişimi benzer eğilimde olup, uç açısının 130°’ye çıkmasıyla 

artarken, açı değeri 140°’ye çıktığında Fz değerlerinde azalma olmuştur. Bu sonucun asıl nedeni, 

kesme hızının büyük uç açısında en yüksek değerde olmasına atfedilebilir (Tablo 1). En küçük Fz 

değeri, minimum miktarda yağlama ile yapılan delme deneyinde (0.05 mm/dev ilerleme, 60 m/dak 

kesme hızı ve 120° uç açısı), 73.2 N olarak elde edilmiştir. En yüksek Fz değeri ise, 141.1 N olarak 

ilerleme miktarı, kesme hızı ve matkap uç açısının en büyük değerinde ölçülmüştür. Bu sonuç, CFRP 

kompozit malzemelerin delinmesinde kesme kuvvetleri açısından MMY uygulamasının olumlu katkı 

sağladığını göstermektedir. 
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Şekil 2. Delme parametrelerine göre Fz’nin değişimi; a)Kuru, b) MMY 

 

Şekil 3’te, CFRP kompozit malzemenin delinmesinde oluşan Fz değerlerine göre kuru ve MMY kesme 

şartları açısından bir karşılaştırma grafiği verilmiştir. Grafik incelendiğinde, tüm deneyler sonucunda kuru 

kesme şartında itme kuvvetlerinin daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Bu sonucun, MMY uygulamasında matkap 

kesici ağızlarına talaş yapışmasının engellenmesi ve dolayısıyla kesici ağız-talaş arasındaki sürtünmenin 

azalmasıyla oluşan talaş olumundan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
Şekil 3. İtme kuvvetinin kesme şartlarına göre değişimi 

 

CFRP kompozit malzemenin kuru ve MMY kesme şartlarında delinmesinde, kesme hızı, 

ilerleme ve kesici takım uç açısının Fz üzerindeki etkilerini belirlemek için %95 güven düzeyinde 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır (Tablo 2). Burada, her bir değişkenin serbestlik derecesi (SD), 

kareler toplamı (KT), kareler ortalaması (KO), F değerleri ve yüzde katkı oranları (PCR) 

görülmektedir. ANOVA tablosunda verilen PCR değerleri, parametre/faktörlerin Fz üzerindeki etki 

seviyelerini göstermektedir. 
 

Tablo 2. İtme kuvveti için ANOVA sonuçları 

Faktör SD KT KO F %PCR 

Kuru 

f 2 4431.72 2215.86 2583.26 95.13 
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V 2 130.38 65.19 76.00 2.79 

P 2 94.98 47.49 55.36 2.04 

Hata 2 1.72 0.86 
 

0.04 

Toplam 8 4658.8 
  

100 

MMY 

f 2 4046.89 2023.44 6670.69 95.35 

V 2 121.14 60.57 199.68 2.86 

P 2 75.73 37.86 124.82 1.78 

Hata 2 0.61 0.30  0.01 

Toplam 8 4244.36   100 

R2=%99.9 

 

 

Tablo 2’de verilen ANOVA sonuçlarına göre kuru işleme için Fz üzerinde en önemli 

parametre %95.13 PCR ile ilerleme miktarıdır. Ayrıca, kesme hızı (V) ve matkap uç açısı (P) 

parametrelerinin yüzde katkıları sırasıyla %2.79 ve %2.04 olarak bulunmuştur. ANOVA 

tablosuna göre MMY uygulaması için Fz üzerinde en önemli parametre %95.35 PCR ile 

ilerleme miktarı olmuştur. Tablo 2 incelendiğinde, hata yüzdesi oldukça düşük olup kuru 

işlemede %0.04, MMY kesme şartı için %0.01 olarak elde edilmiştir. Buna göre, istatistiksel 

analiz sonuçları deneysel çalışmadan elde edilen sonuçları doğrular niteliktedir. 
 

Yüzey Pürüzlülüğünün Analizi 

 

CFRP kompozit malzemenin kuru ve MMY uygulaması ile delinmesi sonucunda delik 

yüzeylerinde oluşan pürüzlülüklerinin delme parametrelerine göre değişimi Şekil 4’te 

gösterilmiştir. Her iki kesme şartı için Ra değerleri benzer eğilimde olup, kesme hızı ve 

ilerleme miktarındaki artışla birlikte yüzey pürüzlülüğünün arttığı görülmektedir. Şekil 4 

incelendiğinde, ilerleme-matkap uç açısı ve kesme hızı-matkap uç açısı etkileşimlerinde Ra 

değerinin düzgün bir artış veya azalma eğiliminde olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, Tablo 

1’de verilen deney tasarımından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan, matkap uç açısının 

artması ile yüzey pürüzlülüğünde bir azalma olduğu söylenebilir. En küçük Ra değeri, kuru 

kesme şartında yapılan delme deneyinde (0.05 mm/dev ilerleme, 60 m/dak kesme hızı ve 120° 

uç açısı), 0.467 μm olarak elde edilmiştir. En yüksek Ra değeri ise, MMY kesme şartında 1.17 

μm olarak ilerleme miktarı, kesme hızı ve matkap uç açısının en büyük değerinde ölçülmüştür. 
 

 
Şekil 4. Delme parametrelerine göre Ra’nın değişimi; a) Kuru, b) MMY 

 

Ayrıca, CFRP kompozit malzemenin elmas kaplamalı WC matkap ile delinmesinde 

oluşan Ra değerleri Şekil 5’teki grafikle kesme şartlarına göre kıyaslanmıştır. Grafik 
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incelendiğinde, MMY uygulaması ile yapılan deneyler sonucunda yüzey pürüzlülüklerinin 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonucun esas nedeni olarak, literatürde bahsedildiği 

gibi, delme işlemi sırasında uygulanan MMY’nin çamurlaşmaya sebep olmasını göstermek 

mümkündür. Delme sırasında oluşan sıcaklık etkisiyle matris malzemenin kısmen erimesi ve 

toz şeklinde meydana gelen talaşlar kesme yağı ile etkileşime girmekte ve bunun sonucunda 

delik yüzeyinde çamur tabakası oluşmaktadır. Bu sürecin delik yüzeylerinde oluşan 

pürüzlülükleri arttırdığı düşünülmektedir.  

 

 
Şekil 5. Yüzey pürüzlülüğünün kesme şartlarına göre değişimi 

 

CFRP kompozit plakanın kuru ve MMY kesme şartlarında delinmesi sırasında, kesme 

hızı, ilerleme ve kesici takım uç açısının Ra üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır (Tablo 3). Tablo 3’de verilen ANOVA sonuçlarına göre kuru 

işleme için Ra üzerinde en önemli parametre %79.53 PCR ile ilerleme miktarıdır. Ayrıca, 

kesme hızı (V) ve matkap uç açısının (P) yüzde katkıları sırasıyla %18.23 ve %2.12 olarak 

bulunmuştur. Benzer şekilde, ANOVA sonuçlarına göre MMY uygulaması için Ra üzerinde en 

önemli parametre %80.33 PCR ile ilerleme miktarı olmuştur. 
 

Tablo 3. Yüzey pürüzlülüğü için ANOVA sonuçları 

Faktör SD KT KO F %PCR 

Kuru (R2=99.5) 

f 2 0,158537 0,079269 644,02 79,53 

V 2 0,036334 0,018167 147,6 18,23 

P 2 0,004233 0,002116 17,19 2,12 

Hata 2 0,000246 0,000123 
 

0,12 

Toplam 8 0,199351     100 

MMY (R2=97.0) 

f 2 0,264778 0,132389 108,42 80,33 

V 2 0,055446 0,027723 22,7 16,82 

P 2 0,006932 0,00346 2,84 2,11 

Hata 2 0,002442 0,001221 
 

0,74 

Toplam 8 0,329598 
  

100 

 

SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada, CFRP kompozitlerin kuru ve minimum miktarda yağlama (MMY) kesme şartlarında elmas 

kaplamalı matkap kullanılarak delinmesinde matkap uç açısı, kesme hızı ve ilerleme miktarının işleme çıktıları 

(Fz ve Ra) üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Delme deneyleri, Taguchi L9 deney tasarımına göre 
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gerçekleştirilmiş olup, kesme şartlarının karşılaştırılması yapılmıştır. MMY kullanılarak yapılan delme 

işlemlerinde elde edilen Fz ve Mz değerlerinin, kuru kesme şartlarında elde edilen verilere göre sırasıyla 

ortalama %5 ve %35 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre, MQL ve kuru delme 

işleminde işleme çıktıları üzerinde en etkin parametre ilerleme miktarı olduğu belirlenmiştir. Delik kalitesi 

kriterlerinden birisi olan yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım ömrüne doğrudan etki eden itme kuvveti değerleri 

düşünüldüğünde, CFRP kompozitlerin minimum miktarda yağlama uygulayarak delinmesinde işleme 

verimliğinin arttığını söylemek mümkündür. 
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Abstract 

 

Protected areas are important areas established to protect natural resources and biological diversity. 

Artvin offers us a unique wealth in terms of "Protected Areas". Camili Biosphere Reserve, the first 

biospheric reserve area of Turkey, is located within the borders of Artvin. In addition, Artvin is one of 

the 200 hot spots of the world in terms of biodiversity. In addition to this, there are Karagöl Sahara 

National Park, Hatila Valley National Park, Camili Biosphere Reserve, Borçka Karagöl Nature Park, 

Camili-Gorgit Nature Protection Area, Çamburnu Nature Protection Area. In this study, information 

about the protection statutes and legal regulations in our country will be given and the areas in the 

status of protected areas in Artvin, which has rich biodiversity, will be introduced and it will be 

appreciated for Artvin and local people.. 

 

Keywords: Protected Areas, National Park, Artvin, Local People 
 

       

                                   

 

Korunan Alanlar ve Artvin İçin Önemi 
 

Özet 

 

Korunan alanlar doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla kurulmuş olan önemli 

alanlardır. Zengin bitki örtüsü, fauna zenginliği, dağları, vadileri ve nehirleri barındıran dinamik 

peyzaj, Doğu Karadeniz’in kültürel özelliklerini en tipik örnekleri ile yansıtan yerel yaşam, doğa ile 

bütünleşik yöresel mimari gibi özelliklere sahip olan Artvin “Korunan Alanlar” yönünden bizlere eşsiz 

bir zenginlik sunmaktadır. Türkiye’nin ilk biyosfer rezerv alanı olan Camili Biyosfer Alanı Artvin 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca biyoçeşitlilik açısından dünyanın 200 sıcak noktasından biri 

de Artvin’dedir. Bunun yanısıra Karagöl Sahara Milli Parkı, Hatila Vadisi Milli Parkı, Camili Biyosfer 

Rezervi, Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Camili-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı, Çamburnu Tabiatı 

Koruma Alanı bulunmaktadır. Bu çalışmada ülkemizdeki koruma statüleri ve yasal mevzuatı hakkında 

bilgi verilecek, zengin biyoçeşitliliğe sahip olan Artvin ilindeki korunan alanlar statüsünde yer alan 

alanlar tanıtılarak Artvin ve yöre halkı için önemi değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Korunan Alanlar, Milli Park, Artvin, Local people) 
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GİRİŞ 

 

Korunan alan; özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların 

korunmasına ve devamlılığının sağlanmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi 

gerçekleştirilen kara ya da deniz alanları olarak tanımlanmaktadır (IUCN, 1994; Kuvan, 2012; URL-1, 

2016). Buna göre korunan alanların en önemlileri; milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma 

alanı ve yaban hayatı geliştirme sahalarıdır. Korunan alanlar, ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal 

ve kültürel kaynaklar ile biyolojik çeşitliliği bir servet olarak koruyarak, geleceğe taşımanın önemli bir 

aracı olması nedeniyle, bütün dünyada kabul gören etkili ve yaygın bir statüdür. Bu konuda ülkeler, bir 

taraftan iç yasal düzenlemeleri yapmakta diğer taraftan uluslararası anlaşmalar yaparak kaynakların 

çeşitliliğini ve bütünlüğünü korumak, ekolojik sürekliliğini sağlamak, kaynakları amaçlarına göre 

işletmek üzere önlemler almaktadır (Ersoy ve Daşdemir, 2016). 

Doğal alanların korunmasında amaç bilimsel araştırmaların yapılması, genetik çeşitliliğin ve 

türlerin saklanması, çevresel koşullarının iyileştirilmesi, özel öneme sahip doğal ve kültürel 

görünümlerin bozucu etkilerden sakınılması, turizm ve rekreasyonel kullanım imkanı sağlama, eğitim, 

doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kültürel, geleneksel ve simgesel kalıntıların sürdürülmesi 

olarak açıklanabilmektedir (Gül, 2005, Akten ve Gül, 2014).  

Ülkemizde orman rejimi içerisinde kalan alanlarda rekreasyon/turizm amaçlı kullanılabilecek 

alanlar yasa gereği belirlenmiştir. Bu amaçla 1983 tarihli 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre, 

koruma statüsü verilecek doğal alanların (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, 

Tabiat Anıtları) içinde sadece Milli Parklar ve Tabiat Parkları rekreasyon/turizm amaçlarına hizmet 

edebilecek şekilde belirlenmiştir (Akten ve Gül, 2014)  

Modern bir koruma anlayışı 1800’lerin başında ortaya çıkmaya başlamış ve 1900’lerde doğa 

koruma bir disiplin olarak kabul edilmiştir (Ülgen ve Zeydanlı, 2008). Bugünkü koruma statüleri 

içerisindeki türleri korumanın dışında alansal korunmanın temeli ya da ilki Milli Parklardır. 1872 

yılında da Amerikan Kongresi Dünya’nın ilk milli parkı olarak 8670 km2 büyüklüğündeki 

“Yellowstone Milli Parkı”nı ilan etmiştir (Yücel, 1999, Güneş, 2011).  

 

TÜRKİYE’DE KORUNAN ALANLAR 
 

Türkiye, coğrafi konumu sayesinde zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu zenginlikte, iklim 

farklılıkları, topoğrafik, jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilikler, deniz, göl ve akarsu gibi su ortamındaki 

çeşitlilikler, 0-5000 metre arasında değişen yükseklik farklılıkları ve üç değişik bitki coğrafî 

bölgesinin varlığı önemli rol oynamaktadır (DPT ve BM, 2010). Ilıman kuşakta bulunan ülkeler 

biyolojik çeşitlilik bakımından karşılaştırıldığında, hayvan biyolojik çeşitliliğinin (fauna) Türkiye’de 

oldukça yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye’nin genetik çeşitliliği özellikle bitki genetik 

kaynakları ile önem kazanmaktadır. Ülkemiz bitki türleri bakımından oldukça zengin olup, 3.022'si 

endemik olmak üzere 10.765 çiçekli bitki ve eğrelti türü bulunmaktadır (Guner et al., 2000).  

Türkiye’de alansal korumaya yönelik milli park kavramının yasalarda yer alması ilk kez 1956 

yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesi sayesinde olmuştur. Kanunun 

uygulamaya başlanmasıyla 1958’de Yozgat Çamlığı, Türkiye’nin ilk milli parkı olarak ilan edilmiştir 

(Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007; Ezer, 2008). Günümüzde 2873 sayılı milli parklar kanununda yer 

alan korunan alanların haricinde Türkiye’de ulusal koruma statüleri ile korunan diğer alanlar; 

muhafaza ormanları, gen koruma ormanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri, tohum 

bahçeleri, yaban hayatı geliştirme sahaları, yaban hayatı koruma sahaları, su ürünleri istihsal sahaları 

ve sit alanlarıdır. Ayrıca dünya miras alanları, özel çevre koruma bölgeleri, zümrüt ağı alanları, sulak 

alanlar/Ramsar alanları, biyosfer rezervi ve Natura 2000 alanları gibi Türkiye’nin de taraf olduğu 

sözleşmeler dâhilinde belirlenen uluslararası koruma statüleri de bulunmaktadır (Albayrak, 2010; 

Taze, 2008, Güneş, 2011).  

Türkiye’de korunan orman alanlarının (orman rejimindeki korunan alanlar) ilk ve en önemli 

grubunu; 1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu 

kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtı” ve “Tabiatı 

Koruma Alanları” oluşturmaktadır. Milli Parklar Kanunu’nun amacı, yurdumuzdaki milli ve 

milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının 

seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve 
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yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. Ülkemizde bu kanunda yer alan koruma yapıları ve 

sayıları Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Türkiye’de Korunan Alanlar Listesi 

Korunan Alan Türü Sayısı Değeri 

Milli Park 40 Ulusal 

Tabiatı Koruma Alanı 31 Ulusal 

Tabiat Parkı 203 Ulusal 

Tabiat Anıtı 112 Ulusal 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 80 Ulusal 

Muhafaza Ormanı 55 Ulusal 

Doğal Sit 1273 Ulusal 

Özel Çevre Koruma Bölgesi 16 Bölgesel 

RamsarAlanı 14 Küresel 

Biyosfer Rezervi Küresel 1 Küresel 

Dünya Miras Alanı 11 Küresel 

Kaynak: URL, 2, 2017 

 

ARTVİN VE KORUNAN ALANLARI 

 

Artvin korunan alanların çok olması nedeniyle adeta cennetten bir köşedir. Artvin İli; Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde 400 35’ ile 410 32’ kuzey enlemleri ve 410 07’ ile 420 00 doğu boylamları 

arasında yer almakta olup, doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, kuzey batısında 

Karadeniz ve kuzeyinde Gürcistan Cumhuriyeti bulunmaktadır.  Artvin sekiz ilçe ve 310 köy yerleşimi 

ile deniz seviyesinden başlayarak 3937 metre yükseltiye ulaşan, 7436 km2 ‘lik alana sahip bir ildir. 

Artvin’de bulunan korunan alan varlığı Tablo 2 de yer verildiği şekildedir.  

 

Tablo 2. Artvin Orman Bölge Müdürlüğündeki Korunan Alanlar 

Korunan Alan Türü Sayısı Toplam Alan 

(Ha) 

Milli Parklar 2  20.904,0 

Tabiatı Koruma Alanları 3 2.124,0 

Tabiat Parkları 2 2468,0 

Tabiat Anıtları 2 0,2 

Yaban Hayatı Geliştirme Alanları 1 23.500,0 

Tohum Meşçereleri 14 2.236,2 

Gen Koruma Ormanları 1 189,0 

Tohum Bahçeleri 2 6,0 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri  1 14.912,0 

Orman İçi Dinlenme Yerleri,0 8 14,0 

Kent Ormanı  1 38,35 

Toplam 36 64.291,75 

 

36 adet korunan alan statüsünde alana sahip olan Artvin yaz ve kış turizmi açısından da gerek 

yurt içinden gerekse yurt dışından ziyaretçilerine çeşitli alternatifler sunmaktadır. 
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Biyosfer Rezerv Alani  

Biyosfer rezervleri; biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin 

devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine dönük temel bir 

yaklaşımdır. Diğer bir deyişle biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma 

ve kültürel değerlerin korunmasına dönük uygulamaların denendiği, seçildiği, sunulduğu ve 

geliştirildiği alanlardır (Zal, 2006).  Buna göre; Biyosfer rezervlerinin amacı doğal ekosistemleri 

içinde bitki ve hayvan topluluklarının korunması ve genetik çeşitliliklerin güvence altına alınmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca bu amaçların gerçekleştirilebilmesi içinde veya çevresinde araştırma, eğitim ve 

öğretim imkânları da sağlanmaktadır (Koçdemir, 1994).Paragraflar arasına boş satır koymayınız.  

Punto büyüklükleri ve formata ilişkin bilgiler Tablo 1’de özetlenmektedir.  

 

Camili Biyosfer Rezerv Alanı 

Artvin ili Borçka ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 2005 yılında UNESCO tarafından 

Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezervi olarak ilan edilen Camili Biyosfer Rezervi, dünyada 117 ülkede 

bulunan 621 biyosfer rezervinden biridir. Rezerv alanı Karçal Dağları’nda gizli kalmış ekolojik ve 

kültürel bir hazinedir. Yeşil vadilerden, yüksek alpin çayırlara kadar insan etkisine fazla maruz 

kalmamış, geniş bir doğal ekosistem yelpazesini barındıran havza, doğal yaşlı ormanları ve nemli 

iklimiyle ılıman yağmur ormanları niteliğindedir.  

Gürcistan sınırındaki Camili Biyosfer Rezerv Alanı 25.258 hektar büyüklükte bir alanı 

kapsamaktadır. Biyosfer rezervleri; biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel 

değerlerin korunmasına dönük uygulamaların denendiği, seçildiği, sunulduğu ve geliştirildiği 

alanlardır. Biyosfer rezervlerin temel görevi doğal kaynakların korunmasına yönelik sistemler ve 

modeller geliştirmek ve biyosfer rezervlerin içerisinde veya çevresinde yaşayan yöre halkı için sosyo-

ekonomik alternatifler ve fırsatlar yaratmaktır. 

 

Milli Parklar 

Milli Park; bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel 

kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade etmektedir. 

Ülkemizde 40 adet olan Milli Parklardan 2 tanesi Artvin’de yer almaktadır. 1994 yılında Milli Park 

Olarak ilan edilen iki alandan biri Hatila Vadisi Milli Parkı Karagöl Sahara Milli Parkıdır. 

 

Hatila Vadisi Milli Parkı 

1994 yılında Milli Park ilan edilen ve yaklaşık 169.437,79 dekarlık alanı kaplayan Hatila Vadisi 

çok zengin ve çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır. Bu türler içerisinde dikkati çeken belirgin özellik 

bitki örtüsünün genel olarak Akdeniz iklim karakterini yansıtmasıdır. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü 

relikt bir özellik gösterir. Ayrıca bitki türleri içerisinde endemik karakterde olanlar da vardır. Bu 

türlerin sayısı 1300’ü geçmektedir (Eminağaoğlu, 2015).  

Hatila Vadisi zengin bir fauna da içermektedir. Bu fauna içerisinde en çok rastlanan yaban 

türleri; ayı, domuz, tilki, porsuk, yaban keçisi, sansar, çakal, atmaca, kartal, dağ horozu, Hopa 

engereği ile akarsularda alabalıktır (Anonim, 2001). 

 

Karagöl Sahara Milli Parkı 

Şavşat ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 32509,72 dekar büyüklüğündeki alan 1994 yılında 

Milli Park ilan edilmiş olup, iki kesimden oluşmaktadır. 

Karagöl kesimi kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan 

gölüdür. Göl çevresi ladin ve çamların meydana getirdiği yoğun ormanlarla kaplıdır. Bu doğal 

öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki 

Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur (Kırış ve ark, 2010). 

Sahara Yaylası, yer yer derin vadilerle parçalanan ve eğim değerleri oldukça yüksektir. Sahara, 

bu eğimli arazide 1700-2300 m’lerde yer alan sınırlı düzlüklerden biridir. Orman örtüsü ladin göknar 

ve sarıçamdan meydana gelmiştir.. Ayrıca Antropojen step karakterindeki alanlar da bu kesimde geniş 

yer kaplamaktadır (Anonim, 2001). 
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Tabiati Koruma Alanlari 

Tabiatı Koruma Alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya 

kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri 

ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup, sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere 

ayrılmış tabiat parçalarını ifade eder. 

Ülkemizdeki 31 adet Tabiatı Koruma Alanından 3 adedi Artvin Orman Bölge 

Müdürlüğü’ndedir. 

 

Camili-Efeler Ormanı Tabiatı Koruma Alanı 

Borçka ilçesinde olup 1998 Tabiat Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. 10234,92 dekar 

büyüklüğündeki alanın kaynak değeri, anıtsal özelliklere sahip doğu kayını (Fagus orientalis), doğu 

ladini (Piceaorientalis) ve doğu karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) bireylerinin bulunduğu, 

henüz işletmeye açılmamış, doğal, yaşlı ve karışık yağmur ormanları özelliklerine sahip orman 

ekosistemlerdir (Anonim, 2000). 

Doğu Karadeniz ile Kafkas Dağları arasında uzanan, yazları sıcak ve çok nemli iklim şartlarının 

yaşandığı ve Colchis Bölge bitki örtüsünün tüm özellikleriyle egemen olduğu bir alandır. Efeler 

ormanı, insan eli değmemiş en önemli orman ekosistemleri arasında sayılabilir. 

 

Camili-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı 

1998 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edilen 4995,42 dekarlık alanın kaynak değeri, içinde 

anıtsal özelliklere sahip doğu ladini (Picea orientalis) doğu kayını (Fagus orientalis), Akçaağaç (Acer 

trautvetteri) ile doğu karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) türlerinin bulunması henüz işletmeye 

açılmamış yaşlı, ibre yapraklı karışık orman ekosisteminin varlığıdır (Anonim, 2000). 

 

Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı 

Arhavi ilçesinde bulunan 1746,28 dekar büyüklüğe sahip alan 1993 yılında Sarıçamın daha 

çok Gürcistan’da ve İran’da doğal olarak yetişen bir alt türünün (Pinussvlvestris subsp. Koçhiana L.), 

Anadolu’da doğal olarak deniz kıyısında yetişebildiği tek yer olduğu göz önünde bulundurularak 

Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Alan Kuzeyde 10 m (Peronit Feneri) ile Güneyde, 470m 

(Sivrikaya Tepesi’nin Kuzeye bakan kesimindeki Nirengilipınar) yükseltiler arasında, Kuzey ve Kuzey 

batı bakılı bir konumda yer almaktadır. Sınırları içinde Karadeniz’e dökülen Çamlıdere 

bulunmaktadır. Alanın egemen ağaç türleri, sırasıyla; sarıçam (Pinus sylvestris subsp. Koçhiana L.) 

sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa) ve seyrek olarak da Anadolu kestanesidir 

 

Tabiat Parklari 

Tabiat Parkı; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın 

dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını ifade etmektedir. 

 Ülkemizdeki 203 adet Tabiat Parkından 2 adedi Artvin Orman Bölge Müdürlüğü alanında yer 

almaktadır 

 

Karagöl Tabiat Parkı 

Borçka ilçesinde bulunan Karagöl’ün de içinde bulunduğu alan 3682,03 dekarlık alan, 

jeolojik, jeomorfolojik, flora, fauna zenginliği ve peyzaj özellikleri nedeniyle 2002 tarihinde 

Tabiat Parkı (368 ha) ilan edilmiştir. Alan başta eko turizm olmak üzere çeşitli turizm 

etkinlikleri için önemli bir potansiyele sahiptir (Kırış ve ark, 2010) 

 

Altıparmak Tabiat Parkı 

Yusufeli ilçesinde bulunan 21 110 dekar alan 2013 yılında buzul göllerinin, derelerin, 

habitat formasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Tabiat Parkı ilan 
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edilmiştir. Buzul gölleri, flora ve faunasıyla Anadolu’nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla 

olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılmaktadır. 

 

Tabiat Anitlari 

Tabiat Anıtı; tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip 

ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını ifade etmektedir. 

Ülkemizdeki 112 adet Tabiat Anıtından 2 adedi Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 

içindedir 

 

Kamilet Doğu Kayını Tabiat Anıtı  
Kayın Ağacı ( Fagus orientalis ) türünün, 300 yaşlarında, 42 m boy, 3.08 m çap ve 9.70 m 

çevre genişliğine sahip olan bir ferdinin korunması amacıyla 2002 yılında 1000 metrekarelik bir alan 

tabiat anıtı ilan edilmiştir. 

 

Melodere Doğu Ladini Tabiat Anıtı 
 Ladin Ağacı ( Picea orientalis ) türünün, 150 yaşlarında, 30 m boy, 0.76 m çap ve 2.40 m 

çevre genişliğine sahip olan piramit yapılı bir ferdinin korunması amacıyla 2002 yılında 1000 

metrekarelik bir alan tabiat anıtı ilan edilmiştir. 

 

SONUÇ 

 

Korunan alanların ayrılmasında, içerdikleri doğal ve kültürel değerlerin nitelikleri, biyolojik 

çeşitlilik; muhafaza ormanlarının ayrılmasında ise işlevler önceliklidir. Statülü korunan alanların ülke 

yüzölçümüne oranı çok düşüktür. Oysa Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarının yarısı koruma 

altındadır. Türkiye’nin ilk ve şu an tek biyosfer rezervi olan Camili Artvin’de bulunmaktadır. Doğal 

güzellikleri ile ön plana çıkan Artvin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir zenginliğe sahiptir.  

Ülkemizdeki korunan alanlar, geleneksel anlamda salt korumacılık anlayışı ve merkeziyetçi bir 

yaklaşımla ele alındığında, yasa ile korunan alan ilan edilmelerine rağmen genellikle etkin yönetim ve 

denetim mekanizmalarına sahip olmamaktadırlar. Bu sebeple korunan alan yakınında yaşayan halkın 

korunan alan, bu alanlardan beklenen potansiyel faydalar, getirilen kısıtlamalar, sağlanan yasal haklar 

ve alternatif gelir kaynakları gibi konularda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Korunan 

alanların etkili, katılımcı planlanması ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerekliliğine 

önem verilmelidir. 
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Abstract 

 

In this study, ohmic cooking alone and ohmic cooking followed by infrared cooking techniques were 

carried out to determine microbial quality (total mesophilic and total coliform counts) of beef meat. 

The ohmic cooking was conducted by applying three different voltage gradient of 40, 55 and 70 V/cm 

for 7 minutes. Infrared cooking was applied after the ohmic cooking in the combination cooking 

system at three different temperature as 325, 375 and 425 °F for 3 minutes of each surface of beef 

meat. Voltage gradient had a significant effect (p<0.05) on total aerobic mesophilic count and coliform 

count during ohmic cooking alone. In the samples where microorganisms were detected, the average 

levels of total aerobic mesophilic count and total coliform count in raw meat were found to be 5.7 and 

5.0 log cfu/g, respectively. However, at 40 V, 55 V and 70 V total aerobic mesophilic count 

significantly reduced to 4.6, 4.3, 4.0 log cfu/g respectively where total coliform count was found to be 

0.0 cfu/g. In the combination of ohmic and infrared cooking total aerobic mesophilic count level 

reduced to 0.0 cfu/g for all samples except for 40 V, 325 °F (2.4 log cfu/g) and 55 V, 325 °F (2.1 log 

cfu/g), total coliform count level reduced to 0.0 cfu/g. Ohmic cooking followed by infrared cooking 

may be regarded as a safe cooking process of beef meat from microbial contamination point of view. 

 

Keywords: ohmic, infrared, cooking, beef meat, microbiology 
 

 

INTRODUCTION 

 

Meat is the main constituent of our diet and it is a nutritious, protein-rich food which is highly   

perishable and very much susceptible to spoilage. Cooking of meat is essential to achieve a palatable 

and safe product (Gerber et al., 2009:148). Cooking is also a preservation method which makes the 

meat safe to eat (Uzun, A. (2010:16). Usually, meat has to be cooked before being consumed. Cooking 

causes several positive effects on meat such as taste and flavor enhancement, microorganism 

destruction, shelf life increase and improved digestibility (Broncano et al., 2009:431). Meat undergoes 

many changes during cooking, both physical and chemical, including weight loss, modifications of 

water-holding capacity, texture, muscle fibre shrinkage, colour and aroma development. Quality 

characteristics of cooked meat products are also dependent on the composition and characteristics of 

the muscles, the cooking method, as well as the time/temperature evolution during cooking (Mora et 

al., 2011:489).  
The method of cooking is one of the major factors that affects the eating quality of meat. The 

cooking method should be chosen to be appropriate for the type of meat, the amount of connective 

tissue and the shape and size of the meat (Bejerholm and Aaslyng, 2004:343). Uzun Özcan and 

Bozkurt (2015:2430) also pointed out in their study of kavurma that cooking had numerous effects on 

many quality attributes and physical properties, in this sense, the cooking time and cooking method 
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had a great importance in the production of kavurma. Nowadays, the cooking method of meat 

generally based on conventional cooking methods. Conventional methods are the process which have 

long process times, high temperature application and high energy consumption (Bozkurt and İçier, 

2009). All of these problems experienced during the cooking process of meat brought on alternative 

cooking methods which are economic and more practical. Moreover, alternative cooking methods 

enables an acceptable product in terms of sensory, nutritional and microbial characteristics. Ohmic 

cooking method is one of the alternative methods. The advantages of ohmic cooking over 

conventional heating include shorter processing times, higher yields, and less power consumption 

while still maintaining the nutritional value of meat products (Yıldız-Turp et al., 2013:442). Ohmic 

cooking is an emerging thermal process technology and describes the process when an electrical 

current is passed directly through a food and the resistance imposed by the food leads to the generation 

of heat within the product (Lyng et al., 2009:693). Ohmic cooking, generates heat, by direct energy 

application, in a volumetric fashion which reduces the long cooking times associated with 

conventional methods (Lyng et al., 2010:724). Ohmic cooking offers the potential safety for cooking 

faster and instantly inside the meat product. However, meat samples commonly have heterogeneous 

structures because of their fat content which affects the uniform distribution of heat (Yildiz-Turp et al., 

2013:442). It was realized that ohmic cooking method will not be sufficient to be carried out alone. It 

should be combined another alternative methods that is economic, have basic application and forms no 

negative effect for the safety and quality of the meat. For this reason, infrared cooking method 

application after ohmic cooking is being considered to be effective in terms of including practical 

usage, safety product and shorter process times for the combination. Infra-red cooking is of particular 

interest to the processed meats sector, because conventional cooking ovens, using high velocity hot air 

convection, can cause surface deterioration, overheating, oxidation, charring, impingement damage, 

low yields, difficult emissions and high energy costs. Infra-red radiation has intrinsic advantages in 

achieving these goals in that there is no direct intention or necessity to heat the air, keeping oven 

temperatures and humidity down. This results in savings in energy and conservation of cooked out 

material, which will not be lost to evaporation by high oven temperatures (Shilton, 1999:203).  

Though, the use of ohmic and infrared cooking is also of significance and is believed to be a reliable 

method to optimize safety parameters for meat cooking. In the literature, there is few information exist 

with the details about the combination of these two methods for cooking of meat. So, in this study it is 

aimed to develop a cooking method by combination of ohmic and infrared with considering safety 

attributes of beef muscle product protected maximum and optimum conditions (thickness, voltage and 

time) determined very good. 

 

  

MATERIALS AND METHODS 

 

Sample preparation and electrode designation 

Beef meat (Longissimus dorsi) was purchased from a local market in Gaziantep. For electrode 

designation, a test cell that 5 cm long and 3.5 cm diameter was made which the meat could be inserted 

inside it. Then, 430 code number of stainless steel electrodes (3.5 cm diameter) were used to contact 

and cover the meat surface in whole. For this system, meat was shaped by 5 cm diameter sharp metal 

cutter and than located into test cell. Next, stainless steel electrodes was placed the two open gapes end 

of test cell and whole contact with the meat. No meat pieces were outside of the electrodes so 

homogeneous and uniform cooking of meat was achieved.  

 

Ohmic cooking 

The designation of ohmic cooker was developed by Physical Engineering Department in 

Gaziantep University. For the designation of ohmic cooker, a 5 kw conductor,  a 220- 24 Volt power 

supply, a limit switch, a 15 A fuse, a voltagemeter and an ampermeter was used. For the conduction of 

electric current into meat 430 code number of stainless steel metals were used as electrodes. The 

designed ohmic cooker was worked with the variable transformer connection in laboratory. Ohmic 

cooking duration was adjusted to 7 minute.  
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Infrared cooking 

Infrared cooking was realized by Frigidaire Professional Stainless Programmable 6-Slice 

Infrared Convection Oven (Frigidaire, FPCO06D7MS 120V-60 Hz 1500 Toaster Oven, US). In 

infrared cooking, three different temperature was used which are 162.77 °C (325 °F), 190.55 °C (375 

°F) and 218.33 °C (425 °F). At ohmic cooking followed by infrared cooking treatments, time of 

infrared cooking was 3 minutes one side, 3 minutes other side of meat cooking. 

 

Total aerobic meshophilic count (TAMC) 

10 g of fresh beef meat, ohmic cooked meat and infrared cooked meats that were ohmically 

precooked  and 10 volumes of sterile peptone solution (0.1 %) were added. After homogenizing the 

mixture a series of ten-fold dilutions was made using peptone water solution (0.1%) for analysing 

microbial counts. Portions of 0.2 ml of the homogenate and each dilution were spread on duplicate 

plates of nutrient agar (Sisco Research, India). Total mesophillic aerobic plate count were incubated at 

37 C for 2 days. Colony numbers were determined from plates bearing 30 to 300 colonies. Data was 

represented in log of colony forming units (cfu) per g of beef meat.  
 

Total coliform count (TCC) 

 The method was same as decribed in the anaysis of total meshophilic aerobic plate count. The 

agar used for total coliform analysis was the only difference. Violet red bile agar (Laboratorios Conda, 

Spain) was used for this analysis. All bacterial counts were transformed to log10 values. 

 

Statistical Analyses 

An ANOVA was performed for total meshophilic aerobic plate count, total coliform count 

values as a function of voltage gradient for ohmic cooking and cooking temperature for ohmically 

precooked followed by infrared cooking to determine significant differences (P<0.05) using the SPSS 

version 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Duncan’s multiple range test was also carried out during 

the cooking period for determination of homogeneous groups. Trends were considered as significant 

when the means of compared parameters differed at a P < 0.05 significance level. 

 

 

RESULT AND DISCUSSION 

 

Ohmic cooking alone and ohmic cooking followed by infrared cooking techniques were applied 

to observe the microbial quality of beef muscle in this study. Their results are given in Figure 1. and 

Table 1. As it known that total aerobic mesophilic bacteria count (TAMBC) and total coliform count 

(TCC) could give an idea about the general hygiene of beef muscle that processes in these techniques. 

TAMBC and TCC in raw meat were found to be 5.7 and 5.0 log cfu/g, respectively. As it is seen in the 

Figure 1. TAMBC was significantly decreased (P˂0.05) below the detectable level but not to reach 

zero value however, TCC was decreased to zero value by increasing voltage value at ohmic cooking 

alone. On the other hand, ohmic cooking followed by infrared cooking have a perfect effect by killing 

both of whole total mesophilic and total coliform bacterias. Only, 40 V, 325 °F (2.4 log cfu/g)  and 55 

V, 325 °F (2.1 log cfu/g) total mesophilic bacterias couldn’t be killed completely. It could be said, 

325°F infrared temperature was insufficient afterwards 40 V and 55 V ohmic cooking. 

There are limited studies investigating the effects of ohmic cooking on microorganisms found in 

meat and meat products in the literature. Despite the different conditions (Voltage, time) used in these 

studies compared to our study, as a general, researchers found the reduction in microbial load by 

ohmic cooking as well as ours.   Piette et al. (2004) used ohmic cooking (80 °C/13.78 min and 70 

°C/31.44 – 40.36 min total holding time for inactivation of Enterococcus faecalis, inoculated to 

Bologna type sausages, and obtained a 9.06 log CFU/g reduction in the number of microorganisms. In 

the same way, İçier et al. (2014:1352) studied ohmic cooking of meatballs. In their study, the initial 

microbial load of meatball samples by means of total aerobic mesophilic bacteria were 5.83 log CFU/g 

which close to ours. They investigated that, when holding time was shortened at constant temperature 

and voltage gradient, especially at 15 V/cm, higher reduction was achieved in total microbial counts 

ohmic cooking appears to be a promising and effective treatment to prevent pathogen growth in meat 

products. The optimum semi-cooking condition meeting these criteria was 15.26 V/cm voltage 
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gradient and 0 s holding time at 75 °C. In this system were predicted as a 2.45 log reduction in total 

microbial count. Another challenge study was realized by Zell et al. (2010:263) which was found that 

whole beef cooked rapidly by ohmic heating (7 fold time reduction with the LTLT protocol) gave 

levels of quality comparable to those achieved by conventional methods while also reducing cook 

losses. Moreover, Mitelut et al. (2011:152) explained as ohmic heating offers an attractive alternative 

for continuous sterilization of foods containing particulates because it heats simultaneously both the 

phases of the liquid and particulate mixtures by internal energy generation. All of the studies revealed 

that ohmic cooking is an effective method for reduction in microbial load of meat sample thus 

demonstrating the safety of this technique. However, our study indicated that ohmic cooking followed 

by infrared cooking technique is more effective by killing total aerobic mesophilic and total coliform 

bacterias than ohmic cooking alone. Because, in ohmic followed by infrared cooking not only 

reduction in microorganisms but also killing whole microrganisms could be succeed. There are no 

studies investigating the effects of ohmic cooking followed by infrared cooking on microorganisms 

found in meat and meat products in the literature to be able to compare. Hung L. (2004:345), studied 

the infrared surface pasteurization of turkey frankfurters and suggested that infrared surface 

pasteurization potentially could be use as an intervention technology to kill L. monocytogenes 

contaminated on the surface of frankfurters immediately prior to final packaging and reduce the risk of 

foodborne listeriosis caused by these products. Jun et al. (2008:2) indicated that combinations of 

infrared heating with microwave heating and other common conductive and convective modes of 

heating have been gaining momentum because of increased energy throughput. 
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Figure 1. Effect of voltage gradient of ohmic cooking alone on total mesophilic aerobic plate count 

and total coliform count 
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Table 1. Effect of ohmic cooking followed by infrared cooking on total mesophilic aerobic plate count 

and total coliform count 

Ohmic Cooking (V) Infrared Cooking (°F) Total aerobic mesophilic 

count (log cfu/g) 

Total coliform count  

(log cfu/g) 

0 0 5.7a 5.0a 

40 325 2.4b 0.0b 

40 375 0.0d 0.0b 

40 425 0.0d 0.0b 

55 325 2.1c 0.0b 

55 375 0.0d 0.0b 

55 425 0.0d 0.0b 

70 325 0.0d 0.0b 

70 375 0.0d 0.0b 

70 425 0.0d 0.0b 

Different small letters indicate statistical difference between ohmic+infrared cooking values at a=0.05 

level in each column. 

 

 

 

CONCLUSION 

In this study, general hygiene indicator bacterias namely total aerobic mesophilic and total 

coliform count was detected by application of ohmic cooking alone and infrared cooking following 

ohmic cooking system. Ohmic cooking, by itself caused a significant reduction in microbial load of 

beef muscle however the combination of ohmic - infrared cooking system caused not only reduction 

but also inhibiting of whole bacterias in meat muscle. As a consequence, infrared cooking is mainly 

effective as a final cooking method to kill whole microorganisms of ohmically pre-cooked beef 

muscles. Further studies should be carried out to investigate the  other quality and safety parameters of 

this ohmic and infrared heating combination system compared to ohmic cooking method alone.  

ACKNOWLEDGMENT 

The authors wish to thank the Scientific Research Projects Executive Council of University of 

Gaziantep. 

 

REFERENCES 

 
Bejerholm, C. and Aaslyng, M. D. (2004). Cooking of meat. Denmark: Danish Meat Research Institute.   

Broncano, J.M., Petrón, M.J., Parra, V. and Timón, M.L. (2009). Effect of different cooking methods on lipid 

oxidation and formation of free cholesterol oxidation products (COPs) in Latissimus dorsi muscle of 

Iberian pigs. Meat Science, 83(3), 431–437. 

Gerber, N., Scheeder, M.R.L. and Wenk, C. (2009). The influence of cooking and fat trimming on the actual 

nutrient intake from meat. Meat Science, 81(1), 148–154. 

Huang, L. (2004). Infrared surface pasteurization of Turkey frankfurters. Innovative Food Science and Emerging 

Technologies, 5(3), 345–351. 

Icier, F., Sengun I. Y., Turp, Y. G., Arserim, E. H., (2014). Effects of process variables on some quality 

properties of meatballs semi-cooked in a continuous type ohmic cooking system. Meat Science, 96(3), 

1345–1354. 

Jun, S., Krishnamurthy, K., Khurana, H. K., Irudayaraj, J. and Demirci, A. (2008). Infrared Heating in Food 

Processing: An Overview. Comprehensive Rewievs in Food Science and Food Safety, 7(1), 2-13.                                

Lyng, J. G., Zell, M., Cronin, D. A. and Morgan, D.J. (2009). Ohmic cooking of whole beef muscle – 

Optimisation of meat preparation. Meat Science, 81(4), 693–698. 

Lyng, J. G., Zell, M., Cronin, D. A. and Morgan, D.J. (2010). Ohmic cooking of whole turkey meat — Effect of 

rapid ohmic heating on selected product parameters. Food Chemistry, 120(3), 724–729. 

Mitelut, A., Popa M., Geicu, M., Niculita, P., Vatuiu, D., Vatuiu, I., Gilea, B., Balint, R. and Cramariuc, R. 

(2011). Ohmic treatment for microbial inhibition in meat and meat products Romanian Biotechnological 

Letters, 16(1), 149-152. 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

315 

 

Mora, B., Curti, E., Vittadini, E.  and Barbanti, D. (2011). Effect of different air/steam convection cooking 

methods on turkey breast meat: Physical characterization, water status and sensory properties. Meat 

Science, 88(3), 489–497.  

Piette, G., Buteau, M. L., De Halleux, D., Chiu, L., Raymond, Y., Ramaswamy, H. S. (2004). Ohmic cooking of 

processed meats and its effects on product quality. Journal of Food Science, 69(2), 71–78.  

Shilton, N. and Sheridan, P. (1999). Application of far infra-red radiation to cooking of meat products. Journal of   

 Food Engineering, 41(3), 203-208. 

Turp, Y. G., Sengun, I.Y.,  Kendirci, P. and Icier, F. (2013).  Effect of ohmic treatment on quality characteristic 

of meat: A review. Meat Science, 93, 441–448. 

Uzun, A. (2010). Master’s thesis: “An investigation of changes in physical and chemical properties of kavurma 

during processing”. Turkey: University of Gaziantep. 

Uzun Özcan,  A. and  Bozkurt H. (2015). Physical and Chemical Attributes of a Ready-to-Eat Meat Product 

during the Processing: Effects of Different Cooking Methods, International Journal of Food Properties, 

18(11), 2422-2432.     

Zell, M., Lyng, J. G.,Cronin, D. A., Morgan, D. J. (2010). Ohmic cooking of whole beef muscle — Evaluation of 

the impact of a novel rapid. Meat Science, 86(2), 258–263.  

 

  



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

316 

 

Moth Swarm Algorithm for Combined Heat and Power Economic Dispatch 

 

 
           

Uğur GÜVENÇ* Serhat DUMAN Yunus HINISLIOĞLU 

Assoc. Prof. Duzce University, Asst. Prof. Duzce University, RA Duzce University, 

Turkey Turkey Turkey 

   
                

 

Abstract 

 

The combined heat and power economic dispatch problem is one of the modern power system 

problems which is a challenging and complicated optimization problem that needs powerful methods 

to solve. This paper presents a Moth Swarm Algorithm (MSA) to solve the combined heat and power 

economic dispatch problem with bounded feasible operating region. The MSA algorithm is a recently 

developed nature-inspired heuristics algorithm that gets inspiration from navigation method of moths 

in nature. To see the effectiveness of MSA for solving combined heat and power economic dispatch 

problem, it is applied to different test cases. The simulation results of the MSA are compared with 

other popular heuristic algorithms and show that it provides better results. 

 

Keywords: Combined heat and power, Optimization, Moth Swarm Algorithm 
                      

 

Birleşik Isı ve Güç ile Ekonomik Güç Dağıtımı için Güve Sürü Algoritması 
 

 

Özet 

 

Birleşik ısı ve güç ile ekonomik güç dağıtımı problemi, modern güç sistem problemleri arasında güçlü 

bir çözüm yöntemi gerektiren, zorlu ve karmaşık bir optimizasyon problemidir. Bu bildiride, Güve 

Sürü Algoritması, makul çalışma sınırları içerisinde kalarak birleşik ısı ve güç ile ekonomik güç 

dağıtımı problemine uygulanmıştır. GSA, literatüre yeni kazandırılmış, güvelerin gece yön bulma 

yönteminden ilham almış, doğadan esinlenilen sezgisel bir algoritmadır. Güve Sürü Algoritmasının 

birleşik ısı ve güç ile ekonomik güç dağıtımı problemi için uygulanabilirliğini kontrol etmek amacı ile 

iki farklı test sistemi ile simule edilmiştir. Bu simülasyon sonucu literatürde bulunan diğer 

algoritmalar ile karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Birleşik ısı ve güç, optimizasyon, güve sürü algoritması 
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INTRODUCTION 

 

The conversion of the fossil fuels, such as coal and gas, into electricity is an infertile operation. 

Even the most technological power plants have the efficiency rate of %50 or %60. During the 

conversion process, most of the energy wasted in the form of heat. The meaning of cogeneration 

which is the principle of combined heat and power is to recover the lost heat and make beneficial use 

of this heat to increase the overall efficiency of the convention process. The fuel efficiency of 

combined heat and power (CHP) is almost over the %90. Besides, CHP has less greenhouse gas 

emission than the other forms of energy supply. Recently, the cogeneration units have been used in the 

industry. The capacity of the heat production in the cogeneration process depends on the power 

generation and also, power generation depends on the heat production capacity. Because of this 

dependence between heat and power generation, there is going to be a complication in the integration 

of the cogeneration systems in to the power economic dispatch. The aim of the combined heat and 

power economic dispatch (CHPED) is to minimize the fuel cost of power and heat generation. 

Besides, in order to obtain the total minimum fuel cost of the system, the values of the demanded 

power and heats are required to meet within the specified limit values (Basu, 2011)(Vasebi et al., 

2010). 

 

Many approaches which are both mathematical and heuristic methods have been used to solve 

the CHPED problem in recent years and new methods are being tested every year. Lagrangian method 

(Tao Guo et al., 1996), dual and quadratic programming (Rooijers et al., 1994), variants of dynamic 

programming (Rong et al., 2008) are the oldest mathematical approaches for solving CHPED problem. 

However, when the valve-point effect included, problem becomes nonconvex and these methods 

cannot handle the problem. Heuristic methods can overcome the disadvantage of the mathematical 

methods. Genetic algorithm and particle swarm optimization are two well-known techniques to solve 

CHPED problem but they need some enhancements to overcome the optimization convergence 

stagnancy. Time varying acceleration coefficient PSO (Mohammadi-Ivatloo et al., 2013), selective 

PSO (Ramesh et al., 2009), multi-objective PSO (Wang and Singh, 2006), GA based penalty function 

(SONG and XUAN, 1998), self-adaptive real-coded GA (Subbaraj et al., 2009), and hybrid heuristic 

algorithm based on GA and HS (Huang and Lin, 2013) are some example techniques for heuristic 

methods which are developed by researchers.  

In proposed method, the main goal is to achieve the best solution for CHPED problem with 

using Moth Swarm Algorithm which is a new method inspired by the behavior of the moths in the 

night. The paper is organized as follows. Combined heat and power economic dispatch problem is 

described, and a new method, Moth Swarm Algorithm, is explained. Hereupon, the experimental 

results are given and the paper finishes with the conclusion. 

COMBINED HEAT AND POWER ECONOMIC DISPATCH  

CHPED is a nonlinear and nonconvex optimization problem which needs to be solved for 

generating the optimum power and heat demands coupled with minimum production cost and besides, 

constraints have to be met. In general, the system has three main units which are thermal generating 

units, cogeneration (power and heat) units, and heat-only units. The power is generated in both thermal 

generating and cogeneration units and the heat is generated in both cogeneration and heat-only units. 

The objective function of the CHPED problem can be formulated as follows: 

      
1 1 1

min ,
CT HNN N

T T C C C H H

T i i i i i i i

i i i

C C P C P H C H
  

        (1) 

where TC  is the total cost of production. , ,T C H

i i iC C C  are unit production cost of the thermal 

generating units, cogeneration units, and heat-only units, respectively. , ,T C HN N N  are the numbers of 

thermal generating units, cogeneration units, and heat-only units, respectively. Power output of the ith 

thermal generating unit is defined as T

iP . Power and heat outputs of the ith cogeneration unit are 
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defined as C

iP  and C

iH . H

iH is the heat output of the ith heat-only unit. Thermal generating and heat-

only units have similar production cost functions which are defined as follows: 

 2( ) ( )T T T T

i i i i i i iC P a b P c P     (2) 

 2( ) ( )H H H H

i i i i i i iC H d e H f H     (3) 

where , ,i i ia b c  are the cost coefficients of ith thermal generating unit and , ,i i id e f  are the cost 

coefficients of ith heat-only unit. In the thermal generating unit, there is a concept called valve-point 

effect which is described in (Basu, 2016). If the valve-point effect is involved, the product cost 

function of thermal generating unit can be reformulated as follows: 

  min2( ) sin ( TT T T

i i i i i i i i ia b P c P P P       (4) 

where 
i  and 

i  are cost coefficients of ith thermal generating unit and minT

iP  is the minimum power 

output of the ith thermal generating unit. 

Since the power and heat outputs in the cogeneration unit are dependent on each other, there 

will be an additional term on the equation of the cogeneration unit. Thereby, the cost function of 

cogeneration unit can be formulated as follows: 

 2 2( , ) ( ) ( )C C C C C C C C C

i i i i i i i i i i i i i i iC P H P P H H P H             (5) 

where , , , ,i i i i i     and i  are cost coefficients of ith cogeneration unit. 

There are several reasons for the complexity of the CHPED problem and one of the reasons is 

problem constraints. The power and heat balance constraints which contain the total heat and power 

demands including power losses in the transmission lines. There are also capacity limits of the power 

and heat generated by each unit. Further information and formulation about constraints can be found in 

(Basu, 2016). 

MOTH SWARM ALGORITHM 

Moths have the second largest population among all insects. They are nocturnal animals. They 

hide from predators during daylight and they fly and use celestial navigation technique to find their 

path and food sources in midnight. They want to maintain the angle with a celestial far-distant light 

source e.g., moonlight so they can navigate the direct line flight to accomplish this purpose. 

Unfortunately, there is a problem with the light source which is used to determine the path. They 

cannot separate a natural light source from an artificial one. Since the human made artificial light 

source is closer than the moon, they start to orientate around the artificial source with a spiral shape 

path (Mohamed et al., 2017).  

In previously proposed algorithm by Mohamed et al., the position of the light source is the 

potential solution of the optimization problem and the light intensity of the source is the fitness of this 

solution. Three groups of moths are used to model the algorithm (Mohamed et al., 2017). 

First group is called pathfinders. They are a small group of moths (np) in the population. They 

use the principle of First In-Last Out to explore the new areas in the optimization space. They find the 

best position of the light source among the other sources and lead other members in the population to 

this position (Mohamed et al., 2017). 

Second one is called prospectors which ramble into a random spiral path around the light source 

that has been marked by the pathfinders.  

The last group is called onlookers. They fly to the best solution in pursuant of the prospectors. 

In Moth Swarm Algorithm, each moth is being charged with the light intensity of its 

corresponding source. The best fitnesses are assigned to the position of the pathfinders and the second 

and last fitnesses are stationed to the prospectors and onlookers respectively (Mohamed et al., 2017).  
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In the proposed algorithm, there are four main phases which are being processed. In the first 

one, called Initialization phase, first, the swarm size, number of light source, and number of iterations 

are defined, then initial population is generated and the fitness of each swarm is calculated, the 

positions of each moth are randomly created at last, the type of each moth is determined .  

The pathfinders interact with each other which is called crossover operation, to update their 

positions, because swarm members are started to pile up in a specific region, therefore there should be 

an update process to prevent accumulation of the moths in one area. In the second one, called 

Reconnaissance phase, this update process of the pathfinder moths is being done by using levy-

mutation. After the update process finished, positions of the each pathfinders are recalculated and 

compared with old results. If any of the position is better than the older positions, new ones are 

replaced with the old positions (Mohamed et al., 2017).  

In the third one, called transverse phase, the prospector moths are being defined and the position 

of the prospectors are updated. After, fitness of the prospectors are recalculated according to the new 

positions and last, prospectors which have the better fitnesses are promoted to pathfinder. And in the 

final phase, called celestial navigation, the onlooker moths which are tasked to fly to the best 

solutions, are separated into two groups. In the first group of onlookers move with Gaussian walks 

because promising areas are wanted to be focused in the search space. In the second group of 

onlookers move with Associative learning mechanism with immediate memory because moths do not 

have evolutionary memory. In (Mohamed et al., 2017), these processes are explained in detail. 

EXPERIMENTAL RESULTS 

There are two different test systems which are used to demonstrate the performance of the 

MSA. In the first test system, seven generation units are used, besides, the second system contains five 

generation system. In both test systems, the number of iteration is set to 200.  

Case 1 

In this test system, MSA is applied to the CHPED problem that involved the transmission losses 

and valve-point effect. It has four thermal generation units, two cogeneration units and one heat-only 

unit. The cost function parameters which belong to these units are given in (Mohammadi-Ivatloo et al., 

2013). The demanded power and heat of this test system are 600 MW and 150 MWth. The maximum 

iteration number is 200 for this case. The coefficient of B-matrix between two thermal units is given in 

(6). 

 7
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  (6) 

Table 1: Simulation results for Case 1 

Methods 
Optimal results 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 H5 H6 H7 Cost 
PSO 18.4626 124.2602 112.7794 209.8158 98.814 44.0107 57.9236 32.7603 59.3161 10613 

CPSO 75 112.38 30 250 93.2701 40.1585 32.5655 72.6738 44.7606 10325.3339 

EP 61.361 95.1205 99.9427 208.7319 98.8 44 18.0713 77.5548 54.3739 10390 

DE 44.2118 98.5383 112.6913 209.7741 98.8217 44.0001 12.5379 78.3481 59.1139 10317 

RCGA 74.6834 97.9578 167.2308 124.9079 98.8008 44.0001 58.0965 32.4116 59.4919 10667 

AIS 50.1325 95.5552 110.7515 208.7688 98.8 44 19.4242 77.0777 53.4981 10355 

BCO 43.9457 98.5888 112.932 209.7719 98.8 44 12.0974 78.0236 59.879 10317 
           

MSA 52.70328 98.58343 112.6778 209.8167 93.76702 40 29.63235 75 45.36763 10111.3598 
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Figure 1: The cost convergence curves obtained by MSA for case 1 and case 2 

The test results of MSA and the other algorithms which are particle swarm optimization (PSO) 

(Basu, 2010), classic particle swam optimization (CPSO) (Mohammadi-Ivatloo et al., 2013), 

evolutionary programming (EP) (Basu, 2010), differential evolution (DE) (Basu, 2010), real-coded 

genetic algorithm (RCGA) (Basu, 2011), artificial immune system (AIS) (Basu, 2012), and bee colony 

optimization algorithm (BCO) (Basu, 2011) are listed in Table 1. As it can be seen from the Table 1 

that MSA gives the best results for CHPED problem among other methods for case 1. 

Case 2 

The second system consists of one thermal generation unit, three cogeneration units and one 

heat-only unit. The cost parameters of these units are given in Table 2 (Mellal and Williams, 2015). 

MSA is applied to the CHPED problem that does not considered the transmission losses and valve-

point effect. The demanded power and heat of this test system are 300 MW and 150 MWth. The 

maximum iteration number is 200 for this case. 

Table 2: The cost parameters of five generation units 
Thermal generation unit a b c d Pmin Pmax 
1 254.8863 7.6997 0.0017 0.00011 35 135 

        

CHP units α β γ δ ε φ Feasible region coordinates 
2 1250 36.0 0.0435 0.6 0.027 0.011 [44,0], [44,15.9], [40,75], [110.2,135.6], [125.8,32.4], [125.8,0] 

3 2650 34.5 0.1035 2.203 0.025 0.051 [20,0], [10,40], [45,55], [60,0] 

4 1565 20.0 0.0720 2.300 0.020 0.04 [35,0], [35,20], [90,45], [90,25], [105,0] 

        

Heat-only units φ ɳ λ Hmin Hmax 
5 950 2.0109 0.038 0 60 

The test results of MSA and the other algorithms which are particle swarm optimization with 

time varying acceleration coefficients (TVAC-PSO) (Mohammadi-Ivatloo et al., 2013), invasive weed 

optimization (IWO) (Jayabarathi et al., 2014), benders decomposition approach (BD) 

(Abdolmohammadi and Kazemi, 2013), firefly algorithm (FA) (Yazdani et al., 2013), genetic 

algorithm (GA) and harmony search (HS) (Vasebi et al., 2010), modified group search optimization 

(MGSO) (Hagh et al., 2013), and cuckoo optimization algorithm with  penalty function (PFCOA) 

(Mellal and Williams, 2015) are listed in Table 3. The cost convergence curves are shown in Fig 1 for 

both case 1 and case 2. As it can be seen from the Table 3 that MSA gives the best results for CHPED 

problem among other methods for case 2. 
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Table 3: The simulation results for Case 2 

Methods 
Optimal results  

P1 P2 P3 P4 H2 H3 H4 H5 Cost 
TVAC-PSO 135.00 41.4019 18.5981 105.00 73.3562 37.4295 0.00 39.2143 13672.8892 

IWO 134.73 40.00 20.86 104.41 75.00 37.60 0.00 37.40 13683.65 

BD 135.00 40.7687 19.2313 105.00 73.5957 36.7759 0.00 39.6284 13672.83 

FA 134.74 40.00 20.25 105.00 75.00 27.87 0.00 47.12 13683.22 

GA 135.00 70.81 10.84 83.28 80.54 39.81 0.00 29.64 13779.50 

HS 134.74 48.20 16.23 100.85 81.09 23.92 6.29 38.70 13723.20 

MGSO 134.996 40.487 19.6438 104.8732 75.4196 35.212 0.00 39.3684 13672.401 

PFCOA 135.00 40.20 19.70 105.00 75.10 35.40 0.00 39.40 13668.40 
          

MSA 135.00 40.2 19.88813 104.9112 75 34.44131 0.00 40.55869 13660.8338 

CONCLUSION 

In this study, a new heuristic method inspired by an insect group called Moth Swarm Algorithm is 

successfully applied to CHPED problem. Two different methods are used to test the MSA with 

different number of generation units. The first method has four thermal generating units, two 

cogeneration units, and one heat-only unit. Besides, this method contains both transmission loss and 

valve point effect. The second one has one thermal generating unit, three cogeneration units, and one 

heat only unit. After the test results are obtained, it can be said that the proposed method has more 

promising results for solving CHPED problems. 
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Abstract 

 

Winter generally increases introversion. This is derived because of not only the negative effects of 

cold weather, snow and rain brought by seasonal specialties, but also the construction of the spatial 

organization in outdoor without considering winter action. In order to break this perception and 

behavior, planting design in residential gardens which is the important component of the urban 

landscape has significant importance.  

In winter, planting designs in residential garden has an important function both to encourage people to 

spend time in outdoors, and to build accurate visual relationship between residence and garden in 

design in the point of contribution to the urban landscape. In urban landscape, residential winter 

gardens, which have social, ecological and aesthetical functions, are important areas for becoming a 

sustainable garden model according to user comfort in winter cities. In this context, residential winter 

garden planting design modal that is livable in all seasons is aimed in this paper. Developed from this 

perspective, the plant characteristics that can be used in residential garden design example were 

examined in detail. Considering the foreground features in landsape design, and their aesthetic, 

functional and ecological characteristics, plant species were chosen. The example of garden model 

which can be livable and perceived in all seasons by users is visualized by 3D simulations.  

In conclusion, the planting design principles in residential winter garden designs were presented that 

take place in urban landscape in Turkey. Plant species that can be used in winter gardens are evaluated 

according to flower, fruit, bud, branch, stem, habitus and ecological characteristics. According to this 

assessment, the use of broad-leaved or evergreen varieties in the northern and northwest aspects of the 

garden reduces winter cold burns in the garden. Trees and shrubs should be used in groups to create 

microclimatic areas and to warm the interior. The use of tall and strong branched trees in the western 

and northwest aspects prevent other species in the garden from the harmful effects of snow. 

Determined species were examined in terms of urban aesthetics and urban sustainability. In addition to 

this, the proposals that will contribute to urban planting applications in residential winter garden scale 

have been developed. 

 

Keywords: Urban landscape, planting design, winter cities, residential winter garden, Turkey 
       

                                   

 

Kentsel Türk Konut Peyzajında Kış Bahçesi Tasarım Önerisi 
 

 

Özet 

 

Kış mevsimi genel olarak bireylerde içine kapanıklığı arttırmaktadır. Bu durum, hem mevsimsel 

özelliklerin getirdiği soğuk hava, kar ve yağmurun olumsuz etkisinden, hem de dış mekanda kış etkisi 

düşünülmeden mekan organizasyonunun yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu algıyı ve davranışı 

kırmak adına kentsel peyzajın önemli bileşenlerinden bir olan konut bahçelerindeki bitkisel tasarımlar 

önem taşımaktadır.  
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Kış mevsiminde gerek bireylerin dış mekanlarda vakit geçirmesini teşvik etmesi gerekse tasarımlarda 

konut-bahçe arasındaki görsel ilişkinin doğru kurgulanması ve kentsel peyzaja olan katkıları 

noktasında, konut bahçesindeki bitkisel tasarımlar önemli işlevlere sahiptir. Kentsel peyzaj içerisinde 

sosyal, ekolojik ve estetik işlevler açısından önem taşıyan residential winter gardens, kullanıcı 

konforuna uygun sürdürülebilir bir bahçe modeli olma yolunda kış kentleri için önemli mekanlardır. 

Bu kapsamda, bildiride, kış kentlerinde 4 mevsim kullanılabilen bir residential winter garden bitkisel 

tasarım modeli geliştirmek amaçlanmıştır. Bu bakış açısıyla geliştirilen konut bahçesi tasarım 

örneğinde kullanılabilecek bitkilerin karakterleri detaylı bir şekilde irdelenerek peyzaj tasarımında ön 

plana çıkan özellikleri ile diğer aylarda da sergiledikleri estetik, fonksiyonel ve ekolojik özellikleri 

dikkate alınarak bitki tür seçimleri yapılmıştır. Kullanıcılar tarafından 4 mevsim kullanılabilen ve 

algılanabilen örnek bahçe modeli 3D simülasyonlarla görselleştirilmiştir.  

Sonuçta, Türkiye’de kentsel peyzaj içerisinde tasarlanan residential winter garden tasarımlarında 

dikkat edilmesi gereken bitkisel tasarım ilkeleri ortaya koyulmuştur. Kış bahçelerinde kullanılabilecek 

bitki türleri çiçek, meyve, tomurcuk, dal, gövde, habitus ve ekolojik özelliklerine göre 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre, bahçe içerisinde kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda 

geniş yapraklı ya da herdem yeşil türlerin kullanılması bahçe içerisinde aşırı soğuk kaynaklı kış 

yanmalarını azaltmaktadır. Ağaçlar ve çalılar mikroklimatik alanlar oluşturmak, iç tarafı 

ılımanlaştırmak için gruplar halinde kullanılmalıdır. Uzun boylu ve güçlü dalları bulunan bitkilerin 

batıda ve kuzeybatı bakıda kullanımı dolunun ve karın zararlı etkilerinin bahçedeki diğer türleri 

etkilemesini engellemektedir. Belirlenen türler kent estetiği ve kentsel sürdürülebilirlik açısından 

irdelenmiştir. Bu kapsamda, residential winter garden ölçeğinde kent içi bitkilendirme uygulamalarına 

katkı sağlayacak öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel peyzaj, bitkisel tasarım, kış kentleri, kış konut bahçesi, Türkiye 

 

INTRODUCTION 

 

Residential zones are special locations where comfortable, peaceful and serene times are spent, 

intrafamilial sharings are experienced as excluding life’s intensity, work stress, traffic complexity and 

difficult climatic conditions. Residential gardens are considered as important urban outdoors which 

enable connecting with nature, can be easily accessed for recreation purposes, can be used for sitting, 

walking around or looking around, designed to meet demands of users, and in which environment 

conditions are considered with the residence. In this concept, residence and residential gardens that 

differentiate in terms of functions but complete each other in residential zones should be particularly 

considered and designed (Yeşil and Yılmaz, 2007). 

As complementing each other, a residence and a garden constitute a living zone as in unified. 

An organized connection between indoors and outdoors are created as removing clear cut borders 

between residence and house in modern residencial planning. For example, backyard should 

comfortably be seen from living room, and garden should easily be accessed from dining room or 

lounge through terraces in order to create a functional connection. In addition, principles of 

compliance with ecological conditions, usability, and beautiful scene in all seasons should be included 

in design (Korkut et. al., 2010). As considering the space that plants use in their mature periods, it 

should be considered during design. Use of blooming annual and bulbous plants should not be omitted 

due to their visual and aesthetic values. These plants are the plants that users firstly connect in 

especially residential garden entrance (Walker, 1991).  

Winter planting should be visually energizing and very attractive. Winter shrubs become the 

focus area of the garden when they bloom. A strong winter garden design can be completed including 

other nonflowering species for example evergreen shrubs and ground covering plants. When the 

influence of winter blooming shrubs is over, plants that show their effects in other times come 

forward. Within this circle, the importance of plants’ dendrological characteristics is very high. The 

value of a garden which is designed by chosen plants with scented flowers, attractive stem and 

branches is increased due to plants’ beautiful autumn coloring, colorful blooming and flamboyant 

habitus (Buffin, 2005). Deciduous plants and winter blooming species are commonly used in winter 

planting due to their decorative influences. These species can be planted irregularly, solitary or 
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grouped ways to emphasize winter theme. Use of clustering method should be preferred for small 

gardens which have narrow space (Deng et. al., 2014). 

Plants can create micro-climatic area in the garden depending on specific design principles. In 

this concept, use of large leafed or evergreen species in northward and northwestward areas in the 

garden can decrease winter burning that is caused by extreme colds within the garden. Species that are 

endurable to winter’s harsh conditions should be preferred since the plants that are exposed to wind 

experience head drying starting from the edge. Use of columnar evergreen plants can be a good wind 

breaker if the area is shadowy. Trees and shrubs should be used in groups to create micro-climatic 

areas and to mild interior areas. Use of plants that are tall and have strong branches in westward and 

northwestward can prevent the negative effects of hail and snows on other species in the garden 

(Smith, 2004). 

Structural components should be considered in residential gardens as much as planting 

components. Materials such as furnishing materials, ponds, sculptures, stairs and pergolas that are 

convenient to the city’s cold winter conditions can be used in residential gardens in winter cities. 

Residential gardens that are designed as considering basic design components and principles in both 

planting and structural analyses can create aesthetic value to the location. Additionally, spatial 

differences within the garden enable plant diversity to have a heterogeneous structure and rich species 

combinations. Plant diversity that is created in residential winter gardens can make contribution to 

urban biodiversity since plant diversity is important in terms of sustainable urban perspectives (Bekci 

et. al., 2012). Residential winter gardens that have importance in urban landscape in terms of social, 

ecological and aesthetic aspects are crucial spaces for winter cities as a sustainable gardening model 

that is appropriate to user comfort. 

In this concept, residential winter garden planting design that can be used 4 seasons in winter 

cities was aimed to present in this paper. As a result, the planting design principles in residential 

winter garden designs were presented that take place in urban landscape in Turkey and 

recommendations that would make contributions to planting applications in cities were developed. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

Material 

National and international visual and written literature related to characteristics of plant species 

that lived 4 seasons in winter cities, and related to residential winter garden design principles in winter 

cities were used as materials in the study. 

 

Method 

The method of the study was applied in four phases: 

1st Phase:Presenting planting design principles that should be considered in residential winter 

garden designs in urban landscape with literature review, 

2nd Phase:Selection of proper plant species, 

3rdPhase:Evaluation of plants in terms of their aesthetic, functional and ecological 

characteristics, 

4th Phase:Creating an example winter garden model that could be used and perceived 4 seasons. 

 

PLANTING DESIGN IN RESIDENTIAL WINTER GARDEN DESIGN IN URBAN 

LANDSCAPE 

 

Planting Design: 

Plants’ dendrological and ecological demands and needs should be considered in addition to 

basic design principles in a planting design. There are different aesthetic value and visual influence 

characteristics of plants that occur depending on seasons and the ecology that they are placed in. 

Therefore, behaving attentively in selection and use of plant species are crucial. Outdoor plants are 

used for functional and aesthetic aim depending on their dendrological characteristics including size, 

type, color and texture as they are divided into two as annual and perennial plants. Functions of plants 

in a design could be listed as follows (Walker, 1991; Ceylan, 1999; Korkut et.al., 2010): 
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 Visual control (supporting the structural design, space creation, connecting the objects and 

location to each other, dividing the space, changing scale, enclosuring, surrounding, providing 

hiddenness, symbolizing, creating background, gaining action and dynamism to the location, 

directing) 

 Screening  

 Climatic control (lightning, temperature, precipitation, moisture, wind control) 

 Noise control 

 Erosion control etc.  

On the other hand, plants in residential garden planting design are generally used for visual 

control, screening and climatic control. 

A proper plan should be followed while creating planting design. Primarily, the current 

structural and planting components and the current condition of the area that planting design will be 

created for should be included into the plan. Site’s soil characteristics (i.e. pH, permeability, 

productivity etc.) should be determined. Climatic characteristics (i.e. average temperature, average 

precipitation, wind, snow conditions, exposure etc.) should be examined. Aesthetic factors of the site 

should be determined after analyzing its functional and accessibility conditions. Secondarily, 

maintenance of the currently present plants should be made in the site where new planting design will 

be created. It is important to determine the plants that will not be used in new design and transplate 

them from the location. After all, plants should be selected depending on their characteristics such as 

form, size, texture, color, variety, repetition, balance, emphasis, perception, plant masses and scale 

etc., according to the characteristics of the site. Plant hedges that have different functions in different 

areas can be created or special views can be established with use of plants in clustering method to have 

a weak influence in the area for the users until the plants reach their mature periods. Container 

planting that is commonly used in public areas add a third layer to flat and monotone areas as being 

used as an architectural object in residential gardens. Different settings can be used in container 

planting that can add dynamism to the garden with its mobility feature and it can contribute a fresh 

concept to the area with plant changes (Walker, 1991). 

 

Residential Gardens: 

There are 4 important functions to determine usage condition between house and garden: main 

entrance gate, working and service area, general living area and special living area. Backyard, which 

has the most colorful, the widest and has the most beautiful scene in the garden in which the most of 

the time is spent, is planned as a peaceful area and as the part of living area. Backyard should 

comfortably be seen from living room and garden should easily be accessed from dining room or 

lounge through terraces in order to create a functional connection. If there are any unpleasant scenes, 

they should be covered with planting designs and beautiful scenes should be emphasized. There 

should be a main view point in the garden and emphasizing design should be created for this main 

view. For this purpose, a plant with solitary usage or trees in groups can be used (Korkut et. al., 2010). 

 

Planting Design in Winter Landscape: 

Spatial usage function in not only winter usage but all seasons should be considered in garden 

design. Walking around within the garden can be preferred in winter rather than spending time for 

sitting/ resting purposes in the garden. However, planting design that will be created in garden should 

be easily perceived, watched and enjoyed from frequently used living areas in the house, from glass 

house (Buffin, 2005).  

Use of plants in solitary, reciprocal, in line, collateral and clustering formats constitute the main 

focus of plan design. Regulations made adjacent to the house should be in line arranged. A balance 

must be established between the planted area and the open area, and the entire site should be well 

coordinated. Therefore, plant species should be selected to be able to set this balance. If the garden is 

small, the plants that show their characteristics in other seasons can be selected less in order not to lose 

winter influences that will be created (Deng et. al., 2014). 

Transition period from autumn to spring is important in winter planting. Different species, 

especially winter flowering species, should be used in order not to have this period flat and monotone. 

Generally, the rate of using these species is 10%. Fructiferous species are used in 10%, attractive stem 

plants are used in 30%, and evergreen shrubs, ground covering plants, decorative grass and bulbous 
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plants are used in the rest of 50% (Buffin, 2005) of the garden. Use of winter flowering plants through 

wide spaces in garden can be preferred for winter landscape. Selection of the plants that will create a 

background behind them is important to show their influences in flowering period. For example, if 

evergreen species are located behind the plants that are flowered before leafing, flowering period can 

be brought forward and an awareness can be created. Use of some of the large trees will be balancing 

in terms of vertical design because use of small trees/ shrubs or tall shrubs within garden will be 

monotone. In similar ways, single usage of the species that flower in the same season can create the 

monotony so that including the species that flower in different seasons to the design can create 

dynamism and balance (Deng et. al., 2014). 

For their decorative influences in winter planting, use of deciduous plants and winter flowering 

species can be placed within grass area with solitary format, for having beautiful view from the 

residence or in corner points for the purpose of space creation. On the other hand, deciduous trees that 

do not flower in winter can be used within the garden in clustering format to create a decorative area 

and also be used in solitary format within grass area for the purpose of beautiful view. Depending on 

the plants’ size and habitus, solitary use areas vary. Some of the deciduous shrubs can be used next to 

a rock or a structure, in corners or flower containers due to their very colorful looks. On the other 

hand, evergreen and winter flowering species are used in mainly in sides within residential gardens for 

the purpose of background creation because they have more intense structure compared to deciduous 

species. Use of intense clustering formats in narrow gardens can block sunlight to the garden so that 

they should not be preferred. They can be used in clustering formats in front of walls, in garden 

borders or building corners in order to define and divide the garden. The best choice for large 

evergreen plants is solitary usage within grass areas. Similar species in small residential gardens can 

be used next to the building or near areas to the roads in reciprocal or in line formats (Deng et. al., 

2014). 

Use of herbaceous perennial plants under the trees that are planted irregularly or clustering 

formats emphasize the color effect of trees. They are used as a transition element as creating a middle 

layer between grass and flowering plants. Use of short herbaceous perennials within grass can give the 

best influence for winter landscape (Deng et. al., 2014). 

Species that produce fruits throughout winter are effective planting elements for winter 

landscape. These species that draw attention with their fruits with different color and form are also 

effective in residential gardens. Their tall ones should be used within grass areas as solitary format to 

emphasize the fruits. On the other hand, small trees and large shrub species can be used in clustering 

format or solitary format in grass areas, around the watery elements or rocks depending on their sizes 

(Deng et. al., 2014). 

Use of structural elements such as pergolas, terraces, sitting units, heightened planting beds, 

greenhouses etc., can create a harmony with other plant elements in garden and can help emphasize 

the seasonal changes. Creating a garden design which does not require extensive maintenance, are 

prevented from wind and frost, in which unpleasant scenes are hidden and pleasant scenes are brought 

forward, sitting places are created, sunny and shadowy spaces are in balance is crucial. Use of trees, 

small trees, shrubs, ground covering plants, wrapping up and climbing plants, herbaceous and bulbous 

species in a harmony will create success in plant design. Balanced use of evergreen and deciduous 

species, selecting right plant in the right place will make the design livable (Buffin, 2005). 

Highly effective scenes can be sustained with lighting the plants. Spot lightings can make trees’ 

forms, colorful bodies and leaves attractive. Therefore, making a proper lightning plan for planting 

design in the entire garden is important in terms of night scene (Buffin, 2005). 

Intense shrubs and evergreen species should be used to gain three dimension to perennial plant 

borders, create an contrast effect in texture and prevent from frost. Depending on the difficult 

conditions of winter, plant intensity or plant layers can be expanded in the area where screening will 

be created. On the other hand, use of wall that is a structural element in these areas and a narrow 

planting study in south side of the wall can create the same influence. Compost is commonly be used 

in gardens because it sustains the balance of drainage, soil productivity and structure, and moisture. 

Mulching should be made to keep the mild heat and moisture soil in growing period (Smith, 2004). 
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Residential Winter Garden Design: 

Changes occur in gardens with shortening of daytime and sudden cooling of weathers. 

Herbaceous plants hidden under soil while woody species are brought forward. Livelihood in garden 

can be sustained in winter depending on proper selection of woody species. Therefore, at least one 

woody species, medium height and decorative tree or small tree species should be used. Sun 

emphasizes lines and texture of everything around since it stays at the lowest line in sky during winter. 

Therefore, it emphasizes winter color range and bring forward all the lines of stems and branches, tree 

barks, textures of the furnishing materials and plastic objects as deepening their colors (Bourne, 2006). 

Residential gardens should be designed as attractive spaces which survive in both good and bad 

weather conditions, but especially keep livability in winter season. It is important for winter influence 

of the garden is attractive as in summer season. The landscape that is created by plants increase the 

attractiveness of the location (Bourne, 2006). Therefore, attentive species selection should be made to 

create the best design. Attractive trees that survive at least 3 seasons should be selected. For example, 

a tree that shows its decorative stem in winter, flower in spring, giving fruit or blooming colorful 

leaves (turning to red/ yellow) in autumn should be preferred. Evergreen species show themselves 

with their rich posture and deciduous species draw attention in gardens as an architecture/ plastic 

object with their remained stems and thin branches. Slow growing species should be preferred as fast 

growing species create coarse view. The most important issue that species which are durable to 

winter’s frosting cold, snow and icing should be used (Smith, 2004). Necessary recommendations for 

a garden design which is durable to weather conditions are as follows (Smith, 2004): 

 Ecological and resistance conditions to cold weather conditions of each plant should be 

known. 

 Plants should be used in design as considering their ecological conditions to strengthen the 

garden against weather conditions. 

 Use of different plants that have different seasonal durability power enable livelihood of the 

garden for 4 seasons as increasing its resistance. 

 Plants should be placed in right and convenient places to show their own aesthetic and 

functional characteristics. 

In addition to plants’ decorative characteristics, environmental characteristics of the site where 

planting design will be made should be taken into account to create a decorative planting design in 

winter landscape. Snow and frosting are unique characteristics of winter season as climatic 

characteristics. It creates different effects on plants’ flower, fruit, stems, branches and leaves. Creating 

a planting design that draw individuals’ attention as having an effective winter view is crucial to create 

a winter landscape. The most effective characteristics that create connection between individuals and 

environment are plants’ color characteristics. Color effects in different parts of the plants that dissolve 

the darksome atmosphere in the garden and provide livability to it require proper equivalency during 

their usage with in line format in plant design. This equivalency is generally convenient with the 

garden and can dissolve the monotony in the garden as creating contrast structure with different 

sections of the garden (Shinn, 2012; Deng et. al., 2014). 

Fill and gap effect is the other impotant issue that should be considered in plant design for 

winter residential gardens. The relationship with background can strongly be created by a plant design 

which is created with only deciduous species but removes privacy feeling. Use of solely evergreen 

plants can create suffocating feeling. Therefore, balanced use of deciduous species and evergreen 

plants is important to control the vertical changes in winter months and to create a design which is 

effective and sustainable for everyone. As a landscape material, plants’ texture is one of the basic 

characteristics that is evaluated in planting design. This characteristic that changes depending on 

seasons and plants in different seasons can create opportunities to create effective views in winter 

landscape. Peel texture in stems and branches such as waving, intense, colorful etc. features, create 

effective views that show themselves in winter months. Balanced combinations of plants with different 

textures affect the spatial changes in positive means. Trees with thick stem should be avoided to cover 

wide areas in gardens. Use of trees with different thick stem is important in terms of creating rich 

spatial forms and allowing sunlights within the garden (Deng et. al., 2014). 

 

 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/resistance
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FINDINGS AND EVALUATIONS 

 

Selection of proper plant species:  

Planting design principles were presented as considering firstly micro-climatic influence within 

the garden, then plants’ interesting stem and branch characteristics, habitus (posture), fragrance, 

texture, flower, fruit and autumn coloring in residential winter garden model, hence plant selection 

was made in accordance with above stated characteristics. 

 

Evaluation of plants in terms of aesthetic, functional and ecological characteristics related to winter 

season: 

Evaluation of plants in terms of aesthetic, functional and ecological characteristics related to 

winter season was summarized in Table 1. 

 

Creating an example garden model that can be used and perceived in 4 seasons (Figure 1): 

Plant species, which are visually attractive and refreshing, were selected in plant design to be 

made in garden for them to be easily seen and perceived from the most frequently used sections of the 

resident such as lounges, living rooms and kitchens due the fact that the time spent in gardens during 

winter are not intense as in summer months. Another design principle that was considered was that 

these areas should be easily seen from verandah and terraces in addition to indoors. Mainly colorful, 

fragrance and generous plant species were preferred in entrance settings (Figure 2). 

Evergreen plant species that were tall and had strong branches were preferred in north and 

northwestward spaces (Abies bornmuelleriana, Taxus baccata, Cupressus arizonica) in order to 

decrease winter burnings that were caused by excessive cold within the garden. On the other hand, 

these species have great functionality in terms of wind screening, prevention from snow and hail. 

Screening effect was strengthened by making zig zag with different plant species depending on the 

difficulties of winter conditions. These species were also used for the purpose of creating background 

for flowering and fruiting shrubs within the garden (Figure 2). 

Deciduous trees that do not flower in winter (Salix matsudana var. “Tortuosa”, Tilia cordata, 

Betula verrucosa, Corylus avellana) were used in grass area in solitary format or shrub clustering 

means within the garden for the purpose of aesthetic and their calligraphic influences. 

Shrubs (Mahonia aquifolium, Rhododendron ponticum, Viburnum farreri, Cornus alba var. 

“Sibirica”, Pyracantha coccinea) in front of tress were used in groups to create micro-climatic area 

within the garden (Figure 2). These shrubs were also preferred in garden borders for the purpose of 

defining the space and reducing the garden to human scale. 

Species that had flowers, fruits and calligraphic characteristics were preferred to create a 

background during creating compositions in the design. These species were used together depending 

on contrast or harmony design principle to be able to show plants’ characteristics. For example, Abies 

bornmüelleriana was used in the garden’s northwest corner with background and screening influence 

and in front of them, Viburnum farreri that drew attention with their flowers in line format, and in 

front of these, Mahonia aquifolium was used for their leaf, stem color and fruit characteristics so that a 

harmony in composition was maintained. 

On the other hand, herbaceous perennial and ground cover species (Narcissus tazetta, Hebe 

albicans var. “Red Edge”, Vinca minor, Galanthus nivalis, Jasminum nudiflorum, Lonicera 

fragrantissima, Ophiopogon planiscapus var.”Nigrescens”, Helleborus x hybridus) was used in 

clustering format as emphasizing the color effect in transition from shrubs to grass or the planted trees 

(Figure 2). 
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Figure 1: An Example of Residential Winter Garden Design Model 
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Table 1: Aesthetic, Functional and Ecological Characteristics of Plants that Were Used in The Recommended Residential Winter Garden Model 
Plants Aesthetic Characteristics Functional Characteristics Ecological Characteristics 

Trees and Small Trees 

Abies bornmuelleriana 

Soft grey colored peel is thin 

and flat in early years and 

thick and fractured in late 

years. 

Pyramidal form 

Resistant to winter’s negative effects  

Its usage for the purpose of wind screening, 

prevention from snow and hail 

Evergreen tree. It can grow up to 30-40 m. Head diameter is 5-6 m. Cones are 

matured in autumn. Intense leafed coniferus tree. 

 

Betula pendula 

(Sinonim:Betula 

verrucosa Ehrh.) 

Stem and branch influence in 

winter 

It has soft white-silvery 

colored body peels  

Autumn influence  

Habitus influence in summer 

Ability of sun to enter into garden in winter 

Its usage for the purpose of emphasis 

Deciduous tree. It can grow up to 15-30 m. Head diameter is 4-6 m. Light green 

leaves turn to gold-yellow in autumn then fall. Branches are flabby form. Green 

flowers are blooming in spring. 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

Stem and shoots are flat, 

horizontal posture, branch 

edges are flabby. 

Below surfaces of young 

branches have white stoma 

traces. 

It has reddish-brown peels. 

Resistant to winter’s negative effects  

Its usage for the purpose of emphasis for 

entrance 

Evergreen tree. It can grow up to 15-30 m. Head diameter is 5-7 m. 

Blue-green colored coniferus tree. Flowers are primarily black or purple then turn to 

nice reddish color. They are matured in March-April. Cones first are blue-green 

colored then in mature turn to reddish-brown in autumn. 

Corylus avellana 

Stem and branch influence in 

winter 

Autumn influence  

Its usage in solitary format to benefit from 

morning sunlight for indoors 

Deciduous small tree. It can grow up to 6-10 m. Head diameter is 4-5m. It has 

vertical and intense branches form. Upper surface is feathery and dull green, and 

below surface is mild green. Leaves turn to yellow from green in autumn then fall. 

Yellow colored male flowers are blooming in March-April. New branches are 

yellowy-grey and old branches are brown. Fruits are matured in autumn. 

Cupressus arizonica  

Stem and branch influence in 

winter 

Branches that are short, 

intense and irregular are 

vertical to stem and violet-

brown colored. 

Leaf color influence 

Resistant to winter’s negative effects 

Its usage for the purpose of wind screening, 

prevention from snow and hail 

Evergreen tree. It can grow up to 15-25 m. Head diameter is 6-8 m. Fast grower. 

Cones are matured in autumn. Coniferus tree and leaf color is blue-green or red-blue. 

Dark yellow-orange colored. Its cones are blueish in maturity.  

Magnolia stellata 
Flower influence 

Autumn influence 
Use of solitary for emphasis 

Deciduous small tree. It can grow up to 3-4 m. Head diameter is 7-8 m. 

Fast grower. Blooming before leafing in February-March. Flowers are star shaped, 

layered, white colored and nice scented. 

Prunus serrulata var. 

“Kanzan” 

Stem and branch influence 

Autumn influence 
Use of solitary for emphasis 

Deciduous small tree. It can grow up to 7-10 m. Head diameter is 3-4 m. Initial 

leaves are bronze colored then turn to green, lastly orange-yellow color in autumn. 

Flowers that are blooming in April-May are layered and pink colored. They creates 

umbrella shaped posture. 

Taxus baccata 
Red-brown peel color 

Fruit influence 

Resistant to winter’s negative effects  

Its usage for the purpose of wind screening, 

Evergreen small tree. It can grow up to 20-40 m. Head diameter is 3-4 m. It has 

attractive poisoned red fruits. It has intense branches and can be pruned. Coniferus 
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prevention from snow and hail tree and can be used as a hedge plant. 

 

Tilia cordata 

Stem and branch influence in 

winter 

Bold colored body peel is flat 

in early years and deep 

fractured in late years. 

Autumn influence 

Ability of sun to enter into garden in winter 

Its usage in westward sides for the purpose of 

snow and hail prevention with its tall 

structure and strong branches 

Deciduous tree.  It can grow up to 20-25 m. Head diameter is 20m.  

Fast grower. Its leaves turn to yellow from green than fall in autumn. Young 

branches are green-reddish colored. Scented flowers are blooming in June-July.  

Salix matsudana var. 

“Tortuosa” 

Stem and branch influence 

Its lines are spiral formed and 

yellowy olive green colored. 

Thin texture. 

Autumn influence 

Ability of sun to enter into garden in winter 

Its usage for the purpose of emphasis 

Deciduous tree. It can grow up to 10-15 m. Head diameter is 6-10 m. It creates 

irregular, flabby and oval head. Fast grower. Its leaves turn to orange in autumn from 

green then fall. Its flowers are black.  

Shrubs 

Cornus alba var. 

“Sibirica” 
Stem and branch influence  

Supporting creation of micro-climatic area in 

northwestward in garden 

Its usage under trees in groups for the 

purpose of emphasis 

Deciduous shrub. It can grow up to 1-3 m. Head diameter is 2-3 m. It has red body 

color. Its flowers that are nor bloomed are small, yellowy-white at the end of winter. 

Fruits that are matured in August are red and watery, and edible. 

Cortaderia selloana 

Habitus influence 

Flower influence 

 

Its usage in solitary format in residence 

entrance for the purpose of emphasis 

 

Evergreen and herbaceous perennial plant. It can grow up to 1-3 m. Head diameter is 

2-3 m. Fast grower. Big, intense, evergreen and grey-green leaves take place on top 

of tall and herbaceous bodies. Having thin texture, it has silvery-white flowers from 

the end of summer till the end of winter. 

Hebe albicans var. 

“Red Edge” 

Leaf influence 

 

Creating grass border  

Its usage under deciduous trees in groups to 

increase their influence 

Evergreen shrub.  It can grow up to 1-2 m. Head diameter is 1-1,5 m. Leaves that 

have red edges in winter are rectangular form and blue-grey coloured. White flowers 

that take place on tube shaped stem are blooming at the end of summer-the beginning 

of autumn. 

Jasminum nudiflorum 

Stem and branch influence in 

winter 

Flower influence 

Creating grass border  

Deciduous shrub. It can grow up to 1-3 m. Head diameter is 1-3 m. Thin, long and 

green branches are shrub form. It is a popular plant among winter blooming species. 

Unscented flowers are shiny yellow and small. 

Juniperus sabina 

Stem and branch influence in 

winter 

Habitus influence 

 

Its usage in wall sides in groups to support 

morning sunlight’s entrance to garden 

 

Evergreen shrub. It can grow up to 1-3 m. Head diameter is 3-4 m. A Juniperus 

species which has not single stem and mainly used for ground covering plants on the 

ground as a shrub. It has intense, oval, thin and wide leaves. Upper surface of leaves 

is green and below surface is blueish. Edges are obtuse. Roundish cones are blue-

grey. 

Lonicera 

fragrantissima 

Flower influence 

Fragrance influence 

 

Creating places 

Deciduous shrub. It can grow up to 1-2 m. Head diameter is 1-3 m. Scented flowers 

are white-creamy colored and bloomed in autumn-winter seasons. Small, dark red 

and soft fruits bloom in summer. 

Mahonia aquifolium 

Stem and branch influence in 

winter 

Leaf influence 

Fruit influence  

Habitus influence  

 

Supporting creation of micro-climatic area in 

northwestward in garden 

Its usage under trees in groups 

Evergreen shrub. It can grow up to 1-2 m. Head diameter is 1-2 m. One of the most 

decorative characteristics is that sharp edged thick leaves become orange and red 

tones in winter. Generous yellow flowers are blooming in 5-6 cm size during spring. 

Oval fruits that are mix of blue and black colors can be seen in late autumn. 
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Pyracantha coccinea Fruit influence 

Emphasizing the effect of fruit with its usage 

in groups 

Supporting creation of micro-climatic area in 

garden  

Evergreen shrub. It can grow up to 2-3 m. Head diameter is 3-4 m. Young branches 

are feathery and grey. It has intense, thorny and red-brown branches. Leaves are 

lanceolate, shiny and light green. Scented white flowers are blooming in summer. It 

produces oval, dark red, red orange and yellow grape bunch shaped fruits. Its fruits 

are edible, and they are matured in autumn and stay long as not shedding in winter 

Rhododendron 

ponticum 

Habitus influence in winter 

 

Supporting creation of micro-climatic area in 

westward in garden 

Its usage under trees in groups 

Evergreen shrub. It can grow up to 1-2 m. Head diameter is 1-3 m. Decorative. It has 

leathery and hard green leaves. Thin texture. Layered big flowers are blueish-purple 

and bloomed in summer. 

Rubus fruticosus 
Habitus influence in winter 

 

Its usage in residence wall sides in groups to 

define the places 

Evergreen shrub. It can grow up to 5 m, spreading type. Fast grower.  Head diameter 

is 2 m. Woody and thorny branches whose stems are cylindrical and inside is full are 

primarily vertical then become flabby. Decorative. It has dark green leaves in eaves 

shaped. Fruits that are matured in summer are big and reddish black. White and 

pinky flowers are blooming between June and September. 

Ruscus aculeatus Fruit influence  

Its usage for the purpose of emphasis under 

trees in groups for semi shadowy and 

shadowy areas 

Evergreen shrub. It can grow up to 30-100 cm. Head diameter is 90-100 cm. Leaves 

are hard, pointy edge and stinging like awn. Cones that are like sphere are a chickpea 

size and shiny red. Small and green flowers are blooming in spring.  

Viburnum farreri 
Flower influence 

Autumn influence 

Supporting creation of micro-climatic area in 

northwestward in garden 

Its usage under trees in groups 

Deciduous shrub. It can grow up to 1-3 m. Head diameter is 1-2 m. One of the most 

decorative characteristics is that its leaves turn to red while proliferating and then 

fall. Scented and white flower are blooming in winter. 

Ground covering plants 

Galanthus nivalis 
Flower influence 

 

Creating grass-shrub border  

Its usage under deciduous trees in groups to 

increase their influence  

Herbaceous perennial and bulbous plant. It can grow up to 10-15 cm. Head diameter 

is 5-10 cm. White flowers are blooming in winter. Flowers are on a thin flower stem. 

Each stem that emerged from the middle of leaf end with a flower as flabby form at 

edge in spring. 

Helleborus x hybridus 
Flower influence 

Habitus influence 
Creating grass- shrub border 

Evergreen and herbaceous perennial plant. Vigorously grower. It can grow up to 45-

50 cm. Head diameter is 40-50 cm. Evergreen leaves are leathery. Thin texture. Its 

flowers whose head leaned to ground are white, pink, green or purple, and take place 

top of tall and herbaceous stem. Bloomed in winter. 

Ophiopogon 

planiscapus 

var.”Nigrescens” 

Leaf influence 

 

Define the places, its usage in building wall 

sides in groups 

Evergreen and herbaceous perennial plant. It can grow up to 5-10 cm. Head diameter 

is 75-120 cm. Evergreen and dark claret red-black leaves are the most important 

decorative characteristics. After creamy colored flowers, it produces purple seeds. 

Narcissus tazetta 
Flower influence 

 
Creating grass- shrub border 

Herbaceous perennial and bulbous plant.  It can grow up to 20-80 cm. Head diameter 

is 5-15 cm. Leaves are flower form and grey-green. Yellow-white flowers are 

scented and have its flowers between January and May. 

Vinca minor 
Flower influence 

 

Its usage under deciduous trees in groups to 

increase their influence  

Evergreen ground covering plants. It can grow up to 20-50 cm. Head diameter is 30-

50 cm. Purple-blue flowers remain from spring till autumn. Some of the flowers are 

blooming in winter. 

Kaynak: Anonymous, 2017a; Anonymous, 2017b; Vannucci Piante 2004-2005 Professional Catalogue; Page and Loom, 2006; Korkut et. al. 2010.  



334 

 

 
 

  
 

Figure 2: Different Views from Residential Winter Garden Design Model 

 

CONCLUSION 

 

Planting designs in residential winter gardens, as an important component of urban landscape, 

have importance in terms of proper setting of the relationship between residences and gardens, its 

contributions to urban landscape and urban ecology, and urban aesthetic and urban sustainability. In 

this study, a garden with micro-climatic purposes, aesthetic purposes, compatible climate and, 

provided relationship between indoors and outdoors was adopted as principles of residential winter 

garden design, and it was used in an example garden model that was created considering user comfort. 

In this concept, natural species and exotic species grown in Turkey were used together. 
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Abstract 
 

The eco-museum is a functional tool that serves as a bridge between the local identity-ecology-

tourism-cultural heritage, which ensures the preservation of the local characteristics of a geographical 

area with defined borders, and ensures the inheritance of the basic features of the area in the context of 

the sustainability of the natural and cultural character. The eco-museum concept was first developed at 

the ICOM (International Council Of Museums) meetings in early 1970's. The first application of it in 

the world was in the middle of the same year in France with Ecomusée Le Creusot-Montceau-les 

Mines. The concept of the eco- museum has developed and spread throughout the World in time, 

particularly in France, Italy, Spain, India, China and Japan. 

As an ecological cultural tourism tool, eco-museums aim to preserve, sustain and improve cultural and 

ecological resources as a whole. In this context, Amasra City has been chosen as the research area, 

which is located in the Western Black Sea Region of Turkey and a town in Bartın Province, has its 

own local identity with its ecological, historical and cultural values. Amasra has been in the UNESCO 

World Heritage Tentative List since 2013. 

In the study, the ecological and cultural potential of the city will be assessed within the scope of eco-

museology. Moreover, analysis and expert evaluations will be carried out to protect and transfer to 

future generations as cultural heritage. These assessments will provide long-term contributions to the 

city in terms of the sustainability of cultural heritage and in terms of promoting the tourism potential 

of Amasra. 

Keywords: Cultural heritage, eco-museum, sustainable tourism, ecology, Amasra 
 

       

Yerel Kimlik, Kültürel Miras, Turizm ve Ekoloji Yansımaları: Eko-Müzeler 
 

 

Özet 
 

Ekomüze tanımlı sınırları olan bir coğrafi alanın yerel özelliklerinin korunması ile doğal ve kültürel 

karakterin sürdürülebilirliği kapsamında alanın temel özelliklerinin gelecek kuşaklara miras kalmasını 

sağlayan, yerel kimlik-ekoloji-turizm-kültürel miras arasında köprü görevi gören işlevsel bir araçtır. 

1970’li yılların başında ICOM (International Council Of Museums) toplantılarında geliştirilen bir 

kavram olan ekomüzenin dünyadaki ilk uygulaması aynı yılın ortalarında Ecomusée Le Creusot-

Montceau-les Mines ile Fransa’da gerçekleşmiştir. Ekomüze kavramı gelişerek başta Fransa, İtalya, 

İspanya, Hindistan, Çin ve Japonya olmak üzere tüm dünyada yayılış göstermiştir.  

Ekolojik kültürel turizm aracı olarak ekomüzeler kültürel ve ekolojik kaynakları bir bütün olarak 

koruyarak, yaşatmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Batı Karadeniz 

Bölümü’nde yer alan, Bartın İli’ne bağlı, ekolojik, tarihi ve kültürel değerleri ile kendine özgü yerel 

bir kimliğe sahip olan Amasra kenti çalışma alanı olarak seçilmiştir. Amasra 2013 yılından beri 

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer almaktadır. 

Çalışmada, kentin sahip olduğu ekolojik ve kültürel potansiyelin ekomüzecilik kapsamında 

değerlendirilmesi, gelecek kuşaklara korunarak aktarılabilmesine yönelik analizler ve uzman 

değerlendirmeleri yapılacaktır. Yapılacak bu değerlendirmeler kültürel mirasın sürdürülebilirliği ve 

Amasra’nın sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılması açısından kente uzun vadede katkılar 

sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, ekomüze, sürdürülebilir turizm, ekoloji, Amasra 
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INTRODUCTION  

 

With changing living conditions and environmental awareness, the quest for innovation and 

diversity in tourism is increasing. Day by day, culture, history, local values, adventure and 

entertainment approach towards mass tourism have begun to be dominant beyond classical tourism 

manner. In response to this understanding, the concept of ecotourism, which includes elements of rural 

and cultural tourism, has begun to develop in the 1990s. In the face of the destruction in environment 

and society of uncontrolled mass tourism development, ecotourism is seen as an important means of 

ensuring sustainable development. Ecotourism, which forms a subdivision of sustainable tourism, 

refers to visiting techniques that are least likely to damage the natural and cultural characteristics of a 

geographical area with defined boundaries (Avcıkurt, 2003; Türker ve Aydın, 2010). 

The concept of ecotourism has come to the agenda and started to be used frequently with the 

gaining importance of tourism and environmental relations and the discussions on sustainability. 

Understanding the importance of sustainable development in terms of the future of the world has led 

every sector to produce solutions for their own business. In recent years, ecotourism activities have 

increased rapidly and due to this, ecotourism based plans have started to be included in many countries 

of the world. National and international NGOs (non-governmental organizations) working on this 

issue have begun to be formed. The oldest of these organizations is The International Ecotourism 

Society (TIES) founded in 1990 (Kaya ve Dekkeoğlu, 2014). 

The International Ecotourism Community defines ecotourism as 'travel that is sensitive to 

natural areas, protecting the environment and respecting the prosperity of the local people' (Tuna and 

Erdoğan, 2013). Masber and Morales described ecotourism in their work as "travels to natural areas 

in order to protect the environment and improve the prosperity of the local people" and they have 

argued that ecotourism focuses on a particular area with its natural beauty, geological structure, 

vegetation and fauna, along with local culture (Yılmaz, 2008). 

The protection, regulation and development of the natural and man-made artificial surroundings 

have vital importance in the tourism sector. The concept of sustainable tourism is a result of the 

adaptation strategy of the sustainable development strategy to the tourism world. Coccossis (1995) 

points out that the relationship between tourism and sustainable development has four dimensions; 

economic sustainability, ecological sustainability, long-term tourism development and sustainable 

development. Bramwell (1996) examined the sustainable tourism management practices and principles 

and identified seven dimensions of sustainability in the form of environmental, cultural, political, 

economic, social, local government and central government. Sustainable tourism involves social 

responsibility, economic efficiency and ecological sensitivity at every stage (Doğan, 2010). 

In this context, the main objectives of sustainable tourism are summarized as followed (Doğan, 

2010): 

• To be able to provide equality and fairness among generations, to increase knowledge and 

awareness, 

• To be able to provide local development by preserving and improving the socio-cultural 

structure, 

• To disseminate cultures and intercommunal acquaintances and associations, 

• To prevent or minimize the destruction of environmental resources in terms of tourist 

experience and attractiveness 

• Ensuring that existing tourism types are revised in line with these principles and ensuring that 

new types and destinations of sustainable tourism are formed and developed. 

The concepts of culture and localization brought about by the globalization phenomenon that 

occurred in the 20th century gained importance. Urban and rural structures in particular are trying to 

get rid of the global identity by bringing its local identities to the forefront. It is important to ensure the 

sustainability of local control and identity in planning, development and maintenance of the areas. In 

addition to the concept of sustainability, it is also important to protect the natural environment and the 

cultural values in the area, and to raise the sensitivity of the local people to the environment. 

(Kurdoğlu, 2001; Tuna and Erdoğan, 2013)  For the first time, the World Tourism Organization 

(WTO) called for the determination of the Global Tourism Ethics Principles in order to reduce the 

negative impacts of tourism on environmental and cultural heritage, and received the opinions of the 

actors. In order to ensure the sustainability of cultural heritage, it is necessary to protect the specificity 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/non-governmental%20organizations
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of physical and cultural values. The pressure of trade on local characteristics can cause the 

disappearance of the specificity of that region over time (Uslu and Kiper, 2006). 

The museums that meet today and history and as the places that offer important contributions to 

the future transport of cultural heritage are also centers of protection and research that develop the 

aesthetic sense towards the public. Modern museums are places that are hoping to hide with giving 

values, research with wondering, think better and look forward to the future (Altunbaş ve Özdemir, 

2012).  In the 1970s, important steps towards the development of a new museology began to be taken. 

The new museology movement emphasizes the active role that has transform and transformed with it 

as part of the social life instead of exhibiting only objects or collections like classical museums which 

have limited and passive relationship with the society (Belen, 2015). According to Varine (1996), 

which compared the classical museum to the eco-museum, the eco-museum is defined as a community 

that determined its identity, a geographical region and common heritage on which it lived, as opposed 

to a building in classical museums, collections exhibited in it, and the wick has been expressed as the 

basic elements (Belen, 2015). Eco-museum concept, which is an important product of the new 

museum movement, has emerged by a meeting held by ICOM (International Council of Museums) in 

France. The organization organized under the name of the Movement International Novel of Museums 

(MINOM) constituted the institutional structure of the new museum movement. As a tool of 

ecological cultural tourism, eco-museums aims to preserve and improve the cultural and ecological 

resources as a whole. The first application in the world of the eco-museum, a concept developed at the 

International Council of Museums (ICOM) meetings in the early 1970s, took place in France with 

Ecomusée Le Creusot-Montceau-les-Mines in the middle of the same year. The concept of eco-

museum has been developed and has spread all over the world, especially in France, Italy (The 

Ecomuseo Dei Terrazzamente E Della Vite, Ecomuseum della Montagna Pistoiese, The Ecomuseum 

of Prali etc.), Spain, India, China (The Suojia Ecomuseum of the Miaos and Ecomuseum of Guizhou) 

and Japan. (Varine,1996; Belen, 2015). According to a research conducted in 2012, there are 415 eco-

museums across the globe, of which 348 are in Europe and the remaining 67 are in world countries 

outside Europe. It is known that eco-museums are beginning to develop in Europe: Finland, the 

Netherlands, Greece and Slovakia.  More than half of the total eco-museums in Europe are in France 

and Italy (Belen, 2015). 

The principles and features of the eco-museums can be summarized as followed (Doğan, 2010; 

Tuna and Erdoğan,2013): 

 Its boundaries have a definable geographical area with different features, specificities 

and characteristics. 

 It aims to give a meaning, interpret and revive the relationship between nature and 

culture. 

 It promotes local communities and is managed by their participation. 

 It is an area where local people exhibit their products in cooperation and partnership. 

 Often it gives great importance on managing cultural and historical heritage of a 

certain area and revealing special traditional products for that area. 

 It ensures sustainable development and resource utilization accordingly. 

 It's focused on local identity and its emotions. 

 It covers both temporal and spatial values. 

 Central and local authority, academicians, local businesses and local community are 

involved in democratic, collective participation in the decision-making process. 

 The participation and sensitivity of the local community and residents to the activities 

of the eco-museum are high. 

 The formation of eco-museums depends mostly on the entrepreneurial performance of 

local people and volunteer activists. 

 It is a tool that encourages the works of local artists like musicians, painters, writers, 

etc. 

 It supports the specificity research about locality of academicians, scientists and 

researchers.  

 It ensures that the cultural and natural environment, cultural and natural heritage are 

safeguarded and forwarded to the future.  
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 The eco-museum attaches importance to tangible and intangible cultural beings, 

traditions, and natural resources equally.  

 The optimal use of resources for sustainable development is the main objective. 

 Eco-museums provide opportunities to reduce poverty and local economic inequalities 

by creating new business opportunities that promote protected environmental and 

cultural heritage, thereby promoting sustainable development.  

 It permits change and development with a better future purpose.  

 It is an approach that encourages and documentes the emergence of people's 

relationships with each other and with all environmental elements in the past and in the 

present.  

 It is a phenomenon that supports the interdisciplinary work of different and diverse 

sciences.  

 It acts as a holistic viewpoint for the preservation and improvement of nature and 

cultures. 

The eco-museum is a functional tool that serves as a bridge between local identity, cultural 

heritage, tourism, and ecology, which ensures that the essential features of the area are inherited by 

future generations as part of the preservation of the local features of a geographical area with defined 

boundaries and the sustainability of the natural and cultural character. When conceptually approaching 

eco-museum, it seems to be consistent with sustainable tourism principles based on the idea of 

creating sustainable destinations in terms of features that it possesses. In terms of its conceptual 

characteristics and the understanding it serves, eco-museums can be regarded as a functional tourism 

product in terms of creating sustainable destinations (Acar, 2016).  

In this context, Turkey has many natural and cultural features that have welcomed many 

civilizations in the historical process. In this respect, it is revealed that there are very few applications 

in our country which has an important potential in terms of eco-museum, when the researches related 

to the concept of eco-museum are examined. In this context, Amasra, which is located in the Western 

Black Sea Region of Turkey and connected to Bartın Province with having its own ecological, 

historical and cultural values and has its own local identity, has been chosen as the research area.  

 

MATERIALS AND METHOD 

 

In terms of its natural and cultural characteristics, the main material of the study is Amasra 

which is a town of Bartın Province in the Western Black Sea Region (Figure 1). The research area is 

an important tourism center on the peninsula and has been on the UNESCO World Heritage 

Temporary List since 2013.  

National and international literature researches made within the scope of the eco-museum, site 

observations made in the research area, and the data obtained as a result of field studies constitute the 

other materials of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Location of Amasra in Turkey (Cengiz and Keçecioğlu, 2014). 
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The method of the study was applied in four stages:  

 Stage 1: Establishing the natural and cultural characteristics of the research area 

 Stage 2: SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis for the 

evaluation of the potential of Amasra within the scope of the eco-museum 

 Stage 3: Specialist opinion assessments obtained from questionnaire  

 

RESULTS 

 

The Characters and Features of Amasra  

 Natural Characters and Features:  
The district of Amasra is located between 41º-45º north latitude and 32º-25º east longitude. The 

Black Sea is in the north, the Bartın Province center in the south and southwest, and Kurucaşile in the 

east. The Amasra town center was formed by the merging of four of the five small islands on the edge 

of the steep slopes of the Black Sea coastal mountains (Cengiz and Keçecioğlu, 2014). The city was 

built on a peninsula extending to the north, in the form of a peninsula of two inlets (Figure 2). There 

are two inlets to the east and west. The inlet in the east called "Big Port”, and in the west called "Small 

Port" (Anonymous, 2017b). 

 

 
Figure 2: A view of Amasra (Original, 2014). 

The town of Amasra is under the influence of the Black Sea climate. It is cold in winter and hot 

in summer. It gets harder as it goes to inner parts. The coldest month in the district is January, and the 

warmest month is June. The wind blows in the direction of north-easter between October 15 and 

March 15. The district is also open to the winds of the north, the southwester and the northwest wind 

(Cengiz ve Cengiz, 2014; Anonymous,2017a).  

 The study area shows the characteristic of the Black Sea Region in terms of natural vegetation. In 

the flora study conducted by Yatgın [24] in Amasra district, 265 plant taxon belonging to 68 families 

were detected (Cengiz and Keçecioğlu, 2014). As dominant and characteristic species in the region; 

Carpinus betulus L. (Adi Gürgen), Castanea sativa Mili. (Anadolu Kestanesi), Fagus orientalis L. 

(Doğu Kayını), Ostrya carpinifolia Scop. (Gürgen Yapraklı Kayacık), Tilia argentea Desf. (Gümüşi 

Ihlamur) species were determined. Also among the shrub species seen in the Mediterranean scrub 

community; Arbutus unedo L. (Kocayemiş), Cistus creticus L. (Pembe Çiçekli Laden), Cistus 

salvifolius L. (Beyaz Çiçekli Laden), Erica arborea L. (Ağaç Fundası), Juniperus oxycedrus (Katran 

Ardıcı), Laurus nobilis L. (Defne), Myrtus communis L. (Mersin), Phillyrea latifolia L. (Akçakesme), 

Rosa canina L. (Kuşburnu) ve Sparlium junseum L. (Katırtırnağı) also constitute a significant part of 

the coastal shore flora (Cengiz ve Cengiz, 2014). 

 Historical and Cultural Characters and Features:  
Established on the Black Sea shoreline and scattered hills, Amasra is a historical touristic port 

city. The north is surrounded by the Black Sea, Ahatlar and İnpir in the east, Bostanlar in the south and 

the Gömü Village in the west. It consists of 1 municipality, 5 settlements and 30 districts (Cengiz ve 

Cengiz, 2014). 
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The tourism in Amasra was first emerged in 1940-1960. In this period, Amasra and its near 

surroundings with their natural and cultural values began to be discovered by native and foreign 

visitors. With the increase in the number of visitors during the development period between 1960 and 

1965, tourism has started to be seen as a new source of livelihood.  As the number of native and 

foreign tourists increased, the number of pensions, summer houses, hotels, etc. also increased. 

Unplanned urbanization that have adversely affected the tourism development of Amasra also 

appeared in this period. Structures that are incompatible with historical text have begun to be 

constructed within the protected areas. There was a period of decline in terms of tourism in Amasra 

after 1965. In the 1990s and 2000s, Amasra was not only a summer tourism place, but also a place for 

weekend cultural and school tours. In recent years, beside the house pensioners, the newly built hotels 

have increased the bed capacity and service quality.  There is a vibrant commercial life with gift items 

and handicrafts which were sold in "Çekiciler Bazaar". On holidays and weekends Amasra's 

population increases 3-4 times. Today, Amasra is one of the major tourist attractions on the regional 

and even national scale in the coastal part of the Western Black Sea with the present tourism potential. 

Fish is very important in human life considering especially its taste and benefit to health, it is an 

indispensible dish for Amasra meals. The Amasra Salad has made with 36 kinds of ingredients such 

as; oil, vinegar, pomegranate sauce and red, orange, green, yellow colures materials. This has made the 

perfect Amasra Salad with a different taste and colures like poetry (Cengiz ve Cengiz, 2014; 

Anonymous, 2017a).  
 The “Tel Kırma” is the art that is identified with Amasra, and at the same time it is a reflection 

of a tradition that comes from the depths of history. The “Çekiciler Sanatı” is a kind of carving extend 

up to the Phoenicians living in 1200 years. Art has been interrupted occasionally, but the Ottomans 

were maintained on time. In the 16th century, those who engaged in this artistry started to open 

manufacturing areas in a certain area. Today, the street that the manufacture and sale of these two arts 

known as "Çekiciler Bazaar" (Anonymous, 2017a).  

The study area includes important structures that give the city its cultural landscape values. At 

the beginning of these structures are Castle Walls, remains of Genoa Castle, Fatih Mosque, Kemere 

Bridge, Inner Castle Masjid (Chapel), Direkli Kaya and civil architecture (Cengiz and Keçecioğlu, 

2014). Amasra Covered Bazaar, Antique Theater, Acropolis, Underground Bazaar, Ancient Opus 

Revincium Quays and Breakwaters, Byzantine Ruined Church, Amasra Castle, Remains of Ottoman 

Bath in Amasra are the important tourism places (Cengiz ve Cengiz, 2014; Anonymous, 2017a).  

It is known that Amasra Castle and its walls, consisting of two main masses named Sormagir 

and Zindan Castle, were built during the Roman period. They are connected to each other by Kemere 

Bridge. Although the walls of the Sormagir Castle are extending from the gate to the west and the 

walls surrounding the east and north have been demolished, 50 m of the western walls adjacent to the 

gate are in good condition. Part of the building, which is a large building and called the Bedesten 

(Covered Bazaar) among the people, has reached to present. It is one of the registered structures. The 

Ancient Theater is on the southern slope of Aya Yorgi hill. The structure has been found to be in a 

fairly good condition until the end of the 19th century, but then due to the destruction of people and 

with the work of construction, stage and cavea sections have completely disappeared. The Kemere 

Bridge, which is the bridge in Amasra between Sormagir district and Boztepe - Zindan district, was 

built during the Roman period. The edges of the bridge have been restored today due to the ground 

shift. The Genoa Castle is the place known as the inner castle. The castle which the Genovese made 

into a palace is entered from the main gate which is taken inside the castle to be protected by a high 

bastion, reached by stepped sidewalks by Big Port. Fatih Mosque is a Byzantine church built in 

Amasra Castle in the 9th century. After the conquest of Amasra by the Fatih, it was transformed into a 

mosque in 1460. The Little Church (Chapel) was converted into a mosque in the 15th century and 

closed in 1930. Direkli Kaya, which is to the east of Little Port, is a 7 m high structure made of knitted 

columns on the rock inside the inlet. In Direkli Kaya there is a square shaped pool connected to the 

sea, steps carved into the rocks and a marble quay. Ethem Aga Konagi, one of the most beautiful 

buildings ever built in Amasra, was inspired by Montenegro Prince Nikola's pavilion in Kotor. The 

work made with the brick-stone knitting system is used as a culture and art house after the restoration 

in 2002. The Amasra Museum, which was opened in 1982, has totally 4 exhibition halls: 2 

archaeological and 2 ethnographic halls (Cengiz and Keçecioğlu, 2014; Cengiz ve Cengiz, 2014; 

Çilsüleymanoğlu, 1996; Aşçıoğlu, 2001). 
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Analyzes for Evaluating the Potential of Amasra in the Context of Eco-Museum 

  The SWOT analysis was conducted within the scope of the analysis to evaluate the potential of 

the research area in the context of eco-museum (Table 1).  

 

Table 1: SWOT Analysis of Research Area 
Strengths Weaknesses 

•The presence of historical, archaeological and natural 

protected areas 

•The presence of hills and vistas (panaromic views) 

• Natural protected areas 

• Natural beaches 

• Biodiversity 

• Microclimatic features 

• Gastronomic activities (fish restaurants) 

• Fishing activities 

• Traditional handicrafts 

•Coastal features (caves, interesting coastal formations etc.) 

• Ports (big and small ports) 

• Having a tourist past 

• Being an ancient port town 

• The development of the house pension system 

•Lack of publicity 

• Parking problem 

•Over usage pressure on carriage capacity during summer 

months 

•Deficiencies in urban and environmental aesthetics (visual 

pollution, etc.) 

• Infrastructure failure 

• Lack of tourism education 

• Inadequate accommodation standards 

•Lack of experts in the planning and design of natural and 

cultural areas in local governments 

•Inadequacies of local governments approach to 

conservation issues (deterioration of historical city texture, 

residential areas that are not suitable for legal framework, 

etc.) 

Opportunities Threats 

• Close to major cities (Ankara and Istanbul) 

• People are open to innovation 

• Sea tourism 

• Being on the tour route 

•Being close to Safranbolu which is a museum city and 

located  in the world cultural heritage 

• Sea water pollution 

• Anthropogenic pressures on natural features 

• Destruction on cultural places 

•Overcrowding especially in summer (usage over carriage 

capacity) 

• Building density and floor height increase 

Source: Developed from Cengiz ve Cengiz, 2015.  

 

Specialist opinion assessments 

Taking into consideration the natural and cultural characteristics of Amasra, the approach in the 

assessment of the potentials of the study area within the eco-museum is based on expert evaluations 

(Table 2). The questionnaire study, which was formed by the four main criteria (Local Identity, 

Cultural Heritage, Tourism and Ecology) and 23 sub-criteria, was applied to a total of 30 specialists 

consisting of Bartın University Faculty of Forestry Landscape Architecture Department academicians 

and postgraduate students. 55,6% of the participants consist of male, 44,4% of the women. 66,7% of 

the specialists are assistant professor, associate professor or professor. 

The concept of the eco-museum focuses on the local identity and its reflections. In this context, 

the character of  Amasra’s historical archaeological coastal town is stated by experts as a local identity 

component of 47,1% rate. In addition, with the highest rate of 41,2%, the experts could not decided 

whether cultural identity have reached today unchanged or not. When the settlement texture was 

evaluated in terms of compatibility with the topography, it was observed that the experts had a positive 

view on this issue with a rate of 52,9%. Because eco-museums is the area where people exhibit their 

products and because of the contribution of local economy, experts have also expressed a positive 

opinion on local handicrafts in Amasra (41,2%) and promotion of local market continuity and 

contribution of sustainable economy to local market (76,5%). 

The management and sustainability of cultural and historical heritage is an important component 

for the eco-museum. In the result of the expert evaluations, it is emphasized that the historical cultural 

structures in Amasra are not adequately protected (47,1%) and the registered structures are not 

perceived enough in the whole city (41,2%). It is observed that the maintenance and restoration work 

is in accordance with the identity or not is undecided (41,2%). On the other hand, with 47,1% rate, 

being recruited to the city by the re-functioning of the cultural structures which are dysfunctional and 

neglected, the work done in Amasra was positive. 

Aiming at a region with different characteristics, specificities and features, eco-museums have a 

positive perspective at the point of providing opportunities that support sustainable development. In 

this context, it is supperted that Amasra's visual and aesthetic diversity with the peninsula feature is 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/associate%20professor
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52,9% by experts and it is emphasized that Amasra includes important values in terms of cultural 

tourism (47,1%) and nature tourism (52,9%). In addition, it is stated that Amasra is important for sea 

tourism (41,2%) and gastronomic tourism (58,8%). However, it reveals the fact that Amasra is a 

tourism brand city (52,9%) and that there is a demand for tourism over the carrying capacity (70,6%). 

Within the framework of the understanding and commenting of the relationship between nature 

and culture, the integration of cultural structures in the city of Amasra with nature, the sufficiency of 

open-green spaces and the quality of the environment are important. According to the results of expert 

evaluation, it is stated that Amasra's open and green areas in urban texture are not sufficient in quality 

and quantity with the highest ratio of 29,4%. On the other hand, experts have stated that there are 

factors that will cause to environment pollution with 52,9%, water pollution with 52,9%, soil pollution 

with 35,3%, air pollution with 41,2%, visual pollution with 58,8% noise pollution with 52,9 %. 

 

Table 2: Survey Results For The Evaluation Of Amasra's Eco-Museum Potential 
 

EVALUATION OF THE ECO-MUSEUM POTENTIAL 
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5. 4. 3. 2. 1. 

LOCAL IDENTITY 

1. Amasra reflects historical archaeological coastal character. %47,1 %41,2 %5,9 %5,9 %0 

2. Cultural identity has been reached unchanged to present. %5,9 %35,3 %41,2 %17,6 %0 

3. The settlement texture in Amasra is compatible with 

topography. 
%5,9 %52,9 %23,5 %5,9 %11,8 

4. The continuity of local handicrafts is ensured in Amasra.  %29,4 %41,2 %11,8 %17,6 %0 

5. Sustainable economy is encouraged by local governments to 

contribute to the local market.   
%76,5 %23,5 %0 %0 %0 

CULTURAL HERITAGE 

6. Cultural assets were re-activated and acquired today. %0 %47,1 %29,4 %23,5 %0 

7. Registered buildings are perceived sufficiently from the 

whole city (Amasra Castle, Genoese Castle, Kemere Bridge, 

Chapel, etc.) 

%11,8 %17,6 %29,4 %41,2 %0 

8. Cultural structures are adequately protected. %5,9 %17,6 %29,4 %47,1 %0 

9. Restoration and maintenance studies are carried out in 

accordance with the identities of cultural structures. 
%0 %23,5 %41,2 %29,4 %5,9 

TOURISM 

10. Big Port and Small Port offer diversity in terms of sea 

tourism. 
%41,2 %29,4 %23,5 %0 %5,9 

11. Amasra is important for gastronomic tourism. %58,8 %17,6 %23,5 %0 %0 

12. Amasra is a tourism brand city.  %52,9 %17,6 %11,8 %17,6 %0 

13. Amasra offers visual and aesthetic diversity with the 

peninsula feature. 
%52,9 %29,4 %5,9 %11,8 %0 

14. It contains important values in terms of cultural tourism. %47,1 %47,1 %0 %0 %5,9 

15. It offers significant opportunities in terms of nature tourism.  %35,3 %52,9 %11,8 %0 %0 

16. It takes tourism demand over the carrying capacity. %70,6 %23,5 %5,9 %0 %0 

ECOLOGY 

17. The open and green areas in the city are adequate in terms of 

quality and quantity. 
%11,8 %17,6 %23,5 %29,4 %17,6 

18. There are factors that cause environmental pollution. %52,9 %41,2 %5,9 %0 %0 

19. There are factors that cause water pollution. %52,9 %47,1 %0 %0 %0 

20. There are factors that cause soil pollution. %35,3 %35,3 %29,4 %0 %0 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/emphasise
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21. There are factors that cause air pollution. %35,3 %41,2 %11,8 %11,8 %0 

22. There are factors that cause visual pollution. %58,8 %29,4 %11,8 %0 %0 

23. There are factors that cause noise pollution. %11,8 %52,9 %23,5 %11,8 %0 

 

CONCLUSION AND EVALUATION 

 

The eco-museum attaches importance to tangible and intangible cultural beings, traditions, and 

natural resources equally. It is an approach that enables people to discover and document their existing 

relationships with each other and with all environmental elements in the past and today. Eco-museum 

supports the specifity research on local places of academicians, scientists and researchers that it is a 

phenomenon supporting diverse interdisciplinary studies of diverse sciences. 

By acting in a holistic view for the preservation and improvement of nature and culture, it is 

necessary to allow for a better future purpose and to allow change and development. However, natural 

resources, local elements and plans without consideration of future generations will lead to the loss of 

high values in short term but low values in long term in the tourism sector. Tourism over demand on 

carrying capacity creates anthropogenic pressures on natural and cultural features in Amasra and 

causes destruction. For this reason, in terms of sustainability of the research area, the city should be 

primarily develope a tourism master plan and the plan should be evaluated within the plan hierarchy.  

The standardization of cities that globalization causes are increasing and lead to unidentifying 

the city and brought along the values of the city image to disappear. It is important to ensure the 

sustainability of Amasra city culture, which is a cultural heritage, in the process of change and 

development. Planning and design works to be carried out within this scope should be done and 

evaluated in a holistic framework.  

Having a significant potential for tourism, in the context of Amasra's sustainability as a cultural 

heritage,it is necessary to identify strategies that will reduce the pressure of existing settlements on 

natural and cultural areas along coastal areas. Restoration and restitution studies should be made on 

examples of buildings and civil architecture that have historical importance and make them functional 

within the protection-use balance and continue to gain the daily use. 

With the opportunity to be close to the museum city Safranbolu, which is located in the world 

cultural heritage, it needs local administrators and non-governmental organizations, especially those 

who are lacking in advertising and promotion deficiencies and who are concerned about sustainability. 

It is important to work on local governments' planning for natural and cultural areas, lack of expertise 

in design and management and overcoming the inadequacies of local government approaches to 

protection. 

The assessments will provide long-term contributions to the city in terms of the sustainability of 

the cultural heritage and the promotion of the tourism potential of Amasra. The eco-museum approach, 

which reflects a local identity, cultural heritage, tourism and ecology, should provide the cultural 

continuity of Amasra City and provide protection and development of the values that constitute the 

source of tourism. For this purpose, the eco-museum potential evaluation results should be evaluated. 

To conclude, it is important to adopt an understanding that will contribute to the development of 

Amasra City which is on the way to UNESCO and to preserve the natural and cultural values that will 

improve the quality of the environment. 
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Abstract 

 

In this study, the mixture of various natural (paper fiber, wood particles, etc.), synthetic 

(thermosetting, thermoplastic and elastomeric plastics) and inorganic (glass and sand) wastes remained 

in pulper equipment used in waste paper-using mills, the so-called “pulper rejects”, was evaluated for 

making composites. The effects of additions of boron compounds (boric acid and borax) on the several 

mechanical properties (bending strength, tensile strength, elasticity modulus, impact strength), burning 

rate, limiting oxygen index (LOI) and thermogravimetric analysis (TGA) properties of the pulper 

rejects-based composites were investigated. The effects of methods such as extrusion combined with 

compression methods used for making pulper reject-based composite was studied. It was found that 

the additions of boric acid and borax into pulper rejects improved the mechanical properties of the 

composites improved. The burning rate, LOI and TGA also indicated that boric acid, borax improved 

fire and thermal resistant properties of the composites. 

 

Keywords: Pulper waste, plastic composite-pulper waste, plastic composite 

       

                                  

Kompozit Üretiminde Karışık Pulper Atıklarının Değerlendirilmesi 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, kompozitlerin üretimi için atık kağıt kullanan kağıt fabrikalarında pulperde kalan 

karışık olarak doğal (kağıt lifleri, odun parçacıkları), sentetik (termoset, termoplastik ve elastomer 

plastikler) atıklar değerlendirilmiştir. Pulper atıkları içerisine çeşitli plastikler, yangın önleyici çeşitli 

maddeler (borik asit ve boraks) eklenerek kompozit malzemeler üretilmiştir. Kompozit malzemeye 

eklenen bu maddelerin çeşitli mekanik ve termal özellikleri araştırılmıştır. Kompozitlerin üretimi 

sırasında ekstrüzyon ve sonrasında sıcak pres kalıplama yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre eklenen borik asit ve boraks maddesi mekanik özelliklerini geliştirdiği belirlenmiştir. 

Ayrıca yatay yanma, limit oksijen indeks (LOI) ve termogravimetrik analiz (TGA) sonuçları bor 

bileşikleri eklenen kompozitlerin yangına olan dirençlerini artırdıklarını göstermektedirler. 

 

Anahtar Kelimeler: Pulper atıkları, plastik kompozit-pulper atıklar, plastik kompozit 
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GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak katı atık miktarı hızla artmaktadır. Geri 

dönüşümün katı atıklar üzerinde uygulanmasıyla çöplere giden atık miktarı azalacak, bu atıkların 

taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda enerji kullanılacak düzenli depolama 

sahalarının kullanım ömrü uzayacaktır. 

Günümüzde gelişmişliğin göstergelerinden biri olarak kabul edilen ve vazgeçilmez ürünlerden 

bir olan kağıt üretiminde temel hammadde olan kağıt hamurunun yine doğal çevrenin yine 

vazgeçilmez unsuru olan ağaçlardan elde edilebiliyor olması bir ikilem oluşturmaktadır. Kuramsal 

olarak dünyada kâğıt hamuru üretimi için gerekli olan orman alanı yılda 40 milyon hektardır ve her yıl 

dünyadaki ormanların %1,5'i kâğıt üretimi için kesilmekte olup, dört kişilik bir ailenin oksijen 

gereksiniminin ancak iki yetişkin ağaçla sağlanabilmektedir. Gelişen teknolojinin getirdiği çevre 

kirliliği ve şehirleşmenin orman varlığını daha değerli kılması üzerine kâğıt üretiminde ağaç dışındaki 

hammaddelere olan istek artmıştır. Bu kapsamda atık kâğıtların tekrar kullanılması yöntemi ülkeler 

bazında bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Atık kağıttan kağıt üretimi sistemleri ülkeler nezdinde 

değişik uygulama alanları bulmuştur (Yurtman, 2000:34). 

Atık kağıt işleyen fabrikalarda kağıtların liflendirilmesi işleminde kullanılan pulper makinesi 

kullanılmaktadır. Geri dönüşüm amacıyla gelen kağıtlarla birlikte doğal ve sentetik karışım atıklarda 

(katılaşmış lif, odunumsu atıklar, elastomer, termoset ve termoplastik polimer artığı, köpük, kısmen 

metal vd.) gelecektir. Bu atıklar yüzbinlerce tona ulaşılmıştır. Bu atık maalesef yakılarak yok 

edilmekte yada çöp toplama alanlarında biriktirilerek çevreyi tehdit etme noktasına varmıştır. Pulper 

makinasından arta kalan bu atıklar parçalandığından dolayı geri döşümde birbirlerinden ayrıştırılarak 

kullanılma imkanı yoktur. Atık kağıt fabrikalarında pulper makinesinde oluşan atık %10 civarındadır. 

Bu atıklar Türkiye’de 200000 tondan daha fazla bir miktar yapmaktadır (Altuntaş, 2012:220). 

 

 
 

Şekil 1. Atık Kağıt Fabrikasında Oluşan Pulper Atıkları 

 

Yapılan çalışmanın amacı atık kağıt işleyen fabrikalarda liflendirme aşamasında (pulper 

aşaması) meydana gelen herhangi bir ekonomik değeri olmayan plastik esaslı karışık atıklardan çeşitli 

bor bileşikleri (borik asit ve boraks) ilavesi ile üretilen kompozitlerin mekanik, yangın ve termal 

özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri araştırmaktır. Bu amaç için üretilen kompozitlerin 

mekanik özellikleri için eğilme direnci, çekme direnci, elastikiyet modülleri ve darbe direnci 

araştırılmıştır. Ayrıca, üretilen kompozitlerin yangın ve termal davranışları yatay yanma testi, LOI ve 

TGA cihazları yardımıyla incelenmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Bu çalışmada temel materyal alarak Kahramanmaraş’da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Kağıt 

fabrikasından alınan pulper atıkları kullanılmıştır. Atık kağıdın liflendirilmesi sırasında pulper 

makinesinde oluşan katı atıklar (karışık plastik atıklar, atık kağıt, lifsel atıklar, elastomer vb.) 

bulunmaktadır. Pulper atıkları içerisinde hangi maddelerin olduğu ve miktarları konusunda araştırma 

yapılmıştır. Pulper atıklarının içeriği ile ilgili sonuçlar aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. Pulper 
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atıklarından üretilen kompozitlerin mekanik ve termal özelliklerini iyileştirmek için borik asit ve 

boraks ilave edilmiştir. Borlu bileşikler, Eti Bor Madeni firmasından temin edilmiştir. 

Tablo 1. Pulper Atıklarının İçeriği (Altuntaş, 2012). 

Atık İçerisindeki Materyaller 

Atık İçerisinde 

Bulunan 

Maddeler (%) 

Metal (Bakır Demir Alüminyum ve vb. Metaller) 3,98 

Lifsel İçerikli Karışım 10,14 

OPP (OPP’den üretilmiş Jelatin ve Koli Bandı) 13,16 

Deri (Ayakkabı Çanta vb. Atıklar) 2,56 

Ahşap Parçaları 3,9 

Tekstil Materyali (Pamuksu yada Suni Kumaş) 8,57 

Kauçuk (Yumuşak Kauçuk) 3,73 

PP 10,26 

PS 1,74 

Suni Deri (PÜ ve PVC Sentetik Deri Atıkları) 3,14 

PE 21,85 

PET (Bazı Sıvı Ambalajları) 8,62 

PVC 7,24 

Kum ve Cam 1,1 

 

Metot 

Fabrika sahasından getirilen pulper atıkları öncelikle öğütülerek içerisindeki metal atıklar 

uzaklaştırılmıştır. Atıkların rutubeti %3 oluncaya kadar kurutulduktan sonra hazırlanan atık plastik 

malzeme Tablo 2’de verilen oranlara uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu karışımlar çift vida 

ekstruder kullanılarak kompozit malzemeye dönüştürülmüştür. Altı farklı ısıtma alanına sahip olan 

ekstruder içerisindeki sıcaklıklar 150 °C ile 175 °C arasına ayarlanmıştır. Üretim aşamasında ekstruder 

vida dönme hızı 100 devir/dk olacak şekilde ayarlanmıştır. Ekstruderden çıkan erimiş haldeki karışım 

kesilerek soğuk su banyosu içerisine konulmuş ve soğutularak sertleşmesi sağlanmıştır. Ekstruderden 

geçirilen kompozit materyal suda soğutulduktan sonra kırıcılardan geçirilerek granül elde edilmiştir. 

Elde edilen parçacıklar nemli oldukları için en az 6 saat süreyle 103±2 ºC sıcaklıktaki etüvde 

bekletilerek rutubetlerinin uzaklaştırılması sağlanmıştır. Bu işlem sonrasında malzeme 170 ºC’de,  10 

dakika süre ile 100 bar basınç altında preslenmiştir. Elde edilen levhalar mekanik ve yanma testlerinde 

ASTM standartlarında belirtilen örnek ebatlarına uygun olacak şekilde kesilmiştir. Hazırlanan test 

örnekleri iklimlendirme dolabında ASTM D–618 standardına göre iklimlendirilmesi sağlanmıştır.  

Tablo 2. Üretilen Kompozitlerin İçerikleri 
 

Örnek No Pulper Atığı (%) 
Borik 

Asit (%) 
Boraks (%) Waks (%) 

Kontrol 99 - - 1 

1 91 8 - 1 

2 87 12 - 1 

3 83 16 - 1 

4 91 - 8 1 

5 87 - 12 1 

6 83 - 16 1 

 

Üretilen Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yapılan çalışmada mekanik testlerde kullanılan örnekler kompozit levhaların üretiminden sonra 

ASTM standartlarında belirtilen örnek uzunluğu ve genişliğine uygun olarak daire testere makinasında 

kesilerek hazırlanmıştır. Her bir gruptan çekme testi (ASTM D 638), eğilme testi(ASTM D 790) ve 

şok testi(ASTM D 256) için en az on örnek hazırlanmıştır. Hazırlanan örnek guruplarında bulunan 
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deney öneklerinin kalınlık ve genişlikleri kaydedilmiştir. Örnekler en az 60 saat iklimlendirme 

dolabında bekletilmiştir. İklimlendirme dolabı ASTM D-618 standardına uygun olarak %60±5 bağıl 

nem ve 20±2 °C sıcaklık şartlarında sabit tutulmuştur. 

 

Üretilen Kompozitlerin TGA Analizi 

Bu aşamada kompozit levhalardan alınan örnekler kullanılmıştır. Termogravimetrik analiz 

(TGA) testleri öncesinde hazırlanan numuneler IKA marka öğütücüde 1 mm boyutuna kadar 

öğütülmüştür. Termogravimetrik analizinde Shimadzu TGA-50 cihazı kullanılmıştır. Azot akış hızı 

100 ml/dk ve ısıtma hızı 10 °C/dk seçilerek malzemenin oda sıcaklığından 800 °C’ye kadar ısıl 

davranışı ölçülerek kaydedilmiştir. 

 

 Kompozitlerin Yanmazlık Testi 

Testi Yanma testi için her bir örnek grubundan ASTM D 635 standardında belirtilen standarda 

uygun olarak 5 örnek hazırlanmıştır. Hazırlanan bu örnekler yanma kabininde yatay konumda ateşe 

göre 45 derecelik açıyla yakılarak yanma süreleri kaydedilmiştir. 

 

Limit Oksijen İndeks (LOI) Testi 

Hazırlanan kompozit levhalardan her bir örnek grubunun yanması için ortamda bulunması 

gereken % oksijen miktarı belirlenmiştir. Yapına çalışmalar ASTM D 2863 standardına uygun olarak 

normal yanma gaz akışı uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Kompozitlerin Mekanik Test Sonuçları 

Yapılan çalışmada atık kağıt fabrikasında arta kalan atıkların içerisine çeşitli bor atıklar 

eklenerek üretilen kompozitlerin mekanik test sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Kompozitlerin Mekanik Test Sonuçları 

Örnek 

No 

Çekme 

Direnci 

(MPa) 

Çekmede Elastikiyet 

Modülü (MPa) 

Eğilme 

Direnci 

(MPa) 

Eğilmede Elastikiyet 

Modülü (MPa) 

Darbe 

Direnci 

(J/m) 

Kontrol 
5,06* 

0,31** 

422,70 

29,43 

14,68 

0,87 

1223,55 

45,81 

28,66 

0,53 

1 
5,46 

0,45 

412,24 

22,63 

14,41 

1,30 

1127,88 

53,71 

21,67 

0,28 

2 
5,49 

0,31 

377,91 

20,28 

13,93 

1,50 

1168,61 

53,91 

25,29 

0,37 

3 
5,04 

0,45 

485,46 

24,33 

12,51 

0,62 

1168,08 

39,66 

20,62 

0,31 

4 
5,70 

0,45 

429,66 

22,55 

16,06 

1,45 

1259,06 

95,63 

20,46 

0,27 

5 
6,05 

0,41 

469,16 

33,01 

14,56 

1,17 

1246,33 

146,15 

16,67 

0,27 

6 
5,90 

0,96 

506,26 

54,11 

13,25 

0,81 

1265,56 

80,17 

19,37 

0,30 

*Ortalama değer **Standart Sapma 

 

Elde edilen sonuçlara göre, kompozit malzemeye borlu bileşiklerin eklenmesi çekme direncini 

olumlu etkilendiği anlaşılmıştır. Çekme direncinin en yüksek olduğu değer %12 boraksın ilavesi ile 

üretilen kompozit olduğu görülmektedir. Buna göre eğilme direnci 6,05 MPa olarak elde edilmiştir. 

Eğilmede elastikiyet modülü incelendiği zaman kontol örneğinden daha yüksek değerler elde edildiği 

anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre %16 boraksın eklendiği kompozit grubunun mekanik 

sonuçlarının en yüksek olduğu (506,26 MPa) olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 3’de kompozitlerin çekme 
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direnci ve çekmede elastikiyet modülü sonuçları da verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kontrol 

örneğine göre daha yüksek çekme direnci sonuçlarının elde edildiği anlaşılmaktadır. 

Çekme direnci sonuçları birbiri ile kıyaslandığı zaman en yüksek değerin %8 boraksın eklendiği 

kompozitten elde ediliği anlaşılmaktadır. Çekmede elastikiyet modülü değerleri incelendiği zaman en 

iyi sonucun %16 boraksın eklendiği kompozit örneğinden 1265,56 MPa olduğu anlaşılmaktadır. 

Kompozit örneklerin darbe direnci test sonuçları incelendiği zaman en yüksek değerin kontrol 

örneğinden elde edildiği anlaşılmıştır. Buna göre kompozitlerin içerisine borik asit ve boraks ilave 

edildiğinde darbe direncini olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Kontrol örnek grubunun darbe direnci 

28,66 J/m olarak elde edilmiştir. Çekme direncindeki düşüşün en önemli sebebi kullanılan plastik 

matrisi ile lignoselülozik dolgu maddesi arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan adezyon problemleri 

olarak rapor edilmiştir. (Balatinecz ve Woodhams, 1993:22). Lignoselülozik materyalin çekmede 

elastikiyet modülü polimerik malzemeden (PP) yüksek olduğu için üretilen kompozitlerin çekmede 

elastikiyet modülünün yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum karışım kuralı ile izah edilmiştir 

(Matuana ve Balatınecz, 1998:776). Benzer sonuçlar diğer polimerler içinde tespit edilmiştir (Averous 

ve ark., 2000:4157). Plastik matris içerisine katılan lifsel yapının malzemeyi daha sert ve gevrek hale 

getirmesiyle elde edilen kompozitlerin şok testlerinin düşmesine sebep olmuştur. Lignoselülozik yapı, 

plastik malzemeye göre daha yüksek elastikiyet modülüne sahiptir (Hornsby ve Ark., 1997:443). Bu 

nedenle polimer matrisine katıldığında elastikiyet modülünün yükselmesine sebep olmaktadır.  

 

Yanma Testi ve LOI Test Sonuçları 

Kompozit örneklerin yatay yanma ve LOI test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Verilen 

sonuçlara göre kompozit malzemeye eklenen bor bileşiklerin yanmayı geciktirici etkilerinin olduğu 

anlaşılmaktadır. Yanma test sonuçları incelendiği zaman kompozit malzeme içerisine boraksın 

eklenmesi borik asite göre daha etkili olduğu görülmektedir. Tablo 4’de verilen değerlere göre kontrol 

örnek grubunun yanma test sonucunun 23,92 mm/dk olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol örnek grubuna 

göre yanmanın en fazla geciktirildiği değer %16 boraksın eklendiği (15,62 mm/dk) kompozit örneği 

olmuştur. Kompozitlerin normal yanma düzeyinde tutuşmak için gerekli olan oksijen miktarı % olarak 

Tablo 4’de verilmiştir. Verilen değerlere göre kompozit malzemede borik asit ve boraksın miktarının 

artırılması kontrol örneğine göre LOI değerini en fazla %2 oranında artırdığı anlaşılmaktadır. Tabloya 

göre LOI değerlerinin en yüksek çıktığı kompozit örnekler %8 ve 16 borik asit eklenen örnekler ile 

%16 boraks eklenen kompozit örnekler olmuştur. Yapılan birçok çalışmada borik asit, boraks ve çinko 

borat maddeleri odun plastik kompozitlerde yanmayı geciktirici etki yapmıştır. (Ayrilmis 2013; Turku 

et al. 2014) 

 

Tablo 4. Kompozitlerin Yanma Testi ve LOI Sonuçları 

Örnek No 
Yanma Testi 

(mm/dk) 

LOI 

(% Oksijen) 

Kontrol 
23,92* 

1,61** 
20*(±0,2)** 

1 
23,78 

1,13 
22 (±0,2) 

2 
21,42 

0,86 
21 (±0,2) 

3 
18,78 

0,92 
22 (±0,2) 

4 
21,51 

0,51 
21 (±0,2) 

5 
18,72 

1,00 
21 (±0,2) 

6 
15,62 

1,02 
22 (±0,2) 

  *Ortalama değer **Standart Sapma 

 

 Termogravimetrik Analiz (TGA) Sonuçları 

Yapılan çalışmada bazı kompozit örneklerden alınan numunelerin TGA analiz sonuçları Şekil 

2’de verilmiştir.  Elde edilen TGA eğrilerine göre pulper atığının bozunması 2 farklı aşamada 
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gerçekleşmiştir. Birinci aşamada atık içerisinde bulunan lignoselülozikler bozunurken ikinci aşamada 

plastik malzeme bozunmaktadır (Jeske et al. 2012:165). Bu bozunma diyagramına göre kompozit 

malzeme içerisine bor bileşikleri eklenmeyen örnek grubunun 265-325 oC arasında bir DTGA eğrisi 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ancak bor eklenen örnek grubunda 308 oC’den başladığı anlaşılmaktadır.  

Bu sıcaklıkta lignoselülozik materyaller bozunduğu için ilk bozunma aşamasında pulper atığının 

içeriğinde lignoselülozik maddenin varlığını göstermektedir. Eklenen bor bileşikleri lignoselülozik 

yapıların bozunma sıcaklığını ötelediği anlaşılmaktadır. İkinci bozunma aşamasında bozunma 420 
oC’de başlamış ve 485 oC’ye kadar devam etmiştir. DTA’ya göre Ortalama bozunma sıcaklığı ise 460 
oC’de gerçekleşmiştir. Bu aşamada pulper atığında bulunan plastiklerin bozunmasının gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır.  

 

 
Şekil 2. Kompozitlerin Termal Davranış Eğrileri 

 

SONUÇ 

 

Yapılan çalışmada atık kağıt fabrikasında pulper aşamasında meydana gelen katı atıkların çeşitli 

işlemlerden geçirildikten sonra borik asit ve boraks maddesi ile güçlendirilerek kompozit malzeme 

üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin mekanik, yangın ve termal özellikleri incelenmiştir. Tamamen atıl 

durumda olan ve herhangi bir ekonomik değeri olmayan bu karışık plastik malzemenin geri dönüşüm 

ile kompozit malzeme üretiminde değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular 

sonucunda içerisine ilave edilen borlu bileşikler mekanik özellikleri olumlu yönde etkilemektedir. 

Bunun yanı sıra pulper atıklarından borlu bileşikler yardımıyla yanmaya ve yangına dirençli yeni nesil 

kompozit malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda kompozit malzemeye 

eklenen boraks maddesinin borik asite göre daha iyi sonuç verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu çalışma, bu 

alanda yapılan çeşitli teknik ve bilimsel araştırmaların artması ile yeni yatırımların ve yeni 

teknolojilerin ortaya çıkmasına öncülük yapacaktır. 
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Abstract 

 

The wood material gain or lose moisture from the air based upon the conditions of the surrounding 

environment because of its hygroscopic structure. For this reason, it is an important issue that it must 

be dried to required moisture level of end use place to prevent deformations (warping, twisting, 

throughability etc.) formed in the place of use and reduces the dimensional changes. Effects of natural 

drying conditions on the eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) wood fiber morphologies were 

investigated. For this purpose, eucalyptus timber was dried until air-dried moisture level (12%) by 

natural drying method in two different conditions (indoor and outdoor) in the Eastern Mediterranean 

climate conditions. According to the obtained results, the fiber morphologies of woods dried in the 

indoor were found to be higher than woods dried in the outdoor. 

 

Keywords: Natural drying, fiber morphology, eucalyptus 
       

                                  

 

Farklı ortamlarda doğal kurutulan okaliptüs odununun lif morfolojisinin 

karşılaştırılması 
 

Özet 

 

Ağaç malzeme, higroskopik yapısı nedeniyle çevresi ile sürekli rutubet alışverişi içerisinde bulunur. 

Bu özelliği nedeni ile kullanım yerinde oluşabilecek çeşitli deformasyonları (çarpılma, burulma, 

oluklaşma vb.) önlemek ve boyutsal değişimi en aza indirmek için son kullanım yerinin gerektirdiği 

rutubet derecesine kadar kurutulması önemli bir husustur. Bu çalışmada; iki farklı ortamda doğal 

olarak kurutulan okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis) kerestelerinin lif morfolojisi üzerine ortam 

farklılığının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, okaliptüs kerestesi iki farklı ortamda (açık ve kapalı) 

doğal kurutma yöntemi ile Doğu Akdeniz iklim şartlarında hava kurusu rutubet derecesine (%12) 

kadar kurutulmuştur. Kurutulan kerestelerden hazırlanan test örnekleri üzerinde yapılan ölçümler 

sonucu, kapalı ortam şartlarında kurutulan okaliptüs kerestesinde lif boyutlarının açık hava şartlarında 

kurutulanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğal kurutma, lif morfolojisi, okaliptüs  

 

INTRODUCTION 

 

Because of differences in moisture content, eucalyptus is not considered partly a stable wood. 

The growth stresses caused by the compression inner part of the tree and tension stress on the outer 

part could generate bend and split in timber. As it dries, eucalyptus tends to shrink more than other 
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wood species, and may warp. However, if it can be heavily treated with preservatives drying 

conditions, it might be suitable for wood products (Kilic Ak, 2016). 

Wood drying is an important issue for forest products industry. Wood is a material which has 

various usage areas such as parquet, furniture, paper, composites etc. It has many advantages and 

disadvantages comparing to other materials. One of the most important disadvantage is that 

hygroscopic properties this means that wood is gain or lose moisture from the air based upon the 

conditions of the surrounding environment (Time, 1998). Drying process is an important issue to 

eliminate these defects. Generally, two main drying methods have been used in Turkey: Kiln-Dry and 

Air-Dry. Kiln-dry (technical drying) is essentially a well-insulated chamber in which temperature, 

relative humidity, and air circulation can be controlled, maintained, and readily changed and kiln-dried 

lumber is often used for wood products (Bousquet, 2000; Salas and Moya, 2014). The air drying of 

lumber involves exposing piles of stickered lumber to the outdoor air and air-dried lumber is often 

used in patio furniture, fencing, and decking. The cost of kiln drying is very expensive, so lumber 

manufacturers use the natural sunlight and wind to start the drying process. Air-drying time vary 

widely from o couple of weeks to several months depending on species, local weather conditions and 

time of the year when the material is stacked. Rainfall, temperature, radiation, and relative humidity all 

affect to drying process (Bown and Lasserre, 2015). 

The properties of fibers can be well understood if their physical properties such as length, 

diameter and cell wall thickness were considered. It refers to these properties as the morphological 

properties of the fibers. Fiber morphology varies according to the age of the tree, its genus, growth 

conditions and climate (Kirci, 2000; Istek et al., (2009) . It is an important parameter in determining 

the suitability of wood raw materials for pulp and paper production. Fiber morphology is also 

important for other wood products such as wood plastic composites (WPC), solid wood strength as 

well as fiber and particle boards. A high aspect ratio (fiber length/fiber width) is very important in 

fiber reinforced composites, as it indicates potential strength properties (Rowell et al., 2000). A study 

undertaken by Stark and Rowlands concluded that rather than particle size, aspect ratio had the 

greatest effect on strength and stiffness of WPC. Besides, it has effects on the strength properties of 

the fiberboard.  

The main aim of this study is to determine differences between indoor and outdoor air drying 

conditions on wood fiber morphology. The specific objective is to measure fiber length, fiber width, 

cell wall thickness, and lumen diameter of eucalyptus wood fibers and to discuss in terms of wood 

products properties. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

Material 

 Freshly sawn eucalyptus from south of Turkey was used for the experiment. Eucalyptus trees 

were supplied from Mersin-Karabucak Forest Sub-district Directorate.  The raw material was cut into 

as timbers with dimensions 6x15x300 cm.  

 

Drying Experiment 

 As a drying method, natural drying technique under the conditions of Kahramanmaraş 

province located in Mediterranean Region was preferred. Timbers were stacked into two different 

conditions: Indoor (ID) and outdoor (OD). Drying process was began in summer period (effective 

drying) on June and followed during one year. For outdoor-drying, climatic factors effecting drying 

such as temperature, relative humidity, precipitation and wind velocity were supplied momentarily 

from the meteorological station. Except for precipitation and wind velocity respective values for 

indoor-drying were measured by Geratech DT-172.  

 

 

Fiber Morphology 

 Timbers were chosen to represent all stack and three pieces of 2 cm cubic samples were taken 

from the center of the body, 15 cm above the root, and 15 cm below the top for determining the fiber 

morphology. The fiber lengths and widths, lumen diameters, and cell wall thicknesses from the 

morphologic properties of the raw materials were measured with a microscope. To measure the fiber 
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morphologic properties of the specimens (0.5-mm thickness and 2-cm long, parallel to the fiber), the 

chloride method was performed (Wise and Karl, 1962). In this method, specimens were immersed into 

chloride solution until they were defibered. Fiber dimension variables were measured using Olympus 

BX51 microscope with a 10X ocular lens provided with a measuring scale. Fiber width and lumen 

diameter were measured with a magnification of 40X object lens and the fiber length was measured 

with a magnification of 10X object lens. Mean values were calculated from the measurement of 80 

fibers in each plant. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

 The stacked eucalyptus timbers were dried in ID and OD conditions during a year. The 

relative humidity and temperature, important parameters in the drying process, were measured 

throughout the year and are given in Table 1 as seasonal. At the end of the effective drying period 

(summer), moisture content of ID and OD were 12% and 9.8% whereas after one year, respective 

values were 13.3% and 14.5%, respectively. In addition, the average annual rainfall and wind velocity 

values that are effective on OD are 2.70 mm and 2.10 m/sec, respectively.  

 

Table 12. Seasonal temperature and relative humidity values in Kahramanmaras 
Drying 

Conditions 
Drying/climatic Factors Summer Autumn Winter Spring 

Average 

Values 

ID 
Temperature °C 26.4 20.6 10.3 18.1 19 

Relative Humidity % 63.2 54.9 58.3 55.6 58 

OD 
Temperature °C 31.3 22.3 8.1 18.5 20 

Relative Humidity % 32.5 40.2 56.7 44.2 43 

 

 The fiber length, fiber width, lumen diameter, and cell wall thickness of eucalyptus dried 

indoor conditions were found to be 0.830 mm, 14.99 μm, 7.19 μm, and 3.98 μm, respectively.  The 

respective values for outdoor conditions were 0.752 mm, 14.43 μm, 7.33 μm, and 3.56 μm, 

respectively. According to that, the fiber dimensions of eucalyptus dried ID condition were greater 

than those of dried OD. T-test analysis was executed to the measured values and obtained data were 

shown in Table 2. 

 When Table 2 were evaluated considering Table 1 given in drying factors,  it can be said that 

the fiber sizes of the timbers that is dried in OD with high relative humidity and high temperature, lose 

more water and reduce in size more. T-test analysis of the fiber wall thickness and fiber lengths 

reveals significant differences in terms of indoor and outdoor drying environments. This is stemmed 

from differences in temperature and relative humidity values. 

 

Table 13. The fiber morphology of eucalyptus woods dried two different conditions 
Fiber 

Dimensions 

Drying 

Conditions 
N Mean 

Standard 

deviation 

Standard 

error 
COV tvalue 

Sig. 

(2-tailed) 

Fiber length 

(mm) 

ID 
80 

830.56 139.62 18.493 16.81 
-3.127 0.002 

OD 752.40 127.26 16.856 16.91 

Fiber width 

(μm) 

ID 
80 

14.99 3.38 0.383 22.54 
-0.906 0.367 

OD 14.43 4.24 0.480 29.38 

Cell wall 

thickness (μm) 

ID 
80 

3.98 1.12 0.120 28.14 
-2.882 0.004 

OD 3.56 0.79 0.085 22.19 

Lumen 

diameter (μm) 

ID 
80 

7.19 1.26 0.143 17.52 
0.407 0.685 

OD 7.33 2.60 0.294 35.47 
*COV: Coefficient of Variation 

 

As is known, drying is a case related to the movement of the hygroscopic water (absorption-

desorption). For this reason, removing free and bound water from wood is desirable. As shown in 

Table 1, while in effective drying period the temperature and relative humidity of outdoor were 31.3°C 

and 32.5%, in indoor they were 26.4°C and 63.2%, respectively. Considering these data, it can be said 

that a more protective drying has taken place in ID environment. In Table 2, the analysis results also 

confirm this. This is indicative of significant differences between ID and OD lumen diameters. Due to 
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the lumen diameter, there are also differences between in the fiber widths. When water begins to leave 

the cell walls at 25 to 30 percent moisture content, the cell walls begin to shrink (Reeb, 1995).  In this 

study, the cell wall thickness of the OD was shrink more than ID due to rapidly drying. 

 

CONCLUSION 

 

In this study, the fiber morphology of eucalyptus timbers’ dried two different conditions were 

determined and fiber length, fiber width, cell wall thickness as well as lumen diameter were measured 

to determine differences. The conclusions obtained from this study were given below: 

4. During drying process, the OD temperature was measured higher than ID temperature 

whereas the relative humidity of OD was found to be lower. For this reasons, it can be said 

that drying eucalyptus timbers in indoor gives more suitable results.  

5. Drying in OD was occurred rapidly due to the higher temperature and lower relative 

humidity. At the end of the effective drying period, the moisture content of the timber dried 

in OD and ID were measured 9.8% and 12%, respectively. The respective values at the end 

of the drying process were found 14.5% and 13.3%.  

6. Due to variations in the temperature and relative humidity, in the fiber morphological 

properties of eucalyptus timber dried in two different conditions significant differences have 

been identified. According to the obtained data, it has been determined that there are 

significant differences in the fiber lengths, fiber widths and cell wall thicknesses of the 

timbers dried in ID and OD, whereas non-significant differences in the lumen diameters.  
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Özet 

İstanbul’da sanayi devriminin yaşandığı yıllarda şehir merkezlerinden uzak, tercihen demiryolu ağına 

ve su kaynaklarına yakın bölgelerde konumlanan dev sanayi tesisleri, 1950’li yıllardan itibaren 

değişen üretim sistemleri ve tüketici ihtiyaçları nedeniyle terk edilmişlerdir. Bu alanlar, endüstrileşme 

döneminin şahitleridir. Bu nedenle, bazıları endüstri mirası olarak koruma altına alınmıştır. Bazıları 

ise koruma altına alınmamış veya koruma altında olduğu halde kullanılmadığı için zarar gören 

yapı/tesislerdir. Türkiye’ de endüstrileşmenin ve buna bağlı olarak nüfusun en yoğun olduğu 

kentlerden biri olan İstanbul, endüstrileşme sürecine paralel olarak plansız biçimde gelişmiş, çok 

sayıda sağlıksız, çöküntü mekânı barındırır hâle gelmiştir. İstanbul’ da, 19. yüzyılda sayısı 256’yı 

bulan ve bugün 43’e düşen sanayi yapı ve tesisi olduğu araştırılmıştır. Bir kısmı halen işlevini 

sürdüren, bir kısmıda, 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanıldıktan sonra işlevini yitiren sanayi 

yapılarıyla ilgili ayrıntılı belgeleme çalışmaları henüz yapılmamıştır.  

Bir dönemin üretim ve yaşam biçiminin en yakın aktörleri olan endüstriyel mirasın korunması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması geçmişle bağ kurmak adına gerekli ve hatta zorunlu olduğu fikrinden 

yola çıkarak gerçekleştirilen bu çalışmada, öncelikle İstanbul’daki mevcut endüstriyel alanların 

envanteri oluşturulmuş ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile İstanbul için bir endüstri mirası rotası 

önerilmiştir. Söz konusu rota, endüstriyel miras alanları için en uygun yol/yolların belirlenmesinin 

yanı sıra endüstri mirasının farkındalığını artırmak ve korunması için katkı sağlayıcı bir rol üstlenmek 

bakımından önem taşımaktadır.  

Çalışmanın sonucunda ticaret ve UNESCO tarafından tarihi kültür mirası olarak birçok alanı koruma 

altına alınmış olan İstanbul’un aynı zamanda endüstriyel kültür mirası bakımından da oldukça zengin 

değere sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları endüstri mirasının envanterinin 

hazırlanmasında ve koruma çalışmaları için bir kaynak oluşturacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler; Endüstriyel Miras, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İstanbul, Türkiye 

 

Creation of Industrial Heritage Route in city of İstanbul, Turkey 

 

Abstract 

Industrial revolution in Istanbul, away from the urban centers in which there were preferably 

positioned giant industrial facilities in areas close to the rail network and water resources since the 

1950s but were abandoned due to changing production systems and consumer needs. These areas are 

witnesses of the industrialization period. Therefore, some of which are protected as industrial heritage. 

Some are buildings / facilities that are not protected or are damaged because they are not being used 

when they are under protection. Istanbul, which is one of the most industrialization and 

correspondingly populated cities, in Turkey, has developed into an unplanned form and has hosted 

many unhealthy, depressed places, in parallel with the industrialization process. In the nineteenth 

century, there were 256 industrial buildings in Istanbul, but today only 43 survive. They need to be put 

under protection as architectural, historical and technological heritage. In Istanbul, it was investigated 

that there were 256 industrial buildings and facilities in the 19th century, but today only 43 survive. 

Detailed documentation related to study of industrial structures, some of which still function, some of 

which have lost their function since the mid-20th century, have not yet been concluded. 

In this study,  inventory of the existing industrial areas and route of industrial heritage which is carried 

out because it is necessary to protect the industrial heritage, which is the closest actors of production 
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and life style in a certain period, and to transfer it to future generations, has been established by using 

Geographic Information Systems. This route is important in determining the most appropriate routes 

for industrial heritage sites, as well as in contributing to the awareness and protection of the industrial 

heritage. 

As a result of the study, Istanbul, which has been protected by many fields as trade and historical 

cultural heritage by UNESCO, has been determined that very rich value in terms of industrial cultural 

heritage. The results of the work will form a resource for the preparation of the inventory of the 

industrial heritage and conservation study. 

 

Keywords: Industrial Heritage, Geographic Information System, İstanbul, Turkey 
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GİRİŞ 

 

Endüstri devrimi 18. Yüzyılın sonlarında kentlerin fiziksel ve sosyal yapısının değişmesinde de etkili 

olan bir süreçtir. Kentlerde, konut, ticaret, eğitim, rekreasyon alanları ve diğer yeşil alanların yer aldığı 

bölgelere ek olarak, sanayi bölgeleri oluşmuştur. Bu bölgelerde tesis edilen endüstri tesisleri ise, 

zaman içinde teknolojinin gerisinde kalmışlar ve ihtiyaca cevap veremez hale gelerek işlevlerini 

yitirmişlerdir. Çoğu 20. Yüzyıl sonunda, atıl mekânlar haline gelmişlerdir. İstanbul, konumu ve sahip 

olduğu doğal kaynaklar sebebiyle endüstrileşmenin yoğunlaştığı kentlerden biridir. Kent içinde, 

plansız gelişen,  ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan sağlıksız çok sayıda mekân ortaya çıkmıştır. Bu 

mekânlardan bir kısmı da terk edilmiş endüstri alanlarıdır. 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites-Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) 

Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’ nde endüstri mirası, endüstriyel üretim süreçlerinin içinde 

yer aldığı ve/veya endüstri devrimi teknolojisiyle üretilmiş yapılardır. Kullanım dışı kalmış yapılar, 

üretim donatıları, yapı parçaları ve yerleşimler ile içinde bulundukları doğa ve kent peyzajları 

endüstri mirasını oluşturur şeklinde tanımlanmıştır (ICOMOS, 2013). 

Birçok farklı sektöre ilişkin birçok alanda endüstri mirasının korunmasına yönelik faaliyet gösteren 

TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage- 

Endüstri Mirasının Korunması İçin Uluslararası Komitesi) ’ın, endüstriyel mirasın korunmasına 

yönelik konferanslarındaki endüstri mirasının yer altı/yer üstü yapı, alan ve makinelerini kapsadığı 

endüstri arkeolojisinin kapsamı; endüstriyel geçmişten anladıklarımızın değerlendirilmesi, endüstri 

yapılarının yeniden kullanılması, endüstri ürünlerinin müzelerde sergilenmesi, korunmuş 

demiryollarının işletilmesi, yapıların korunması için modellerin üretilmesi, teknoloji tarihi ve ekonomi 

tarihi çalışmaları olarak tanımlanmaktadır (Trinder, 1992; Köksal, 2005).  

Bu bağlamda endüstriyel miras alanlarının kayıt altına alınması raporlanması ve belgelerin toplanması,  

endüstriyel mirasın korunmasına yönelik etkin koruma yöntemleri geliştirilmesi, bu alanlara ilişkin 

kurumsal farkındalığın sağlanması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, endüstriyel mirasa yönelik 

araştırma ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi bu alanların korunması için zorunluluk arz etmektedir. 

Yapılan bu çalışmada İstanbul’daki çoğu atıl durumda olan endüstriyel miras değeri taşıyan tesislerin 

belirlenip, farkındalık ve bulundukları kente entegrasyonlarını sağlamak amacıyla aralarında bir gezi 

rotası oluşturulması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini İstanbul’ da, 19. Yüzyıldan günümüze kadar hızla azalan ve yok olma tehdidi 

ile karşı karşıya olan sanayi yapı ve tesisleri oluşturmaktadır. Söz konusu tesislerin bugünkü durumu 

tespit edilerek endüstriyel mirasın tanıtılması ve sürdürülebilir olması bağlamında olumlu katkı 

sağlayacağı ön görüsü ile aralarında bir gezi rotası oluşturulmuştur. 

Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında endüstriyel miras rotasının 

oluşturulması için İstanbul’da bulunun endüstri mirası ile ilgili ilgili literatür taraması 

gerçekleştirilmiş, bulunan veriler yerinde gözlemlerle teyit/revize edilmiştir. İkinci aşamada konumsal 

verilerden yararlanılarak bir altlık oluşturulmuş veriler ArcGIS Online yardımı ile interaktif bir rotaya 

dönüştürülmüştür.  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

İstanbul, sahip olduğu nakliye imkânı, coğrafi konumu, verimli su kaynakları nedeni ile Türkiye’de 

endüstrileşme döneminin en yoğun yaşandığı kentlerden olmuştur. İstanbul’ da, 19. yüzyılda sayısı 

256’yı bulan ve bugün 34’e düşen sanayi yapı ve tesisi olduğu bilinmektedir. Bunlardan 14’ü işlevini 

yitirmiş 9’u yeniden işlevlendirilmiştir (Çizelge 1). 

Bir kısmı halen işlevini sürdüren, bir kısmı da, 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanıldıktan sonra 

işlevini yitiren sanayi yapılarıyla ilgili ayrıntılı belgeleme çalışmaları henüz yapılmamıştır. Terk edilen 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

359 

 

fabrikalar, ihmal, bilinçsiz onarım veya genel bir yöntem belirlemeden yapılan yeniden işlevlendirme 

çalışmaları ile her geçen gün daha fazla tahrip olmaktadır. 

 

 

Çizelge 1. İstanbul’da bulunan endüstri tesislerin durumu (Köksal 2005’den değiştirilerek) 
 Endüstri tesisinin adı Kuruluş 

Yılı 

Yeri Mevcut Durumu 

1.  Dolmabahçe Gazhanesi 1854 Beşiktaş İşlevini yitirmiş, bugüne sadece bir gaz 

deposu ve donanımı ulaşmıştır. Gaz 

deposu belgelenmiştir. 

2.  Nakkaştepe Gazhanesi  1864 Kuzguncuk Sosyal ve Kültür Merkezi olarak 

yeniden işlevlendirme çalışmaları 

sürmektedir. 

3.  Yedikule Gazhanesi 1880 Yedikule İşlevini yitirmiştir. Bakımsızlık 

nedeniyle hızlı bir tahribat söz 

konusudur. 

4.  Hasanpaşa Gazhanesi 1891 Kadıköy İşlevini yitirmiştir. Bakımsızlık 

nedeniyle tahrip olmaktadır. 

 

5.  Silahtarağa Elektrik 

Santrali 

1913 Kağıthane Kültür ve eğitim merkezi olarak 

yeniden işlevlendirilmiştir 

(Santralistanbul). 

 

6.  Üsküdar Elektrik 

Fabrikası 

20. yüzyıl 

başı 

Bağlarbaşı İşlevini yitirmiş, kültür merkezi olarak 

yeniden işlevlendirilmiştir. 

7.  Paşalimanı Un Fabrikası 1863 Üsküdar İşlevini yitirmiş, harap durumdadır. 

Sadece duvarları ayaktadır. 

8.  Unkapanı Değirmeni 1866 Unkapanı İşlevini yitirmiştir. Harap durumdadır 

ve sadece duvarları ayaktadır. 

9.  Kasımpaşa Un Fabrikası 1886 Kasımpaşa İşlevini yitirmiş, harap durumdadır. 

10.  Terkos Su Pompa İstasyonu 1883 Terkos Havzası 

 

Müze olarak yeniden işlevlendirilmiş 

ancak kullanılmamaktadır. 

11.  Cibali Tütün ve Sigara 

Fabrikası 

1884 Cibali Üniversite olarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. 

12.  Bomonti Bira Fabrikası 1902 Feriköy İşlevini yitirmiş, harap durumdadır 

13.  Cendere Su Pompa 

İstasyonu 

1902 Maslak Ayrıntılı belgeleme çalışması ve 

yeniden işlevlendirme projesi 

hazırlanmıştır. 

14.  Paşabahçe İspirto+İçki Fab. 1923 Paşabahçe İşlevini kısmen sürdürmektedir. 

 

15.  Likör ve Kanyak Fabrikası 1930 Mecidiyeköy İşlevini yitirmiş, harap durumdadır. 

16.  Taksim Su Tesisi 1732 Taksim İşlevini yitirmiştir. İyi durumdadır. 

17.  Hamidiye Su Terazisi 1900’den 

önce 

Maslak İşlevini yitirmiş, harap durumdadır. 

18.  Feshane Fabrika-i 

Hümâyunu 

1833 Defterdar El sanatları ve fuar merkezi olarak 

yeniden işlevlendirilmiştir. 

19.  Bakırköy Bez Fabrikası 1850 Bakırköy Kısmen kullanılmaktadır. 

20.  Hereke Fabrika-i 

Hümâyunu 

1845 Hereke İşlevini yitirmiş, harap durumdadır. 

21.  Korse Fabrikası 19. yüzyıl 

sonu 

Fatih İşlevini tam kapasiteyle 

sürdürmektedir.  

22.  Beykoz Deri ve 

Kundura Fab. 

1810 Beykoz İşlevini yitirmiş, harap durumdadır. 

23.  Beykoz Dikimhane 19. yüzyıl Beykoz Yıkıntı halindedir. 

24.  Bakırköy 

Baruthanesi 

18. yüzyıl 

başı 

Bakırköy Kültür merkezi ve müzik okulu olarak 

yeniden işlevlendirilmiştir. 

25.  Azadlı Baruthanesi 1794 Azadlı Kalıntılar harap durumdadır. 

26.  Küçükçekmece 

Kibrit Fabrikası 

1888-97 Küçükçekmece 

 

Farklı üretim işlevleri ile yine fabrika 

olarak kullanılmaktadır. 
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27.  Sabuncuzade Şakir 

Sabun Fabrikası 

1908 Eminönü Yıkılmıştır. 

28.  Büyükdere Tekel 

Nektar ve Kibrit 

Fabrikası 

1908-32 Büyükdere Yıkılmıştır. 

29.  Tersane-i Âmire 

(Haliç, Camialtı ve 

Taşkızak) 

15.-19. 

yüzyıl 

Haliç- 

Hasköy arası 

 

İşlevini kısmen sürdürmektedir. 

30.  Tophane-i Âmire 18.yüzyıl Tophane Sergi alanı olarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. 

31.  Lengerhane 18.yüzyıl Hasköy Endüstri müzesi olarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. 

32.  Darphane-i Âmire 18. yüzyıl Sultanahmet Süreli sergi alanı olarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. 

33.  Zeytinburnu Makine-Demir 

Fb. 

1845 Zeytinburnu Yıkılmıştır. 

34.  Şirket-i Hayriye Tersanesi 1861 Hasköy Endüstri müzesi olarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. 

35.  Nalbanthane 1841 Üsküdar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 

mescit olarak kullanılmaktadır. 

36.  Haydarpaşa Garı Atölyeleri 20.yüzyılın 

başı 

Haydarpaşa İşlevlerini yitirmiştir. 

37.  Şahbaz Agiya Tuğla 

Fabrikası 

1882 Sütlüce Yıkılmıştır. 

38.  Çini Fabrika-i Hümâyunu 1893- 

1894 

Yıldız İşlevini sürdürmektedir 

39.  Paşabahçe Tuğla ve 

Kiremit Fabrikası 

1910 Paşabahçe Yıkılmıştır. 

40.  Arslan Osmanlı Anonim 

Şirketi 

1910 Darıca İşlevini tam kapasite sürdürmektedir. 

 

41.  Haznedar Tuğla Fabrikası 

 

1918 Merter Yıkılmıştır. 

42.  Paşabahçe Şişe Cam 

Fabrikası 

1934 Paşabahçe İşlevini yitirmiştir. 

43.  Yunus Çimento 

Fabrikası 

1926 Kartal Yıkılmıştır. 

Dünya’da endüstri mirasının korunmasına ilişkin çalışmalar yapan TICCIH, ERIH ve ICOMOS başta 

olmak üzere çok sayıda kuruluş mevcuttur. Bu kuruluşların endüstri mirasının tescillenmesi, 

belgelenmesi ve tanıtımı gibi konularda çeşitli çalışmaları mevcuttur. Söz konusu çalışmalar arasında 

en dikkat çeken, ERIH (The European Route of Industrial Heritage/Avrupa Endüstri Mirası 

Rotası) tarafından hazırlanan endüstriyel miras rotasıdır. Rota 25 bağlantı noktasını, 16 endüstriyel 

manzara noktasını ve 13 köyü kapsamaktadır. Bu yol, toplam 700 kilometre uzunluğunda bir ağdan 

oluşmaktadır (Şekil 1)  (ERIH, 2015). 
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Şekil1. Almanya’ da hazırlanan Endüsti Kültür Rotası ve yol bağlantıları (ERIH, 2015). 

ERIH tarafından hazırlanan Avrupa kıtası ölçeğindeki endüstriyel kültür mirası rotasının dışında 

Endüstri Mirası Yolu (The Industrial Heritage Trail) isimli benzer bir çalışma hazırlanmıştır.  Benzer 

biçimde İstanbul’daki sayıları her geçen gün azalan ve geçmişteki üretim ve yaşam biçimlerini 

günümüze taşıyan endüstri mirasının yeni kuşaklara aktarılabilmesi, tanıtılması, farkındalığının 

artırılması amacı ile Çizelge 1.’de bulunan tesis ve yapılar konum ve öznitelik bilgileri ArcGIS Online 

yardımıyla endüstriyel miras rotası geliştirilmiştir (Şekil 2). 

 
Şekil 2.Endüstriyel miras envanteri oluşturulması  
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Şekil 3. Endüstriyel miras rotası 

 

Yıkılmamış olan 34 tesisin bulunduğu bu güzergah toplam 137.5 kilometre uzunluğunda bir ağdan 

oluşmaktadır. Bu rotanın, güzergah üzerindeki endüstri tesisleri için çeşitli ulaşım araçları ve ring 

hatları tahsis edilerek, başta bilimsel amaçlarla, turistik geziler için ve eğitim amacı ile olmak üzere 

pek çok amaç için oldukça işlevsel olması bakımından önem arz etmektedir. Oluşturulan rota 

sayesinde, birçoğunun konum bilgisine ulaşmanın dahi neredeyse mümkün olmadığı endüstriyel miras 

alanları için erişilebilir bir aks belirlenmiştir. 

SONUÇLAR 

Endüstri tesisleri insanlık tarihinin önemli bir döneminin izlerini taşıyan, kuruldukları dönemin üretim 

ve yaşam biçimine ilişkin bilgi aktaran oluşumlardır. Taşıdıkları bu değerlerin yanı sıra kuruldukları 

kentlerin merkezinde, ulaşımı kolay ve/veya denize kıyısı olan bölgelerinde konumlanmış olmaları 

endüstri tesislerini daha da değerli kılmaktadır. Bu tesislerin gelecek kuşaklara aktarılması 

kuruldukları devrin koşullarının gözlemlenebilmesi ve geçmişle bağ kurmak adına önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda Dünya’daki özellikle Almanya gibi endüstrileşmesini erken tamamlamış ülkeler başta 

olmak üzere birçok ülkede Rurh Bölgesi’ nde olduğu gibi başarıya ulaşmış çeşitli koruma ve yeniden 

işlevlendirme çalışması yapılmaktadır. İşlevini kaybetmiş alanların yaşatılması mümkün 

olmadığından, böyle uygulamalar için koruma çalışmalarında yeniden işlevlendirme vazgeçilmez bir 

araç olarak görülmektedir. Yapılan uygulamaların sürdürülebilirliği ise başta alanın kullanıcılara 

hizmet edebilmesi için erişilebilmesi adımıyla başlayan doğru planlama kararlarının alınması ile 

sağlanabilir.  

Yapılan çalışmalar İstanbul için endüstri mirasında ağır kayıplar olduğunu göstermiştir. Çoğu miras 

niteliğindeki tesis yıkılmış yine büyük bölümü harabe durumundadır. İstanbul’un endüstriyel miras 

alanlarının yüz yüze olduğu tehditlerin başında kentin ulaşım sorunları, bilinç ve tanıtım eksikliği 

nedeni ile bu alanların atıl ve çöküntü alanlar haline gelmesidir. Kentte arsa değerlerinin yüksek 

olması nedeni ile bu alanlarının satışı, kentin endüstri mirasının korunması ve yaşatılması için 

kuşkusuz bir diğer önemli tehdittir. Yeniden işlevlendirmesi yapılmış olan Silahtarağa Elektrik 

Santrali-Santral İstanbul, Cibali Tütün Fabrikası-Rezan Has Müzesi/Kadir Has Üniversitesi gibi 

nispeten başarılı uygulamaların diğer endüstri tesisleri veya birbirleri ile ilişkide olmamaları yapılan 

çalışmaların etkilerinin yaygın ve geniş olmaktan ziyade lokal kalmasına sebep olmaktadır.  
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Bu çalışma sonucunda, 2010 yılında kültür başkenti olan, Tarihi Yarımada başta olmak üzere 

UNESCO’nun dünya mirası koruma listesine birçok kültür mirası ile adını geçen İstanbul’a ait 

endüstriyel mirasın korunması için planlama kararlarının ivedilikle alınmasının gerekliliği 

saptanmıştır.  Kent planı oluşturulurken bir model olarak bu çalışmada geliştirilmiş olan endüstri 

mirası rotalarının belirlenmesinin gerekli ve acil olduğu belirlenmiştir. Oluşturulacak birden fazla rota, 

durak noktası olacak endüstri mirasının konseptlere, kronolojik sıra ve konum özelliklerine göre 

sınıflandırılması ile kent sakinleri ve turistlere farklı alternatifler sunmalıdır. Söz konusu uygulama 

endüstri mirasının tanıtılması, yaşatılması ve kente ekonomik girdi olması ile kendi sürdürülebilirliğini 

sağlaması noktalarında elzemdir. 
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Abstract 

 

Due to the development of technology, the demand for electric energy is constantly increasing. With 

the developing technology, new and different special loads are added to the power system. As a result, 

the issue of operating power systems in a stable and reliable manner is becoming an important work 

topic. It is desirable that the power systems be in a balanced operating state and return to their original 

state after a disruptive effect. In addition to traditional loads, the loads of different characteristics can 

change over time and create undesirable effects on the power system. Therefore loads in power 

systems are important in voltage stability analysis. As a result of these analyzes, it is ensured that the 

system works in a safe area in terms of stability. 

In this study, voltage stability analysis of the power system was made by adding various load models 

to the IEEE-6 bus power system. The analysis of the system consisting of load 3 and generator 3 bus 

was done with Power Systems Analysis Program (PSAT). The loads of the other buses are kept 

constant except for a bus. Static voltage stability analyzes of the system were made by connecting 

various loads (ZIP, Volage Depented Load, Frequency depented Load…) to variable bus. P-V curves 

were obtained for different load models with the simulated study. It has been observed that the load 

parameters of different load models change in the result of the study. 

 

Keywords: Pover System, Load Flow, Voltage Stability, Load Model   

 

     

                                  

Yük Modellerinin Gerilim Kararlılığına Etkileri 
 

 

Özet 

 

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektrik enerjisine olan talep sürekli artmaktadır. Gelişen 

teknoloji ile birlikte güç sistemine yeni ve farklı özellikte yükler ilave olmaktadır. Bunun sonucunda, 

güç sistemlerinin kararlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesi konusu önemli bir çalışma konusu haline 

gelmektedir. Güç sistemlerinin dengeli bir çalışma durumunda olması ve bozucu bir etki sonrası tekrar 

eski haline dönmesi istenir. Geleneksel yüklerin yanı sıra farklı karakteristikteki yükler zamanla 

değişebilir ve sistemde istenmeyen etkiler oluşturabilirler. Bu bakımdan güç sistemlerinde yer alan 

yükler gerilim kararlılık analizinde önemlidirler. Bu analizler sonucunda sistemin kararlılık acısından 

güvenli bölgede çalıştırılması temin edilir.  

Bu çalışmada, IEEE’nin 6 baralı güç sistemine çeşitli yük modelleri ilave edilerek güç sisteminin 

gerilim kararlılık analizleri yapılmıştır. 3’ü yük ve 3’ü generatör barasından oluşan sistemin analizi, 

Güç Sistemleri Analizi Programı (PSAT) ile yapılmıştır. Sistemde bir bara hariç diğer baraların 

yükleri sabit tutulmuştur. Değişken baraya çeşitli yükler (ZİP, Gerilime Bağlı Yük, Frekansa Bağlı 

Yük…) bağlanarak sistemin statik gerilim kararlılık analizleri yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışması 

ile farklı yük modellemeleri için P-V eğrileri elde edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda farklı yük 

modellemelerinde yüklenme parametrelerinin değiştiği gözlemlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Güç Sistemi,  Yük Akışı, Gerilim Kararlılığı,  Yük Modeli   

 

 

 

GİRİŞ  

 

Güç sistemi kararlılığı, dünyanın dört bir yanındaki planlama ve çalışmalarda önemli bir rol 

oynamaktadır. Artan enerji talepleri karşılamak ve güç şebekelerinin değişmesi nedeniyle, gerilim 

kararlılığı çalışmaları araştırmacıların büyük ilgisini görmüştür (Al Jabri vd 2015:1). 

Birçok güç sistemi için, gerilim kararlılığı değerlendirmesi, sistemin planlanması, uygulanması 

ve gerçek zamanlı işletilmesinde yapılan en önemli analiz türlerinden biri haline gelmiştir. Gerilim 

kararlılığı, bir güç sisteminin normal çalışma koşulları altında sistemdeki tüm baralarda sabit kabul 

edilebilir gerilimleri muhafaza etme kabiliyeti ve bir bozulmaya maruz kaldıktan sonra eski durumuna 

dönme kabiliyeti olarak ifade edilir (Kundur, 1994). Karasızlık ise bara gerilimlerinin aşamalı olarak 

düşmesi şeklinde olabilir. Gerilim kararsızlığında ana bileşen, güç sistemi boyunca uygun reaktif güç 

dengesinin sağlanamamasıdır (Morison vd., 2006:564). Son yıllarda gerilim kararlılığı konusunda 

artan endişeler, bu konuda daha fazla analizlere ve endüstride büyük çabalara neden olmuştur (CIGRE, 

1993:71),(IEEE/PES, 2002), (Morison vd., 1993:1159), (Taylor, 1994). Kararlılık olayı dinamik bir 

süreç olmasına rağmen analizler statik olarak yapılmaktadır (Prasad vd., 1997:305). 

Elektrik şebekesi; generatör, transformatör, iletim ve dağıtım hattı ve yüklerden oluşmaktadır. 

Güç sistemi L, R, C ile bağımlı akım ve gerilim kaynaklarıyla modellenir. Tüketim noktasındaki enerji 

kalitesi son kullanıcılar için önemlidir. Enerjinin kalitesi ve gerilim kararlılığı yük karakteristiklerine 

bağlıdır. Enerji kalitesi de genellikle doğrusal olmayan yükler tarafından bozulmaktadır. Gerilim 

kararsızlığının veya gerilim çökmesinin ana nedeni yüklerdir (Tuncay, 2001), (Abacı vd., 2002:77),  

(IEEE/CIGRE, 2004), (Taylor, 1992:480). Literatürde, gerilim çökmesi veya gerilim çökmesi olmadan 

birkaç gerilim kararlılık olayı kaydedilmiştir. Dünyadaki pek çok ülkede gerilim kararlılığı ile ilgili 

problemler yaşanmıştır. Kararlılık olayı tamamen zamanla ilişkili olduğundan, gerilim kararlılığı 

zamana göre sınıflandırılmıştır. Kısa süreli (hızlı) gerilim kararlılığında birkaç saniye veya daha kısa 

sürede gerilim çökerken uzun süreli (yavaş) gerilim kararlılığında ise gerilim çökmesi dakikalardan 

saatlere kadar sürebilir (Taylor, 1994), (Kundur vd., 1994).  

Bu çalışmada elektrik güç sistemlerinde farklı karakteristiklere sahip farklı yüklerin davranışları 

araştırılmıştır. Bu çalışma 6 baralı test sistemi üzerine uygulanmıştır (Nitve ve Naik 2014:3). Sistemde 

3 adet generatör barası ve 3 adet yük barası bulunmaktadır. Yük baralarında birine değişik yük 

modelleri bağlanarak incelemeler yapılmıştır. Yük barasına sırasıyla ZIP Yük modeli, Gerilime Bağlı 

Yük modeli, Frekansa Bağlı Yük modeli ve asenkron motor yükü bağlanmıştır. Sistemde her yük için, 

Newton-Raphson (NR) yük akışı yapılarak sistemin normal çalışma gerilim ve yük değerleri 

belirlenmiştir. Daha sonra sürekli yük akışı yapılarak güç akış denklem çözümlerinin tekil olduğu 

noktaya ulaşılarak sistemin kritik değerleri elde edilmiştir. Son olarak analizi yapılan yük barası kısa 

devre yapılarak ve hat açması durumları için sistemin kararlılık analizleri incelenmiştir. Benzetim 

çalışmları her yük için ayrı ayrı yapılmıştır. 

 

 

ELEKTRİKSEL YÜKLER VE YÜK MODELLERİ 

 

Güç sistemlerinde gerilim değişimlerine bağlı olarak yükler; sabit empedans yükleri, sabit akım 

yükleri, sabit güç yükleri olarak sınıflandırılabilir. Sabit empedans yükleri; aydınlatma, ısıtma, ark 

ocakları gibi örneklerdir ve ağırlıklı olarak omik yüklerdir. Sabit akım yükleri; metalürji ve kimya 

alnındaki yükler olarak kabul edilirler. Sabit güç yükleri ise; empedans kontrollü yükler ile asenkron 

motorlar bu grubu oluşturmaktadır (Yalçın, 1995). Yük modeli; sistem modelinde açıkça temsil 

edilmeyen sistemin bir kısmı, daha ziyade bir baraya bağlı tek güç tüketen aygıt olarak kabul edilir. 

Güç sistemlerinde yüklerin içeriği incelendiğinde, güç sisteminin içerdiği tüm elemanlar (yükseltici ve 

indirici transformatörler, seri ve şönt elemanlar, iletim hatları…) ve baralara bağlı tüm yüklerden 

oluşmaktadır. (Nuqui, 2001). Bu yükler sistem üzerinde tek yük haline indirgenir ve tek bir yük 

modeli haline getirilir. Güç sistemlerinde gerilim kararsızlığının itici gücü olarak genellikle yükler 

görülmektedir (Morison vd.,  2006:564).  
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ZIP Yük Modeli  

Polinom veya ZIP yüklerin modeli karesel bir fonksiyondur. Bu model statik yük modeli olup 

gerilime bağlı olup, zamana bağlı olmayan fonksiyondur. ZIP modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Fonksiyon, sabit gücü, sabit akımı ve sabit empedans yükünü temsil eden üç terimi göstermektedir 

(Genêt ve Maun, 2009). ZIP yüklerini modelleyen eşitlikler, Denklem 1 ve 2  ile gösterilmiştir.  

 

P = g(V)2 + IP (V) + Pn                             (1) 

Q = b(V)2 + IQ(V) + Qn              (2) 
 

Burada V yük akışı sonucunda elde edilen bara gerilimidir. Diğer parametreler ise g; 

konduktans, Ip; aktif akım,  Pn; aktif güç, b; suseptans, Iq; reaktif akım, Qn; reaktif güç’dür (Milano, 

2008).  

Denklem1 ve 2’de verilen eşitlikteki katsayılar; g+ IP+ Pn =1 ,  b+ IQ+ Qn=1 şeklinde 

olmalıdır. 

 

Gerilime Bağlı Yük Modeli   

Geleneksel yük akış çalışmalarında baraların gerilim genlik değerlerine bakılmaksızın aktif ve 

reaktif güç değerleri sabit olarak kabul edilirdi. Gerçek güç sistemlerinde ise farklı kategorilerde ve 

farklı tiplerde (konut, endüstri, ticarethane) yükler bulunabilir. Bu tip yüklerin doğası olarak  aktif ve 

reaktif yükler gerilime ve frekansa bağlıdırlar. Çok yaygın statik yük modeli olup, aktif ve reaktf güç 

tek terimli ve üslü ifade fonksiyonu şeklindedir (Eminoglu ve Hocaoglu, 2005:106). Gerilime bağlı 

yük modelini fonksiyon olarak ifade eden eşitlik Denklem 3 ve 4’de verilmiştir.  

 

P = P0 V
α P               (3) 

Q = Q0 V β Q               (4) 

 

Burada, V; yük gerilimini, P0 ve Q0 ise nominal gerilimdeki aktif ve reaktif güçleri ifade 

etmektedir. Üstel olarak ifade edilen αP ve βQ aktif ve reaktif güçlerin üstel değerlerini ifade 

etmektedir. Bu tipik değerler farklı yük elemanlarının değerleridir (Hajagos ve Danai, 1998:584). 

Farklı tipteki bazı elektriksel yüklerin üstel değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Farklı Tipteki Elektriksel Yüklerin Üstel Değerleri (Repo, 2001) 

Yük Tipi α β 

Elektrikli Isıtıcı 2.0 -(Q=0) 
Televizyon   2.0 5.2 
Buzdolabı / Dondurucu 0.8-2.11 1.89-2.5 
Floresan Lamba 0.95-2.07 0.31-3.21 

Motor Sürücü  1.47-2.12 1.34-1.98 
Küçük Sanayi Motorları 0.1 0.6 
Büyük Sanayi Motorları 0.05 0.5 

 

 

Frekansa Bağlı Yük Modeli  

Frekansa bağlı ve statik bir yük modelidir. Genellikle bir polinom veya üstel yükün çarpımı ile 

temsil edilir ve Denklem 5 ve 6’daki eşitliklere göre hesaplanır (Milano, 2008).  

 

P = kP / 100 (V / V0) 
αP (1 + Δω) βP                  (5) 

Q = kq / 100 (V / V0) 
αQ (1 + Δω) βQ                  (6) 

 

Burada; kP ve kq yüzde olarak aktif ve reaktif güç oranı, αP ve αQ aktif ve reaktif gerilim 

katsayısı, βP ve βQ aktif ve reaktif güç frekans katsayıları, Δω yük barasındaki frekans sapmasını temsil 

etmektedir. Bazı yüklere ait katsayı değerleri ise Tablo 2 de verilmiştir(Hajagos ve Danai, 1998:584). 

 

Tablo 2: Bazı yüklere ait katsayı değerleri 
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Yük Tipi αP αQ βP βQ 

Filemanlı Lamba 1.6 0 0 0 
Floresan Lamba 1.2 3.0 -0.1 2.8 
Isıtıcı 2.0 0 0 0 
Asenkron Motor (Yarım Yüklü) 0.2 1.6 1.5 -0.3 
Asenkron Motor (Tam Yüklü) 0.1 0.6 2.8 1.8 
Metal Fırınları 1.9 2.1 -0.5 0 
Alüminyum Fabrikaları 1.8 2.2 -0.3 0.6 

 

 

Asenkron Motor 

Günümüzde güç sistemlerinde, generatörlerde üretilen enerjinin endüstrideki büyük kısmını 

asenkron motorlar tüketmektedir. Endüstride kullanılan motorların yaklaşık %95’i asenkron 

motorlardır. Geleneksel statik yük modelleri bu yükün davranışını temsil etmede yetersiz kalmaktadır. 

Bundan dolayı motorlarla ilişkili dinamiklerin doğru olarak modellenmesi gerekir. Güç sistem 

karalılık çalışmalarında iki tip asenkron motoru ile çalışılmaktadır. Küçük tip motorlar için “Slip 

Model” ve büyük tip motorlar için “Slip Flux Model” dir ( Lande vd.), (Balanathan vd., 2002:469).  

Gerilim kararlılığı analizi için asenkron motorun dinamik yük modeli asenkron motorun 

karakteristik temellerinden türetilmiştir. Asenkron motorun yük talebi sürülen yükün talebine bağlıdır. 

Asenkron motorun güç değerleri aşağıdaki denklem 7 ve 8’deki gibi hesaplanır. 

 

P = xp (E
2/ Rr)                  (7) 

Q = (xs + xr)(Exp /Rr)
2                 (8) 

 

Eşitlikde xs , xr ; motorun stator ve rotor endüktansını, E; stator terminal gerilimini, Rr; rotor 

direncini, xp; motorun kayması olarak yorumlanır. 

 

 

GÜÇ SİSTEMLERİNDE GERİLİM KARARLILIĞI   

 

Enerji santrallerinin tüketim merkezlerine uzaklıklarından kaynaklanan kararsızlık, gerilim 

kararsızlığı olarak ifade edilmektedir. Bu karasızlık, enerji iletim hattının maksimum yüklenebilme 

kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir (Taylor, 1994). Bu gerilim karalılığının en kolay gözlemlendiği 

grafikler yük barasından elde edilen P-V eğrileridir. Bu değerler kritik bara gerilim değeri olarak ifade 

edilir. Bu esnada yükün çektiği aktif güçte kritik güç değeri olarak ifade edilir. Gerilim değeri 

azaldıkça sistemin çalışması zorlaşmaktadır (Johansson, 1998). Gerilim kararsızlığı ve bunun 

sonucunda gelişen olaylar dinamik bir süreçtir. Ancak sistem ve gerilim kararlılığı dinamik olmakla 

birlikte statik analiz yöntemlerinle incelenmektedir (Pal, 1993:279). Güç sisteminin Gerilim- 

Yüklenme Parametresi (V-λ) ile baranın, aktif ve reaktif güç değeri arasındaki ilişki Eşitlik 9 ve 10’de 

ifade edilmiştir. 

 

𝑃𝐿 = 𝑃𝐿0 (1 + 𝜆)                              (9) 

𝑄𝐿 = 𝑄𝐿0(1 + 𝜆)                             (10) 

 

Eşitlikte ifade edilen PL0 ve QL0 değerleri başlangıç aktif güç ve reaktif güç değerleridir. PL ve QL ise 

yükün aktif güç ve reaktif güç değerleridir.  λ  ise maksimum yüklenme parametre değeridir.  

 

Sürekli Yük Akışı 

 Gerilim ve maksimum yüklenme parametresi (V-λ) arsındaki ilişkiyi kurmak için sürekli yük 

akışı yapılması gerekmektedir. Sürekli yük akışı analizi tahmin ve düzeltme fonksiyonlarını iteratif 

olarak işleyen bir algoritmadır. Sürekli yük akışı tekniğinin arkasındaki temel prensip, tahmin 

düzeltme basamağı üzerine kurulmuştur. Şekil 1’de görüldüğü gibi tahmin basamağın, o anki çalışma 

noktasında teğet doğrultusu boyunca gerçekleştirilir. Düzeltme vektörü olarak da teğet doğrultusuna 

dik bir düzlem kullanılmıştır (Canizares and Alvarado, 1993:1). Bu işlemler yapılırken yük değerinin 

sabit olduğu kabul edilir. Sürekli yük akışı analizi ile belli bir sistem modeli olmaksızın belli zorlukları 
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çözümlemede kolaylık sağlar ilaveten sistemden elde edilen eşitliklerde tekil çözümleme durumunda 

gerilimi değiştirme özelliğine de sahiptir. Ayrıca sistem eşitliklerindeki tekil çözümleme durumunun 

oluşturacağı olumsuz durumlara karşı gerilimi otomatik olarak değiştirme özelliğine sahiptir.  

 
Şekil 1. P-V eğrisi üzerinde tahmin ve düzeltme doğruları 

 

 

BENZETİM ÇALIŞMASI  

 

Yapılan bu çalışmada şekil 2’deki 6 baralı test sistemi düzenlenerek kullanılmıştır. Sistemin 

toplam yükü 280 MW ve 190 MVAr değerinde olup bu güçler 3 adet generatör tarafından 

sağlanmaktadır. Benzetim çalışmasında 5 nolu yük barasına ayrı ayrı olarak ZIP Yük modeli, Gerilime 

Bağlı Yük modeli, Frekansa Bağlı Yük modeli ve asenkron motor yükü bağlanmıştır. Sistemde her 

yük için, Newton-Raphson (NR) yük akışı yapılarak sistemin normal çalışma gerilim ve yük değerleri 

belirlenmiştir. Daha sonra sürekli yük akışı yapılarak güç akış denklem çözümlerinin tekil olduğu 

noktaya ulaşılarak sistemin kritik değerleri elde edilmiştir. 

 Son olarak 5 nolu yük barası kısa devre yapılarak ve akabinde bu barayı besleyen hatlardan 

birini açılarak sistemin stresi artırılarak kararlılık analizleri yapılmıştır. Benzetim çalışması Güç 

Sistemleri Analizi Programı (PSAT) ile gerçekleştirilmiştir (Milano, 2005), 

(http://faraday1.ucd.ie/psat.html).  

 
Şekil 2. Yeniden düzenlenmiş 6 baralı test sistemi  

 

 Güç sistemi normal işletme şartlarında yük akışı yapıldığında yük baralarının gerilim genlik 

değerleri ve açı değerleri, yük baralarından çekilen aktif ve reaktif güç değerleri Tablo 3’de 

verilmiştir. 

 

http://faraday1.ucd.ie/psat.html
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Tablo 3: Yük akışı sonucunda elde edilen değerler 
 ZIP Yük Modeli Ger. Bağlı Yük Mod. Frek. Bağlı Yük. Mod Asenkron Motor Yük 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

Gerilim (pu) 0.944 0.991 0.953 0.933 0.924 0.939 0.931 0.912 0.936 0.944 0.991 0.953 

Açı (Derece) -1.28 0.03 -2.21 -2.38 -3.89 -4.30 -2.58 -4.62 -4.68 -1.28 0.03 -2.21 

Aktif Güç (pu) 0.9 1 0.9 0.9 0.855 0.9 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 

Reaktif Güç(pu) 0.6 0.7 0.6 0.6 0.598 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 

 

Elde edilen değerler incelendiğinde, yük baralarının gerilim genlik değerleri ve açı değerleri 

sistemin kararlılık sınırları içerisinde bulunduğu görülmektedir. Yük baralarının gerilim genlik 

değerleri ise 0.90-1.0 pu arasında değişmektedir.  

Güç sisteminde değişiklik yapmadan sürekli yük akışı yapılarak baraların kritik gerilim genlik 

değerleri ve yük barasından çekilebilecek maksimum güç değerleri bulunur. Bu değerler Tablo 4’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Sürekli yük akışı sonucu elde edilen kritik değerler 
 ZIP Yük Modeli Ger. Bağlı Yük Mod. Frek. Bağlı Yük. Mod Asenkron Motor Yük 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

Gerilim (pu) 0.661 0.564 0.686 0.632 0.632 0.703 0.696 0.729 0.769 0.626 0.762 0.747 

Yük. Par.λ(pu) 2.054 2.843 3.486 4.646 

 

Sürekli yük akışı sonucu elde edilen Tablo 4’deki değerlere göre güç sisteminden en fazla güç 

asenkron motor bağlandığında çekilebilmektedir. ZIP yük modeli bağlandığında ise en az güç 

çekilebilmektedir. Kritik gerilim acısından incelendiğinde ise ZIP yük modelinde 0.5-0.6 pu 

değerlerine kadar gerilim çökmesi olmamaktadır. Buda sistemin kararlılığının arttığını göstermektedir. 

Oysa en fazla güç çekebilme özelliğine sahip Asenkron motor yüküne bakıldığında ise kritik gerilim 

değeri 0.6-0.75 gibi daha yüksek değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. Baraların gerilim genlik 

değerleri grafiksel olarak Şekil 3’de verilmiştir.   
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Şekil 3. Sürekli yük akışı sonucu elde edilen baraların gerilim genlik değerleri  

 

 

Sistemde sürekli yük akışı yapıldığında sistemin maksimum çalışma noktaları olan kritik 

gerilim ve kritik aktif güç noktaları bulunur. Sürekli yük akışı sonucunda yük baralarının maksimum 

yüklenme parametre ve kritik bara gerilim genlik değerleri elde edilir. Bu değerleri gösteren P-V 

eğrileri Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 
 

Şekil 4. Sürekli yük akışı sonucu elde edilen P-V eğrileri  

 

Şekil 4’de verilen eğrilerine göre; aktif güç bakımında 5 nolu baradan en fazla aktif güç Asenkron 

motor bağlı iken çekilmektedir. En az aktif güç ise ZIP yük modeli bağlı iken çekilmektedir.  Değişik 

yüklerin bağlandığı 5 nolu bara kritik gerilim bakımından incelendiğinde, Asenkron motor yükü bağlı 

iken baranın kritik gerilimi 0,6pu değerindedir. ZIP yük modeli bağlı olduğunda ise kritik bara gerilim 

değeri 0,65pu değerine çıkmaktadır. Bu durumda 5 nolu baradan max. güç olarak Asenkron motor en 

yüksek değeri vermektedir. Gerilim bakımından ise en düşük değeri ZIP yük modeli vermektedir.

 Son olarak 5 nolu bara kısa devre yapılmıştır. Kısa devre 1.sn’de oluşturulmuş ve 1,083. sn’de 

ise temizlenmiştir. Bunu takip eden sürede 5 nolu barayı, 3 nolu generatör barasından besleyen hatta 

açma olayı yaşanmış ve bu arızada 1,2. sn’de temizlenmiştir. Asenkron motorda ise hat açma olayı 4. 

sn’de gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ise kısa devre arızasının temizlenme süresi bu zaman kadar 

sürmüştür. Kısa devre ve hat açma sonrası oluşan ani gerilim genlik değişimleri Şekil 5’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Güç sistemindeki arıza sonrası yaşanan geçici durum  

 

 

5 nolu baranın kısa devre olması ve bu barayı besleyen hatlardan birinin açması sonucu oluşan 

arıza sonrasında gerilim genlik değerlerindeki değişim şekil 5’de verilmiştir. Aynı karakteristiğe sahip 

yüklerde benzer geçici durumlar yaşanmıştır. Yani üstel ve polinom şeklindeki yük karakteristiğine 

sahip ZIP yük, Gerilime bağlı yük ve Frekansa bağlı yük modellerinde benzer durumlar 

gözlemlenmiştir. Arıza sonrası sistem 5. sn’lerde sistem kararlı hale gelmektedir. Bu modellerde 5 

nolu bara gerilimi arıza sonrası eski genliğine ulaşamamakta, azda olsa bir gerilim düşümü 

yaşanmaktadır. Asenkron motor yükü bağlandığında ise motorun dinamik yük etkisinden veya 

karakteristiğinden dolayı elde edilen eğrini şekli de değişmiştir.  Asenkron motorun yol alma zamanı 

dikkate alınarak kısa devre 4. sn’de gerçekleştirilmiş ve arızanın temizlenme süresi 4,2. sn olarak 

belirlenmiştir. Kısa devre arızasının temizlenmesi sonrasında ise hat açma arızası gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bu arızalar sonucunda 6. sn’de sistem karalılığa oturmuştur. Arıza sonrasında 4 ve 6. bara gerilim 

genlik değerleri normal değerine ulaşırken, 4. bara gerilim genlik değerinde  yaklaşık %7’lik bir 

gerilim düşümü yaşanmıştır.     

 

SONUÇ 

 

Yapılan bu çalışmada 6 baralı test sistemi modifiye edilerek kullanılmıştır. Sistemin toplam 

yükü 280 MW ve 190 MVAr değerinde olup bu güçler 3 adet generatör tarafından sağlanmaktadır. 

Benzetim çalışmasında 5 nolu yük barasına ayrı ayrı olarak ZIP Yük modeli, Gerilime Bağlı Yük 

modeli, Frekansa Bağlı Yük modeli ve asenkron motor yükü bağlanmıştır. Sistemde her yük için, 

Newton-Raphson (NR) yük akışı yapılarak sistemin normal çalışma gerilim ve yük değerleri 

belirlenmiştir. Daha sonra sürekli yük akışı yapılarak güç akış denklem çözümlerinin tekil olduğu 

noktaya ulaşılarak sistemin kritik değerleri elde edilmiştir. Son olarak 5 nolu yük barası kısa devre 

yapılarak ve akabinde bu barayı besleyen hatlardan birini açılarak sistemin stresi artırılarak kararlılık 

analizleri yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda; normal çalışma altında, yük baralarının gerilim genlik değerleri ve 

açı değerleri sistemin kararlılık sınırları içerisinde bulunduğu görülmektedir. 

Kritik değerleri elde etmek için yapılan sürekli yük akışı sonucu güç sisteminden en fazla güç 

asenkron motor bağlandığında çekilebilmektedir. ZIP yük modeli bağlandığında ise en az güç 

çekilebilmektedir. Kritik gerilim genlik bakımından incelendiğinde ise ZIP yük modelinde 0.5-0.6 pu 

değerlerine kadar gerilim çökmesi olmamaktadır. Buda sistemin kararlılığının arttığını göstermektedir. 

Oysa en fazla güç çekebilme özelliğine sahip Asenkron motor yüküne bakıldığında ise kritik gerilim 

değeri 0.6-0.75 gibi daha yüksek değerlerde olduğu gözlemlenmiştir.  

Son olarak 5 nolu baranın kısa devre olması ve bu barayı besleyen hatlardan birinin açması 

sonucu oluşan arıza sonrasında gerilim genlik değerlerindeki değişim incelenmiştir. Aynı 

karakteristiğe sahip yüklerde benzer geçici durumlar yaşanmıştır. Yani üstel ve polinom şeklindeki 

yük karakteristiğine sahip ZIP yük, Gerilime bağlı yük ve Frekansa bağlı yük modellerinde benzer 

durumlar gözlemlenmiştir. Arıza sonrası sistem 5. sn’lerde sistem kararlı hale gelmektedir. Bu 

modellerde 5 nolu bara gerilimi arıza sonrası eski genliğine ulaşamamakta, azda olsa bir gerilim 

düşümü yaşanmaktadır. Asenkron motor yükü bağlandığında ise motorun dinamik yük etkisinden veya 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

372 

 

karakteristiğinden dolayı elde edilen eğrini şekli de değişmiştir.  Asenkron motorun yol alma zamanı 

dikkate alınarak kısa devre daha geç bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Kısa devre arızasının 

temizlenmesi sonrasında ise hat açma arızası gerçekleştirilmiştir. Tüm bu arızalar sonucunda 6. 

sn’lerde sistem karalılığa oturmuştur. Arıza sonrasında 4 ve 6. bara gerilim genlik değerleri normal 

değerine ulaşırken, 4. bara gerilim genlik değerinde yaklaşık %7’lik bir gerilim düşümü yaşanmıştır.     
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Abstract 

The objective of this investigation was to establish the relationship between tolerances against chilling stress, 

and ion accumulation and distribution mechanisms of bean genotypes of Phaseolus vulgaris L. species, namely 

Gevaş Bodur 64 (GB64), Samsun94 ( S94), Gevaş Sirik57 (GS57) and Ferasetsiz 95 collected from various 

regions of Anatolia.  Seedlings of ten different bean genotypes were cultivated in containers containing 

Hoagland nutrients solution in a cultivation chamber the climate conditions of which are kept under control. For 

application of +4 0C chilling stress. After the application, the accumulation of iron (Fe), zinc (Zn), cupper (Cu) 

and manganese (Mn) ions in roots, stems and leaves of the plants was studied. At the end of the investigation, it 

was seen that there were differences between genotypes in terms of ion uptake as well as between organs in 

terms of ion accumulation, and ion distribution was controlled in order to protect from negative effects of 

chilling.  

Keywords: Beans, Phaseolus vulgaris L., chilling stress, ion accumulation and distribution 

 

Üşüme Stres Uygulamasının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde  

Kök, Gövde ve Yapraktaki İyon Dağılımına Etkisi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden toplanan ve Phaseolus vulgaris L. türüne ait olan Gevaş 

Bodur 64 (GB64), Samsun94 (S94), Gevaş Sırık57 (GS57) ve Ferasetsiz 95 gibi fasulye genotiplerinin üşüme 

stresine toleransları ile iyon birikim ve dağılım mekanizmaları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Dört farklı 

fasulye genotipine ait fideler, iklim koşulları kontrol altında tutulan yetiştirme odasında, Hoagland besin çözeltisi 

içeren kaplarda kültüre alınmıştır. Üşüme stresi uygulaması iklimlendirme odasında +4 0C sıcaklıkta bitkiler 5 

gün süreyle tutulmuştur. Uygulama sonrasında bitkilerin kök, gövde ve yapraklarındaki demir (Fe), çinko (Zn), 

bakır (Cu) ve mangan (Mn) iyonlarının birikimleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, İyon alınımı bakımından 

genotipler arasında farklılıkların olmasının yanında, iyon birikimi bakımından da organlar arasında farklılıkların 

olduğu ve üşümenin olumsuz etkisinden korunmak için iyon dağılımını kontrollü yaptığı görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Fasulye, Phaseolus  vulgaris L., üşüme, iyon birikimi ve dağılımı 

 

GİRİŞ 

Fasulyenin anavatanı Güney Amerika’dır. Ülkemizde en fazla üretimi yapılan sebze türlerinden birisi 

olan fasulyenin hemen hemen tüm bölgelerimizde yetişmektedir. Fasulye ılık iklim sebzesidir. 

Sıcaklık sıfırın altında  2-3 0C ye düştüğünde büyük zarar görür. Sıcaklığın optimum 15.5-21 0C 

olduğu yerlerde rahat bir gelişme göstermektedir. 15.5 0C altındaki sıcaklıklarda gelişme 

gerilemektedir. Çiçeklenme devresinde ise sıcaklığın 18-20 0C olması gerekmektedir. Serin hava 

çiçeklenme için uygun değildir. Fasulyenin meyve bağlama döneminde ise 18-25 0C arasındaki 

sıcaklıklar iyi meyve tutumunu ve gelişmesini sağlar. Çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde 

yüksek sıcaklık büyük zararlara yol açar. 
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 Bitkiler yaşam süreçleri içerisinde biyotik yada abiyotik stres faktörlerinden biri ile karşı 

karşıya kaldıklarında büyüme ve gelişmelerinde yavaşlama ve verim kayıplarına uğrarlar. Bitkilerin 

herhangi bir stres faktörüne maruz kalması, onların genetik karakterleri doğrultusunda büyüme ve 

gelişmelerine devam ederek maksimum verim seviyelerine ulaşmalarına engel olur (Yasar, 2003:99). 

Dünyada verim düşüklüğünün temel nedeni olan abiyotik stresler, önemli ürünlerin ortalama verimini 

%50 ya da daha fazla düşürür (Bray vd., 2000:158). Soğuk bitkilerdeki ürün miktarını ve kalitesini 

kısıtlayan abiyotik stresler arasında yer almaktadır (Yang vd., 2005:374). Bununla birlikte, bazı 

bitkiler düşük sıcaklıklara belirli bir süre maruz kaldıklarında genetik yapılarına bağlı olarak soğuğa 

karşı toleransı artırma yeteneğine sahiptirler. Kültürü yapılan bitkiler arasında üşüme stresine karşı 

tolerans bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Hatta,  cins, tür ve  çeşitler arasında bile strese karşı 

farklı tepkilerin olduğunu farklı  bitkilerle ve farklı stres türleriyle farklı araştırıcılar (Yasar, 2003:99; 

Yasar vd.. 2007:1165; 2008:782; 2010:2705; 2014:2656) yapmış oldukları çalışmalarla belirtmişlerdir. 

Genetik varyasyon içinde bitkiler üşümeye karşı tohum bağlama,  sürgün verme ve gelişim 

faaliyetlerinde olduğu gibi plazma membran fonksiyonunda ve fotosentez gibi fizyolojik olaylar 

bakımından da farklı tepkiler gösterirler. Buradan hareketle, duyarlı tür düzeyinde bile olsa üşüme gibi 

stres etmenlerine karşı genetik kaynak içerisinden toleranslı tiplerin bulunması ve geliştirilmesi 

zorunlu olmuştur. Mock ve Eberhart, (1972:466) mısır germplazmından, Patterson ve Payne, 

(1983:340) domates germplazından üşümeye karşı tolerant tipler bulmuşlardır. Son yıllarda, 

araştırmacıların özellikle dikkat çektikleri bir nokta ise sitozolde Ca birikimi olmuştur (Minorsky, 

1985:75) Üşümeye hassas olan bitkilere Ca uygulayarak bitkilerin oksidatif stress derecelerinde ciddi 

bir düşüşün olduğunu görmüşlerdir (Hariyadi ve Parkin, 1993:733). Stres, bitkilerde mineral element 

alınımı, köklerin gelişimi, topraktaki besin akışı ve besin alınımını etkiler (Fageria ve ark., 2002:185; 

Samarah vd., 2004:815, Togay vd., 2016:3098). Her hangi bir strese maruz kalan bitkinin besin 

alınımı, o bitkinin strese olan toleransında önemli bir role sahiptir (Samarah vd., 2004:815). 

Seleksiyonla geliştirilen ve stres şartlarına adapte olabilen genotipler  verimde üstün performans 

gösterirler (Baligar vd., 2001:921). Ali vd., (2002:123)’ nın nohut genotiplerinde yaptıkları çalışmada 

kuraklık stresi altında bitkilerin Fe, Cu ve Zn alınımında genotipler arasında önemli farklılıkların 

olduğu görülmüştür. Kontrol bitkileriyle karşılaştırıldığında, kuraklık uygulanan bitkilerin Fe 

alınımında azalmaların olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Yaşar vd., (2014:2656) kuraklık uygulaması 

altında yetiştirilen fasulye bitkilerinin kuraklığa toleranslı genotiplerin Fe, Cu ve Zn alınımında artış 

olduğunu, bu artışın kök ve gövdeye nazaran özellikle yaprak organlarında daha fazla olduğunu 

belirtilmişlerdir. 

Kökeni sıcak bölgelere dayanan bitkilerde üşümeye karşı soğuk toleransının geliştirilmesi oldukça 

önemli bir özellik olarak görülmektedir. Bu özelliklerin geliştirilmesi için modern ıslah tekniklerinin 

kullanılması gerekmektedir. Ancak, ıslah tekniklerinin geliştirile bilmesi için kültür bitkilerinin soğuk 

toleransına karşı genotipik varyasyonun moleküler ve fizyolojik mekanizmasının açığa çıkarılması 

gerekir (Hetrington vd., 1989:1609; Dolstra vd., 1994:87 ; Haldimann, 1997:610). İşte bu amaçlar 

doğrultusunda yaptığımız çalışmada soğuk stresi altındaki fasulye genotiplerinin mikro element 

alımlarında nasıl bir farklılığın olacağını, hangi organda daha fazla birikim olacağını belirlemek 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

376 

 

MATERYAL ve METOTLAR 

Materyal 

Bu çalışmada, daha önce Yasar  (2007:1165) tarafından aynı genotiplere tuz stresi uygulayarak 

belirlediği hassas ve tolerant genotipler üşüme stres uygulamasında da kullanılmıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Üşüme stresi uygulanan fasulye (Phaseolus vulgaris L) çeşit ve genotipleri. 

 Kodu Adı Bölge Temin edilen yer Tipi 

 S94 Samsun 94 Samsun/Kavak Çiftçi Sırık tip 

 Ferasetsiz Ferasetsiz 95 Eskişehir Anadolu araştırma enstitüsü Sırık tip 

 GS57 G. sırsk 35 Gevaş/Van Çiftçi Sırık tip 

 GB64 G. sırık 64 Gevaş/Van Çiftçi Sırık tip 

 

Bitkilerin Yetiştirilmesi  

Fasulye tohumları, perlit doldurulmuş 40x25x5 cm boyutlarındaki plastik çimlendirme kaplarına 

ekilerek,16/8 saatlik aydınlık/karanlık foto periyotta,  252oC sıcaklık %70 neme sahip iklim odasına 

yerleştirilmiştir. İlk gerçek yaprakları görülmeye başlayan fidelerde sulama Hoagland besin 

çözeltisiyle  (Hoagland ve Arnon, 1938:347) yapılmaya başlanmıştır. Perlit ortamında 2. gerçek 

yaprakları da oluşan fideler, su kültürüne alınmışlardır. Su kültürü için, Hoagland besin çözeltisi 

doldurulmuş 25x25x18 cm boyutlarındaki plastik küvetler kullanılmıştır. Birer haftalık aralarla besin 

çözeltileri tazelenmiş, bu sırada küvetlerin yerleri de değiştirilerek ışıklanma koşullarından tüm 

bitkilerin eşit biçimde yararlanması sağlanmıştır.    

 

 Üşüme stresinin Uygulanması  

             Bitkiler su kültürüne alındıktan sonra, iklim odasında 10 gün süreyle 27/16 0C  gece-gündüz 

sıcaklık ayarlı ve 1600 µmol m-2 s-1 ışık yoğunluğunda 14/10 saatlik ışık/karanlık periyotlarla % 65-70 

nemde bekletilmiştir. Bitkilerde 4-5 gerçek yaprak oluştuktan sonra sıcaklık 9/4 0C (gündüz/gece) 

düzeyine düşürülmüş, ışık yoğunluğu ise 100 µmol m-2 s-1 düşürülerek 6 gün süreyle bekletilmiştir 

(Lidon vd., 2001:17). 

 

Mineral element analizleri  

Bitkilerin kök, gövde ve yaprak kısımlarından alınan bitki örnekleri –84oC’deki derin dondurucuda 

saklanmıştır. İyon analizleri için derin dondurucuda saklanan her bir kök, gövde ve yaprak örneğinden 

200 mg tartılarak, üzerine 10 ml 0.1 N HNO3 (Nitrik asit) ilave edilerek bir hafta süreyle kapaklı 

plastik kutularda oda sıcaklığında karanlık ortamda bekletilmiş örnekler, bu sürenin sonunda 

çalkalayıcıda 24 saat süreyle çalkalanmıştır. Fe, Zn, Cu ve Mn içerikleri Kacar (1994:703)’e göre 

Atomik Absorbsiyon cihazında okunmuştur. 

Tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekrarlı ve her tekrarda 15 bitki olacak şekilde 

kurulmuştur. Elde edilen verilerin istatistik analizleri için, SAS (1985:603) istatistik programı 

kullanılarak Duncan'ın çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Üşüme stresi uygulanmış fasulye genotiplerinin kök gövde ve yaprak organlarının iyon birikim ve 

dağılımlarına bakılmıştır. Fe, Zn, Cu ve Mn alınımı ve dağılımı bakımından incelendiğinde en fazla 
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iyon birikimi bitkilerin kök kısımlarında, onu gövde ve yaprak kısımları izlemiştir. Fakat, GS57 ve 

GB64 genotiplerinin gövdelerindeki iyon birikimi S94 ve Ferasetsizin gövdelerindeki iyon 

birikiminden daha düşük çıkmasına rağmen, yaprak organlarındaki demir, çinko, bakır ve mangan 

birikimleri daha yüksek çıkmıştır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Uygulamalar sonrasında alınan bitkilerin kök, gövde ve yaprak kısımlarındaki Fe,  Zn, Cu  ve Mn 

iyon birikimleri (µ g/mg T.A.) 

Genotip Fe (µ g/mg T.A.) Zn (µ g/mg T.A.) Cu (µ g/mg T.A.) Mn (µ g/mg T.A.) 

 Kök Göv

de 

Yapr

ak 

Kök Göv

de 

Yapr

ak 

Kök Gövd

e 

Yapr

ak 

Kök Göv

de 

yapra

k 

S94 1077.

62 A c      

42.2

2  C 

b     

43,95  

B c 

21.64

4 A c      

9,69  

C a 

7.544    

B c  

5.647

3 A c       

1.712

0 B c    

2.456

3   B 

c    

111.8

50 A 

b 

7.96

2 C b     

23, 

390 B 

c 

Feraset

siz 

974,6

5 A cd 

47,6

6 

 C a 

34,98  

B d 

19,56

9 A d 

8.03

4  B 

b    

7.731  

B c      

5,710 

A c 

1,961 

 B c 

3,843  

B b 

115.2

55 A 

ab      

9.94

3 C a       

21.62

0  B d    

GS57 1196,

27  

A ab 

31,1

6  

B c 

61,51  

B ab 

31.00

6 A b      

7,98

3  

B c 

8,473  

B b 

7,81  

A b 

3,43  

B b 

3,80  

B b 

115,3

27 A 

ab 

9,52

8  

C a 

28,36

83  

B a 

GB64 1325,

33  

A a 

17,7

8  

C d 

68.94  

B a    

38,02 

A a 

6,57

1  C 

d    

9,73  

B a 

10,62 

A a 

4,04 

 C a 

5,63  

B a 

128,7

8 A a 

9,60  

C a 

26,66  

B b 

Aynı sütunda aynı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark P≤0.05 e göre önemsizdir. 

Aynı genotipin organları arasında aynı büyük harfi alan ortalamalar arasındaki fark P≤0.05 e göre 

önemsizdir. 

 

 Bu durumda gösteriyor ki toleranslı genotiplerin iyon alımları toleranslıkta önemli olduğu kadar iyon 

taşınımı ve dağılımları da önemlidir. Stres, bitkilerde mineral element alınımı, köklerin gelişimi, 

topraktaki besin akışı ve besin alınımını etkiler (Fageria vd.,., 2002: 185; Samarah vd, 2004: 815). Her 

hangi bir strese maruz kalan bitkinin besin alınımı, o bitkinin strese olan toleransında önemli bir role 

sahiptir (Samarah vd., 2004: 815). Seleksiyonla geliştirilen ve stres şartlarına adapte olabilen 

genotipler  verimde üstün performans gösterirler (Baligar ve ark., 2001:921). Ali ve ark. (2002:123)’ 

nın nohut genotiplerinde yaptıkları çalışmada kuraklık stresi altında bitkilerin Fe, Cu ve Zn alınımında 

genotipler arasında önemli farklılıkların olduğu görülmüştür. Kontrol bitkileriyle karşılaştırıldığında, 

kuraklık stresi uygulanan bitkilerin Fe alınımında azalmaların olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Yaşar 

ve ark. (2014:2656) kuraklık stresi altında yetiştirilen fasulye genotiplerinin Fe, Cu ve Zn alınımında 

önemli derecede artış olduğunu ve bu genotiplerin kurağa toleranslı olduğunu belirtilmiştir. Togay ve 

ark (2016:3098) bezelyede hatlarına soğuk stresi uygulayarak yapmış oldukları çalışmada Fe ve Mn 

alınımı bakımından genotipler arasında fark olmamasına rağmen uygulamalar arasında fark çıkmış ve 

soğuk uygulaması ile azalma görülmüştür. Zn ve Cu alınımında ise soğuk stresi ile özellikle toleranslı 

olanlarda artış olduğunu belirtmişlerdir.  Element alınımı bakımından kuraklık stresi ile üşüme 

stresinin mekanizmaları benzerlik gösterdiklerinden, bizim fasulyede aynı genotiplerle üşüme stresi 

uygulayarak yaptığımız çalışma da genotipler benzer tepkiler göstererek paralel sonuçlar çıkmıştır.  

Daha önceki farklı stres uygulamalarında hassas ve tolerant oldukları belirlenen genotipler den S94 ve 

Ferasetsiz genotipleri üşümeye karşı hassas, GS57 ve GB64 genotipleri ise tolerant özellik 

göstermiştir.   
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde ilk kez 2005 yılında uygulamaya giren ve 31 farklı merkezde başarı ile 

uygulanan robotik cerrahideki teknolojik gelişmelerden sağlığın her alanında yer alan hemşireler de 

etkilenmiştir. Gerek dünyada, gerek ülkemizde hemşirelerin giderek gelişen ve yaygınlaşan robotik 

cerrahi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendiren çalışmalara duyulan gereksinim 

artmaktadır. Bu çalışma ile meslekte uzun yıllar deneyim kazanmış hemşireler ile mesleğe hazırlanan 

hemşirelik öğrencilerinin robotik cerrahiye ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel türde olup, araştırmanın evrenini Antalya ilinde 

bir üniversite hastanesinde çalışan 722 hemşire ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

hemşirelik bölümü 3.sınıf (257) ve 4.sınıf (300) toplam 557 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 

örneklemi ise, 200 hemşire ve 200 öğrenci olmak üzere toplam 400’dür. Veriler, araştırmacılar 

tarafından hazırlanan ve 23 sorudan oluşan veri toplama formu aracılığıyla 1 Aralık 2016-20 Mart 

2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada etik açıdan Akdeniz Üniversitesi Etik Kurul’undan 

izin, hastaneden ve okuldan kurum izinleri ve örnekleme alınan katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. 

Araştırma verileri bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. 

Bulgular:Araştırma örnekleminin %83.2’si kadın, %63.8’i bekardır. Hemşirelerin %33.8’i lisans 

mezunu, %25’inin çalışma yılı 20 yıl ve üzeri iken 1-5 yıl arasında kurumda çalışma %22.5’tir. 

Cerrahi birimlerde çalışan %39 hemşire’nin %5.5’i ameliyathane oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

%70.5’i 3. sınıf, %29.5’i 4. sınıftadır. Örneklem grubunun %67.5’inin robotik cerrahi hakkında bilgisi 

yokken, %80.9’u ülkede, %71.4’ü Antalya ilinde, %57.5 kurumda robotik cerrahi uygulandığını 

bildiğini ifade etmiş, robotik cerrahinin uygulandığı alanları bilme durumu ise %39.6’dır. Araştırma 

sonucunda X ve Y kuşağı hemşirelerin robotik cerrahiyle ilgili bilgi sahibi olma durumu (2=263.572, 

p=0.00), robotik cerrahiye ilişkin eğitim almayı isteme durumu (2=166.509, p=0.00), robotik cerrahi 

alanında çalışmayı isteme durumu (2=229.244, p=0.00) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır. Tüm karşılaştırmalarda anlamlı farkın Y kuşağındaki hemşirelerin yüksek oranlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Sonuç ve Öneriler: X ve Y kuşağındaki hemşirelerin robotik cerrahiye ilişkin bilgi, robotik cerrahi 

alanında çalışmayı, eğitim almayı isteme durumları arasında anlamlı fark saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuşaklararası hemşirelik, robotik cerrahi, hemşirelik öğrencileri. 
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Investigation of Knowledges, Attitudes and Behaviors of Nurses and Nursing 

Students in Different Generations About Robotic Surgery 

 

ABSTRACT 

Background and Objective: Nurses working in all fields of health have been affected from the 

technological developments in robotic surgery which were applied for the first time in our country, in 

2005 and successfully applies in 31 different centers. Both in our country and the world, there is an 

increasing need for studies evaluating the knowledge, attitudes and behaviors of nurses about the 

increasingly developing and widespread robotic surgery. This study aimed to evaluate the knowledge, 

attitudes and behaviors of nursing gained experience in many years in the profession and nursing 

students prepared for the profession about robotic surgery. 

Material and Methods: The study is descriptive and cross-sectional type. The researcher's universe 

consisted of 722 nurses working in a university hospital, in Antalya and 557 students (257 thirth grade 

and 300 forth grade) in the nursing department of the Akdeniz University Nursing Faculty. The sample 

of the research is 400 nurses, 200 nurses and 200 students. The data were collected by the researchers 

from December 1, 2016 to March 20, 2017 and used a data collection form consisting of 23 questions 

and prepared by researchers. The ethics of the study were approved by the Ethics Committee of the 

University of the Mediterranean, written permission was obtained from the participants, the hospital 

and the school. Research data were evaluated in computer. 

Findings: In this study, 83.2% of the sample was female, and 63.8% was unmarried. In addition, 

33.8% of the nurses have a bachelor degree, 25% of them have been working for  20 years and over in 

nursing, as well as 22.5% of them have been working for  1-5 years in this institution. And also, 39% 

of the nurses are working in surgical units, 5.5% of whom are working the operating room. On the 

other hand, 70.5% of the students are in the 3rd grade and 29.5% are in the 4th grade. While 67.5% of 

the sample group had no knowledge about robotic surgery, the rest of them knew that robot surgery 

was applied in the country (80.9%),  in Antalya (71.4%),  in the institution 57.5%) and 39.6% of them 

knew the areas where robotic surgery was performed. The results of the study showed that there was 

statistically significant difference between the X and Y genaration nurses in the knowledge about 

robotics surgery (2=263.572, p=0.00), the desire to receive training related to robotic surgery (2= 

166.509, p = 0.00), the desire to work in robotic surgery (2 = 229.244, p = 0.00). It can be said that 

the significant difference in all comparisons is due to the high rates of nurses in Y generation. 

Conclusions: As a result of this study, statistically significant differences was found between X and Y 

generation in terms of knowledge about robotic surgery, nurses' desire to work in robotic surgery and 

to receive education. 

Keywords: Intergenerational nursing, robotic surgery, nursing students. 
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Giriş 

Robotik terimi ilk kez 1920’lerde Karel Capek tarafından kullanılmış olup Çek dilinde yapay insan 

anlamına gelen “Robota” sözcüğünden türetilmiştir. Robotik sözcüğü ise ilk kez 1942’de İsaac 

Asimov tarafından robotların çalışma alanı olarak kullanılmıştır. O günlerden beri robotlar küçük işleri 

yapan basit makinelerden, günümüzdeki kompleks işleri yapan karmaşık makinelere dönüşmüşlerdir. 

Tıp alanında robotların kullanılması ise 20. Yüzyılın sonlarına doğru NASA(Amerikan Uzay ve 

Havacılık Dairesi)’nin uzaktan ameliyat yapabilen tele cerrahi çalışmaları ile başlamıştır (Kan ve ark. 

2015, Şencan 2016). Robotik sistem Dünya’da ilk kez 1985 yılında Puma 560 robotu ile beyin 

cerrahisi biyopsisinde kullanılmaya başlanmıştır. O zamanlardan beri robotik sistem Da Vinci 

sistemine kadar gelişim göstermiştir. Da Vinci sistemi ismini ünlü İtalyan ressam, mühendis, 

anatomist Leonardo Da Vinci’den alır, 15.  yüzyılda çizip tasarladığı ve 1950’de düzenlenen not 

defterinden elde edilen bilgilerden normal insan boyutundaki mekanik süvari ‘Vitruvian Man’ robotik 

cerrahinin ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle sisteme Da Vinci ismi verilmiştir (Kan ve ark. 2015). 

Da Vinci robotik sistemi üroloji, jinekoloji, genel cerrahi ve kardiyovasküler cerrahi de geniş kullanım 

alanları bulmuştur (Çinpolat ve ark. 2015). Robotik cerrahinin bu kadar geniş kullanım alanı 

bulmasının ve tıp dünyası tarafından kabul görmesinin altında; minimal insizyon, daha az ağrı, daha az 

ilaç, daha az tremor, daha iyi görüntüleme, daha iyi hareket kabiliyeti ve cerrah için daha ergonomik 

pozisyon gibi bazı avantajlar yatmaktadır (Çelik 2011, Erbin ve ark. 2016, Kan ve ark. 2015, Kural ve 

Atuğ 2010). Ne var ki bu kadar olumlu yönün yanı sıra sistemin dezavantajları da vardır. Bunların 

başını yüksek maliyeti çekmektedir. Ayrıca cerrahların dokunma hissini ortadan kaldıran sistem yeni 

başlayan cerrahlar için önemli bir problem oluşturmaktadır. Bunların dışında sistem-hasta 

bağlantısının uzun sürmesi, uygun hasta pozisyonunun verilmesinin güçlüğü ve geniş çeperli damar 

yaralanmaları gibi acil durumlarda robotun hastadan ayrılma süresinin 1-2 dakikayı bulması önemli 

dezavantajlarıdır (Erbin ve ark. 2016, Kan ve ark. 2015).  

Günümüzde robotik cerrahi; üroloji ve jinekoloji başta olmak üzere kalp-damar cerrahi, genel 

cerrahi, plastik cerrahi, kulak-burun-boğaz cerrahisi, göğüs cerrahi ve ortopedik cerrahi girişimler 

sırasında kullanılmaktadır. Şu an dünyada 1661 merkezde Da Vinci sisteminin kurulu olduğu 

belirtilmektedir (Kan ve ark. 2015). Ülkemizde robotik cerrahi ilk kez 2005 yılında uygulanmıştır 

(Çelik 2011; Coşgun ve ark. 2013) ve ülkemizde 31 farklı merkezde robotik cerrahi sistemi kurulu 

olup, başarı ile uygulanmaktadır (Dede ve ark. 2013).  

          Bu teknolojik gelişmelerden hasta ile en çok zaman geçiren sağlık çalışanı hemşirelerde 

etkilenmiştir. Hemşire hastanın; güvenliğinden, fiziksel ve mental rahatından ve kaliteli bakım 

girişimlerinden sorumludur. Bakım gereksinimleri de teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. 

Robotik cerrahi ile yapılan girişimler sırasında hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki bakım 

süreci değişmektedir. Hemşireler de cerrahi ekibin önemli bir parçası olarak, bu gelişen teknolojinin 

cerrahi bakım süreci üzerinde yaptığı değişikliklere uyum sağlamalı, görev ve sorumluluklarının 

farkında olmalıdır (Çelik 2011, Ucuzal ve Kanan 2008). 

         Robotik cerrahi teknolojisinin yeniliğinden dolayı robotik cerrahideki hemşirenin rolü hem 

heyecan verici hem de zorlayıcıdır ve hala yorum ve tanıma açıktır (Lichosik et al, 2015). Literatürde 

robotik cerrahiye ilişkin ameliyathane hemşireleri ile yürütülen ilk ve tek çalışmada Kang ve 

arkadaşları (2016) hemşirelerin, cerrahi hasta güvenliği için kültür oluşturulmasında çok önemli bir 

role sahip olduğunu, hemşirelik bakımının kalitesini artırabilmek için robotik cerrahi ile ilgili eğitim 

programları ile mutlak desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir (Kang et. al., 2016). 

 Gelişen ve değişen teknolojilere hemşirelerin ayak uydurabilmesi ve iyi hazırlanabilmesi için 

robotik cerrahideki teknolojik gelişmeleri nasıl algıladıklarının belirlenmesi önemlidir. Kang ve 

arkadaşlarının (2016), robotik cerrahi uygulanan ameliyathane salonlarında çalışan bir erkek 14 kadın 

olmak üzere toplam 15 hemşire ile yürüttükleri nitel çalışmada, hemşirelerin robotik cerrahiye ilişkin 

deneyimleri incelenmiştir. Hemşire deneyimleri dört ana temada sınıflandırılmış, hemşireler; robotun 

fonksiyonlarının ve hasta güvenliğinin sürekli doğrulanması gerektiğine ilişkin, robotik cihaz hataları 

ve fonksiyonlarında azalmaya ilişkin, robotik cerrahi ekibinde yer almanın getirdiği yüklere ilişkin, 

daha fazla bilgi ve eğitim gereksinimi/isteğine ilişkin endişelerini ifade etmişlerdir (Kang et. al. 2016). 

Ayrıca hemşireler “Bazı insanlar hemşirelerin robotik cerrahi ameliyatlarında hiçbir görevi 

olmadığını düşünüyor, biz ise hasta güvenliğinden ve robotun kesintisiz çalışmasından sorumluyuz. 
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Kamera ışık düzeneğinin kumaşa değmemesine kadar bizim sorumluluğumuzda, düzenekten geçen ışık 

çok kuvvetli olduğu için kumaşları yakabiliyor….. robot kolları boşta iken birisi butonlara çarpabilir 

ve hastaya zarar verebilir” şeklinde ifade etmişlerdir (Kang ve arkadaşları 2016). Bu çalışma dışında 

gerek dünyada gerek Türkiye’de hemşirelerin robotik cerrahi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını 

değerlendiren yeterli sayıda çalışmaya ulaşılamamış; bu da hemşirelerin ve mesleğin geleceği 

hemşirelik öğrencilerinin robotik cerrahiye ilişkin algılarını ve uyum sürecini inceleyen yeni 

çalışmalara gereksinim olduğunu düşündürmüştür. Bu gereksinimden yola çıkarak çalışmada: farklı 

kuşaktaki hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin robotik cerrahiye ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç Yöntem 

              Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel türde olup, araştırmanın evrenini Antalya ilindeki Akdeniz 

Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşireler ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf ve 

4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem sayısı belirlenmesinde her bir birimde çalışan 

hemşire sayısı ve hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini içeren bilgilerin elde edilmesi sonrası 

evren sayısı belirlenmiş, sonrasında tabakalı örneklem yöntemi ile 200 hemşireye ulaşılmıştır. 

Hemşirelik öğrencileri için ise Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi’ni almış olmak ana kriteri 

oluşturmuş, bu nedenle 3. ve 4. sınıf öğrencilerin tamamı alınmıştır. Araştırma örneklemini 200 

hemşire ve 200 öğrenci olmak üzere toplam 400 kişi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan ve 23 sorudan oluşan Veri Toplama Formu aracılığıyla 1 Aralık 2016-20 Mart 2017 

tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada etik açıdan Akdeniz Üniversitesi Etik Kurul’undan izin, 

hastaneden ve okuldan kurum izinleri ve örnekleme alınan katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. 

Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacılar tarafından geliştirilen 23 sorudan oluşan anket ile 

toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 istatistiksel programı aracılığıyla 

değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermesi, n sayısı gibi kriterler dikkate alınarak uygun 

parametrik/non-parametrik analiz yöntemi seçilmiştir.  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmanın örneklemini oluşturan hemşirelerin yaş ortalaması 35.4±8.27 ve yaş aralığı 19 ile 55 

arasındadır. Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması ise 21.3±1.25 ve yaş aralığı 19 ile 28 arasındadır. 

Araştırma örnekleminde tüm grup için yaş ortalamasının 28.3±9.21 olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin 

%91.5’i, hemşirelik öğrencilerinin ise %75’i kadındır. Araştırma örnekleminin %63.8’i bekardır. 

Hemşirelerin %33.8’i lisans mezunu, %25’inin çalışma yılı 20 yıl ve üzeri iken 1-5 yıl arasında 

kurumda çalışma %22.5’tir. Cerrahi birimlerde çalışan %39 hemşire’nin %5.5’i ameliyathane 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin %70.5’i 3. sınıf, %29.5’i 4. sınıftadır. Araştırma örneklem grubunun 

kuşaklara göre dağılımı ise Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 
 Grafik 1. Örneklem Grubunun Kuşaklara Göre Dağılımı 

Kuşaklar

X Kuşağı

Y Kuşağı

Bebek Patlaması Kuşağı
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Tüm örneklem grubu için araştırma örnekleminin %1.0’i Bebek patlaması kuşağında (53 yaş ve 

üzerinde), %23.0’ü X kuşağında (37 yaş ve üzerinde); % 75.0’i Y kuşağındadır (Grafik 1). Bu çalışma 

kapsamına alınan hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin Sessiz kuşak (72 yaş ve üzeri) ve Z kuşağında 

(17 yaş ve öncesi) yer almadığı görülmüştür, aktif çalışan nüfus dikkate alındığında bu sonucun olağan 

olduğu söylenebilir.    

Araştırma verilerinden elde edilen sonuca göre bu adımda hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin 

robotik cerrahiye ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan hemşire ve 

hemşirelik öğrencilerinin  %67.5’inin robotik cerrahi hakkında bilgisi yokken (Grafik 2), %80.9’u 

ülkede, %71.4’ü Antalya ilinde, %57.5 kurumda robotik cerrahi uygulandığını bildiğini ifade etmiş, 

robotik cerrahinin uygulandığı alanları bilme durumu ise %39.6’dır (Grafik 3).  

  
Grafik 2. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Robotik Cerrahiye İlişkin Bilgi Durumu 

Grafik 2 incelendiğinde hemşirelerin % 55.5’inin,  hemşirelik öğrencilerinin %71.0’inin robotik 

cerrahiye ilişkin “bilgim yok” yanıtını verdiği görülmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü üniversitede 

robotik cerrahi uygulanmaktadır ve aynı kurumda çalışan hemşirelerin ve bu kurumda klinik 

uygulamaya çıkan öğrencilerin bu sonucu oldukça önemlidir.  

 
Grafik  5. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Robotik Cerrahi Uygulama Alanlarına İlişkin 
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Grafik 3’te robotik cerrahiye ilişkin bilgisi olan grupta hangi alanlarda uygulandığını bilme 

durumu sorgulanmış ve yanıtların dağılımı gösterilmiştir. Robotik cerrahiye ilişkin bilgisi 

olmayan grup çok olmasına rağmen bilgi sahibi olan hemşireler ve hemşirelik öğrencilerinin 

robotik cerrahi uygulama alanlarını doğru tanımladığı görülmektedir. Bu sonuç da bilgisi olan 

grubun, çalıştığı kurum ve üniversitesindeki gelişmelerin farkında olan hemşire ve hemşirelik 

öğrencileri olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Aşağıda Tablo 1’de hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin robotik cerrahiye ilişkin görüşleri 

ayrıntılı verilmiştir.  
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Tablo 1. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Robotik Cerrahiye İlişkin Görüşleri  

 

    

 HEMŞİRELER 

  

 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ 

 Cerrahi birimde çalışmak ister 

miydiniz? 

 EVET   (n=71)  

 Cerrahi birimleri seviyorum. (n=14)* 

 Mesleki doyum yüksek. (n=9)* 

 Sirkülasyon fazla. (n=8)* 

 HAYIR (n=110) 

 EVET  (n=80) 

 Cerrahi birimleri seviyorum. (n=24)* 

 Mesleki becerilerimi geliştirmek için. (n=9)* 

 Sirkülasyon fazla. (n=8)* 

 HAYIR  (n=106) 

 Hemşirelikle ilgili gelişmeleri 

takip edebiliyor musunuz? 

 EVET   (n=135) 

 Hepsi  (Afiş, broşür, makale, dergi, eğitim, 
kongre ve diğer)(n=21)* 

 Eğitim (n=8)* 

 Makale (n=7)* 

 HAYIR  (n=51) 

 EVET   (n=132) 

 Hepsi  (Afiş, broşür, makale, dergi, eğitim, 
kongre ve diğer)(n=14)* 

 Makale (n=12)* 

 İnternet (n=9)* 

 HAYIR  (n=59) 

 Robotik cerrahi hakkında bilginiz 

var mı? 

 EVET (n=70) 

 Cerrahi işlemin robot yardımı ile yapılması 
(n=12)* 

 Cerrahi kesinin küçük olması (n=10)* 

 HAYIR  (n=111) 

 EVET (n=50) 

 Cerrahi işlemin robot yardımı ile yapılması 
(n=11)* 

 HAYIR  (n=142) 

  

 Robotik cerrahi hakkındaki bilgiyi 

 İnternet (n=34)* 

 Broşür (n=11)* 

 Eğitim (n=10)* 

 İnternet (n=15)* 

 Eğitim (n=7)* 

 Dergi (n=5)* 
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hangi kaynaklardan elde ettiniz? 

  

 Robotik cerrahi ülkemizde 

uygulanıyor mu? 

 EVET (n=168) 

 HAYIR  (n=15) 

 EVET (n=127) 

 HAYIR  (n=16) 

 Robotik cerrahi Antalya’da 

uygulanıyor mu? 

 EVET (n=157) 

 HAYIR  (n=17) 

 EVET (n=94) 

 HAYIR  (n=35) 

 Robotik cerrahi çalıştığınız 

kurumda uygulanıyor mu? 

 EVET (n=138) 

 HAYIR  (n=32) 

 - 

 Robotik cerrahinin hangi 

alanlarda uygulandığını biliyor musunuz? 

 EVET (n=103)   

 HAYIR  (n=32) 

 EVET (n=34)   

 HAYIR  (n=129) 

 Tablo 1. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Robotik Cerrahiye İlişkin Görüşleri-Devamı 

 Robotik cerrahinin uygulandığı 

bir alanda çalışmak ister misiniz? 

 EVET (n=37) 

 İleri teknoloji ve yenilik içerdiği için çalışmak 
isterim. (n=4)* 

 Merak ediyorum. (n=2)* 

 HAYIR  (n=146) 

 EVET (n=94) 

 Mesleki beceri yönünden kendimi geliştirmek 
için. (n=10)* 

 Daha pratik olduğu için. (n=7)* 

 İş yükü daha az olduğu için. (n=6)* 

 HAYIR  (n=83) 

 Robotik cerrahi uygulaması 

sırasında hemşirenin sorumluluğu var 

 EVET (n=71) 

 Hasta hazırlama ve post-op bakımdan 

 EVET (n=120) 

 Robotik işlem kontrolünü ve hasta takibini 
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mıdır? sorumludur. (n=21)* 

 Robotik cerrahi aletlerinin sterilizasyonu ve 
hazırlanmasından sorumludur. (n=10)* 

 HAYIR  (n=79) 

yapar. (n=9)* 

 Hastanın bakım ve diğer gereksinimlerini 
karşılar. (n=6)* 

 HAYIR  (n=38) 

 Robotik cerrahi uygulamasının 

avantajları var mıdır? 

 EVET (n=98)  

 İyileşmenin hızlı olması  (n=31)* 

 Ağrının az olması (n=12)* 

 HAYIR  (n=56) 

 EVET (n=140)  

 Kesinin az olması (n=25)* 

 İş yükü ve zaman açısından daha avantajlı 
(n=15) 

 Enfeksiyon açısından düşük risk (n=10)* 

 HAYIR  (n=19) 

  

 Robotik cerrahi uygulamasının 

dezavantajları var mıdır? 

 EVET (n=54)  

 Maliyetin yüksek olması (n=18)* 

 Makine arızaları (n=6)* 

 HAYIR  (n=82) 

 EVET (n=99)  

 İşlem hatası ve makine arızaları (n=10)* 

 Maliyetin yüksek olması (n=5)* 

 HAYIR  (n=38) 

 Robotik cerrahi hemşireliği lisans 

eğitimi sırasında verilmeli midir? 

 EVET (n=65)  

 Yenilikleri takip etmek gereklidir. (n=10)* 

 Bu konuda uzman hemşireler yetiştirilmelidir. 
(n=3)* 

 HAYIR  (n=110) 

 EVET (n=118)  

 Hemşireliği daha profesyonel ve çağa uygun 
hale getirebilmek için. (n=30)* 

 HAYIR  (n=56) 

 Yapılan araştırma sonuçlarının 

size ulaştırılmasını ister misiniz? 

 EVET (n=61)  

 HAYIR  (n=120) 

 EVET (n=99)  

 HAYIR  (n=57) 

*Katılımcıların en çok verdiği yanıtı içerir. 

 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

388 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi hemşirelerin %67.5’i (n:135), hemşirelik öğrencilerinin ise % 

66.0’sı (n:132) hemşirelikle ilgili gelişmeleri takip ettiğini bildirmektedir. Ancak cerrahi 

alandaki son dönemdeki önemli gelişmelerden robotik cerrahiye, uygulama alanlarına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde bu iki sonucun çeliştiği söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin “yenilikleri 

takip etmek gerektiği”, “robotik cerrahi alanında uzman hemşirelerin yetiştirilmesi gerektiği 

için”; hemşirelik öğrencilerinin de “hemşireliği daha profesyonel ve çağa uygun hale 

getirebilmek için”, robotik cerrahiye ilişkin hemşirelik lisans eğitiminde yer verilmesi 

gerektiğine dair görüşleri de oldukça önemlidir (Tablo 1).  Bu çalışma sonuçlarını 

karşılaştırmak için literatürde benzer çalışma sonucuna rastlanmamakla birlikte, Kang ve 

arkadaşlarının (2016) çalışmasında robotik cerrahi salonlarında çalışan ameliyathane 

hemşireleri; bilginin büyük bir boşluk olduğu yönünde endişelerini ifade etmiş ve çoğu 

katılımcı daha fazla eğitim almaya istekli olduğunu belirtmiştir. Kurumlarında ilk ekip üyesi 

olarak çalışmaya başlayan bazı hemşireler, becerilerini ve hemşirelerin rollerini öğrenmek 

için cerrahi ekiplerle yurtdışına seyahat etme veya daha önce kurulmuş diğer kurumları 

ziyaret etme fırsatı bulduklarını, bazıları ise kurumlarındaki kıdemli hemşirelerden birebir 

eğitim aldıklarını belirtmiştir. Ancak tüm katılımcılar daha fazla bilgiye gereksinim 

duyduklarını ifade etmiştir (Kang et. al., 2016).  

Bu araştırma verilerinden elde edilen bir önemli sonuç da hemşirelerin %49.0’u 

(n:98), öğrencilerin % 70’inin (n:140) robotik cerrahinin avantajlı olduğunu düşünmesidir. 

Hemşireler, iyileşmenin hızlı olmasını (n:31) ve ağrının az olmasını (n:12); hemşirelik 

öğrencileri ise kesinin az olması (n:25), iş yükü ve zaman açısından daha avantajlı olmasını 

(n:15) ve enfeksiyon açısından düşük riski (n:10) avantaj olarak değerlendirmiştir. Ancak 

hemşirelerin sadece %18.5’i (n:37), hemşirelik öğrencilerinin ise % 47.0’si (n:94) robotik 

cerrahi alanında çalışmak istediklerini belirtmişlerdir.  Ayrıca hemşirelerin % 27.0’si (n:54), 

öğrencilerin % 45.5’i (n:99) robotik cerrahinin dezavantajlı olduğunu düşünmektedir. 

Hemşireler ve hemşirelik öğrenciler en çok işlem hatası ve makine arızaları ile maliyetin 

yüksek olmasını dezavantaj olarak göstermiştir. Bu çalışma sonuçlarına benzer şekilde Kang 

ve arkadaşlarının (2016) çalışmasında da hemşireler; makine hataları ile ilgili beklenmedik 

durumlarla ilgili endişelerini dile getirmiş ve bazıları, eğitimli bir teknik destek sisteminin 

bulunmaması nedeniyle bu konularla uğraşırken zorlandıklarını belirtmiştir.  

Araştırmanın son aşamasında farklı kuşak hemşirelerin robotik cerrahiye ilişkin 

görüşleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda X ve Y kuşağı hemşirelerin robotik 

cerrahiyle ilgili bilgi sahibi olma (2=263.572, p=0.00), robotik cerrahiye ilişkin eğitim 

almayı isteme (2=166.509, p=0.00), robotik cerrahi alanında çalışmayı isteme (2=229.244, 

p=0.00) durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Tüm karşılaştırmalarda 

anlamlı farkın Y kuşağındaki hemşirelerin yüksek oranlarından kaynaklandığı söylenebilir.  

X Kuşağı üyeleri bireyciliği ön planda tutan, toplumsal sorunlara duyarlı, mücadeleci, 

küresel düşünen, pragmatist, işlerine bağlı ancak iş özel yaşam dengesini korumaya özen 

gösteren, otoriteye saygılı, farklı yaşam biçimlerine, kültürel çeşitliliğe hoşgörülü, tedbirli ve 

garanticidirler (Ayhün 2013, Altuntuğ 2012). Y kuşağı, teknoloji ve bilgi çağında 

yetiştiğinden, gündem ve popüler kültüre çok çabuk adapte olabildiğinden dolayı kendinden 

önceki kuşağa göre farklı bir jenerasyondur. Y kuşağı genel olarak, bağımsızlığına düşkün, 

kendine güvenen, takım çalışmasına yatkın, kendilerini kolaylıkla ifade edebilen, kişisel ve 

mesleki gelişimde eğitim ve öğrenimin sürekliliğine inanan, bilgiye daha çok dijital 

kaynaklardan ulaşmayı tercih eden, girişimci, yüksek otoriteyi benimsemeyen, işe bağlılığı 

düşük, iş değişikliğini doğal gören, esnek çalışmanın gerekliliğine inanan, iş ve özel 

yaşamında mizah ve eğlenceye yer veren, önceki kuşaklara göre aileden daha fazla maddi 

destek alan ve kolay para harcayan, sık ve farklı kültür odaklı seyahatleri tercih eden bir 
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kuşak olarak nitelendirilebilir (Ayhün 2013, Demirkaya ve ark. 2015, Dereli, Toruntay 2015, 

Tetik ve ark. 2014, Yüksekbilgili 2013). Bu çalışma sonucunda da Y kuşağı hemşirelerin 

güncel ve teknolojik gelişmelerden robotik cerrahi alanında daha fazla bilgi sahibi olması, 

eğitim almayı istemesi ve bu alanda çalışmaya daha fazla istekli olduğu bulunmuştur. Bu 

çalışma sonuçları da literatür bilgisi ile paralellik göstermektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma sonucunda hemşirelerin % 55.5’inin,  hemşirelik öğrencilerinin %71.0’inin 

robotik cerrahiye ilişkin “bilgim yok” yanıtını verdiği, ancak robotik cerrahi uygulanan 

alanlarla ilgili bilgisi olanların doğru bilgiye sahip oldukları bulunmuştur. Hemşirelerin 

yaklaşık yarısının, öğrencilerin birçoğunun robotik cerrahinin avantajlı olduğunu düşündüğü 

saptanmıştır. Hemşireler ve hemşirelik öğrencileri en çok işlem hatası ve makine arızaları ile 

maliyetin yüksek olmasını dezavantaj olarak göstermiştir. X ve Y kuşağındaki hemşirelerin 

robotik cerrahiye ilişkin bilgi, robotik cerrahi alanında çalışmayı, eğitim almayı isteme 

durumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Robotik cerrahi uygulanan bir kurumda 

yürütülen bu çalışma sonuçları dikkate alındığında hemşirelerin hizmetiçi eğitimlerle, 

hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitimlerinde robotik cerrahide hemşirelik yönetimine ilişkin 

eğitimlerin yer alması önerilir. 
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Abstract 

 

 

 

Trend analysis of annual average streamflow are indispensable in water resources management, 

developing hydraulic engineering projects. In this study, analyses were conducted to determine if there 

are any trends in the annual average streamflow data of 21 flow measurement stations situated on 

Kızılırmak River, Turkey. Mann-Kendall and Sperman's Rho tests, which are non-parametric trend 

analysis methods, were employed in order to perform a research for a period of about 30 years ranging 

from 1975 to 2005. The results show a decreasing trend in the majority of the streamflow data, 

however, no-trend was observed in a number of stations, with a significance level of 0.05. 

 

Keywords: Trend Analysis, Streamflow, Mann-Kendall, Sperman’s Rho, Kızılırmak Basin. 
 

 

INTRODUCTION 

 

In recent years, studies which is done on the determination of past trends and changes of climate 

variables are increasing. In general, parametric and nonparametric methods are used to determine 

climate trends. Parametric methods provide good results if normal distribution of data is appropriate. It 

is better to work with nonparametric methods in situations such as non-normal distribution, presence 

of missing data and serial dependency. In this study, streamflow trend analysis will be done by non-

parametric methods in Kızılırmak basin. 

The high temperature and decline of precipitation cause drought. Drought is a hidden danger of 

nature and one of the greatest disasters. Other variables, such as heavy wind and low humidity are 

effective on drought. Drought is not just a physical or a natural event. For the continuity of life, all 

living things need water. Therefore drought is a serious risk to human populations and the ecosystem, 

whatever the level is it. This risk has become more important in recent years parallel to climate 

change. The variability of climate conditions in Turkey indicates that it will be most affected one of 

the countries by a climate change due to global warming. Observational and historical hydro-

meteorological data are used in the planning and design of water resources projects (Burn and Elnur, 

2002:108). There is an implicit assumption, so called stationarity implying time-invariant statistical 

characteristics of the time series under consideration, in all water resources engineering works (Kahya 

and Kalaycı, 2004:128).  

As a result of global warming-related climate changes, increasing temperature and irregularities 

of precipitation will continue to increase in the future. This affects negative direction on entire 

ecosystem. It is the rainfall parameter which changes most depending on time and place from 

meteorological elements. 

Trend is defined as a significant decrease or increase in measured values of a parameter over 

time. In water engineering studies, a design is made assuming that long-term values do not change 

over time during planning. But as the accumulation of greenhouse gases are increased in the 

atmosphere, changes occur in the climate. In this case, the assumption is wrong. As a result, a design 

should be done with help of some trend tests and variable depending on the balance should be 

examined in the long term. These trend tests include: Spearman’s Rho, Mann Kendall, Seasonal Mann 
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Kendall, Sen's T test Mann Whitney and Kruskall Wallis test. Mann Kendall test is the most 

commonly applied trend analysis method in hydrological data. The feature of this method is that it is 

based on easy to apply sequences and eliminates the effect of serial correlation. 

While the average rainfall was 631 mm for many years in Turkey, the amount of rainfall 

decreased by the rate of 15% in 1999 and by the rate of 7% in 2000. This decrease in the amount of 

precipitation affects agricultural production negatively and if this situation persists, bigger troubles 

will come to the scene in the coming years (Türkeş, 1999:363). 

Lettenmaier et al., (1994:586) found out the result of the trend of the current trend, which 

covered the majority of the US in the middle of winter, except for a small number of declining trends 

concentrated on the Northwest, Florida and Georgia coasts. It is the result of their work that 

temperature and precipitation changes are not parallel for all of the trend changes in the stream. 

Kadıoğlu et al. (1994:467) used Mann Kendall trend test on 61-year (1929-1990) rainfall data 

for 18 provinces in Turkey. It is observed that the trend of precipitation increases with 95% confidence 

interval in the spring of Ankara, Kars and Ankara in annual total precipitation, Samsun in winter 

months have gained important trends. No significant trend was found in other provinces. In addition, 

Kadıoğlu (1997:511) investigated the annual temperature trends of 18 meteorological stations in 

Turkey and observed an increase trend at the average minimum temperatures between 1938-1989 

except the autumn. Could not be detected any significant trend from the average annual temperature 

and the max temperature data. Douglas et al. (2000:90) examined flood and low flows and found an 

increasing trend in low flows in the US. 

Zhang et al. (2001:987) found that the average monthly streamflow decreased in their work. The 

most decline has been in the summer and autumn. The basin, which shows a trend of ascension, has 

almost reached the end. 

Burn et al. (2004:53) investigated the trends of hydrological variables of natural flow 

measurement stations for the Liard River Basin in Northern Canada. In the presence of trends; Mann-

Kendall test was used with a corrected approach for serial correlation. The relationship between 

hydrological and meteorological variables and the relationship between large-scale oceanic and 

atmospheric process correlation were investigated. As a result, there is a trend of significant increase 

in annual minimum flow from December to April, decrease trend in max flood and spring flood, and 

decrease trend in annual maximum flood formation. 

Bayazıt et al (2002:8) performed in 24 basins in Turkey, an annual average flow analysis of 107 

streamflow gauging stations. Trend analysis was performed by parametric t-test and non-parametric 

Mann Kendall test, which are used annual average, annual maximum momentary (flood) and 

minimum flows. As a result; Trends were detected in the annual average flow of 24 stations, minimum 

flow per day of 41 stations and max momentary flow (flood) of 14 stations. These trends are found in 

the direction of decreasing for flood flows of 3 stations, increasing direction for min flows of 4 

stations and decreasing direction in all the average flows. 

Gümüş (2006:72) applied non-parametric Mann Kendall and Spearman’s Rho tests to the annual 

mean, max and min flows of 22 FMS (flow measurement station) in the Euphrates basin. As a result, it 

has been determined that there are no decreasing trends in total 10 stations (in the 2 stations located in 

the lower Euphrates basin and min flows), increasing trends in 1 station and no trends in max flows. 

Papadimitrio and Maheras (1991:105) used a Mann Kendall test to determine changes in 

temperature using a temperature data of more than 120 years at four places along the Mediterranean 

coast (Jerusalem, Athens, Rome, Marseilles). According to the results, there is an upward trend in 

temperatures except Athens. 

Topaloglu (2001:277) tested trend analysis using 24-hour maximum precipitation data of 39 

rainfall stations in the Seyhan basin. The confidence interval was accepted as 95%. According to the 

Spearman’s rank correlation test result, it was found that there is a trend of downward in 17 stations 

and upward in 22 stations. 
 

STUDY AREA AND DATA 

 

The Kızılırmak River Basin is located between 37° 58´N-41° 44´N latitude and 32° 48´E -38° 

22´E longitude in the eastern part of Central Anatolia. The Kızılırmak is the longest river situated 

entirely within Turkey, with a total drainage area of about 78180 km2. The river flows for a total 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169403004529#BIB19
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length of 1355 km, rising in Eastern Anatolia around 39.8°N-38.3°E, at an altitude of around 2000 m 

above sea level. It is joined by the Delice River at 40.47°N-34.14°E, then it confluences with the 

Devrez River at 41.10°N-34.42°E (Ercan and Yüce, inpress). 

Trend analyzes were examined using total annual flow data at the Flow Measurement Stations 

(FMS) in Kızılırmak basin. 13 FMS which are enough data were used in the basin (Ercan and Yüce, 

2016:3333). Mann Kendall and Spearman’s Rho trend tests were applied to the total flow data of these 

stations and the results were evaluated according to 95% and 85% confidence intervals. 

 

 
Figure 1: Located Flow Measurement Stations (FMS). 

 

Each of the FMS’s was considered a spillway, the subbasins were drawn and the meteorological 

stations acting on subbasins were shown on the map in Figure 2 (Ercan, 2016:44). The influence of 

these hydro-meteorologic stations on the subbasin was determined with the help of thiessen polygon 

(Yüce and Ercan, 2015:414). 

 

 
Figure 2: Located FMS subbasins-Rainfall and temperature stations. 
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METHODOLOGY 

 

It can be said that if the parameters of a series of observations are continuously increasing or 

decreasing over time, the series have a trend. The purpose of trend analysis; to determine whether 

there is a significant correlation between the collection of observations and the values received. 

Parametric or Non-parametric tests are applied when the trends are determined. Parametric tests give 

good results if normal distribution of data is appropriate. Nonparametric tests are independent of the 

distribution and parameters of the population's random variable. Because of that the distributions are 

usually not normal, the results obtained with nonparametric tests are much better than those obtained 

with parametric tests. Since hydrological quantities are random in character, the search for a 

continuously decreasing or increasing tendency requires the use of special methods. In recent years, 

non-parametric tests are used more for statistical analysis of parameters affecting climate change. 

Non-parametric methods are chosen for the analysis of hydro-climatological data (precipitation, 

temperature) and hydrological quantities (such as flow). The reason; Hydro-climatological data and 

hydrological quantities are usually distorted distribution short-term, containing missing data. Classical 

parametric methods are based on assumptions such as linearity, normal distribution and independence. 

Hydro-climatological data are usually not so. 

The non-parametric tests which are Mann Kendall and Spearman’s Rho trend analysis were 

used in this study. Tests were examined separately for 95% and 85% confidence intervals. 

 

Mann-Kendall Test 

The Mann Kendall test is independent of the distribution of the random variable since it is a 

nonparametric test. Whether there is a trend in a time series with this test, it is controlled by the null 

hypothesis; "H0: no trend" (Khambhammettu, 2005:3). To be tested in the time series x1, x2, ...... xn, 

the pairs of xi and xj are divided into two groups. If the number of pairs xi <xj are denoted by P and the 

number of pairs xi> xj are denoted by M for i <j, then the test statistic (S) is calculated by Equation (1). 

 

𝑆 = 𝑃 − 𝑀                                                                                                                                   (1) 

 

Kendall correlation coefficient 𝜏 is calculated by Equation (2); 

 

𝜏 =
𝑆

[𝑛(𝑛−1)/2]
                                                                                                                               (2) 

 

The variance (𝜎s) is calculated by Equation (3) for n≥10;  

 

𝜎s=√𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)/18                                                                                                         (3) 

 

The distribution of the Z test statistic that is defined in the Equation (4) is the standard normal 

distribution. If there are observations that are equal to each other in the sample (σs), it is calculated by 

the Equation (5). 

 

𝑍 =
(𝑆 − 1)/𝜎𝑠 𝑆 > 0

0 𝑆 = 0
(𝑆 + 1)/𝜎𝑠 𝑆 < 0

                                                                                                              (4) 

 

𝜎s=√[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 − 1)(2𝑡𝑖 + 5)𝑖 ]/18                                                             (5) 

 

Here 𝑡𝑖 is the number of observations that are equal. For example, if 4 observations have the 

same value 𝑡𝑖 = 4, 3 observations have the same value, then 𝑡2=3 will be taken and if there are 2 

observational 2 groups with the same values, 𝑡3 = 2 and 𝑡4=2 will be taken (Ecer, 2009:17). 
 

𝑓(𝑧) =
1

√2π
𝑒

−𝑧2

2                                                                                                                             (6) 
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Decide on a probability level of significance (%95 typically). 

The trend is said to be decreasing if Z is negative and the computed probability is greater than 

the level of significance. The trend is said to be increasing if the Z is positive and the computed 

probability is greater than the level of significance. If the computed probability is less than the level of 

significance, there is no trend (Yu et. al, 1993:63). 
 

Spearman’s Rho Test 
Spearman’s Rho is a non-parametric test. It is used to determine whether there is a correlation 

between the two observation series and the investigation of linear trend presence The rank statistic 

R(xi) is determined as the result of observations being sorted from small to large or vice versa and the 

value is calculated using the Equation (7). 

The observation series is the vector X = (x1, x2, ..., xn); According to the H0 hypothesis defined 

by the bidirectional test, xi (i = 1, 2, 3, ..., n) are equally probable distributions. 

 

rs =1 − 6
[∑ (𝑅(𝑥𝑖−𝑖)2)𝑛

𝑖=1 ]

(𝑛3−𝑛)
                                                                                                                (7) 

 

R (xi) is the sequence number of the ith observation, i is the observation sequence of the data and 

n is the total number of observations. The test statistic z of the rs is calculated by the Equation (8). 

 

Z=rs√n − 1                                                                                                                                  (8) 

 

If |z| value is greater than the 𝑧∝ which value is determined from the standard normal 

distribution tables at a selected ∝ significance level, the H0 hypothesis is rejected, as a result; there is a 

certain trend. 
 

DISCUSSION AND RESULTS 

 

Possible changes of climatic parameters are great importance for estimating future climate 

change. The effects of climate change can be explained by the decrease in the volume of glaciers, the 

increase in the water level in the seas, the geological record, the increase of the water temperature in 

the lakes and the mathematical models. However, the observations contained in this information are 

the most reliable and most preferred method for monitoring the meteorological data obtained and the 

variables in the climate. 

In this study, long-term total flow data of FMS were compared with the help of 2 non-

parametric trend analysis tests on basin. Mann Kendall and Spearman’s Rho tests were applied to 

determine trends at these stations. In Table 2, trend results were given for 95% and 85% confidence 

interval for FMS. In the light of these results, the results of Mann Kendall and Spearman’s Rho tests 

appeared to be identical. 

It is observed that there is only an increasing trend in Kaleboğazı station from FMS located in 

the Kızılırmak basin and a decreasing trend is observed at Yamula, Şefaatli, Söğütlühan and 

Çayırhöyük stations. 

According to trend tests and 95% confidence interval, there was a decreasing trend in FMS data 

at the Yamula station. Ercan and Yüce (inpress), meteorological stations located in the sub-basin 

boundaries of the Yamula station and the temperature, precipitation trend analyzes of these stations 

were examined by the Mann Kendall test in their study. In Table 1, the rainfall and temperature trend 

analyzes were determined by Ercan and Yüce (inpress) and the comparison of streamflow trend 

analyzes conducted in this study are given by 95% confidance interval. The flow trend analysis, which 

is shown as decreasing in Table 1; when the meteorological stations which affect the sub-basin area of 

the Yamula FMS are observed, “no trend” is observed in the rainfall, “increasing trend” is observed in 

7 of 10 temperature stations, and “no trend” is observed in 3 stations.  

When the Kaleboğazı station and sub-basin are examined; While there was “no trend” in rainfall 

data, there was an increase in streamflow and “increasing trend” was observed in 2 of 3 temperature 

stations and “no trend” was observed in 1 temperature station. 
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In the flow data of Şefaatli basin is a declining trend, rainfall data are decreasing in 3 of 6 

stations and no trend in 3 stations, there is increase trend in 5 of 6 stations in temperature trends and 

no trend in 1 station. 

When Söğütlühan sub-basin is analyzed, it is seen that there is no trend in rainfall stations data, 

decrease in all flow data and increase in 2 of 4 stations and no trend in 2 stations for temperature data. 

Finally, while the decreasing trend of the Çayırhöyük sub-basin has been observed in FMS, 

there are decreasing trend in 3 of 12 precipitation stations, 9 stations have no trend, and increasing 

trend in 10 of 12 stations, no trend in 2 stations in temperature data. 
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Table 1: Rainfall, temperature and flow trends comparison. 
Sub-basin Effect of Rainfall Station %95 interval 

confidence 

(FMS) 

%95-rainfall trend 

 

%95-temperature trend 

 

Yamula Suşehri, Divriği, Sivas, Kangal, Pınarbaşı, Tokat, 

Gemerek, Boğazlıyan, Kayseri, Karataş 

 

Decreasing All station-No Trend 3 stations(Suşehri, Kangal, Pınarbaşı)-

No Trend,  

The others(7 stations)- Increasing 

 

Yahşihan Boğazlıyan, Kaman, Pınarbaşı, Divriği, Suşehri, Tokat, 

Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray, Keskin, Kulu, Yozgat, 

Kayseri, Nevşehir, Ürgüp, Karataş, Sivas, Gemerek, 

Tomarza, Kangal 

 

 

No Trend 

4 stations (Kırşehir,Kırıkkale, 

Yozgat, Ürgüp)-Decreasing, 

The others-No Trend 

5 stations (Pınarbaşı, Suşehri, Keskin, 

Tomarza, Kangal)-No Trend, 

The others (15 stations)-Increasing 

 

Kaleboğazı Boğazlıyan, Sorgun, Gemerek 

 

Increasing All station-No Trend Boğazlıyan and Gemerek-Increasing 

Sorgun- No Trend 

Şefaatli Boğazlıyan, Kırşehir, Yozgat, Çiçekdağı, Sorgun, Gemerek 

 

Decreasing Kırşehir, Yozgat, Gemerek –

Decreasing 

Boğazlıyan, Çiçekdağı, Sorgun –No 

Trend 

 

Sorgun-No Trend 

 

The others- Increasing 

Kuylus Bozkurt, Boyabat, Kastamonu, Tosya, Ilgaz, Devrekanı 

 

No Trend All station-No Trend 2 stations (Bozkurt, Devrekanı)- 

Increasing, 

The others (4 stations)-No Trend 

 

Salur Boğazlıyan, Kaman, Pınarbaşı, Divriği, Suşehri, Tokat, 

Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray, Keskin, 

Kulu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Çiçekdağı, Sorgun, 

Ürgüp, Sivas, Karataş, Gemerek, Tomarza, Kangal, 

Esenboğa, Çerkes, Tosya, Ilgaz 

 

No Trend 4 stations (Kırşehir,Kırıkkale, 

Yozgat, Ürgüp)-Decreasing, 

The others-No Trend 

6 stations (Pınarbaşı, Suşehri, Keskin, 

Sorgun, Tomarza, Kangal)- No Trend, 

22 stations- Increasing 

Gülşehir Boğazlıyan, Pınarbaşı, Divriği, Suşehri, Tokat, Yozgat, 

Kayseri, Nevşehir, Ürgüp, Sivas, Karataş, Gemerek, 

Tomarza, Kangal 

No Trend Yozgat and Ürgüp- Decreasing, 

The others-No Trend 

4 stations (Pınarbaşı, Suşehri, Tomarza, 

Kangal) –No Trend, 

The others- Increasing 

İnözü Boğazlıyan, Kaman, Pınarbaşı, Divriği, Suşehri, Tokat, 

Çorum, Çankırı, Bozkurt, Bafra, Kırşehir, Kırıkkale, 

Aksaray, Keskin, Kulu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, 

Çiçekdağı, Sorgun, Ürgüp, Sivas, Karataş, Gemerek, 

Tomarza, Kangal, Amasya, Merzifon, Boyabat, Esenboğa, 

No Trend 4 stations (Kırşehir,Kırıkkale, 

Yozgat, Ürgüp)-Decreasing, 

The others-No Trend 

9 stations (Pınarbaşı, Suşehri, Keskin, 

Sorgun, Tomarza, Kangal, Boyabat, 

Kızılcahamam, Devrekanı)- No Trend, 

28 stations- Increasing 
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Çerkes, Kastamonu, Kızılcahamam, Tosya, Ilgaz, 

Devrekanı 

 

Söğütlühan Divriği, Suşehri, Sivas, Kangal 

 

Decreasing All station-No Trend Divriği and Sivas- Increasing, 

Suşehri and Kangal- No Trend 

 

Avşar Boğazlıyan, Kaman, Pınarbaşı, Divriği, Suşehri, Tokat, 

Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray, Keskin, 

Kulu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Çiçekdağı, Sorgun, 

Ürgüp, Sivas, Karataş, Gemerek, Tomarza, Kangal, 

Merzifon, Boyabat, Esenboğa, Çerkes, Tosya, Ilgaz 

 

No Trend 4 stations (Kırşehir,Kırıkkale, 

Yozgat, Ürgüp)-Decreasing, 

The others-No Trend 

7 stations (Pınarbaşı, Suşehri, Keskin, 

Sorgun, Tomarza, Kangal, Boyabat)- 

No Trend, 

The others- Increasing 

Çeltikcibaşı Çankırı, Esenboğa, Çerkes, Kızılcahamam, Tosya, Ilgaz 

 

No Trend The others-No Trend Kızılcahamam- No Trend, 

The others- Increasing 

 

Bulakbaşı Divriği, Suşehri 

 

No Trend All station-No Trend Divriği- Increasing, 

Suşehri- No Trend 

 

Çayırhöyük Boğazlıyan, Kaman, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, 

Keskin, Yozgat, Çiçekdağı, Gemerek, Sorgun, Tosya 

 

Decreasing Kırşehir, Kırıkkale and Yozgat-

Decreasing, 

The others-No Trend 

Keskinn and Sorgun- No Trend, 

The others- Increasing 
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Table 2: Table of comparison Mann Kendall and Spearman’s Rho trend tests for 95% and 85% confidance interval. 

 

 

Station 

Number 

Station Name Observation 

İnterval 

Longitude Latitude Elevation 

(m) 

Mann Kendal 

%95 

Mann Kendal 

%85 

Spearman’s 

Rho %95 

Spearman’s 

Rho %85 

E15A001 YAMULA 1975 – 2005 38,89 35,26 995 Decreasing Decreasing Decreasing Decreasing 

E15A003 YAHŞİHAN 

 

1975 – 2005 39,84 33,48 

 

670 No Trend Decreasing No Trend Decreasing 

E15A008 KALEBOĞAZI 1975 – 1990 39,62 35,05 960 Increasing Increasing Increasing Increasing 

E15A017 ŞEFAATLİ 1975 – 2005 39,50 34,75 895 Decreasing Decreasing Decreasing Decreasing 

E15A024 KUYLUS 1975 – 1998 41,59 34,34 475 No Trend No Trend No Trend No Trend 

E15A028 SALUR 1975 – 1996 40,65 34,65 494 No Trend No Trend No Trend No Trend 

E15A032 GÜLŞEHİR 1975 – 1998 38,76 34,62 895 No Trend No Trend No Trend No Trend 

E15A033 İNÖZÜ 1975 – 1990 41,38 35,81 47 No Trend No Trend No Trend No Trend 

E15A035 SÖĞÜTLÜHAN 1975 – 2005 39,72 36,84 1243 Decreasing Decreasing Decreasing Decreasing 

E15A036 AVŞAR 1975 – 2002 41,10 34,43 494 No Trend Decreasing No Trend Decreasing 

E15A038 ÇELTİKCİBAŞI 1975 – 2005 40,90 33,77 775 No Trend Decreasing No Trend Decreasing 

E15A039 BULAKBAŞI 1975 – 2005 39,88 37,56 1298 No Trend Decreasing No Trend Decreasing 

E15A041 ÇAYIRHÖYÜK 1981 – 2005 40,31 34,12 600 Decreasing Decreasing Decreasing Decreasing 
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CONCLUSION 

 

The number of important trends is 5 in the 95% confidence interval of annual total streamflow 

data, in Kızılırmak basin. Mann Kendall and Spearman’s Rho results matched one to one with 95% 

confidence interval. One of these stations increased, and 4 of them (Yamula, Şefaatli, Söğütlühan and 

Çayırhöyük) decreased were gave results. When checked according to confidence interval of 85%, it 

appears that there are significant trends in 9 stations (Yamula, Kaleboğazı, Şefaatli, Söğütlühan, 

Çayırhöyük, Yahşihan, Avşar, Çeltikcibaşı and Bulakbaşı). While one of them (Kaleboğazı) is 

increasing, 8 of the others are showing decreasing behavior. 

As a result, there is a general increase in the temperature trends, while the decreasing trends is 

observed in 4 of 13 flow measurement stations located in the Kızılırmak basin. There is an increase in 

the streamflow trend of one station, and there is generally an increase in the temperature data of the 

stations operating on this sub-basin. 
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Abstract 

 

Nowadays, the shirt preferred by almost all people and people of all ages has an indispensable 

place both in daily life and in business life. The factors determining the expected lifetime of a ready-

made clothing product are the performance and surface properties of the textile materials from which 

the product is made. The most important of these properties is the abrasion resistance of textile 

surfaces. For that reason, it is also important to determine the abrasion resistance of the textile surfaces 

during contact. Determining the performance characteristics of the products and meeting the needs for 

expected lifetime has always been an important research topic. There are many quality control systems 

and test devices developed for this purpose. In this study, the abrasion resistance of men’s shirt and the 

factors affecting it were determined. In the scope of the study, besides the fabric characteristics 

affecting the abrasion of men's shirt, the usage conditions and environment characteristics were taken 

into consideration. At the end of the research, the effects of all these properties on the abrasion 

resistance were evaluated. 

 

Keywords: Abrasion, Abrasion resistance, Men’s shirt, Fusing 

 

 

Erkek Gömleklerinde Aşınma Dayanımını Etkileyen Faktörlerin 

Değerlendirilmesi 
 

 

Özet 

 

Günümüzde de hemen her kesimden ve her yaştan insanın tercih ettiği gömleğin, hem gündelik 

hayatta hem de iş hayatında vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır.Bir hazır giyim ürününün kullanım 

ömrünü belirleyen etkenler, ürünün oluşturulduğu tekstil materyalinin performans ve yüzey 

özellikleridir. Bu özelliklerden en önemlisi ise tekstil yüzeylerinin aşınma dayanımıdır. Bu nedenle, 

tekstil yüzeylerin temas halinde göstereceği aşınma dayanımını önceden tayin edip belirlemek 

önemlidir. Ürünlerin performans özelliklerinin tayini ve son kullanım noktasında beklenen ihtiyaçlara 

cevap verme durumu her zaman önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu amaçla geliştirilen birçok 

kalite kontrol sistemi ve test cihazı bulunmaktadır. Bu çalışmada, erkek gömleklerinde aşınma 

dayanımı ve aşınma dayanımına etki eden faktörler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında erkek 

gömleklerinin aşınmaya etki eden kumaş özelliklerinin yanı sıra kullanım şartları ve ortam özellikleri 

de göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma sonucunda tüm bu özelliklerin aşınma dayanımına etkisi 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aşınma, Aşınma dayanımı, Erkek gömleği, Tela 

 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

401 

 

INTRODUCTION 

 

The shirt, being an important part of our clothing throughout history, has started to take place in 

our lives since the beginning of the 3rd century. This clothing which is called "Kalasiris" and has a 

hole in its middle for the passing of the head takes its place in the fashion history as the first shirt 

model of mankind. The shirt completed its evolution by adding a sleeve to the arms in the 15th 

century, and a collar to the neck in the 16th century. In those times, the shirt that undertakes the duty 

of underwear to prevent sweat between body and clothes has become an important part of a real 

clothing wardrobe since the 17th century (İzmirgomlekciler, 2016). One of the most common 

problems in shirts, which is an indispensable part of men's wear in particular, is that the collar part, 

which is most exposed to friction of the shirt, is deformed more quickly than the body (Okur, 2002). 

At the same time, fusing and folding zones, human skin (under the chin and nape exposed by the collar 

part) and sweating play an important role in this deformation. Since this deformation results in 

deterioration of the appearance of the shirt, people stop using the product even though it is durable and 

the abrasion occurs only in the collar part. In the view of such information, it can be said that the 

abrasion on the shirt collar determines the life span of the product. 

Textile surfaces may become unusable due to various reasons. One of the most important causes 

of these is abrasion. Certain parts of many clothing items can be abraded considerably during the time 

they are used. This abrasion may vary depending on the type of clothing and the person wearing it. 

However, more abrasion is often seen because certain parts, such as the collars, the inner parts of 

trousers, the interior of the arms, the elbows, the sleeves, constitute the primary contact area of the 

fabric (Tayyar vd., 2011). 

 

THE FACTORS AFFECTING THE ABRASION RESISTANCE OF MEN’ SHIRTS 

 

 Abrasion, in general, can be characterized as the progressive smoothing of surface protrusions 

of a material and roughening by friction, and the reduction of its thickness or volume. It occurs during 

the wearing, using, cleaning or washing process, which falsifies the fabric, causing the fibers or yarns 

to be removed or the fiber ends to come out of the fabric surface (Hu, 2008: Kadolph, 2007). Abrasion 

in clothing and fabrics means to be worn out, thinned, or melted (Sülar and Okur, 2001). As a result of 

abrasion, fabric strength properties, weight, thickness, and air permeability decrease and colour 

changes and pilling happen on the fabric surface (Figure 1). 

 

 
Figure 1: Abrasion on Textile Surface (Özdil et al., 2012) 

 

The main factors that reduce the duration of use of a clothing depend largely on its final use. 

However, some parts of the clothing, especially the collar, sleeve and pocket, are subject to severe 

abrasion during use (Figure 2). 
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Figure 2: Abrasion on Shirt Collar 

 

Abrasion can occur due to any of the following conditions. 

• Friction of the fabric to a textile surface, 

• Friction of the fabric to a non-textile surface, 

• Friction between fibers and materials like dust, sand, etc., 

• Friction between fabric components. 

The friction is examined in terms of its formation in three groups: 

• Planar friction, 

• Flexing or bending friction and 

• It can be said that the edge friction is collected in three groups. 

Planar friction is the friction ofa flat area of the fabric with the abrasive surface; flexing or 

bending friction is usually caused by flexing or bending in areas such as the knee, elbow, or underarm; 

and edge friction is the one occurring on the curled fabric. Abrasion that occurs along the edge of the 

collar, sleeve, or hemline can be given as examples of edge friction (Özdil, 2003). 

 

 Abrasion Resistance:  Abrasion resistance is the resistance of the textile product to friction. 

Fabrics with high abrasion resistance retain their physical integrity in spite of the strength they are 

exposed to, and in fabrics with low abrasion resistance, they are first thinned by the effect of friction 

forces and then punctured on the surface of the fabric. At the same time, with the influence of the 

friction forces, the positions of the yarns in the fabric will change in large quantities. This will cause 

the fabric to bend and distort, and thus the fabric image to be deteriorated (Can and Kırtay, 2009).  

 Given the abrasion mechanisms of textile products, abrasion primarily affects the surface of 

the fabric and then damages its internal structure (Manich et al., 2001; Kaloglu et al., 2003). High 

abrasion resistance is connected to the high breaking energy rather than the stretch during breakage. 

The abrasion is not as much affected by the absorbed energy in the initial deformation process (total 

rupture energy) as it is affected by the amount absorbed during the repeated deformation. This amount 

appears in the elastic energy or the recoverable part of the total energy. That is, to prevent abrasion 

damage, the material must be capable of absorbing energy and capable of releasing this energy when 

the load is lifted. Stretching, shearing, compressing and bending energies are very important in 

assessing surface abrasion; but these energies are not known, and consequently elastic tension energies 

allow, at least, the qualitative interpretation of abrasion damage to fibers and fabrics (Abdullah et al., 

2006; Özdil et al., 2009). 

 Factors affecting abrasion resistance in fabrics can be listed as follows (Manich et al., 2001; 

Özdil et al., 2012); 

 Fiber Properties: The mechanical properties and dimensions of the fibers are important for 

abrasion. Fiber type, fiber thinness and fiber length are the main parameters affecting abrasion. 

 Yarn Properties: Yarn structure, number, bending and hairiness are the main characteristics 

affecting the abrasion resistance of textile products. Increasing the linear density in the fixed 

fabric mass per unit area increases the abrasion resistance of the fabrics (Saville, 1999). As the 

yarn gets thinner, the abrasion resistance values of the knitted fabrics decrease and breaks 

occur at turns at lower levels (Özgüney et al., 2008). 

 Fabric Properties: Fabric structure, thinness, weight, yarn number (yarn density) and 

knitting/winding per area are the fabric properties that affect abrasion. The weaving type plays 

a very important role in the abrasion resistance of fabrics. Woven fabric properties will show 
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differences not only in appearance but also in weaving patterns which are very important 

building parameters. 

 Finishing Processesand Types of Finishing Materials Used: Finishing processes, types of 

finishing materials and the amount of chemicals used in finishing processes, types affect the 

abrasion resistance of the fabrics. In addition, washing, whitening and enzymatic processes are 

factors that influence the abrasion resistance. 

 

 Test Methods for Abrasion Resistance: A number of devices and methods have been 

developed to test abrasion occurring during use in laboratory conditions. Most of the abrasion tests are 

based on applying energy to the fabrics and measuring the response to that energy. The way the energy 

is conveyed to the fabric varies from machine to machine, but basic principles are the same (Abdullah 

et al., 2006). The results of the tests made may vary depending on such factors as the type of abrasive 

surface, the type of abrasion, the amount of stress between the sample and the abrasive, the direction 

of the abrasion, the test speed, and the stress (Saville B. P. 1999; Škoc and Pezelj, 2012). Most of the 

test methods developed for this reason are based on standard methods. 

 

 
Figure 3: Test Methods and Standards for Abrasion Resistance of Fabrics (Özdil et al., 2009) 
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 There are many test methods and devices used in the literature to test fabric abrasion resistance 

(Figure 3). Martindale Abrasion Resistance Test Method is the most widely used. The Martindale 

abrasion resistance device is a device used for both pilling and abrasion. The movement of the upper 

table is selected according to the test. Depending on the number of test stations on the device, there are 

also counters showing the number of revolutions of each unit. In the friction tests, the circular test 

specimen with the sample holder rotating freely around its axis is abraded against a standard friction 

fabric under a certain weight. During the abrading process, the test specimens make a special 

movement on the abrasive cloth that shifts from circular motion to elliptic motion and then to linear 

motion. According to the fabric specification, 9 kPa / 12 kPa weights are placed in the sample holding 

pint (ISO 12947-1, ASTM D4158- 08) (Figure 4). 

 
Figure 4: Martindale Abrasion Resistance Test Device (ASTM D4966-12) 

 

Assessment of Abrasion Resistance Tests: Two approaches have been used to assess the effects of 

abrasion(Saville B. P., 1999): 

 Abrade the sample until a predetermined and - point such as a hole, and record the time or 

number of cycles to this.  

 Abrade for a set time number of cycles and assess some aspect of the abraded fabric such as 

change in appearance, loss of mass, loss of strength, change in thickness or other relevant properties. 

 

 The Factors Affecting the Abrasion Resistance of Men’ Shirts: One of the biggest 

problems experienced in men's shirts is abrasions that occur on the collar. It is known that fiber, yarn 

and fabric properties as well as product structure and usage conditions also affect fabric abrasion 

resistance. The effect of both neck structure and movement and shirt collar form is especially 

important in the abrasion that occurs in men’s shirt collars. 

 Product Form: All fabric abrasion resistance testing methods test two-dimensional fabric. 

However, shirt collars are subject to abrasion in three-dimensional form. It is also important to choose 

the fusing which is used as an auxiliary material in order to give a firm attitude when the collar form is 

given to the product. 

 

 
Figure 5: Collar Parts with Glued Fusing and Men’s Shirt Collar 

 

 Fusing is an intermediate layer attached to the fabric in different ways to obtain the expected 

appearance, quality and effectiveness of the clothing (Bilen, 2010;  İTKİB, 2003). Fusing is a 
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supporting material used in the clothing and in various regions in order to obtain the desired aesthetic 

appearance and to improve the performance of the clothing (Kurumer, 2007). At the same time, fusing 

fixes the extra tension in the parts such as the collar, the belt, the pat and the buttonhole, and 

strengthens these parts (Jeong et al., 2000). 

 In most of the clothes we use in our daily life, fusing with regionally different specifications 

are used. In women's and men's jackets; fusing is used to give form to the front body, mostra (label), 

lower collar, hemline and sleeve hem, and also to reinforce the chest and pocket parts. Fusing can be 

used with different features in women's and men's trousers, belts in the skirts, pocket mouth, fletto 

pocket, pats and cuffs, and hemline curls. Fusing is frequently used in front pats, collars, and sleeves 

of men's and women's shirts and blouses. The shape representation of fusing parts in men’s shirts is 

shown in Figure 6. 

 
Figure 6: Parts of Men’s Shirts With Fusing (İTKİB, 2003). 

 Analysis Of Neck Movements: When the literature studies are examined, it is seen that the 

maximum movement limits of the human neck are determined (Erkan, 2001, Çakmak et al., 2004, 

Babalık, 2005).The maximum limits of movement of human body shown in Fig. 7 are 55º planary to 

the right and left, and 40º angular to the front, back, right and left sides. 

 
Figure 7: Movement Limits of the Neck (Erkan, 2001) 

 

 Within the boundaries of these movements, people perform their daily activities in different 

neck movements depending on the conditions they are in. Neck movements can be planar and angular 

as well as a combination of the two. 

 Skin Properties: The friction coefficient of the human skin is quite variable depending on age, 

sex, humidity and the part tested. One of the factors affecting abrasion in men's shirts is their neck 

structure, especially the beards on the neck and cheeks of men. When the literature is examined, it has 

been determined that the coefficient of friction of human skin varies between 0.17 and 1.327 

depending on the part tested (Sivamanni et al., 2003; Sivamanni et al., 2003). 

 Sweating: Sweat is a liquid consisting of water, salt (mostly NaCl), urea, uric acid, amino 

acids, ammonia, sugar, lactic acid, and ascorbic acid. Sweat has an acidic structure when first coming 

out of the body. However, after a while, bacterial activity occurs and becomes basic with increasing 
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amount of ammonia (Demir et al., 2008). Shirt collars are directly exposed to sweat with perspiration 

of the neck and abrasion occurs not only in a dry environment but also in a wet environment. 

 

CONCLUSION 

 

 Fabric abrasion resistance is influenced by many factors such as fiber properties, yarn 

properties and fabric properties, especially usage conditions and ambient conditions. Therefore, fabric 

abrasion resistance tests can be done by different methods. In existing abrasion resistance test 

methods, the surface of the fabric is contacted with certain abrasives and the changes in the surface are 

examined. In these methods, the surface of the fabric is abraded by contact with abrasive fabrics with 

planar or circular motions. In conventional abrasion resistance testing methods, the physical properties 

of the fabric are examined before the product form is gained, but there is no test method that allows 

the product to be tested, such as shirt collars, that has gained the product form. It is thought that the 

abrasion that occurs in the shirt's necks is also affected by the fusing which plays a major role in the 

formation of sweating and the collar form of the neck movements and surface features as well as the 

physical properties of the fabric. In the continuation of the work, it is planned to make a device that 

will simulate neck movements, surface characteristics and sweating as well as to simulate 

superficiality and to test abrasion resistance on shirt collars. 
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Özet 

 

Küreselleşmenin ve ticari anlayışın değişmesinin etkisinin en çok hissedildiği sektörlerden biri 

konfeksiyon sektörüdür. Bu yüzden işletmeler mevcut üretimlerini, verimliliklerini ve kalitelerini 

sürekli artırmak zorundadırlar. Toplam kalite yönetiminin önemli ilkelerinden biri olan sürekli 

gelişme, işletmelerin yoğun iç ve dış rekabetle karşılaştığı günümüz koşullarında ayakta durabilmeleri 

ve diğer işletmelere karşı rekabet üstünlüğünü elde edebilmelerinin temel koşullarındandır. Kaizen 

aynı zamanda topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışmasını sağlaması, karşılıklı ilişki 

içinde olan bölümler arasındaki sorunlara en kısa zamanda ve kalıcı olarak çözümler getirmesi, 

çalışanların bilgi ve beceri düzeyini yükselterek, motivasyonu artırması ve kuruluşun tüm 

faaliyetlerine canlılık getirerek, işletmenin rekabet gücünün artmasına yardımcı olması gibi birçok 

yararlar sağlamaktadır. Bu araştırmada dokuma konfeksiyon üretimi yapan bir konfeksiyon 

işletmesinin pantolon dikim hattındaki üretim iyileştirmeleri yapılmıştır. Öncelikle dikim hattının 

mevcut durumu ele alınarak sorunlar tespit edilmiştir. Daha sonra her bir sorun detaylı olarak 

incelenmiş ve hattan üretim verileri toplanmıştır. Sorunların çözümü için  zaman etüdü, metot etüdü  

gibi tekniklerle pantolon dikim hattının sorunların giderilmesi ve üretim kalitesinin ve verimliliğinin 

artırılması için çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Konfeksiyon Üretimi, Kaizen, Sürekli İyileştirme 

 

 

Improvements of The Clothing Production Problems With The Kaizen 

Approach 
 

 

Abstract 

 

One of the sectors where the impact of globalization is felt most is the clothing sector. For that reason, 

companies have to continuously increase their current production, productivity and quality. 

Continuous improvement which is one of the key principles of total quality management, is the basic 

principle for companies to survive in domestic and foreign market conditions and to gain competitive 

advantage over other companies. Kaizen at the same time provides, helping to the community to work 

in the direction of the same goal and target, solving the problems between the departments that are in 

mutual relations in the shortest time and permanently, increasing the level of knowledge and skills of 

the employees and lastly increasing the motivation and vitality of all activities of the organization. In 

this research, some improvements have been made in the trousers production line in a clothing 

company which produces woven garments. Firstly the problems were identified by considering the 

current situation of the production line. Then each problem was examined in detail and some data were 

collected. As a result of this research, the Kaizens have been proposed to solve the problems of 

trousers production line and to increase the production quality and productivity. 
 

Keywords: Apparel Production, Kaizen, Continuous Improvement, 
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GİRİŞ 

 

 Günümüzde  işletmeler,  yaşamın  her  alanında  meydana  gelen  değişiklikler, teknolojik  

yenilikler  ve  bu  doğrultuda  bilinçlenen  tüketici  nedeniyle  ağır  rekabet şartlarında  çalışmalarına  

devam  etmektedir. İşletmelerin üretim sistemleri, kaliteli ürün ortaya çıkarması, müşteri 

beklentilerinin kısa zamanda karşılanması, daha düşük maliyetle üretim yapılarak rekabet gücünün 

artırılması gibi faktörlerden etkilenerek  yeniden şekillenmektedir. Tüm bu değişimler işletmelerin 

geleneksel üretim sistemleri yerine yalın ve esnek üretim sistemlerini tercih etmelerine sebep 

olmuştur.  

 Yalın üretimin amacı,  değerin  ilk  hammaddeden  başlayarak,  değer  yaratma süreci  

boyunca hiç  kesintisiz  akıtılarak  hızla  nihai  müşteriye  ulaştırılmasıdır.  Bunu başarabilmek için 

tüm değer zincirine  bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek  ve  tüm  faaliyetleri  

müşteri  için mükemmel  değer  zinciri oluşturmak gerekmektedir. Yalın  düşüncede  israf,  bilinen  

anlamının  ötesinde  ürün  ya  da  hizmetin kullanıcısına  herhangi  bir  fayda  sunmayan,  müşterinin  

fazladan  bedel  ödemeyi  kabul etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet 

yaratma aşamalarındaki her  türlü  israfın  (hatalar,  aşırı  üretim,  stoklar,  beklemeler,  gereksiz  işler, 

gereksiz hareketler,  gereksiz  taşımalar)  yok  edilmesi  ile  maliyetlerin  düşürülmesi, müşteri 

memnuniyetinin  arttırılması hedeflenir  (Shah, 2007). 

 Özünde değer yaratma ilkesi yatan yalın üretimde, bir organizasyonda yürütülen tüm faaliyet 

ve çabaların katma değer yaratıp yaratmadıkları dikkate alınarak ele alınması ve değer yaratmayan 

aşama ve süreçlerin ortadan kaldırılması esas alınmaktadır (Efil, 2007). Bu süreçleri oluşturmada 

sürekli iyileştirme (kaizen) sıkça tercih edilen bir araçtır. Kaizen ilk  bakışta  çarpıcı  ve  etkileyici  

değildir.  Kaizenin  etkisi  yavaş yavaş  ortaya  çıkar, sonuçları  genellikle  hemen  fark  edilmez  ve  

fazla  yatırım  gerektirmez.  En  temel  özelliği  de elde edilen  sonuçlara  geçici  gözüyle  

bakılmasıdır. Çünkü  felsefenin  temeli,  devamlı  iyileştirme çabalarına  dayanır.  Dolayısıyla  ulaşılan 

her sonuç, bir atlama taşı olarak kabul edilir(İdrissova, 2009). Bu araştırmada pantolon üretim 

hattındaki tespit edilen sorunlar kaizen yaklaşımı ile iyileştirilmeye çalışılmıştır. 

 

MATERYAL ve METOT  

 

 Araştırmanın materyalini, kadın pantolonu ve kadın pantolonu üretim hattı sorunları 

oluşturmaktadır. Bu kapsamında İzmir’de faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin kadın 

pantolon üretim hattında oluşan sorunlar kaizen yaklaşımıyla en aza indirilmeye ve/veya ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. Kadın pantolon üretim hattı, kesimhanede kesilen parçaların tasnif edilip, 

metolanarak üretim hattına gönderilmesiyle başlamaktadır. Dikim operasyonlarından sonra son 

kontrolleri yapılan ürünler prese gönderilmektedir. Pres işleminden sonra paketlenen ürünler sevkiyat 

için mamül depoda bekletilmektedirler. Öncelikle araştırma materyalini oluşturan ürün ve üretim hattı 

detaylı olarak incelenmiş, operasyonlar ayrıntılı olarak tek tek ele alınmış, zaman ve metot etütleri ile 

mevcut durum ortaya konarak sorunlar tespit edilmiştir. Üretim hattında tespit edilen sorunların 

ortadan kaldırmak  için  hedefler belirlenmiştir. Üretim hattında iyileştirmelerin gerçekleştirileceği 

öncelikli hedefler; arka hazırlık hattında set-up sürelerinin kısaltılması, arka beden hazırlık hattından 

montaj hattına hızlı iş akışının sağlanması, arıza tamir sürelerinin kısaltılması, dikim 

operasyonlarından operatörü zorlayan operasyonların kolaylaştırılması ve arka cep takma 

operasyonundaki gereksiz hareketlerin ortadan kaldırılması olarak belirlenmiş ve bu hedeflere 

ulaşabilmek için çalışmalar yapılmıştır.  

 Sürekli iyileşme anlamında kullanılan Kaizen,  hiçbir  işlemin/sürecin  nihai  halini  almadığı,  

daha  da  mükemmeline ulaşabileceği  anlayışının  hakim  olduğu  bir yaklaşımdır. Japonca’da “kai” 

değişim; “zen” iyi, daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen ise bu yoldan hareketle daha iyiye ulaşma, 

gelişme ya da genel kulanım anlamıyla sürekli gelişme demektir. Bu sözcük Japonya’da sürekli 

gelişmeden çok, sürekli gelişme isteği şeklinde kullanılır (Demirkır, 2008). 

 Kaizen, aynı zamanda bir problem çözme yöntemidir ve problemin çözümlenmesi çeşitli 

araçların kullanılmasını gerektirir. Problemin çözülmesiyle birlikte iyileştirme her defasında daha ileri 

bir düzeye ulaşır. Ulaşılan yeni düzeyi benimsenmesi için, sağlanan iyileştirme standartlaştırılmalıdır. 

Kaizen genel kapsamlıdır ve herkesin her türlü faaliyetine uygulanabilmektedir (Yokozawa ve diğ., 
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2012). Kaizen aynı zamanda iyileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için bir çok uygulamanın ayrı ayrı ya 

da birlikte kullanıldığı bir kavram olarak düşünülmektedir (Şekil 1).  

  

 
Şekil 1: Kaizen Şemsiyesi (İlyassova, 2009) 

 

Kaizenin özü basit ve açıktır; kaizen yöneticilerden işçilere herkesi içeren ve ilgilendiren "iyileştirme" 

demektir. İyileştirmenin başlangıç noktası ise iyileştirmeye olan ihtiyacın fark edilmesidir. (İmai, 

2003).   

BULGULAR 

 

Araştırma materyalini oluşturan pantolon üretim hattından veriler toplanarak üretim hattı 

boyunca problemler tespit edilerek çözüm öncelikle çözülmesi gereken problemler üzerinde 

çalışılmıştır.  Yapılan çalışmalar sonucunda temel problemlerin, arka hazırlık hattında cep otomatı set-

up sürelerinin uzunluğu, arka beden hazırlık hattından montaj hattına hızlı iş akışının sağlanamaması, 

arıza tamir sürelerinin uzunluğu, bazı dikim operasyonlarının operatörü zorlaması ve  arka cep takma 

operasyonundaki gereksiz hareketler olarak belirlenmiştir. 

Arka Hazırlık Hattında Cep Otomatı  Set-Up Sürelerinin Kısaltılması:  Yapılan zaman etüdü 

ile set up sürelerinin düzensiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu düzensizliğin sebebini tespit etmek için, bir 

sene içerisinde üretimi yapılan artikel ve modellerin tarihe göre sıralandığı veriler ile artikel ve modele 

uygun kullanılan iplik ve kumaş, renk ve cinslerinin bulunduğu veriler eşleştirilmiştir. Daha sonra arka 

cep otomatlarındaki her bir arızada gerçekleşen duruş süreleri incelenmiştir (Şekil 2).  
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Şekil 2: Arızaların Dakika Cinsinden Toplam Duruş Süreleri 

 

En uzun duruşa sahip arızaların en önemlileri tespit edilebilmesi için Pareto diyagramından 

faydalanılmıştır. Böylece sene içerisinde üretimde hangi artikel ve model varken hangi arızaların 

oluştuğu ve toplam duruşlar tespit edilmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3: Bir Yıllık Arıza Kayıtları 

 

Elde edilen verilen incelendiğinde yıl içersinde en uzun duruş sürelerinin kumaşa göre ayar 

yapılırken oluştuğu ortaya çıkmıştır. En uzun tamir süresinin ise ip kesme bıçağı problemlerinde 

ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Tablo 1) 

 

Tablo 1 : En Uzun Duruş Süresi Yaratan Arızalar 

Arıza Açıklama 

Tamir 

Süresi 

(dk) 

Ayar 

(dk) 
Toplam 

Tamir 

Süresi 

(dk) 

Ayar 

(dk) 
Toplam 

Tamir 

Süresi 

(dk) 

Ayar 

(dk) 
Toplam 

Genel 

Toplam 

Dikiş Atlaması 541,4 
 

541,43 403,1 
 

403,1 1254,2 16,3 1270,5 2215,1 

Hasarlı Parça 640,0 
 

640,00 74,62 
 

74,6 1570,7 40,3 1611,0 2325,6 

İp Kesme Bıçağı 

Problemi 
972,8 121,9 1094,8 1413,7 

 
1413,7 2314,1 

 
2314,1 4822,6 

Kumaşa Göre 

Ayar  
4758,9 4758,9 

 
4452,5 4452,5 

 
2127,9 2127,9 11339,4 

Program 

Yapılacak 
899,2 28,2 927,4 1557,5 59,2 1616,7 762,9 190,9 953,8 3498 

Genel Toplam 3053,4 4909,2 7962,6 3448,9 4511,7 7960,7 5902,0 2375,5 8277,5 24200,9 

 

Veriler değerlendirildiğinde hem model hem artikel değişiminin gerçekleştiği dönemlerde set-

up sürelerinde artış gözlemlenmiştir. Bu durumu önlemek için planlama departmanının model 

geçişlerinde artikeli değiştirmemesi, artikel değişimlerinde ise modeli sabit tutulması bir çözüm 

olabileceği düşünülmektedir.  

 

Arka Beden Hazırlık Hattından Montaj Hattına Hızlı İş Akışının Sağlanması: Cep 

otomatında arka parçalar ve cepler operatör tarafından tek tek önce otomatın katlama kısmına 

konulmaktadır. Kalıba göre kenarlarından katlanılan cepler, beden üzerine konulduktan sonra sağ 

taraftaki dikim kısmına gönderilmekte ve yine kalıba göre dikilmektedir. Dikim işlemi 

tamamlandıktan sonra “şelale” adı verilen aparat otomat masasının alt kısmından gelerek bedeni 

ileriye doğru iterek toplama kolu üzerine konulmasını sağlamaktadır (Şekil 4). 

DURUŞ 118411281127939 6391610113394822349823252215217918731459

Percent 3 3 3 3 2 431 13 10 6 6 6 5 4

Cum % 85 88 91 94 96 10031 44 54 61 67 73 78 82
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Şekil 4: Arka Cep Otomatı 

 

Darboğaz durumlarına tedbir olarak, otomata bir sağ bedenin bir sol bedenin beslenmesi çıkış 

yolu olabilir. Bu durum yüksek sayıda demetlerin dikiminin bitmesini beklemeyi engelleyerek, sağ sol 

bedenin art arda istiflenmesini sonraki adımda birlikte alınmasını sağlar. Bu önerinin uygulanması için 

de otomata ek olarak bir tane daha toplama kolu monte edilmelidir. 

 

  
Şekil 5: Arka Cep Otomatı Eski ve Yeni Hali 

 

Arıza Tamir Sürelerinin Kısaltılması: Cep otomatındaki bir diğer sorun ise tamir sırasında 

yedek parça ve malzeme arayıp bulmada çok zaman kaybedilmesidir. Tornavida, yedek iğne, kontrol 

için yedek cep gibi arıza onarım esnasında gerekli parçaların etrafta aranmaması, kısa sürede temin 

edilmesi amacıyla malzeme kutusu, bakım ekibinin daha hızlı çalışarak arıza tamir süresinin 

azalmasını sağlayacağı düşünülmektedir (Şekil 6).  
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Şekil 6: Arka Cep Otomatına Malzeme Dolabının Monte Edilmiş Hali 

 

Dikim Operasyonlarından Operatörü Zorlayan Operasyonların Kolaylaştırılması: Kadın 

pantolon hattında genel hatlarıyla operasyonlar da birbirinden çok farklı olmadığından, operatörler 

model değiştiğinde performans düşüklüğü yaşamamaktadırlar. Ancak model değiştiğinde, aynı 

isimdeki operasyonun dikim mesafeleri farklı olduğundan operatörleri en çok zorlayan iki işlem 

bulunmaktadır. Bunlar ön bağlama ve çakmak cep hazırlık operasyonlarıdır. Pantolon üretim 

hattındaki kalite problemleri genellikle bu iki operasyonda ortaya çıkmaktadır. Oluşan kalite 

problemlerini ortadan kaldırmak için bu iki kritik operasyon için uyarı katalogları hazırlanarak 

operatörlerin sürekli görebileceği yerlere asılmıştır(Şekil 7). 

 

  
Şekil 7: Ön Ağ Birleştirme ve Çakmak Cep Hazırlık Operasyonları İçin Hazırlanan Uyarı 

Katalogları 

 

Arka Cep Takma Operasyonundaki Gereksiz Hareketler: Arka cep takma otomatlarında iki 

grup vardır. Beslenen beden öncelikle katlama grubuna girer, katlama işleminden geçtikten sonra 

dikim grubuna girer. Kenarları standarda göre kıvrılmış olan cepler standart ölçülerle dikime başlanır. 
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İşlem bitiminde mekanizma bedeni ittirerek toplama koluna üst üste dizer. Katlama grubundan çıkan 

bedenin dikim işleminin bitirilip atılması 15 cdak’ lık bir süreye denk gelmektedir. Normal çalışmada 

operatör son bedenin de toplama koluna dizilmesiyle tüm demeti toplayıp yerine yerleştirmekte daha 

sonra yeni demeti alıp besleme koluna getirmektedir. Buna göre 15 cdak sürede son bedenin 

beslenmesinin ardından biten demet yerine yenisinin getirilip konulması, daha sonra biten demetin 

kaldırılması teoride her demette 15 cdak’ lık kazanç sağlayacak, sonraki demetin yerleştirilmesi bu 

işlem süresinin içinde yer almış olacaktır. 

 

GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma kapsamında, konfeksiyon işletmesinde spor pantolon bandında katma değersiz 

hareketler en aza indirilmeye çalışılmıştır.  Üretim süreci kısa çevrim süreli operasyonlardan oluşması 

nedeniyle çevrim süresindeki her azalma verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden 

önce üretim hattı detaylı olarak incelenmiş ve sorunlu işlemler belirlenmiştir. Pantolon üretim hattında 

tespit edilen başlıca sorunlar, set up zamanlarının uzunluğu, arka cep takma otomatında gereksiz 

hareketler, cep otomatından kaynaklanan darboğazlar, ön ağ ve çakmak cep dikim operasyonlarındaki 

kalite problemleri olarak belirlenmiştir. Bütün sorunlar tek tek ele alınarak her sorun için iyileştirme 

önerisi sunulmuştur. Pantolon üretim hattında yapılan iyileştirmeler genellikle kaliteyi arttırıcı yönde 

veya dar boğaz noktalarında yaşanacak problemleri önlemeye yönelik olarak planlanmıştır.  Değer 

katmayan, talep değişimlerine hızla uyum sağlamayı engelleyen hata ve israf kaynaklarının etkili 

şekilde azaltılmasını sağlayacak şekilde sağlanmıştır.  Önlemler küçük ama üretimde sürekliliği göz 

önüne bulundurulduğunda katkısı büyük olacak şekilde düşünmüştür. 
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ÖZET 

 
Doğada bulunan ancak hızla artan endüstriyel faaliyetler sonucu su, toprak, hava ortamındaki 

miktarları her geçen gün artan ağır metallerin toksik etkileri ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle 

önem arz etmektedir. Doğal sulak alanlarda kontrolsüz endüstriyel atıkların sonucu olarak karşımıza 

çıkan ağır metaller yalnızca su kütlesinde değil, sulak alanların yapısında birikebilir. Bulundukları 

ortamlarda birikebilen ağır metaller, canlı yaşamı için toksik etkiler gösterebilmektedir.  

Aktif karbonun pahalı olması ve geri kazanımının fazladan maliyet getirmesi gibi 

dezavantajları olmasına karşın, geniş yüzey alanı, mikrogözenekli yapısı, yüksek adsorpsiyon 

kapasitesi ve yüzey reaktivitesi bu adsorbanı adsorpsiyon çalışmalarında cazip kılmaktadır. 

Adsorpsiyon çalışmaları, Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon ile yapılmıştır. 

Çalışmamızda adsorpsiyon mekanizması üzerinde değişen metal konsantrasyonlarının ve sıcaklığın 

etkisi araştırılmıştır. Böylelikle ağır metaller ile Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon 

arasında farklı adsorpsiyon davranışları olduğu gözlemlenmiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Ağır metal, Adsorpsiyon, İzoterm, Portakal kabuğu, Aktif karbon, Termodinamik 

 

 

Characterisation of Active Carbon From Orange Skin By Means of Chemical Activation 

and The use of It in The Adsorption of Zinc 

 

Abstract 

Although existing in the nature, heavy metals, the amount of which is increasing in water, soil 

and air day by day as a result of rapidly increasing industrial activities, have become crucially 

important due to their toxic effects and the damage they cause in the environment. Heavy metals, 

which occur in the natural wetlands because of uncontrolled industrial wastes, may accumulate not 

only in the water mass but also in the living body of wetlands. These accumulated heavy metals may 

have toxic effects on wildlife. 

Despite the fact that active carbon has some disadvantages such as, it is expensive and its 

recycling brings about extra costs, its large surface area, microporous structure, high adsorbant 

capacity and its surface reactivity makes this adsorbant desirable in adsorbant studies. 

In this study, adsorption experiments were carried out with the active carbon obtained from 

orange skin. The effects of changing metal concentrations and the temperature on adsorption 

mechanism were worked out in our research. As a result, it was observed that there are various 

adsorption tendencies between heavy metals and active carbon obtained from orange skin. 
 

Keywords: Heavy metal, Adsorption, Isotherm, Orange shell, Active carbon, Thermodynamics 
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Giriş 
İnsanlar yaşamak için bir çevreye ihtiyaç duymaktadırlar. Çevre ise insanı etkileyen ve ondan 

etkilenen dış şartlar olarak tanımlanabilir. Ancak çevre günümüzde bir takım sorunlarla karşı karşıya 

kalmış ve artık insanlığın önemli bir sorunu haline gelmeye başlamıştır. Çünkü canlıların 

yaşayabilmesi için hayati öneme sahip olan hava, su ve toprak günümüzde ciddi kirlenmelerle karşı 

karşıya kalmıştır. Bu kirlilikler genel olarak çevre kirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır.  

Çevre kirliliği bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çevre üzerinde yapısal 

zararlar meydana getiren, onun niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir 

şekilde karışması olayıdır. Başka bir tanımla çevre kirliliği; ekosistemlerde doğal dengeyi bozan çeşitli 

ekolojik zararlardır. Değişik kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, 

su ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelmektedir. Hava kirliliği, su 

kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik çeşitlerine örnek olarak gösterilebilir.  

Özellikle su ve havanın canlıların yaşamı için hayati öneme sahip olmalarından dolayı çevre 

kirliliğinde en çok dikkat çeken alanlardır. Yerleşim alanları, endüstri kuruluşları, termik santraller, 

gübreler, kimyasal ilaçlar, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ile toprak 

erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca etkenlerdir. Bunların hepsi 

doğrudan veya dolaylı olarak sadece hali hazırdaki değil aynı zamanda gelecekteki canlı ve cansız 

varlıklara zarar vermektedir.  

Sınırsız ihtiyaçlar ve kıt kaynaklar ilişkisi üzerinden açıklanan insan ve doğa ilişkisi özellikle 

de günümüzde nüfusun hızla artması ve teknolojik gelişmelerden dolayı çok daha hassas bir noktaya 

gelmiş bulunmaktadır. Artan insan ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli tarım ve endüstriyel ürünlerin 

üretiminin baş döndürücü hızla gelişmesi dünyayı ekolojik dengenin bozulmasına yol açabilecek 

değişik çevre sorunları ile karşı karşıya getirmiştir. Özellikle nüfus ve endüstri tesislerinin yoğun 

olduğu bölgelerde endüstrinin hızla gelişmesi, çevre kirliliği başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları 

ve bazı canlıların soylarının tükenmesi gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 

Çevre kirliliği türlerinden birisi olan su kirliliği, akarsu ve nehirlerin çeşitli fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik etkilerle, doğal niteliğinin ve görünümünün istenmeyen ölçüde bozulması olarak ifade 

edilmektedir. Bu kirlenme, evsel atıklar ile çeşitli endüstri işlemleri sonucu ortaya çıkan atık sulardan 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca tekstil endüstrisinde kullanılan ağartma, boyama ve yıkama işlemleri 

sonrasında da büyük miktarlarda atık su oluşmaktadır (Erdem, 2004) 

Adsorpsiyon olayı maddenin ara yüzeyinde moleküller arasındaki kuvvetlerin denkleşmemiş 

olmasından ileri gelir ve ara yüzeyde bir birikme olur. Derişimin artması halinde buna pozitif, 

azalması halinde ise negatif adsorpsiyon denir. Sıvıların, yüzeydeki mikro çatlaklarda ve gözeneklerde 

yoğunlaşmasına kılcal adsorpsiyon denir. Adsorpsiyon, taneciklerin tüm yüzeylerinde ve kenar 

çizgileri üzerinde gerçekleşmesi halinde yüzey doymuştur denilir. Gazlar için aynı durum yüksek 

basınç ve düşük sıcaklık hallerinde görülür. Kılcal yoğuşma olmadığı zaman genellikle adsorpsiyon 

monomoleküllerdir. Belirli bir adsorpsiyondan sonra adsorplanan madde, etrafındaki ortamla bir 

dengeye ulaşmaktadır (Yıldırım, 2003). 

Adsorpsiyon atık suların arıtılmasında kullanılan önemli yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle 

ağır metal derişimleri 100 ppm den daha düşük olan atık sulardan ağır metallerin giderilmesi 

geleneksel fiziksel, kimyasal işlemlerle (çökelme, iyon değiştirme, elektrokimyasal arıtma, 

buharlaştırma yolu ile geri kazanma vb.) çok verimli olmadığı gibi aynı zamanda çok pahalıdır. Bu 

nedenle adsorpsiyon yöntemi daha ekonomiktir (İmamoğlu, 1996). 

Gerçekte ağır metal tanımı fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3 ’den daha büyük olan 

metaller için kullanılır. Bu grupta yer alan kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva 

ve çinko başta olmak üzere altmıştan fazla metal doğaları gereği, yerkürede genellikle karbonat, oksit, 

silikat ve sülfür halinde kararlı bileşik olarak veya silikatlar içinde hapis olarak bulunurlar. 

Havaya salınan ağır metaller hayvan ve insanlar tarafından solunum yoluyla alındığı gibi, 

karaya ulaşan kesimi de bitkiler ve besin zinciri yoluyla alınır. Ağır metaller endüstriyel atık suların 

içme sularına karışması yoluyla veya ağır metallerle kirlenmiş partiküllerin tozlaşması yoluyla da 

hayvan ve insanlar üzerinde etkili olurlar (Kahvecioğlu, 2003). 

Ağır metaller çok çeşitli kaynaklardan çevreye yayılabilmektedirler. Bu kaynaklar içerisinde 

ilk sırayı insanoğlunun yaptığı gündelik faaliyetler almaktadır. Maden faaliyetleri, sanayileşme ile 

birlikte ağır metal içeren katı yakıtların çok miktarda tüketilmesi, eksoz emisyonları, endüstriyel ve 

evsel atıklar ağır metal kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşmasının temel nedenleri olarak sıralanabilirler 
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(Karabulut ve ark., 2000; Kahvecioğlu, 2003). Ağır metallerin yer üstü ve yer altı su kaynaklarına 

ulaşması endüstriyel ve evsel atıkların su kaynaklarına karışması ve asit yağmurları ile 

gerçekleşmektedir. Endüstriyel atıklar içerisinde yer alan ve çevreye zarar veren ağır metal türleri 

metal kaplamacılık, kömür, metal madenciliği, deri ve cila endüstrilerinin kaplama, yıkama ve 

durulama atık sularında bulunmaktadırlar (Wieder, 1990; Al-Asheh ve ark., 1999; Kahvecioğlu, 2003). 

Ayrıca, asit yağmurlarının toprağa ulaşması ile birlikte toprak bünyesinde bulunan ağır metallerin 

çözünmesi gerçekleşmektedir. Böylece çözünen ağır metaller ırmak, göl ve yer altı sularına karışarak 

su kirliliğine neden olmaktadır. Su kaynaklarına taşınmış olan ağır metaller aşırı derecede seyrelmiş 

olurlar ve kısmen karbonat, sülfat, sülfürleri halinde katı bileşik oluşturarak su tabanına çökerler, 

dolayısıyla bu bölgede toplanırlar. Sediment tabakasının adsorpsiyon kapasitesinin sınırlı oluşu bu 

bölgede ağır metal derişiminin sürekli olarak artışına neden olmaktadır. 

Diğer yandan ticari aktif karbonların çok pahalı malzemeler olması nedeniyle daha ucuz aktif 

karbon üretmek için birçok araştırmacı yerel ve özellikle atık organik hammaddeleri kullanmaya 

başlamıştır. Hem çevre kirliliğini azaltmak hem de aktif karbonu daha ucuza mal etmek amacıyla atık 

ürünlerin kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla bizde bu amaçlar doğrultusunda 

çalışmamızda yüksek yüzey alanına sahip aktif karbon elde edilmesi için organik kökenli Adana 

yöresinden temin edilen portakal atıklarını hammadde olarak kullandık. Portakal Kabuklarını 

Adana’dan topladık. 

Çalışmamızda özellikle yüksek yüzey alanına sahip aktif karbon üretmek için ZnCl2 

kullanılarak kütlesel oranlar belirlenmiştir. Aktivasyon süresi için genel olarak bir saat süre yeterli 

olup, N2 gaz akış hızı 100 ml\dak., ısıtma hızı 10 0°C-dak., ve maksimum sıcaklık aralığı 500-850 0C 

olarak verilmiştir. Elde edilen aktif karbon için proses değişkenlerinin optimizasyon çalışmaları 

yapılarak, elde edilen maddelerin BET, SEM, XRD ve FTIR piknometre sistemleri ile 

karakterizasyonları ve sıvı faz ağırmetal adsorpsiyonları incelenmiştir. Çalışmamızın, bölgenin yanı 

sıra ayrıca konuyla ilgili literatür için de önemi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında bölgeye has 

organik malzeme olarak Adana yöresinden temin edilen portakalna ait olan organik atıklar 

değerlendirilerek, bu üründen aktif karbon üretilmiş ve elde edilen aktif karbonlar ağırmetal 

uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Bu kapsamda bölgeye has organik kökenli malzemeden aktif 

karbon elde edilmesi bölgeye has değer olduğundan, hem bölgeye, hem de bu konudaki literatüre katkı 

sağlayacaktır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

1. ZnCl2 çözeltisi  

2. NaOH Çözeltisi (0,1 N) 

3. HNO3 çözeltisi (0,1 N). 

 

Adsorban madde 
Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon  

Yöntem 
 

Öncelikle adsorpsiyon işlemi için hazırlanan elma kabuklarının adsorplama özelliğinin olup 

olmadığı tespit edildi. Ardından 500 ppm stok çözelti hazırlandı. Hazırlanan stok çözeltiden 

seyreltilerek 500 ml, 10 ppm, 20 ppm, ve 30 ppm’lik çözeltiler hazırlandı.  

Hazırlanan çözeltilere 1gr Portakal Kabuğundan elde edilmiş aktif karbon ilave edildi. 

Çalkalayıcılı su banyosunda 30°C, 40°C ve 50°C’de çalkalandı. 1, 3, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 

40,50, 60,70, 80, 90, 100, 110 ve 120 dakika zaman aralıklarıyla numuneler alındı. Bu numunelerin 

AAS ile ölçümleri yapılarak sonuçlar değerlendirildi. 

 

Portakal Kabuğundan Aktif Karbon Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu 
Kurutulmuş ve parçacık büyüklüğü 2 mm'den daha küçük olan Portakal Kabuğu ZnCl2 (1:1 

Portakal Kabuğu/ZnCl2 ağırlık oranında) ile karıştırıldı. Karışıma gerekli miktarda saf su ilave edilerek 
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bu karışım fırında 105 0C'de kurutuldu. Daha sonra bu karışım aktivasyon sıcaklığı olan 500 0C'de 1 

saat süre ile N2 akımı altında ısıtıldı. Aktivasyon işleminden sonra elde ürünün N2 akımı altında 

soğutularak buna 0.5 N HCI ilave edildi. Bu karışım filtrelendi ve üzerindeki kimyasal kalıntılardan ve 

klordan arındırılmak için birkaç kez saf su ile yıkandı. Süzülen çözeltinin AgNO3 ile herhangi bir tepki 

vermediği gözlendi. Son olarak, Adana yöresinden temin edilen portakal kabuğundan elde edilen 

aktive edilmiş karbon 105 0C'de 24 saat boyunca kurutulduktan sonra 200 mesh elekte (75 µm) elendi. 

Adana yöresinden temin edilen portakal kabuğundan elde edilmiş olan aktif karbon üretiminin toplam 

veriminin yüzdeliğinin hesaplanması için, elde edilmiş olan karbonun ağırlığı portakal posası ve ZnCl2 

ye bölündü. 

Adana yöresinden temin edilen Portakal kabuğundan elde edilen aktif karbonun yüzey alanı, 

gözenek boyutu ve gözenek hacmi nitrojen absorpsiyonu izoterminden 77 K’da 10-6’e 1 bağlı izafi 

baskılara bağlı olarak üç yıldız (Tri Star) 3000 (ABD Micromeritics) yüzey analizi ile ölçüldü. Toplam 

yüzey alanı ve ortalama gözenek çapı hesaplamak için BET denklemi kullanıldı. Gözenek yapısı ve 

yüzeyi ile gözenek boyut dağılımı BJH metodu ve t-plot kullanılarak belirlendi. Adana yöresinden 

temin edilen portakal kabuğundan elde edilen aktif karbonun SEM görüntüsü de, elde edilen aktif 

karbonun toz halinden alındı.  

Numunelerin bileşiminin kristalleşmesi, evrelerinin tanımlanması ve karakterize edilmesi için 

X-ray difraksiyonları (XRD) kullanıldı. XRD numuneleri Rigaku Miniflex Diffractometer ile CuKα 

(30 kV, 10 mA, k = 1.54050 Å) kullanılarak kaydedildi. Tarama 50 < 2Ө < 700 arasında yapıldı. Buna 

ek olarak, SEM görüntüsü, XRD modeli ve IR spektrumu Adana yöresinden temin edilen 

portakalndan elde edilen aktif karbon yüzeyinde, kimyasal aktivasyonla bu aktif karbonun 

hazırlanması sürecinde herhangi bir çinko sabitine rastlanmadığını göstermektedir. SEM görüntüsünün 

yüzeyinde herhangi çinko parçacığı veya çinko formlarına rastlanmadığı gibi, IR bantları XRD modeli 

ve IR spektrumlarında çinko veya bunun karakteristik özellilerini taşıyan parçacıklara rastlanmadığı 

tespit edildi. 

Adana yöresinden temin edilen portakal atıklarından elde edilen ve ZnCl2 ile karıştırılan 

doymuş aktif karbonun dikkate değer bir BET yüzey alanına (1127,09 m2/g) sahip olduğu görüldü. 

Ayrıca iyi gelişmiş gözenek değerlerine sahip olan bu aktif karbonun (ortalama gözenek değerleri çapı 

2.69 nm.) son derece kullanışlı olduğu tespit edildi. Adana yöresinden temin edilen portakal atıklarının 

aynı zamanda ortalama % 44 ile makul değerlerde ürün (aktif karbon) elde edildiğinin tespit edilmesi 

de bu aktif karbonun verimliliğini göstermektedir. 

 

Standart Çinko Çözeltileri 
Standart Çinko. Çözeltisi 2, 4, 6, 8 ve 10 ppm olacak şekilde stok çözeltiden, çalışma 

çözeltisiyle birlikte hazırlandı. AAS de ölçümleri yapıldı. ve kalibrasyon eğrisi alındı.  

BULGULAR 
 

Adsoprsiyon İzotermleri 
Adsorpsiyon dengesini belirtmek için, sabit sıcaklıkta çözeltide kalan denge adsorplanan 

derişimine karşı adsorbanın birim miktarının adsorpladığı adsorplanan miktarı grafiğe geçirilir. 

Genellikle doğrusal olmayan bu eğriler adsorpsiyon izotermi olarak adlandırılır. Bir adsorpsiyon 

prosesinde kullanılması gereken adsorban ve adsorplanan miktarlarının önceden belirlenmesinde ve 

prosesin kapasite ve fizibilitesinin belirlenmesinde deneysel izotermler son derece önemlidir. Ayrıca, 

bu tür izotermler kuramsal modellemenin yapılabilmesi ve adsorpsiyon ısısı gibi termodinamik 

parametrelerin belirlenebilmesi için de önem taşımaktadır. Genel olarak uygulanabilecek bir model 

henüz geliştirilememiştir. 

Bu çalışmada; Portakal Kabuğu kullanılmıştır. Farklı konsantrasyonlardaki Çinko T1: 303 K, 

T2: 313 K, T3: 323 K deki sıcaklıklarda çözeltiden adsorpsiyonu ayrı ayrı incelenmiştir. 1 gram 

Portakal Kabuğu numuneleri ve 500 mililitre çözelti her bir deneme için kullanılmıştır. 

Denge çalışmalarının yapılması, adsorbentin kapasitesini belirlemede ve özellikle adsorbentin 

yüzey özelliklerinin açıklanmasında önem taşıyan adsorpsiyon izotermeleri sabitlerinin tayini için 

gereklidir. 

Deneysel veriler Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon modelleriyle değerlendirilip, eşitlik (1) 

ve (2)’den yaralanılarak Langmuir ve Freundlich sabitleri belirlenmiştir ve hangi modelin deneysel 

verilere daha iyi uyum sağladığı araştırılmıştır. 
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Langmuir bağıntısının lineerformu;  
 

Ceq/ qe = 1/( qm. b) + Ceq/ qm         

 (1) 
 

Freundlich bağıntısının lineerformu;  
 

log qe=log kf+nlog Ce          

 (2) 
 

Ce : Çözeltinin denge derişimi ( mg/L)  

qe : Dengede adsorbent yüzeyinde tutunan madde miktarı ( mg/g) 

qm: Langmuir sabiti; dengede adsorbent yüzeyinde tutunan maksimum madde miktarı 

( mg/g) 

b: Langmuir sabiti; adsorpsiyon denge sabiti ( L/mg) 

n: Freundlich sabiti 

KF: Freundlich sabiti ( mg/g). 
 

Çinkonun Portakal kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki adsorpsiyonu için 

hesaplanan Langmuir ve Freundlich parametreleri 
 

Çizelge 1. Çinkonun portakal kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki adsorpsiyonu için 

hesaplanan Langmuir ve Freundlich parametreleri 

T (K) 

Langmuir Freundlich 

b (L/mg) qm (mg/g) R2 n Kf (mg/g) R2 

303 1,2404 74,8445 0,9918 3,2118 4,6712 0,9718 

313 1,0215 78,1967 0,9951 3,7143 5,8819 0,9519 

Çizelge 2. Çinkonun portakal kabuğu üzerindeki adsorpsiyonu için hesaplanan 

termodinamik parametreler. 

T (K) Kc ∆G (kJ/mol) ∆H ( kJ/mol) ∆S ( kJmol-1K-1 ) 

303 9,6719 -6012,7136 
 

0,0014 

 

0,0314 313 22,3741 -9151,7694 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Sulu çözeltilerden ağırmetal gideriminde Portakal Kabuğu artıklarından yaptığımız aktif 

karbonun kullanılabileceği bulunmuştur. Çinko klorür (ZnCl2) ile aktive edilerek yaptığımız aktif 

karbonun çok iyi bir şekilde adsorplama yaptığı bulunmuştur.  

Sıcaklık arttıkça k değerlerini aktif karbon için artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu 

eğilim absorpsiyon prosesinin endotermik olduğuna işaret etmektedir. Langmuir ve Freundlich 

parametrelerinin hesaplanması için çizilen eğrilerde korelasyon faktörü Freundlich için R2> 0,9718 

bulunmasına karşın Langmuir izotermlerinde daha yüksek R2 (0,9918) değerleri elde edilmiştir. Buda 

Çinkonun, Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki sorpsiyonu lineer olmaması 

nedeniyle Langmuir izotermine daha iyi uyum sağladığı bulunmuştur.  

Çinkonun aktif karbon üzerindeki sorpsiyonu incelendiğinde sorpsiyon izotermlerinin lineer 

olmaması sorpsiyon mekanizmasını hidrofilik dağılma dışında hidrojen bağı ve elektron alışverişine 

dayandığı söylenebilir. Bilindiği gibi adsorpsiyon prosesinde ortamın pH’ı çok önemli bir faktördür. 

Çünkü pH adsorbentin yüzey yüküne ve adsorbentin iyonlaşma derecesine etki etmektedir. Yaptığımız 

çalışma doğal pH’ında yapılmıştır.  
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Gibbs serbest entarpisinin (ΔG) negatif değeri Çinko’nin aktif karbon üzerindeki sorpsiyonu 

kendiliğinden olduğunu göstermektedir. ΔG değeri artan sıcaklıkla azalma eğilimindedir ki bu 

prosesin yüksek sıcaklıkta daha kolay yapılabileceği anlamına gelmektedir.  

ΔS’nin pozitif değeri sorpsiyon sırasında Çinko çözeltisi ve aktif karbon ara yüzeyinde 

düzensizliğin arttığını göstermektedir. Sorpsiyon prosesleri entapik ve entropik katkılarla oluşur ki bu 

tepkimenin kendiliğinden olup olmadığını açıklar. ΔH’ın pozitif değeri sorpsiyonun endotermik 

olduğuna işaret etmektedir. Yaptığımız çalışmanın, atıkların aktif karbon olarak değerlendirilmesinde 

öncü bir rol oynayacağı kanaatindeyim.  
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ÖZET 

Magneto-Reolojik (MR) şok amortisörleri, değişken sönümleme özelliği, mekanik basitlik, düşük güç 

tüketimi ve hızlı tepki nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmektedir. MR damperler, minimum güç 

gereksinimi olan bir manyetik alanla etkili bir şekilde kontrol edilebilirler. Bu çalışmada, Taguchi 

deneysel tasarım yaklaşımı kullanılarak bir MR damperin tasarım optimizasyonu yapılmıştır. Dar 

geçiş kanalı genişliği, aktif uzunluk, dar geçiş kanalı uzunluğu ve piston göbeği yarıçapı, tasarım 

parametreleri olarak belirtilmiştir. Taguchi yöntemi ile belirlenmiş farklı tasarım parametrelerinde 

dokuz damper konfigürasyonu imal edildi ve test edildi. Tüm testler, aynı sıcaklık ve akım koşulları 

altında aynı şekilde gerçekleştirildi. Yüksek sıcaklığın damperin performansı üzerinde olumsuz 

etkileri olduğu biliniyor olduğundan, manyetik alan altındaki dar geçiş kanalında sıcaklık değerini 

okumak için sönümleyicinin piston kafasına bir termokupl sabitlenmiştir. Farklı akımlar altında 

yapılan testler optimal tasarım parametrelerinin elde edilmesini zorlaştırdığından, sabit akım değerleri 

ile testler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları, Taguchi yöntemi ile ayrı ayrı maksimum dinamik aralık 

ve sönüm kuvveti sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. Analiz, her bir tasarım parametresinin, 

sıcaklık etkilerinden ve akımdan bağımsız olarak damper performansı üzerindeki etkilerini ortaya 

koymuştur. Analiz sonuçları, dar geçiş kanalının istenen maksimum kuvvet için performans üzerinde 

en fazla etkiye sahip olduğunu ve bu aktif uzunluğunun istenen maksimum dinamik aralık için en 

yüksek etkiyi gösterdiğini göstermiştir. Böylece, Taguchi yöntemi ile geometrik boyut haricindeki 

diğer etkilerden bağımsız olarak elde edilen optimal bir damper konfigürasyonun doğrulanması için de 

testler yapılmıştır. Damperin, doğrulama testinde beklenen sönüm kuvveti ve dinamik aralığı sağladığı 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Magneto-Reolojik Damper; MR damper; Optimizasyon; Taguchi Methodu 

 

1. GİRİŞ 

Yarı-aktif titreşim kontrol sistemleri, az bir güç gereksinimi ile aktif olarak kullanılabilen aynı 

zamanda da pasif kontrol sistemlerinin özelliklerini taşımalarından ötürü son yıllarda ilgi odağı haline 

gelmiştir. Magneto-reolojik (MR) sıvılar 1940’lı yıllarda keşfedilmesine karşın bu konudaki 

araştırmaların çoğu 1990 ve sonrasında gerçekleşmiştir. Günümüzde MR akışkanlar, kavrama, fren, 

kilitleme, servo-valf, titreşim sönümleme (süspansiyon), şok emme sistemlerinde kullanılmakta ve bu 

kullanım alanlarına yönelik yoğun araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. MR süspansiyon sistemlerine 

yönelik çalışmalar, önemli ölçüde otomotiv endüstrisine, havacılık endüstrisine, uzay çalışmaları ve 

köprü ve yapıların deprem sarsıntılarından korunmasına yönelmiş olup hızla gelişmektedir. 

Hitchcock (2002) yaptığı analizde ANSOFT yazılımını kullanarak yaptığı üç boyutlu sonlu eleman 

analizinde, manyetik alan yönü ve şiddeti için optimum değerleri aramıştır ve neticesinde ve deneysel 

ölçümlerde manyetik alanın akış yönüne dik gelmesini uygun olarak bulmuştur. MR damperlerin 

manyetik tasarımı damperin geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Zhang vd. (2006) sonlu elemanlar 

modeli (FEM) analizi ile bir MR damperin manyetik tasarımı gerçekleştirdiler ve deneysel sonuçlarla 

yaptığı doğrulama ile damper kuvvetini manyetik sarım ile etkili bir şekilde eşleştirmeyi başardılar. 
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Yaptıkları analizde MR damperin 0.3 A akım değerine kadar MR etkinin hızlıca yükseldiğini 0.3A ile 

0.75A arasında ise MR etkinin bir geçiş aşamasına girdiğini ve 0.75A den sonra ise bu etkinin 

neredeyse sabit kaldığını tespit etti. Zhu (2004), disk tipli bir MR damperin sonlu eleman metoduyla 

tasarımının uygun olup olmadığını inceledi. Eksenel boşluklarının içine doldurulan MR sıvısı 

çevresindeki bobine gönderilen akım ile titreşimin etkisini deneysel ve teorik olarak çalıştı. Disk tipli 

MR damperin rotor sistemindeki sönümleme etkisi ve rotor sistemlerinin titreşim kontrolünün dönme 

hızına verdiği tepki ölçtü. Sonuçta MR sıvılı damperin rotor titreşimi kontrol etmekte ve 

sönümlemekte son derece etkili olduğunu gösterdi. Rosenfeld ve Wereley (2004) yaptıkları çalışmada 

bir MR ve ER valfi ve damperi optimize edilmesini amaçladılar. Yaptıkları FEM çalışmasında kanal 

boyunca ortalama bir manyetik akı yoğunluğunu tespit edip, buradan akma gerilmesini elde ettiler. 

Optimize edilmiş MR valfin performansını aynı geometri ile üretilmiş bir ER damperin performansı 

ile hem analitik hem de nümerik tekniklere karşılaştırdılar ve MR valfin aynı boyutlardaki ER valfden 

daha iyi performansa sahip olduğunu gösterdiler. Nguyen vd. (2007) yaptıkları optimizasyon çalışması 

ile MR valfin optimal geometrik boyutlarını elde ettiler. Bu yaptıkları çalışmada, silindirin çapı ve 

uzunluğu, akışkan viskozitesi, debi ve kanal genişliğini sabit alarak, manyetik akı yoğunluğu, basınç 

düşümü ve dinamik aralık tasarım değişkenleri olarak yakınsaması sağlandı, bunlarla beraber bu 

yakınsama sürecine bağlı olarak valf gövdesi kalınlığı, bobin genişliği, kutupbaşı uzunluğu gibi 

değerlerin optimal sonuçları bulundu. Nguyen vd. (2008) güç tüketimi ve zaman sabitini göz önene 

alarak FEM ile bir MR valfin optimal tasarımını gerçekleştirdiler. Çalışmasında MR valf kanalındaki 

basınç düşümünü kontrol eden bobine uygulanan gücü minimize etmeyi amaçladılar. Ortaya 

koydukları bu optimizasyon probleminde parametreleri, uygulanan akım, bobin teli büyüklüğü ve 

geometrik boyutlar olarak tanımladılar. Çalışmada, sabit silidir çapı ve uzunluğunun yanında sabit bir 

dar kanal genişliği, sabit bir debi kabulü ile, güç tüketimi, zaman sabiti, manyetik akı yoğunluğu ve 

basınç düşümü değerleri tasarım değişkenleri olarak tespit edildi ve bu değerler yakınsanırken valf dış 

gövde kalınlığı, uygulanan akım, bobin genişliği ve kutupbaşı uzunluğu değerlerinin de buna bağlı 

olarak optimal sonuçları elde edildi. Yang vd. (2008) bir MR cihazı karakteristiğinin tüm 

gereksinimlerine göre bir MR cihaz tasarım yöntemi geliştirdiler. Çalışmasında hedeflenen kuvveti 

amaç denklemi yapan, hacimsel oran, manyetik alan şiddeti, zaman sabiti, kayıp güç oranını ise bir 

kısıt fonksiyonu olarak kullanılan bir optimizasyon prosedürü geliştirdiler. Sabit silinidir çapı ve 

uzunluğu ve sabit kanal genişliği ile yaptığı analizde değişen sarım sayıları için, damper kuvveti, 

manyetik alan şiddeti, zaman sabiti, kayıp güç oranını buldular. Nguyen ve Choi (2009a), FEM 

temelinde bir MR şok sönümleyicinin optimal tasarımını yaptıları çalışmalarında, amaç 

fonksiyonununda, damper kuvveti, dinamik aralık ve şok sönümleyicinin zaman sabiti yer aldı. Bu 

optimizasyon sürecinde bobin genişliği, kutupbaşı uzunluğu, manyetik alan geri dönüş genişliği ve 

kanal genişliği gibi tasarım değişkenlerinin değerlerinin de optimal sonuçlarını elde ettiler.  Nguyen ve 

Choi (2009b) yaptığı çalışmadan deneysel sonuçlara ihtiyaç duymayan ve ER akışkanın lineer 

olmayan davranışlarını da göz önüne alarak yeni bir dinamik model önerdiler. ER damperin 

yapılandırmasını tanımladıktan sonra Bingham modeli temelinde damperin sanki-statik modelini 

yaptılar. Önerdikleri bu modeli ile elde ettiği sonuçlarını model geçerliliğini değerlendirmek için 

deneysel olarak elde edilmiş sonuçlarla karşılaştırdılar. Karakoc vd. (2008) bir otomotiv MR fren 

sistemlerinin tasarımı için kullandıkları optimizasyon algoritmasıyla, tasarım parametrelerinin alt ve 

üst değerlerini aradıkları optimum tasarım değerleri elde ettiler. Aynı zamanda manyetik akı 

yoğunluğunu ve MR fren içindeki ısı dağılımını elde etmek bir sonlu eleman analizi gerçekleştirdiler.  

Ozan ve Gurocak (2011) MR-Frenin optimum konfigürasyonunu sadece geometrik optimizasyon 

değil, aynı zamanda akım, bobin dönüş sayısı ve bobin tel çapı için optimum gibi diğer parametereleri 

de içerecek şekilde elde ettiler. Optimizasyon yöntemini, Taguchi deneysel tasarım metodu ve 

manyetik analiz için sonlu elemanlar analizi ile birlikte kullanan geliştirilmiş bir yazılım kullanarak 

gerçekleştirdiler. Ayrıca her parametrenin önemli veya önemsiz olduğunu belirlemek için ANOVA 

analizi kullanıldılar. Parlak vd. (2013) Taguchi deneysel tasarım yaklaşımı kullanılarak bir MR 

damperin optimum konfigürasyonu ile ilgilendier. MR damperin optimal çözümleri maksimum 

dinamik aralık ve maksimum damper kuvveti için ayrı ayrı değerlendirdiler. Çalışmaları neticesinde 
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elde edilen optimum damper konfigürasyonları, doğrulama için imal edildi ve test edildi. Doğrulama 

testleri, amortisörlerin belirtilen sönüm kuvveti ve dinamik aralığı sağladığını gösterdiler. 

Bu çalışmanın amacı bir MR damperin tasarımını, yüksek sıcaklığın damperin performansı üzerinde 

olumsuz etkilerini göz önüne alarak sabit sıcaklık altında testler yaparak optimal damper tasarımını bu 

şartlarla belirlemek olmuştur. Aynı zamanda farklı akımlar altında yapılan testler optimal tasarım 

parametrelerinin elde edilmesini zorlaştırdığından, sabit akım değerleri ile testler gerçekleştirilmiştir. 

Test sonuçları, Taguchi yöntemi ile ayrı ayrı maksimum dinamik aralık ve sönüm kuvveti sağlayacak 

şekilde değerlendirilmiştir. Analiz, her bir tasarım parametresinin, sıcaklık etkilerinden ve akımdan 

bağımsız olarak damper performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Taguchi yöntemi ile 

geometrik boyut haricindeki diğer etkilerden bağımsız olarak elde edilen optimal bir damper 

konfigürasyonun doğrulanması için de testler yapılmıştır.  

2. MR DAMPER 

MR damperde, yüksek basınçlı bir akışkan bir dar kanal boyunca kuvvetlendirilir ve sonuçta akışkan 

bu dar kanalın dışına doğru akarken basıncında bir düşme meydana gelir.  Dar kanal boyunca yapılan 

bu kuvvetlendirme, bu kanal boyunca MR akışkana bir manyetik alan uygulanmasıyla etkin hale 

geçirilir. Bu manyetik alan, sıvı içindeki mikron seviyesinde çapa sahip olan demir parçacıklarının 

akış alanına paralel olarak sütun şeklinde yerleşmesine sebep olur.  Bu oluşan zincir benzeri yapı 

akışkanın akmasına karşı bir direnç oluşturur, bundan dolayı akışkan görünür viskozitesinde bir 

yükselme meydan gelir. Akışkanın bu değişimi, yükselen manyetik alan ile beraber büyüyen bir akma 

gerilmesi ile sonuçlanacaktır. Bu manyetik alanın varlığı altında MR akışkanlar newton tipi olmayan 

davranış sergilerler.  

Tasarlanan MR damperde, akışkan piston kafası üzerindeki kanal aracılığıyla silindirin diğer tarafına 

geçebilmektedir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Akışkanın silindirin diğer tarafına geçtiği ve manyetik alan uygulanan kanal 

 

Ayrıca MR damperlerde, milin silindir içine girmesi ile oluşan basınç farkını dengelemek için bir 

akümülatör kullanılmıştır. Akümülatör, çalışma sırasında akışkanda kavitasyona engel olur. Aynı 

zamanda akışkanın termal genişlemesinin yanında piston çubuğu tarafından yer değiştirilen akışkan 

hacmini hesaba katar, bir nevi damper içindeki yay gibi hareket eder.  

 

Şekil 2. MR damperde kayar piston mekanizması ile sağlanan akümülatör 
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Şekil 3’de tek bobinli ve halkasal kanallı bir MR dampere manyetik alan uygulandığında manyetik 

döngü yapısı ve önemli boyutları görülmektedir. Burada 𝐿 kanal uzunluğu, 𝑔ℎ manyetik akı geri dönüş 

genişliği, 𝑔 kanalın genişliği, 𝑡𝑘 kutupbaşı uzunluğu, 𝑅 piston kafası yarıçapı, 𝑅𝑐  piston göbeği 

yarıçapı ve 𝑊 bobin genişliğidir.   

 
Şekil 3. MR damperdeki manyetik döngü 

Bobine bir manyetik alan uygulandığında, akı çizgileri akışa karşı direnç meydana getirecek olan iki 

uçtaki kutupbaşlarına dik yöndedir. Akışa karşı direncin meydana bu kutupbaşı uzunluğu aktif 

uzunluk olarak adlandırılır. Manyetik alan geçinin olduğu bu akışkan hacmi de aktif hacim olarak 

tanımlanır, MR etki sadece bu aktif hacim içinde meydana gelmektedir. Bu kanal boyunca meydana 

gelen basınç düşümü, Nguyen ve Choi (2009b) tarafından belirtilen iki paralel plaka arasındaki kanal 

boyunca olan basınç düşümüne denk olduğu varsayılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır  

∆𝑃 = ∆𝑃𝜇 + ∆𝑃𝜏 =
6𝑄𝜇𝐿

𝜋𝑅1𝑔3
+ c

2𝑡𝑘

𝑔
𝜏𝑦 (1) 

Burada ∆𝑃𝜇viskoz yani kontrol edilemeyen basınç düşümü ve ∆𝑃𝜏 manyetik alan oluşumuna bağlı 

olarak akma gerilmesinden kaynaklanan yani kontrol edilebilen basınç düşümüdür. 𝑄 damper boyunca 

olan debidir ve piston hızından hesaplanır. Daha önde de belirtildiği gibi  𝑅1 halkasal kanalın ortalama 

yarıçapıdır. 𝑐 akış hızı profiline bağlı bir katsayıdır ve minimum 2.07 ile maksimum 3.07 arasında 

değişen bir değere sahiptir. 

MR damper tarafından üretilen toplam kuvvet üç bileşenden meydana gelmektedir (Denklem 2). 𝐹𝜇, 

viskoz kuvvetlerden kaynaklanan kuvvet, 𝐹𝑠, damperin mekanik bileşenleri arasındaki hareketten 

kaynaklanan sürtünme kuvveti ve MR akışkanın içindeki demir partiküllerinin neden olduğu manyetik 

alan kuvveti 𝐹𝜏, olmak üzere toplam damper kuvveti; 

𝐹 = 𝐹𝜇 + 𝐹𝜏 + 𝐹𝑠 
(2) 

ile ifade edilir. 

Bu kuvvetlerden 𝐹𝜇ve 𝐹𝑠 herhangi bir akışkan hızına göre sabit bir kuvvet ürettiklerinden dolayı 

kontrol edilemeyen kuvvet olarak adlandırılırlar. 𝐹𝜏 ise uygulanan manyetik alan ile değişen kontrol 

edilebilir kuvvet olarak adlandırılır. Toplam kuvvetin kontrol edilemeyen kuvvete oranı olarak 
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tanımlanan boyutsuz bir parametre olan dinamik aralık, 𝐷, MR damperin performansı değerlendirmek 

için kullanılır. 

Kontrol edilebilir kuvvet ve dinamik aralık MR damperin performansını değerlendirmek için en 

önemli iki parametredir ve dinamik aralık aşağıdaki gibi ifade edilir. 

𝐷 = 1 +
𝐹𝜏

𝐹𝜇+𝐹𝑠
 (3) 

Denklemdeki viskoz kuvvet manyetik alan kuvveti sırasıyla; 

𝐹𝜇 = 𝑢𝑝(𝐴𝑝 − 𝐴𝑘)
6𝜇𝐿𝐴𝑝

𝜋𝑅1𝑔3
 (4) 

𝐹𝜏 = 𝑐
2𝑡𝑘  

𝑔
𝐴𝑝𝜏𝑦𝑠𝑔𝑛(𝑢𝑝) (5) 

şeklindedir.  

3. DENEYSEL TASARIM 

Deneysel tasarımda, Şekil 3’de gösterilen damperin geometrik büyüklelerinin dördü tasarım 

parametreleri olarak belirlenmiştir. Her parametre için 3 seviye tespit edilmiştir. Bu parametre ve 

seviyeler aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. MR damper için tespit edilen parametreler ve seviyeleri 

Parametreler 1. seviye 2. seviye 3. seviye 

Kanal genişliği (𝒈) 0.4mm 0.6mm 0.8mm 

Kutupbaşı uzunluğu (tk) 3mm 4mm 5mm 

Çekirdek çapı (Rc) 7mm 7.5mm 8mm 

Kanal uzunluğu (L) 20mm 21mm 22mm 

 

Belirlene parametre ve seviye sayısına göre uygun olan L9 ortogonal dizisi seçilir. Tabloda parametre 

seviyelerinin L9 dizisine göre dağıtılmış hali ve Şekil 3 üzerindeki diğer büyüklüklerin aldıkları 

değerler verilmiştir. 

Tablo 2. MR damperlerin imalat parametreleri ve seviyeleri 

  g tk L Rc gh [mm] W (bobin genişliği) [mm] N (sarım sayısı) 

Damper 1 0.4 3 20 7 2 5.10 120 

Damper 2 0.4 4 21 7.5 2 4.60 120 

Damper 3 0.4 5 22 8 2 4.10 120 

Damper 4 0.6 3 22 7.5 2 4.50 120 

Damper 5 0.6 4 20 8 2 4.00 120 

Damper 6 0.6 5 21 7 2 5.00 120 

Damper 7 0.8 3 21 8 2 3.90 120 

Damper 8 0.8 4 22 7 2 4.90 120 

Damper 9 0.8 5 20 7.5 2 4.40 120 
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Bu 9 damperin bu büyüklükler ile imalatları gerçekleştirilmiştir. 

Taguchi performans istatistiği Sinyal/Gürültü (S/N) oranı olarak adlandırdığı bir kriterin kullanımının 

faydalı olacağını ifade etmiştir. Performans istatistiği, kontrol edilemeyen faktörlerin performans 

karakteristiği üzerindeki etkisinin araştırılmasında kullanılmaktadır, böylece kontrol edilebilen 

faktörler için en uygun bileşenler elde edilebilmektedir (Ferah, 2003). 

Taguchi üç tane S/N oranı geliştirmiştir. Bunlar aşağıdaki verilmiştir. 

Karakteristik tipi S/N Oranı 

(6) 

En küçük en iyi −10𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2) 

Hedef değer en iyi −10𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖−𝑦0)2) 

En büyük en iyi −10𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2) 

 

4. TESTLER 

Çalışmamız esnasında, MR damperlerin test edilmesinde, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği laboratuvarında yer alan Roehrig 

MK-2150 test cihazı (Şekil 4) ve deney sonuçlarını bu cihazdan okuyabilecek aynı firmaya ait olan  

SHOCKTM 6.3 yazılımı kullanılmıştır.  

 
Şekil 4. Deney düzeneği genel görünüşü 

Her test 1A akım uygulanarak, 0.1 m/s hızda, 3 kez tekrar edilmiş ve her testin sonucunda MR 

damperin Kuvvet-Yerdeğiştirme ve Kuvvet-Hız grafikleri elde edilmiştir. Değerlendirmeler için en 

büyük kuvvet değerleri gözönüne alınmıştır. 
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

En büyük kuvvet değerini elde etmek için yapılan analiz sonuçlarına göre Şekil 5’deki S/N oranları 

elde edilmiştir. Bu sonuca göre en büyük kuvvet değerini elde etmek için kanal genişliğinin 1. 

seviyesi, kutupbaşı uzunluğu, çekirdek yarıçapının ve kanal uzunluğunun 3. Seviyeleri optimal 

seçimler olacaktır. 

 
Şekil 5. En büyük damper kuvveti analizi içi S/N oranları 

Tablo 3. En büyük damper kuvveti için elde edilen optimal seviyeler 

g 0.4 mm 

tk 5mm 

Rc 8.0mm 

L 22mm 

 

Bu testleri gerçekleştirilen Damper 3’tür. Sonuç üzerinde de en baskın parametrenin kanal genişliği 

olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 

En büyük dinamik aralığı elde etmek için yapılan analiz sonuçlarına göre Şekil 6’daki S/N oranları 

elde edilmiştir. Bu sonuca göre en büyük dinamik aralık değerini elde etmek için kanal genişliği, 

kutupbaşı uzunluğu ve çekirdek yarıçapının 3. seviyeleri ve kanal uzunluğunun 2. seviyesi optimal 

seçimler olacaktır. Ayrıca burada en baskın parametrenin kutupbaşı uzunluğu olduğu görülmektedir. 

Bu damperin imal edilip test edilmesiyle elde edilebilecek olan S/N ve dinamik oran değerleri Tablo 

4’de verilmiştir. 



IV. IMCOFE / ROME        Young Scholars Union 

429 

 

 
Şekil 6. En büyük dinamik aralık kuvveti analizi içi S/N oranları 

 

Tablo 4. En büyük dinamik aralık için elde edilen optimal seviyeler 

g 3 0.8 

tk 3 5 

Rc 3 8.0 

L 2 21 

S/N 11.24   

Dopt 3.647   

 

Hedef damper kuvveti olarak 1500 N (%40 etkili ) ve hedef dinamik aralık olarak 6 (%60) belirlenip 

beraber bir değerlendirme yapıldığında  elde edilen S/N oranları Şekil YY’de verilmiştir. Bu sonuca 

göre kanal genişliğinin 1. seviyesi, kutupbaşı uzunluğunun 3. seviyesi ve çekirdek yarıçapının ve kanal 

uzunluğunun 3. seviyeleri optimal seçimler olacaktır. Burada yine en baskın parametre kanal genişliği, 

sonra da kutupbaşı uzunluğudur. Bu damperin imal edilip test edilmesiyle elde edilebilecek olan S/N 

ve kuvvet ve dinamik oran değerleri Tablo 5’de verilmiştir. Hedef kuvvet ve dinamik oran değerlerinin 

sağlanamadığı görülmektedir. 
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Şekil 7. Hedef damper kuvveti ve dinamik aralık analizi için S/N oranları 

Tablo 5. Hedef damper kuvveti ve dinamik aralık için elde edilen optimal seviyeler 

g 1 0.4 

tk 3 5 

Rc 2 7.5 

L 2 21 

S/N 40.557   

Ropt 106.63   

 F 913.29 N 

D 4.732 

 

Bu damper testlerine göre elde edilebilecek olan en büyük damper kuvveti ve dinamik aralık değerleri 

beraber değerlendirildiğinde hesaplanan S/N oranları Şekil 8’de verilmiştir. Bu sonuca göre tüm 

parametreler sonuç üzerinde nerdeyse eşit bir etkiye sahiptir. Buna Tablo 6’da verilen optimal 

seviyelere göre elde edilebilecek olan en büyük kuvvet 985,55 N ve 5.1 dinamik aralık değeridir. 
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Şekil 8. En büyük damper kuvveti ve dinamik aralık analizi için S/N oranları 

Tablo 6. En büyük damper kuvveti ve dinamik aralık için elde edilen optimal seviyeler 

g 1 0.4 

tk 3 5 

Rc 3 8.0 

L 2 21 

S/N 
41.888 

 

Ropt 
124.28 

 

F 985.55 N 

D 
5.1 

 

6. NETİCE 

Taguchi deneysel tasarım metoduna göre yapılmış olan bu  deneysel çalışmada bir MR damperin sabit 

sıcaklık ve akım değerlerinde optimal tasarımları aranmıştır. Belirlenen tasarım  parametreleri Kanal 

genişliği (g), Kutupbaşı uzunluğu (tk), Çekirdek çapı (Rc) ve Kanal uzunluğu (L) dur. Deney 

tasarımında, dokuz damper imal edildi ve test edildi. Taguchi yöntemi, maksimum damper kuvveti ve 

dinamik oran için ayrı ayrı optimum damper tasarımlarını elde etmek için uygulanmıştır. Sonuçta en 

büyük kuvvet, en büyük dinamik aralık, hedef kuvvet ve dinamik aralık ve en büyük kuvvet ve 

dinamik aralık için dört farklı damper tasarımları elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre en büyük kuvvet 

için önerilen optimal tasarım zaten testi yapılan Damper 3’tür. Hedef kuvvet ve dinamik aralık için 

önerilen damper istenen hedef değerlerinin sağlamamaktadır. Dinamik aralıkta en fazla 5.1 değerine 

çıkabilmekte ancak bu da 985.55 N’luk bir kuvvete sahip damper ile yapılmaktadır. Ancak dinamik 

aralık göz edildiğinde damper kuvveti 1688 N’a kadar çıkmaktadır, ancak bu durumda dinamik aralık 

3.8’de kalmaktadır. 
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Böylece MR damper için gürültü sayılabilecek olan ve damperin performansını önemli oranda 

etkileyen sıcaklık etkisi nötralize edilerek damperin performansı üzerinde önemli etkiye sahip olan 

parametrelerin optimal seviyeleri elde edilmiştir. 
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