
acı 

 

 

  

ISBN: 978-9944-0637-8-4 



IMCOFE 2017 / 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 

Assist.Prof.Dr. Cenk ATLIĞ Trakya University 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

iii 

 

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 

  



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

iv 

 

Contents                                                                                                                                                        

Page Number 

TÜRKİYE’DE BUĞDAY VE MISIR ÜRETİMİNDE YAKIT TÜKETİMİNE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞEN 

KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................................ 1 

TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ: MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLER ......................... 12 

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI ........................................................................... 23 

INNOVATİVE PROCESS PERVAPORATİON CATALYTİC MEMBRANE REACTOR FOR FUEL BİOADDİTİVE ETHYL 

LEVULİNATE SYNTHESİS .................................................................................................................................. 33 

HETEROPOLY ACİD LOADED CATALYTİC MEMBRANE PREPARATİON AND USİNG FOR VALERİC ACİD ESTER 

SYNTHESİS ...................................................................................................................................................... 39 

DETERMİNATİON OF RADİOACTİVİTY LEVELS İN SOME WİLD MUSHROOMS COLLECTED FROM BLACK SEA 

REGİON .......................................................................................................................................................... 45 

THE USE OF LOCUST BEAN FRACTURE AS A SİLAGE ADDİTİVE FOR GRASS ...................................................... 52 

DENSİTY AND VOLUME WEİGHT VALUES OF HEAT TREATED POPLAR WOOD ................................................. 57 

UNDRAİNED STRENGTH BEHAVİOR OF A SAND CLAY MİXTURES UNDER MONOTONİC LOADİNG .................. 62 

KARYOTYPE PARAMETERS OF ALFALFA (MEDİCAGO SATİVA L.) POPULATİONS COLLECTED FROM LAKE 

REGİONS OF TURKEY ...................................................................................................................................... 69 

PRİNCİPAL COMPONENT AND CLUSTER ANALYSES OF KARYOTYPE PARAMETERS AT ALFALFA (MEDİCAGO 

SATİVA L.) POPULATİONS ............................................................................................................................... 73 

ELECTRİC DRİVE VEHİCLES AND FUTURE EXPECTATİONS ................................................................................ 78 

INVESTİGATİON OF STRUCTURAL AND SPECTROSCOPİC (FT-IR, NMR) CHARACTERİZATİON PROPERTİES OF N-

TRİTYL-M-AMİNOPHENOL COMPOUND ......................................................................................................... 84 

MOLECULAR MODELİNG OF 2-CİNNAMOYL-1,2-BENZİSOTHİAZOL-3(2H)-ONE 1,1-DİOXİDE COMPOUND ....... 92 

INVESTİGATİON OF QUANTUM CHEMİCAL PROPERTİES OF 3-METHOXY-5- (2METHYLPHENYLDİAZENYL) 

SALİCYLALDEHYDE  BY DFT METHOD ............................................................................................................ 101 

A THEORETİCAL STUDY ON 5-(PHENYLDİAZENYL)-6-METHOXYSALİCYLALDEHYDE........................................ 110 

INVESTİGATİON BY QUANTUM CHEMİCAL METHODS OF 3-METHOXY-5-(4-METHYLPHENYLDİAZENYL) 

SALİCYLALDEHYDE COMPOUND ................................................................................................................... 118 

THEORETİCAL ANALYSİS OF 4-ACETYLANİLİNİUM CHLORİDE MONOHYDRATE MOLECULE BY QUANTUM 

COMPUTATİON MODELS .............................................................................................................................. 127 

EFFECTIVENESS OF MELAMİNE IMPREGNATED PAPER WASTE AS AN ADHESİVE İN PARTİCLEBOARD 

MANUFACTURİNG ........................................................................................................................................ 134 

THE USAGE OF AFAD AS A FORMALDEHYDE EMİSSİON SCAVENGER DURİNG PARTİCLEBOARD 

MANUFACTURİNG WİTH MELAMİNE IMPREGNATED PAPER WASTE (MIPW) ............................................... 142 

NİTRATE ACCUMULATİON İN VEGETABLES, ITS IMPORTANCE AND AFFECTİNG FACTORS ............................ 150 

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZEL SALİHLİ HASTANESİ 

ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ................................................................................................... 157 

PERFORMANCES UNDER THE DİFFERENT SULFATE EFFECTS OF GEOPOLİMER MORTARS ............................. 167 

SYNTHESİS OF NEW BORİNİUM COMPOUNDS.............................................................................................. 177 

THE EFFECT OF GREEN SUPPLY CHAİN MANAGEMENT AND GREEN LOGİSTİCS ACTİVİTİES TO THE COMPANY 

PERFORMANCE İN APPAREL SECTOR ............................................................................................................ 179 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

v 

 

ODUN ZARARLISI BÖCEKLERLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ............................................................................. 186 

INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF PARALLEL FACTS DEVİCES ON VOLTAGE STABİLİTY İN POWER SYSTEMS 191 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA KULLANILAN MOTOR ÇEŞİTLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI ...................................................................................................................................... 203 

MANAGEABİLİTY OF MUNİCİPAL SOLİD WASTE RECYCLİNG BASED ON ECONOMİC INCOME: THE CASE OF 

ISTANBUL ..................................................................................................................................................... 213 

ARİD KOŞULLARDA FARKLI AZOT VE SU DÜZEYLERİNİN KANOLANIN (BRASSİCA NAPUS L.) VERİM 

PARAMETRELERİNE ETKİSİ ............................................................................................................................ 222 

INVESTİGATİON OF STATİC VOLTAGE STABİLİTY USİNG MULTİPLE STATCOM İN POWER SYSTEMS .............. 229 

WORDS OF ARABİC AND PERSİAN ORİGİN USED İN N. GANJAVİ’S WORKS («ISKANDAR-NAMEH») .............. 240 

EFFECTS ON STATİC VOLTAGE STABİLİTY OF THE NONLİNEAR LOAD MODELLİNG İN POWER SYSTEMS ........ 245 

TRANSİENT STABİLİTY ANALYSİS WİTH DİFFERENT TURBİNE GOVERNOR MODELS İN POWER SYSTEMS ...... 255 

CALCULATİON OF EARTHQUAKE RİSK OF AEGEAN REGİON WİTH DİFFERENT STATİSTİCAL APPROACHES .... 263 

INVESTİGATİON OF FACTORS AFFECTİNG BER PERFORMANCE İN OFDM SYSTEMS ...................................... 268 

MULTİ-OBJECTİVE OPTİMİZATİON USİNG GREY RELATİONAL ANALYSİS İN ELECTRİCAL DİSCHARGE DRİLLİNG 

OF AISI 304 STAİNLESS STEEL ........................................................................................................................ 277 

THE EFFECT OF CLAY ON SHEAR STRENGTH PARAMETERS İN SİLTY SOİLS .................................................... 285 

TEMPORAL AND SPATİAL VARİATİONS OF B-VALUE ON EAST ANATOLİAN FAULT ZONE, TURKEY ................ 290 

ESTİMATİNG SURFACE SOİL EROSİON USİNG RUSLE METHODOLOGY .......................................................... 298 

CODED LABELİNG SYSTEM FOR PNEUMATİC TRANSPORT TUBES ................................................................. 305 

METEOROLOGİCAL DROUGHT USİNG STANDARDİZED PRECİPİTATİON INDEX: A CASE STUDY SANLİURFA ... 311 

EVALUATİON OF SİNGLE STATİON MİCROTREMOR METHOD DATA USİNG DİFFERENT METHODS ............... 319 

EVALUATİON OF DROUGHT İN SOUTHEASTERN ANATOLİA REGİON, TURKEY. ............................................. 329 

SOCİOECONOMİC STRUCTURE, PROBLEMS AND SOLUTİON SUGGESTİONS OF POPLAR PRODUCERS İN 

SAMSUN PROVİNCE ..................................................................................................................................... 336 

FACTORS AFFECTİNG ENTERPRİSE SİZE OF POPLAR PRODUCERS .................................................................. 346 

SOCİO-ECONOMİCAL, ECOLOGİCAL AND CULTURAL FEATURES OF NEİGHBORHOODS İN DUZCE CİTY: AN 

OVERVİEW AND ASSESMENT ....................................................................................................................... 358 

VİŞNE ÇÜRÜĞÜ MERMER TOZU KULLANILARAK ÜRETİLEN RENKLİ BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ ............................................................................................................................................... 371 

 

*Presenting Author



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

1 

 

Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak 

Gerçekleşen Karbondioksit Emisyonlarının Değerlendirilmesi 

 

 

 

H. Hüseyin ÖZTÜRK* 

Çukurova Üniversitesi 

 

 

V. Ersin VULKAN 

Türk Traktör A.Ş 

 

ÖZET 
 

 Bu çalışmada, Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında, buğday ve mısır üretiminde yakıt 

tüketimine bağlı olarak oluşan karbondioksit (CO2) emisyonları değerlendirilmiştir. Buğday ve mısır 

üretimleri sonucunda gerçekleşen CO2 emisyonları, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde 

önerilen yöntem dikkate alınarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 20102015 yılları arasında ortalama 

7881289,2 ha olan buğday ve 635403,7 ha olan mısır ekim alanlarından, ortalama 20,871 Mt buğday 

ve 5,227 Mt mısır üretilmiştir. Belirtilen yıllar arasında, birim (hektar) üretim alanından buğday için 

2650 kg/ha ve mısır için 8175 kg/ha ortalama verim sağlanmıştır. Birim (kg) ürün başına tüketilen 

dizel yakıtı miktarı (g) buğday ve mısır üretimlerinde ortalama olarak sırasıyla, 20,703 g/kg ve 12,365 

g/kg olarak hesaplanmıştır. Üretim için tüketilen dizel yakıtı miktarına bağlı olarak, buğday ve mısır 

üretimleri sonucunda belirtilen sırayla yılda ortalama 1.407 MtCO2 ve 0.207 MtCO2 CO2 emisyonu 

gerçekleşmiştir. Birim (kg) ürün başına CO2 emisyonu (g) buğday ve mısır üretimlerinde sırasıyla 

ortalama 67,679 g/kg ve 40,421 g/kg olarak hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Buğday, mısır, yakıt tüketimi, CO2 emisyonları, Türkiye  
 
 

 

An Assessment of Carbon Dioxide Emissions related to Fuel Consumption 

for Corn and Wheat Production in Turkey 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this study to quantify and evaluate CO2 emissions related to fuel 

consumption for corn and wheat cultivation in Turkey between 2010 and 2015. The methods were 

used for calculating CO2 emissions recommended by the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC). In Turkey, an average 20.871 Mt of wheat and 5.227 Mt of corn were obtained with an 

average of 7881289.2 ha of wheat and 635403.7 ha of corn cultivation areas between 2010 and 2015. 

Average yields were obtained 2650 kg and 8175 kg per hectare between indicated years. It was found 

that an average fuel (diesel) consumptions for wheat and corn cultivation were 20.703 g and 12.365 g 

per kg of grain yield, respectively. The total CO2 emissions based on lower heating value of diesel fuel 

were 1.407 MtCO2 and 0.207 MtCO2 per year for wheat and corn cultivation, respectively. It was 

calculated that an average CO2 emissions for wheat and corn cultivation were 67.679 g and 40.421 g 

per kg of grain yield, respectively.  

 

Keywords: Wheat, corn, fuel consumption, CO2 emissions, Turkey 

 

GİRİŞ 

 

Güneşten, yeryüzüne ulaşan kısa dalgalı ışınım, ısı enerjisine dönüşerek dünyayı ısıtır. 

Yeryüzüne ulaşan kısa dalga ışınımın bir kısmı, uzun dalga kızılötesi ışınım olarak atmosfere geri 

yansıtır. Bu uzun dalgalı kızılötesi ışınların büyük bölümü uzaya geri dönerken, bir bölümü dünya 

atmosferinde su buharı, karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gibi sera etkisi yaratan gaz molekülleri 

tarafından soğurulur ve atmosferde tutulur. Atmosferdeki sera gazları (GHG) tarafından soğurulan 

uzun dalga ışınımın bir bölümü, ısıtma etkili kısa dalga ışınım olarak tekrar dünya ve atmosfere geri 
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yayılır. Böylece, dünyanın yüzeyi ve atmosferin sıcaklığı, olması gereken seviyeden daha azla artar. 

Sıcaklığı artarak ısınan hava, dünya atmosferi içerisinde kalır. Atmosferde gerçekleşen bu işlem, güneş 

ışınlarıyla ısınan ancak içindeki ısı enerjisini dışarıya bırakmayan seralara benzetildiğinden, doğal 

sera etkisi olarak adlandırılır. Sera etkisi, dünya sıcaklığının dengede kalması açısından son derece 

önemli bir mekanizma olmasına karşın, son yıllarda yapılan yanlış uygulamalar sonucunda 

sanayileşme ve fosil yakıtlarının kullanımından dolayı bu gazların (GHG) oranı artmıştır. Bu nedenle 

sera etkisi iklim değişikliği ile birlikte olumsuz bir şekilde anılır olmuştur. 

Sera gazları; sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip 

olan bileşikler olup, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit 

(N2O) ve F-gazları ile dolaylı sera gazları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler 

(NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır. Sera 

gazlarının küresel ısınma sürecini hızlandırma potansiyelleri, atmosferdeki yoğunlukları ve ömürleri 

dikkate alındığında, emisyonları acilen azaltılması gereken en etkin sera gazı CO2 gazıdır. Dünya 

ülkelerinin CO2 emisyonları ölçülüp azaltma yolları aranırken, ele alınan en önemli sektörler sanayi, 

ulaşım ve konut sektörleridir. Uluslararası sıralamalarda da bu sektörlerdeki faaliyetlerden çıkan CO2 

emisyonları değişik birim göstergeler bazında incelenmekte ve ülkenin konumu hem mutlak değer 

hem de diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sera gazı emisyonlarının kaynaklarına göre payları incelendiğinde, toplam emisyonlara en 

büyük katkının enerji üretim-tüketim faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Kömür, petrol ve doğal gaz 

gibi fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan emisyonlar, bu dönemde 132.1 Mton’dan 258.2 

Mton’a yükselerek toplam içinde %77.8’lik bir paya ulaşmıştır. Enerji kullanımı dışında emisyonlar, 

daha küçük oranlarda olmak üzere, sırasıyla atık (% 9.1), sanayi (% 8.2) ve tarım (% 4.9) sektörlerinde 

oluşmaktadır (Kıvılcım, 2013). 

Tarım sektörü, küresel enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarına önemli düzeyde katkıda 

bulunmaktadır. Giderek artan dünya nüfusunu beslemek için daha fazla tarımsal üretim gerekecektir. 

Bu durumda, tarımın çevreye olan olumsuz etkileri de artacaktır. Tarım sektörü, Dünya genelinde 

2014 yılında sera gazı emisyonlarının % 9'u tarımsal üretim işlemlerinden kaynaklanmıştır (EPA, 

2014). Karbondioksit emisyonları çeşitli doğal kaynaklardan kaynaklanmakla birlikte, endüstri 

devriminden bu yana atmosferde meydana gelen emisyon artışları insan faaliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. Tarımsal arazi kullanımı ve bitki örtüsü değişiklikleri, yıllık küresel CO2 

emisyonlarının yaklaşık % 20'sini oluşturmaktadır. Tarımsal faaliyetten kaynaklanan CO2 

emisyonlarının önemli bir kısmı korumalı ve azaltılmış tarımsal üretim işlemleriyle azaltılabilir (IPCC, 

2010). 

Tarımsal üretimin verimliliği ve karlılığı enerji tüketimine bağlıdır. Günümüzde tarımsal 

üretim teknolojileri hızla gelişmekte ve daha yüksek kârlılık hedeflemektedir. Bununla birlikte, tüm 

çabalara rağmen, traktörlerin ve diğer tarım makinalarının yakıt ve motor yağı tüketiminden 

kaynaklanan egzoz emisyonları halen izin verilen limitleri aşmaktadır. Tarım alet ve makinalarının 

yapılan üretim işlemlerine uygun olarak seçilmemesi ve motorların aşırı yüklenmesi nedeniyle işletim 

rejimlerinin uygun olmamasının çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu gibi durumlarda, egsoz 

emisyonlarındaki zararlı maddeler, petrol ürünleri ve dumanlar atmosfere salınır. Bu emisyonlar doğal 

çevre ekosistemlerine önemli düzeyde zarar verir. 

Doğrudan ve dolaylı fosil yakıt tüketimi, başta CO2, N2O ve CH4 olmak üzere değişik sera 

gazı emisyonlarına neden olmaktadır. Tarım ve diğer insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları 

(GHG), atmosferik kızılötesi ışınım ve ısı enerjisini soğurarak Dünya yüzeyini ısıtmaktadır. Bu ısınma 

etkisi, 20. yüzyılda yeryüzünde küresel sıcaklığın artmasına neden olmuştur. Fosil yakıtların 

yakılması, insanlar tarafından neden olunan sera gazı emisyonlarının % 75'inden daha fazlasına neden 

olur (Snyder ve ark, 2009). Günümüzde tarımsal üretimi büyük oranda yenilenemez fosil yakıtların 

tüketimine dayanmaktadır. Fosil enerji tüketimi, CO2 ve diğer sera gazlarının salınması yoluyla 

çevreye doğrudan olumsuz etkilere neden olur. Tarımsal üretimde, fosil enerjinin kullanımını azaltarak 

sürdürülebilir tarımsal ürün üretimi çok önemlidir. Sürdürülebilir tarımsal üretim, tarımsal üretim 

işlemlerinde enerjiyi daha etkin kullanarak ve fosil yakıt kullanımı azaltılarak gerçekleştirilebilir. 

Daha az fosil enerjiye ihtiyaç duyan ve aynı zamanda tatmin edici bir verimlilik sağlayan ve sera gazı 

emisyonlarını azaltacak sürdürülebilir üretim sistemleri geliştirmek için, tarımsal sistemlerde fosil 

enerjinin verimli kullanılması gerekmektedir (Öztürk, 2017). 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

3 

 

Küresel iklim değişikliği nedeniyle, GHG analizlerinin tarımsal üretim sistemleri için enerji 

analizleriyle birlikte yapılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2010-2015 yılları 

arasında, buğday ve mısır üretiminde yakıt tüketimine bağlı olarak gerçekleşen CO2 emisyonları 

değerlendirilmiştir. 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ ETKİLERİ 

 

İklimde görülen farklılaşmalar ve belirli periyodik zaman aralığında gözlenen “doğal” iklim 

değişikliğinden farklı olarak günümüzdeki küresel iklim değişikliği, son 20 yıldır geniş kitleler 

tarafından konuşulmaya başlanan bir konudur. Küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliği, üretim 

ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak, “doğrudan ya da dolaylı olarak insan etkileri sonuçları ile 

atmosfer bileşiminin bozulması olarak” tanımlanmaktadır. Günümüz dünyasında kirlilik, iklim 

değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi derin ekolojik sorunları gözle görünür hale 

gelmiştir.  

İklim değişikliği, çağın en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerinden biridir ve 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporu’nda, açık bir ifadeyle, iklim sisteminin 

ısınmakta olduğu açıklanmaktadır. IPCC, iklim değişikliği kavramını, istatistiki testlerle kanıtlanmış 

iklimdeki değişmeler ya da uzun bir dönem boyunca gözlemlenen değişkenliklerdir şeklinde tanımlar. 

İklim değişikliği, zaman içindeki insan faaliyetleri ya da doğal değişkenlikle iklimde yaşanan herhangi 

bir değişimdir. Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çevre Sözleşmesinin (BMİDÇS) tanımına göre 

iklim değişikliği, doğrudan ya da dolaylı yollardan insan faaliyetleri nedeniyle küresel atmosferin 

bileşimini değiştiren ve belirli dönem içinde gerçekleşen değişkenliklerdir” (Şekil 1). 

Küresel ısınma kavramı ise atmosferdeki hava ve okyanustaki su hareketlerindeki değişimler 

ve ısı artışı, tektonik plakalar, volkanik patlamalar, biyotik (canlılara ait) süreçler ve insan faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan ve havaya karışan gazların neden olduğu sera etkisinin sonucu olarak 

tanımlanmaktadır. Atmosferde biriken gazlar sonucunda ısınan hava, iklimdeki değişmelere yol 

açmakta olup, basit bir örnekle, normalden sıcak geçen kış mevsimi ya da çok sıcak yaz mevsimin 

yaşanması gibi durumlar gözlemlenebilmektedir. 

 

Şekil 1: İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği Sürecini Etkileyen Oluşumlar (IPCC, 2007) 

 

 
 

 

İklim değişikliği, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir olgudur ve birçok beklenmeyen 

sonuca yol açmaktadır. Örneğin, Türkiye’de su kaynaklarının kaybı, kuraklık gibi sorunlarla daha 

fazla karşılaşacağımızı öngörebiliriz. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel 
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iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Akdeniz Havzası’nda 

gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman 

yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, 

turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini 

hissettirecektir. 

2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı, Türkiye’de yıllık ortalama 

sıcaklığın gelecek yıllarda 2,54 °C artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4 °C’yi, iç 

bölgelerinde ise 5˚C’yi bulacağını öngörürken, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve 

yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını bildirmektedir. İklim Değişikliği 

Eylem Planı, Türkiye’nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, 

bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini 

öngörmektedir. 

Tunç ve ark., (2007) küresel ısınma ve sera gazları salını ile ilgili 43 farklı sektörü ele alarak 

yaptıkları çalışmada, toplam sera gazı üretiminin %32’sinden endüstriyel işlemlerin, %30’unu enerji 

sektörünün, %16’sını ulaştırma sektörünün, %16’sını diğer sektörlerin ve %6’sını da tarım sektörünün 

oluşturduğunu belirtmişlerdir. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin araştırmaları, biyolojik 

çeşitlilik zenginliği nedeniyle Türkiye’ye özel önem verilmesini ve iklim değişikliğinin Türkiye’deki 

etkilerinin özenle araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin su 

kıtlığı, kuraklık ve toprak erozyonu sorunları ile karşı karşıya olması da, Türkiye’yi küresel ısınmanın 

zararlı ve şiddetli etkilerini en önce yaşayacak ülkeler arasına sokmaktadır (Doğan, 2005). Küresel 

ısınma nedeniyle Türkiye’nin yaşayacağı en önemli felaket kuraklıktır. Kar ve yağmur (özellikle de 

kar) yağışının azalması yeraltı sularının seviyesinin düşmesine, dolayısıyla akarsu ve göllerin 

kurumasına neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin kalkınması ve geçimi için son derece önemli 

olan tarıma büyük darbe vuracak ve ülkemiz büyük bir açlık ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya 

kalacaktır. Büyük bir olasılıkla, sulu tarım yapılan Çukurova ve benzeri yörelerde kuraklık nedeniyle 

tarımsal üretimde verim kaybı yaşanacaktır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde toprağın tarımsal üretkenliğinin azalması tarım, mera, 

orman vb alanların amacı dışında kullanılarak sürdürülebilirliliğin ve verimliliğin azalmasına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla devam eden bozunma süreci toprak kalitesini de azaltmaktadır. Tarımsal 

üretim işlemleri, dünya üzerinde artan sera gazlarının yaklaşık % 20’sinden sorumludur (Pathak ve 

Wassmann, 2007). Tarımsal üretim işlemleri sonucunda (enerji tüketimi, üretim, hayvan yetiştirme, 

gübreleme, ilaç vb) sera gazlarından artmasından özellikle CO2, CH4 ve N2O sorumlu tutulmaktadır 

(Houghton, 2003). Tarımsal uygulamalar ve üretimin, küresel ısınmaya olan olumsuz etkileri yanı sıra 

artan dünya nüfusunun sağlıklı bir biçimde yaşamanı sürdürebilmesi açısından tarım son derece 

önemlidir. Yanlış arazi kullanımı ve bilinçsiz ve aşırı gübreleme gibi tarımsal faaliyetler sonucunda 

karbon kaynağı olan topraklardan sera gazı emisyonları artar (Lal, 2006). 

İklim değişikliği ile mücadelede ilk yapılması gerekenlerden biri, fosil yakıt kullanımının 

azaltılması ve arazi kullanımı tekniklerinin geliştirilmesi ya da değiştirilmesidir. Ne yazık ki fosil yakıt 

seçimi ve arazilerin yanlış kullanılması, büyük sorun teşkil etmektedir. Gelişmiş ülkelerin fosil yakıta 

olan talebi ile gelişmekte olan veya fakir ülkelerin arazi kullanımındaki yanlış teknikler sebebiyle 

ormansızlaşma, kuraklık, ekosistemin yok olması, tarımsal atıklar gibi sorunlar katlanarak 

büyümektedir. IPCC bu konuda, fosil yakıt ve arazi kullanıma bağlı olarak, 800 bin yıl öncesine göre 

atmosferde biriken CO2 miktarını en az % 40 oranında artmış olarak göstermektedir. 

Tarımsal uygulamaların küresel ısınmaya etkilerini azaltmak için organik karbon ve toprak 

kalitesi arasında da mevcut olan ilişkiden faydalanılması yarar sağlayacaktır. Bozulan ekosistem ve 

tarımsal topraktaki organik karbon da çözünerek CO2 ve CH4 formunda atmosfere salınmakta ve iklim 

değişikliği nedenleri arasında yer almaktadır. Metan gazı (CH4), CO2 hariç tutulduğunda, küresel 

ısınmadan en fazla sorumlu olan sera gazı haline gelmekte ve CO2 gazına göre, sera etkisi oluşturmada 

21 kat daha etkili olmaktadır. Metan gazının kaynağı ise hayvan yetiştiriciliği ve çeltik tarımıdır. Artan 

atmosfer sıcaklığı ve sera gazları konsantrasyonu düşük yağış ile birleştiğinde, bitkilerin solunumlarını 

ve stomal fonksiyonlarını hem de toprakların organik karbon içeriğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu nedenlerle toprakların doğru ve verimli kullanılarak, organik karbon oluşumunun ve tutulmasının 

arttırılmasının, küresel ısınma, açlık,  erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve tarım alanı kaybı gibi 

sorunların çözümü için yarar sağlayabilir. Ormanlar, gerek atmosfere bırakılan sera gazı yayılımlarının 

azaltılmasında,  gerekse atmosferden sera gazı emme yoluyla “karbon tutucu” olarak önemli işlev 
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yaparlar. Karalarda tutulan karbonun yaklaşık % 67’si orman ekosistemlerinde depolanmış 

durumdadır. Bitki örtüsü tarafından tutulan karbonun %75’i de ormanlarda depolanmıştır. Ayrıca, çok 

uzun ömürlü odun ürünleri (ahşap binalar, mobilya vb.) çürüyüp yanmadıkları sürece karbon depoları 

olarak kalmaktadır. Örneğin anız yakılması, hem organik karbonun parçalanmasına hem de biyolojik 

çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Bilim adamları sera gazlarının üretiminin azaltılması hatta 

durdurulması halinde bile sera gazlarının yaşam sürelerine göre, etkisinin bir süre daha devam 

edeceğini belirtmektedirler (Korkmaz, 2007). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Materyal 

 

Türkiye’de buğday ve mısır üretimi sonucunda açığa çıkan CO2 emisyonlarının belirlenmesi için 

yapılan hesaplamalarda, 20102015 yılları arasındaki döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından bildirilen ve Tablo 1’de verilen buğday ve mısır ekim alanları ve verim değerleri 

dikkate alınmıştır. 

 

Tablo 1: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretim Alanları ve Verim Değerleri (TÜİK, 2017) 

 

YILLAR 

BUĞDAY ÜRETİMİ MISIR ÜRETİMİ 

Ekilen Alan 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/ha) 

Ekilen 

Alan 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/ha) 

2010 8 103 400 19 674 000 2430 594 000 4 310 000 7260 

2011 8 096 000 21 800 000 2690 589 000 4 200 000 7130 

2012 7 529 639.4 20 100 000 2670 622 609.4 4 600 000 7390 

2013 7 772 600 22 050 000 2840 659 998 5 900 000 8940 

2014 7 919 208.4 19 000 000 2400 658 645 5 950 000 9030 

Ortalama 7 866 887.4 22 600 000 2870 688169.9 6 400 000 9300 

 

Yöntem 

 

Karbondioksit Emisyonlarının Hesaplanması 

 

Fosil yakıt yakan bütün motorlu taşıtlardan açığa çıkan CO2 emisyonları, tüketilen yakıt 

miktarı ve kat edilen mesafe dikkate alınarak hesaplanabilir. Tüketilen yakıt miktarı dikkate alınarak 

CO2 emisyonlarının hesaplanması yönteminde, yakıt tüketimi değeri her yakıt türü için CO2 emisyon 

faktörü ile çarpılır. Bu emisyon faktörü, yakıtın ısıl değeri ve yakıtta okside olan karbon fraksiyonu ve 

karbon içeriğine bağlı olarak geliştirilir. Bu yaklaşımda ortalama yakıt tüketimi verileri 

kullandığından, yakıt esaslı CO2 emisyonu hesaplama yöntemi olarak tanımlanır. Yakıt tüketimi esaslı 

yaklaşım, yakıt tüketiminin hesaplanmasını sağlayan araç etkinliği verileri ve yakıt ekonomisi 

faktörleri dikkate alınarak uygulanabilir. Mesafeye dayalı yöntemle emisyonların hesaplanmasında, 

mesafeye dayalı emisyon faktörleri dikkate alınır. Tüketilen yakıta ilişkin veriler genellikle daha 

güvenilir olduğu için, yakıt esaslı CO2 emisyonu hesaplama yöntemi tercih edilen bir yaklaşımdır., 

Bununla birlikte, CO2 tahminlerinde belirsizlik düzeyin oldukça yüksek seviyelerde olabileceği için, 

mesafe dayalı yöntem son çare olarak kullanılmalıdır. 

 

Yakıt Isıl Değeri ve Emisyon Faktörlerini Seçimi 

 

Yakıt tüketimi verileri olarak, Türkiye koşullarında geleneksel olarak buğday ve mısır üretim 

işlemlerinde birim üretim alanı (ha) için tüketilen dizel yakıtı değerleri dikkate alınmıştır. Traktörün 

motorunun yağlama yağı tüketimi de dikkate alınarak, yağ tüketimine ilişkin CO2 emisyonları da 

hesaplanabilir. Dizel yakıtı ve motor yağının ısıl değerleri ile yakıt türüne bağlı CO2 emisyon 

faktörleri, IPCC, 1996, Cilt 2, Bölüm 1'den alınmıştır. 
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Tablo 2. Dizel Yakıtı ve Yağlama Yağının Isıl Değerleri ve Karbondioksit (CO2) Emisyon 

Faktörleri (IPCC, 1996) 

 

Yakıt 
Alt Isıl Değeri 

(GJ/L) 

CO2 Emisyon Faktörü 

(kg CO2/GJ) 

Dizel 0.0371 74.01 

Motor yağı 0.0382 73.28 

 

Karbondioksit Emisyonlarının Hesaplanması 

  

Türkiye’de buğday ve mısır üretimi sonucunda açığa çıkan CO2 emisyonlarının belirlenmesi için 

yapılan hesaplamalarda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde (IPCC, 1996) önerilen, yakıt 

esaslı CO2 emisyonu hesaplama yöntemi dikkate alınmıştır (GHG Protokolü - Mobil Kılavuz 

(03/21/05) v1.3). Yakıt tüketimine dayalı CO2 emisyonlarının hesaplanması için önerilen yaklaşım 

aşağıdaki eşitlilerde özetlenmiştir. 

 

Toplam CO2 emisyonu = Yakıt esaslı CO2 emisyonları + Yağ esaslı CO2 emisyonları 

CO2 emisyonları = Kullanılan yakıt miktarı × Yakıtın alt ısıl değeri × Emisyon faktörü 

Yakıt esaslı CO2 emisyonları = Kullanılan dizel miktarı×Alt ısıl değeri×Emisyon faktörü 

Yakıt esaslı CO2 emisyonları = L/ha × 0.0371 GJ/L × 74.01 kgCO2/GJ………………(3.1) 

Yakıt esaslı CO2 emisyonları = kgCO2/ha 

Yağ esaslı CO2 emisyonları = Kullanılan yağ miktarı × Alt ısıl değeri × Emisyon faktörü 

Yağ esaslı CO2 emisyonları = L/ha × 0.0382 GJ/L × 73.28 kgCO2/GJ………………..(3.2) 

Yağ esaslı CO2 emisyonları = kgCO2/ha 

 

Buğday ve Mısır Üretimi İçin Özgül Değerlerin Hesaplanması 

 

Özgül Yakıt Tüketiminin Hesaplanması 

 

 Herhangi bir ürünün üretimi için özgül yakıt tüketimi, üretilen birim ürün için ne kadar yakıt 

tüketildiğini belirtir ve aşağıdaki gibi tanımlanır: 

 
ürün

yakıt

kg

g

ÜM

YT
ÖYT  ………………………………………………………………(3.3) 

Burada; 
ÖYT = Özgül yakıt tüketimi (gyakıt/kgürün),  

YT = Tüketilen yakıt miktarı (gyakıt) ve 

ÜM = Üretilen ürün miktarıdır (kgürün). 

 

Özgül Karbondioksit Emisyonun Hesaplanması 

 

Herhangi bir ürünün üretim işlemleri sırasında gerçekleşen özgül CO2 emisyonu, üretilen 

birim ürün için ne kadar CO2 emisyonu oluştuğunu belirtir ve aşağıdaki gibi tanımlanır: 

 
ürün

CO

kg

g

ÜM

CE
ÖCE 2 ………………………………………………………………..(3.4) 

Burada; 
ÖCE = Özgül CO2 emisyonu (gCO2/kgürün),  

CE = CO2 emisyonu (gCO2) ve 

ÜM = Üretilen ürün miktarıdır (kgürün). 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Buğday ve Mısır Ekim Alanları 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır ekim alanlarının değişimi Şekil 2’de 

verilmiştir. Buğday ekim alanları yıllara göre azalma veya artma şeklinde değişim göstermesine 

karşın, mısır ekim alanlarında yıllara göre sürekli olarak artma şeklinde değişim göstermiştir. 

Belirtilen yıllar arasındaki 5 yıllık dönemde ortalama olarak 7881289.2 ha alanda buğday, 635403.7 ha 

alanda ise mısır üretimi yapılmıştır. 

 

 

Şekil 2: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretim Alanlarının Yıllara Göre Değişimi 

 
 

Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretimi 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır üretiminin değişimi Şekil 3’de 

verilmiştir. Buğday ekim alanlarının yıllara göre azalma veya artma şeklinde değişim göstermesi 

nedeniyle, buğday üretim miktarı da yıllara göre artma veya azalma şeklinde değişim göstermiştir. 

Mısır ekim alanlarında yıllara göre sürekli olarak artma şeklinde değişim gerçekleşmesine paralel 

olarak, mısır üretimi de yıldan yıla artan bir değişim göstermiştir. Belirtilen yıllar arasındaki 5 yıllık 

dönemde buğday üretimi ortalama olarak 20.871 Mt/yıl, mısır üretimi ise 5.227 Mt/yıl olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 3: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminin Yıllara Göre Değişimi 
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Türkiye’de Buğday ve Mısır Verimi 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır veriminin değişimi Şekil 4’de 

verilmiştir. Buğday verimi 2400 kg/ha ile 2870 kg/ha arasında değişmiş olup, 5 yıllık ortalama buğday 

verimi 2650 kg/ha olarak belirlenmiştir. Mısır verimi ise, 2011 yılı dışında, yıllara göre sürekli olarak 

artmıştır. Belirtilen yıllar arasında mısır verimi 7130 kg/ha ile 9300 kg/ha arasında değişmiş olup, 5 

yıllık ortalama mısır verimi 8175 kg/ha olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 4: Türkiye’de Buğday ve Mısır Veriminin Yıllara Göre Değişimi 

 

 
 

Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Yakıt Tüketimi 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır üretiminde yakıt tüketiminin değişimi 

Şekil 5’de verilmiştir. Buğday üretiminde yakıt tüketimi 489426.6 t/yıl ile 513748.5 t/yıl arasında 

değişmiş olup, 5 yıllık ortalama yakıt tüketimi 512283.8 t/yıl olarak belirlenmiştir. Mısır üretiminde 

yakıt tüketimi 69973.2 t/yıl ile 81754.6 t/yıl arasında değişmiş olup, 5 yıllık ortalama yakıt tüketimi 

75486 t/yıl olarak belirlenmiştir. 
 

Şekil 5: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Yakıt Tüketiminin Değişimi 

 

 
 

Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Özgül Yakıt Tüketimi 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır üretiminde özgül yakıt tüketiminin 

değişimi Şekil 6’da verilmiştir. Buğday üretiminde özgül yakıt tüketimi 19.024 gdizel/kgbuğday ile 22.469 

gdizel/kgbuğday arasında değişmiş olup, 5 yıllık ortalama özgül yakıt tüketimi 20.702 gdizel/kgbuğday olarak 
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belirlenmiştir. Mısır üretiminde özgül yakıt tüketimi 10.730 gdizel/kgmısır ile 13.996 gdizel/kgmısır arasında 

değişmiş olup, 5 yıllık ortalama özgül yakıt tüketimi 12.364 gdizel/kgmısır olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 6: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Özgül Yakıt Tüketiminin Değişimi 

 

 
 

Buğday ve Mısır Üretiminde Karbondioksit Emisyonları 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır üretiminde CO2 emisyonlarının 

değişimi Şekil 7’de verilmiştir. Buğday üretiminde CO2 emisyonu 1.343853 MtCO2/yıl ile 1.446255 

MtCO2/yıl arasında değişmiş olup, 5 yıllık ortalama CO2 emisyonu 1.406613 MtCO2/yıl olarak 

belirlenmiştir. Mısır üretiminde CO2 emisyonu 0.192130 MtCO2/yıl ile 0.224479 MtCO2/yıl arasında 

değişmiş olup, 5 yıllık ortalama CO2 emisyonu 0.207267 MtCO2/yıl olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 7: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde CO2 Emisyonlarının Değişimi 

 

 
 

Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Özgül Karbondioksit Emisyonları 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasında buğday ve mısır üretiminde özgül CO2 emisyonlarının 

değişimi Şekil 8’de verilmiştir. Buğday üretiminde özgül CO2 emisyonu 62.126 gCO2/kgbuğday ile 

73.511 gCO2/kgbuğday arasında değişmiş olup, 5 yıllık ortalama özgül CO2 emisyonu 67.680 gCO2/kgbuğday 

olarak belirlenmiştir. Mısır üretiminde özgül CO2 emisyonu 35.075 gCO2/kgmısır ile 45.745 gCO2/kgmısır 

arasında değişmiş olup, 5 yıllık ortalama özgül CO2 emisyonu 40.421 gCO2/kgmısır olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 8: Türkiye’de Buğday ve Mısır Üretiminde Özgül CO2 Emisyonlarının Değişimi 

 

 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sonuçlar 

 

Türkiye’de 20102015 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde: 

 

 Buğday üretim alanı ortalama 7881289.2 ha, mısır üretim alanı 635403.7 ha olarak 

belirlenmiştir. 

 Ortalama buğday üretimi 20.871 Mt/yıl, mısır üretimi ise 5.227 Mt/yıl olarak 

gerçekleşmiştir. 

 Ortalama buğday verimi 2650 kg/ha, mısır verimi ise 8175 kg/ha olarak gerçekleşmiştir. 

 Ortalama yakıt tüketimi buğday üretiminde 512283.8 t/yıl, mısır üretiminde ise 75486 t/yıl 

olarak belirlenmiştir. 

 Ortalama özgül yakıt tüketimi buğday üretiminde 20.702 gdizel/kgbuğday, mısır üretiminde ise 

12.364 gdizel/kgmısır olarak belirlenmiştir. 

 Ortalama CO2 emisyonu buğday üretiminde 1.406613 MtCO2/yıl, mısır üretiminde ise 

0.207267 MtCO2/yıl olarak gerçekleşmiştir. 

 Ortalama özgül CO2 emisyonu buğday üretiminde 67.680 gCO2/kgbuğday, mısır üretiminde 

ise 40.421 gCO2/kgmısır olarak belirlenmiştir. 

 

Öneriler 

 

İklim değişikliği, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan küresel bir sorundur. Son yıllarda 

küresel ısınma gerçeğinin farkına varan dünya ülkeleri, iklim politikalarını, sürdürülebilir kalkınma 

stratejilerine, enerji, ulaşım ve tarım gibi iktisadi sektörlere dahil etmeye başlamışlardır. Bu durum 

bize enerji kullanımında daha etkin kullanımın mümkün olabileceğini, böylece daha az enerji 

kullanımı ve daha az emisyonla aynı düzeyde kalkınmanın gerçekleşebileceğini göstermektedir. 

Küresel ısınmaya yönelik çalışmalar yapan birçok kuruluş temel olarak küresel ısınmanın önüne 

geçebilmek için, enerji, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, başta fosil yakıt kullanımının azaltılması 

yoluyla, gerekli politika değişikliklerine gidilerek sera gazı üretiminin sınırlandırılmasının gerekli 

olduğunu bildirmektedirler. 

Türkiye; güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjileri gibi oldukça fazla miktarda 

yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Tarım sektöründe de bu kaynaklardan etkin olarak 

yararlanılabilir. Bunu sağlayabilmek içinde enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde 

çalışmalar yapılmalı ve etkinliği artırılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının 

artırılması hava, toprak, su gibi doğal dengenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 

yarar sağlayacağı gibi konvansiyonel enerji uygulamalarının yavaşlatılmasını da beraberinde 
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getireceğinden çevre üzerine önemli olumlu etkiler sağlayarak enerjinin de etkin kullanımını mümkün 

kılacaktır.  

Türkiye’nin, ortak bir sorun olan iklim değişikliğine karşı önlemler alması ve sanayi ve diğer 

sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ile uyumlu reformlar yapması gerekmektedir. Bu 

durum, gerek üretim yöntemlerinde gerekse bireysel olarak tüketim kalıpları ve yaşam şekillerinde 

önemli bir yeniden değerlendirme ve dönüşüm sürecini getirecektir. Toplumsal bilinçlenmenin 

arttırılması ile Türkiye sürdürülebilir kalkınma hedeflerini daha iyi şekillendirebilecek ve 

gerçekleştirebilecektir. 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada, Türkiye’de jeotermal enerjiden elektrik üretiminin mevcut durumu ve 

gelecekteki beklentiler değerlendirilmiştir. Türkiye’deki mevcut jeotermal kaynakların toplam 

kapasitesi 8000 MWt olup, hesaplanmış potansiyel ise 60000 MWt’dır. Türkiye’de jeotermal 

kaynaklardan teknik ve ekonomik olarak elektrik üretim potansiyeli 2000 MWe (16 milyar kWh/yıl) 

olarak hesaplanmıştır. Türkiye, 20102015 yılları arasında jeotermal santral kurulu güç artışı 

bakımından dünyada ilk sırayı almıştır. Türkiye’nin jeotermal elektrik kurulu gücü, 648.61 MWe 

değerine ulaşmıştır. Jeotermal elektrik üretimi 2010 yılında 668 GWh düzeyinde iken, % 397 oranında 

artarak 2015 yılında 3318 GWh düzeyine ulaşmıştır. Türkiye'de 2015 yılında aktif durumda olan 22 

adet jeotermal elektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 648.61 MW'dır. Jeotermal elektrik 

santrallerinin toplam kurulu gücünün Türkiye’nin elektrik kurulu gücüne oranı 0.87%’dir. 2015 

yılında, jeotermal enerji santrallerinden yaklaşık olarak 3477 GWh elektrik üretilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında jeotermal elektrik kurulu gücünün 1500 MWe 

değerine yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, elektrik üretimi, Türkiye 
 
 

Present Status and Future Prospect of Geothermal Electricity Generation 

in Turkey 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of the present study was to evaluate the present status and future prospect 

of geothermal electricity generation in Turkey. The total capacity of current geothermal resources in 

Turkey is of 8000 MWt and calculated potential of these resources is 60000 MWt. In Turkey, the 

technical and economical potential for generating electricity from geothermal resources is estimated at 

2000 MWe (16 billion kWh / year). Turkey has taken the first place in the world in terms of power 

increase in geothermal power plant between 2010 and 2015. Turkey's geothermal power installed 

capacity has reached 648.61 MW. While the geothermal electricity production was 668 GWh in 2010, 

with increased by 397% it reached to 3318 GWh. There are 22 active geothermal electricity power 

plants in Turkey and the total installed capacity of these plants is 648.61 MW in 2015. The ratio of 

total installed power of geothermal power plants to Turkey's electricity installed power is 0.87%. It is 

aimed that the total installed geothermal electricity power will increase to 1500 MWe in 2023, the 

100th year of the Republic of Turkey. 
 

Keywords: Geothermal energy, electricity generation, Turkey. 

 

GİRİŞ 

 

Türkiye’de ilk jeotermal çalışmalar 1960’lı yıllarda Maden Teknik Arama (MTA tarafından 

başlatılmış olup, günümüze kadar 227 jeotermal sahanın keşfi yapılmıştır. Bu sahalarda, sıcaklıkları 

20287 C arasında değişen, yaklaşık 1500 adet sıcak ve mineralli su kaynağı ile arama ve işletme 

kuyusu mevcuttur. Türkiye’deki jeotermal sahalar, başlıca Batı Anadolu’daki ana grabenlerdeki Kuzey 

Anadolu Fay Zonu boyunca ve İç ve Doğu Anadolu’daki volkanik bölgelerde yer almaktadır. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375650573900096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375650573900096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375650573900096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375650573900096
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Türkiye’de MTA tarafından toplam 332000 m jeotermal sondaj yapılmıştır. Jeotermal enerji arama 

amaçlı sondaj derinlikleri 4000 m’yi geçmiştir. Türkiye’deki mevcut jeotermal kuyular ve kaynakların 

toplam kapasitesi 8000 MWt olup, hesaplanmış potansiyel ise 60000 MWt’dır. MTA tarafından açılan 

sondaj kuyularının % 87’si Batı Anadolu’da, % 11’i İç Anadolu’da ve    % 2’si Doğu Anadolu’dadır 

(TJD, 2015).  

Türkiye, dünyada jeotermal enerji doğrudan kullanım kapasitesi en fazla olan beş ülkeden 

biridir. Türkiye’deki jeotermal gücün önemli bir bölümü ısıl uygulamalar için çok uygundur. 

Günümüzde Türkiye’de, sıcaklığı 4045 C arasında değişen jeotermal akışkan ile ısı pompası 

kullanılmadan konut ısıtması yapılmaktadır. Türkiye’de toplam 19 bölgede jeotermal ısıtma 

uygulanmakta olup, bu bölgelerde 80 453 adet konut ısıtılmaktadır. Jeotermal kurulu güç, konut 

ısıtması için 829 MWt, sera ısıtma için 638.5 MWt, ısıl amaçlı kullanımlar için 420 MWt, termal 

turizm için 1005 MWt ve ısı pompası uygulamaları için 42.8 MWt’dır. Türkiye’de jeotermal enerjinin 

doğrudan kullanım kurulu gücü 2935.3 MWt olup, yıllık kullanım kapasitesi 45915.54 TJ/yıl değerine 

karşılık gelmektedir (Şimşek, 2015). 

Jeotermal enerjiyle sera ısıtma için kurulu kapasite 638.5 MWt olup, yıllık eneri kullanımı 

12.081 TJ değerindedir. Başlıca jeotermal seracılık uygulamaları; Bergama-Dikili-İzmir (100 ha), 

Salihli-Uyganlı-Manisa (30.5 ha), Simav-Kütahya (31 ha), Kızıldere-Tosunlar-Denizli (20 ha), 

Karaali-Şanlıurfa (47.4 ha) ve Balçova-İzmir (10 ha) bölgelerinde yapılmaktadır (Şimşek, 2015). 

Jeotermal ısı pompası uygulamaları için kurulu kapasite yaklaşık 42.8 MWt’dır. Yaklaşık 100 

m derinliğindeki kuyulardan yer ısısının çekilerek konut ve iş merkezleri ısıtılmaktadır. Türkiye’de 

günümüzde 15’den fazla jeotermal ısı pompası uygulaması mevcuttur. Bunlardan en büyükleri 

İstanbul Ümraniye’deki AVM binaları, Dalaman’daki Terme Maris tesisi ve Sabiha Gökçen 

Havalimanı tesisleridir.  Kızıldere-Denizli jeotermal santralinde, yılda 160 000 ton sıvı CO2 ve kuru 

buz üretim üretilmektedir. 

Türkiye’deki jeotermal kaynakların verimli kullanılması, enerji ihtiyacının karşılanması ve 

ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de jeotermal enerjiden 

elektrik üretimi, mevcut durum ve beklentiler değerlendirilmiştir. 

 

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ 

 

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de elektrik üretimi fosil yakıtlara dayalı olarak 

yapılmaktadır. 2000 yılında elektrik üretiminde termik kaynaklar % 58.9’luk bir paya sahip iken, 

hidrolik kaynaklar % 41’lik bir paya sahiptir. Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi ise 

sadece % 0.12 düzeyindedir. OECD ülkelerinde ise, bu oranlar % 55 termik, % 22 nükleer, % 21 

hidrolik ve % 2 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2002-2013 yılları arasındaki 

dönemde kullanılan yakıt türlerine göre elektrik üretimi kurulu gücü Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Türkiye’de yakıt türlerine göre elektrik üretimi kurulu gücü (MENR, 2015) 

 

2002 yılında, 31 846 MW olan elektrik kurulu gücü, 2012 yılında 57 060 MW’a, 2013 yılında 

Ekim ayı sonu itibarıyla ise yaklaşık iki kat artarak 61984 MW’a yükselmiştir. Mevcut kurulu gücün 

yüzde 35.0’i hidrolik, yüzde 31.3’ü doğal gaz, yüzde 20.0’si kömür, yüzde 4.3’ü rüzgar ve yüzde 9.4’ü 

ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır. 2012 yılında işletmeye alınan santraller ile elektrik kurulu 
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gücüne 4160 MW’lık kapasite eklenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de 2002 yılında 300 olan elektrik üretim 

santrali sayısı, 2012 yılı sonu itibarıyla 772’ye, 2013 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla ise 883’e 

yükselmiştir. Mevcut santrallerin 446 adedi hidrolik, 27 adedi kömür, 70  adedi rüzgar, 13 adedi 

jeotermal, 215 adedi doğal gaz, 38 adedi yenilenebilir ve atık, 8 adedi çok yakıtlı (katı ve sıvı), 44 

adedi çok yakıtlı (sıvı ve doğal gaz) ve 22 adedi sıvı yakıtlı olup, 2013 yılı içerisinde Ekim ayı sonu 

itibarıyla 4925 MW’lık kapasite artışı olmuştur. Rüzgar ve jeotermal enerjiden elektrik üretimi kurulu 

gücü özellikle 2005 yılından sonra hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Rüzgar ve jeotermal enerjiden 

elektrik üretimi için toplam kurulu güç, 2002 yılında 36 MW düzeyinde iken, 2007 yılında 169 MW 

ve 2012 yılında da 2423 MW değerine ulaşmıştır.  Türkiye’de 2005-2014 yılları arasındaki dönemde 

elektrik üretimi için en fazla termik santrallerden yararlanılmış olup, bu santrallerin yarısından 

fazlasında yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. 

Türkiye’de mevcut elektrik üretiminin oldukça büyük bir kısmı doğalgaz ve linyit yakıtlı ve 

hidrolik santrallerde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de 1970-2013 yılları arasındaki son 43 yıllık 

dönemde, kömür yakıtlı santrallerde üretilen elektriğin payı, yıllara bağlı olarak değişmekle birlikte, % 

22.949 aralığında değişmiştir. Özellikle 2000’li yıllarda, elektrik üretiminde doğal gazın payının 

artmaya başlamasıyla birlikte, elektrik üretiminde kömürün payı azalmaya başlamıştır. Sıvı yakıtlarda 

elektrik üretimi oranı, 1970-1980 yılları arasındaki dönemde, % 25.151.4, 1981-1987 yılları 

arasındaki dönemde, % 23.512.4, 1988-2004 yılları arasındaki dönemde % 8.45.1, 2005-2009 

yılları arasındaki dönemde % 3.82.5 ve 2010-2013 yılları arasındaki dönemde % 1.00.4 arasında 

değişmiştir. Doğal gazın elektrik üretimindeki payı 1990 yılında % 17.7 iken, 2000 yılında % 37 

düzeyine yükselmiştir. Doğal gazın elektrik üretimi, 2001-2013 yılları arasında % 40.449.7 arasında 

değişmiş ve ortalama % 42.1 olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye’de termik santrallerde elektrik üretimi, 2002 yılında 95463 GWh iken, 2013 yılında 

171812 GWh değerine ulaşmıştır (Şekil  2). Hidrolik santrallerde 2013 yılında 171812 GWh elektrik 

üretilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve jeotermal enerjisinden elektrik üretimi, 

2002 yılında 153 GWh iken, kurulu güç artışına bağlı olarak (Şekil 2), 2006 yılından sonra düzenli bir 

şekilde artarak, 2013 yılında 8921 GWh düzeyine yükselmiştir.  

 

 
Şekil 2. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi (MENR, 2015) 

 

 Türkiye’de son bir yılda (Mayıs 2015Nisan 2016) elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı 

Çizelge 1‘de verilmiştir. Toplam elektrik üretiminde doğal gazın payı % 35.76 ile en yüksek düzeyde 

olup, doğalgazı % 25.84 değeri ile hidrolik kaynaklar izlemektedir. Hidrolik kaynaklar dışındaki 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 12385.12 GWh değeri ile en yüksek düzeyde (% 4.64) rüzgardan 

elektrik üretilmiştir. Belirtilen tarihler arasındaki son bir yıllık dönemde, jeotermal kaynaklarda 

3486.72 GWh elektrik üretilmiş olup, toplam elektrik üretimindeki payı % 1.31 düzeyindedir. 

Türkiye’de 2016 yılının ilk 4 aylık (Ocak-Nisan 2016) döneminde, rüzgardan 4406.83 GWh elektrik 

üretilmiştir. Bu dönemde rüzgardan üretilen elektriğin toplam elektrik üretimindeki payı % 5.07’dir. 

Belirtilen dönemde jeotermal kaynaklardan 1346.82 GWh elektrik üretilmiş olup, toplam üretimdeki 

payı % 1.55’dir.  
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Çizelge 1 Türkiye’de Son Bir Yılda Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı 

 

Enerji Kaynağı 
Elektrik Üretimi 

 (GWh) 
Toplam Üretimdeki Payı (%) 

Doğalgaz 95 413.53 35.76 

Hidrolik 68 933.28 25.84 

İthal kömür 40 399.96 15.14 

Taş kömürü ve linyit 35 857.83 13.44 

Diğer termik 4 414.77 1.65 

Rüzgar 12 385.12 4.64 

Jeotermal 3 486.72 1.31 

Biyogaz 1 577.57 0.59 

 

Türkiye elektrik kurulu gücü yerli ve ithal kaynak bazında incelendiğinde, 2004 yılında yerli 

kaynak kullanılan kurulu güç 19 413 MW (% 52,9), ithal kaynak kullanılan santrallerin kurulu gücü 

ise 17 331 MW (% 47,1) olarak gerçekleşmiştir.  2015 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, yerli kaynak 

kullanılan kurulu güç miktarı 38 529 MW (% 53,8), ithal yakıt kullanılan santrallerin kurulu gücü ise 

33 075 MW (% 46,2) düzeylerine ulaşmıştır. 2004-2015 yılı Haziran ayı sonu arasındaki süreçte, yerli 

ve yabancı kaynak kullanılan santrallerin kurulu güç miktarı artarken, bu miktarların toplam kurulu 

güce olan oranlarında önemli bir değişme olmamıştır. 

 

Çizelge 2. Türkiye Elektrik Üretim-Tüketim ve İhracat-İthalat Durumu (ETKB, 2015) 

 

Yıl 

Elektrik 

(GWh) 

Artış Oranı 

 (%) 

Üretim Tüketim İhracat İthalat Üretim Tüketim 

2004 150 698 150 018 1 144 464 7.2 6.3 

2005 161 956 160 794 1 798 536 7.5 7.2 

2006 176 300 174 637 2 236 573 8.9 8.6 

2007 191 558 190 000 2 422 864 8.7 8.8 

2008 198 418 198 085 1 122 789 3.6 4.3 

2009 194 813 194 079 1 546 812 -1.8 -2.0 

2010 211 208 210 434 1 918 1 144 8.4 8.4 

2011 229 396 230 306 3 645 4 556 8.6 9.4 

2012 239 417 242 370 2 954 5 826 4.4 5.2 

2013 240 154 246 357 1 227 7 429 0.3 1.6 

2014 250 435 255 545 2 696 7 805 4.3 3.7 

2015 Haziran sonu 124 929 187 012 1 550 3 632 - - 

 

Türkiye’de 20022013 yılları arasındaki dönemde, elektrik dış alımı ve dış satımı değerlerinin 

değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Türkiye’de elektrik dış alımı 2010 yılından sonra belirgin bir şekilde 

artmaya başlamıştır. 2012 yılında elektrik dış alımı 5 827 GWh iken, 2013 yılında 7 429 GWh 

düzeyine ulaşmıştır.  

http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/dogalgaz
http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/hidroelektrik
http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/ruzgar
http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/jeotermal
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Şekil 3.  Türkiye’de elektrik ithalat ve ihracatı (MENR, 2015) 

 

TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 

 

Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan hidrolik enerji kaynaklarının yanında, Türkiye’de 

rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi konusu, dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak, artarak önem kazanmaktadır.  

 
 

Şekil 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu kapasiteleri ve payları (MENR, 2015) 

 

Türkiye’de jeotermal kaynaklardan teknik ve ekonomik elektrik üretim potansiyeli 2000 MWe 

(16 milyar kWh/yıl) olarak hesaplanmıştır. Jeotermal kaynaklardan toplam teorik elektrik üretim 

potansiyeli ise 4500 MWe olarak bildirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 

2023 yılında jeotermal elektrik üretim kapasitesinin 1500 MWe  değerine yükseltilmesi 

hedeflenmektedir. Türkiye’de jeotermal elektrik kurulu gücü, 2006 yılında 15 MWe (Kızıldere GES) 

iken, 2014 yılı sonunda 33 kat artarak 9 jeotermal alanda yaklaşık 400 MWe değerine yükselmiştir 

(Şimşek, 2015). 

Türkiye’de 20102015 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde jeotermal kaynaklardan elektrik 

üretiminin değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Jeotermal elektrik üretimi 2010 yılında 668 GWh 

düzeyinde iken, 2015 yılında % 397 oranında artarak 3318 GWh düzeyine ulaşmıştır. Jeotermal 

elektrik üretiminde bir önceki yıla göre artış oranı, 2011 yılında sadece % 3.89 düzeyinde iken, 2012 

yılında % 29.53 ve 2013 yılında da % 52.05 düzeyine yükselmiştir (Şekil 5). Jeotermal elektrik üretimi 

2014 yılında bir önceki yıla göre % 9.07 oranında azalarak % 47.33 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 5. Türkiye’de jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminin değişimi 

 

Türkiye’de Jeotermal Elektrik Santralleri 

 

Türkiye’de devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği desteğin de etkisiyle, 

yenilenebilir enerji kaynağı kurulu gücü 2015 yılında % 13 artmıştır. 2014 yılı Aralık dönemine göre; 

biyokütle, jeotermal, hidrolik, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklı santrallere 3657.61 MW ilave 

kurulu güç katılırken, aynı dönemde fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü ise sadece 10 MW artmıştır 

(Çizelge 3). Fosil yakıtlı santrallerin çok az artış göstermesinin en önemli nedenlerinden biri, 

ekonomik ömrünü dolduran veya piyasa koşulları gereği kapatılmak zorunda kalınan doğalgaz ya da 

çok yakıtlı termik santrallerin bulunmasıdır. 2015 yılında yaşanan bu gelişme ile 2014 yılı sonunda % 

40 olan yenilenebilir enerji santrali payı 2015 yılı sonunda % 45.87 düzeyine yükselmiştir. 

 

Çizelge 3. Türkiye’de Elektrik Kurulu Gücü Karşılaştırması 

 

Santral Tipi 
Kurulu Güç (MW) 

Değişim (%) 
2014 yılı 2015 yılı 

Hidroelektrik Santrali (HES) 23 641 25 868 +9.42 

Doğalgaz Elektrik Santrali (DES) 21 476 21 222 -1.18 

Termik Elektrik Santrali (TES) (Yerli linyit)  8 573 9 023 +5.25 

Termik Elektrik Santrali (TES) (İthal kömür)  6 064 6 064 0 

Termik Elektrik Santrali (TES) (Diğer) 5 401 5.193 -3.84 

Rüzgar Santrali 3 630 4 503 +24.07 

Jeotermal Elektrik Santrali (JES) 405 635 61 +56.94 

Biyogaz/Biyokütle Elektrik Santrali (BES) 288 401 +39.23 

Güneş Elektrik Santrali (GES) 40 249 +519.29 

Toplam 69 516 73 163 +5.2 

 

Türkiye, 20102015 yılları arasında jeotermal santral kurulu güç artışı bakımından dünyada 

ilk sırayı almıştır. Kızıldere-Denizli, Germencik-Aydın, Salavatlı-Aydın, Hıdırbeyli-Aydın, Tuzla-

Çanakale, Pamukören-Aydın ve Gümüşköy-Aydın jeotermal sahalar elektrik üretimi yapılan başlıca 

sahalardır (Şimşek, 2015). Türkiye’nin jeotermal elektrik kurulu gücü, günümüzde 648.61 MWe 

değerine ulaşmıştır. Toplam 14 jeotermal sahada 28 adet jeotermal elektrik santrali (JES) kurulması 

beklenmektedir. Ayrıca, Gümüşköy-Buharkent-Aydın ve Tekkehamam-Denizli jeotermal sahalarında, 

artezyen olmayan jeotermal kuyulardan elektrik üretimi projeleri başlatılmıştır.  

Türkiye'de günüüzde aktif durumda olan 22 adet JES’nin toplam kurulu gücü 648.61 MW'dır. 

Jeotermal elektrik santrallerinin toplam kurulu gücünün Türkiye’nin elektrik kurulu gücüne oranı 

0.87%’dir. Jeotermal enerji santrallerinden 2015 yılında yaklaşık olarak 3477 GWh elektrik 

üretilmiştir. Jeotermal elektrik üretiminin toplam tüketime oranı yaklaşık 1.3%’dür. Türkiye’deki 

toplam 22 adet santralin tamamının şebeke bağlantısı bulunmaktadır. Türkiye’de mevcut, yapım 

aşamasındaki ve üretim lisansı alan jeotermal elektrik santralleri Çizelge 4-6’da verilmiştir. 

Türkiye’de kurulu gücü 100 MW’dan daha yüksek olan bir adet JES bulunmaktadır. Aydın’da bulunan 

Güriş holdinge ait Efeler JES Türkiye’deki en büyük kurulu güçteki (115 MW) JES’dir. Çizelge 4’de 

verilen Türkiye’de kurulu güç bakımından ilk 10 santralin kurulu güçleri toplamı 505 MW’dır. Diğer 

11 santralin kurulu güçleri toplamı ise 130.61 MW’dır. Kurulu güçleri 50100 MW aralığında olan 2 
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adet JES; 2150 MW aralığında olan 9 adet JES,  1120 MW 4 adet JES ve 110 MW aralığında olan 

6 JES aktif durumdadır.  

Çizelge 4. Türkiye’de Mevcut Jeotermal Elektrik Santralleri 

 

No 
Jeotermal Elektrik Santrali 

(JES)  
İl Firma 

Kurulu Güç 

 (MW) 

1) Efeler JES Aydın Güriş Holding 115  

2) Kızıldere 2 JES Denizli Zorlu Enerji 80 

3) Pamukören JES Aydın Çelikler Enerji 68 

4) Galip Hoca Germencik JES Aydın Güriş Holding 47 

5) Alaşehir JES Manisa Zorlu Enerji 45 

6) Maren JES  Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 44 

7) Dora 3 JES  Aydın MB Holding 34 

8) Türkerler Alaşehir JES Manisa Türkerler Holding 24 

9) Deniz JES  Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 24 

10) Kerem JES Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 24 

11) Ken Kipaş JES Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 24 

12) Pamukören 2 JES Aydın Çelikler Enerji 23 

13) Kızıldere (Zorlu) JES Denizli Zorlu Enerji 15 

14) Gümüşköy JES  Aydın MB Holding Enerji Grubu 13 

15 Greeneco JES Denizli Greeneco Enerji 13 

16) Karkey Umurlu JES Aydın Karadeniz Enerji 12 

17) Dora 2 JES Aydın MB Holding 9.5 

18) Babadere JES Çanakkale MTN Enerji 8 

19) Dora 1 JES  Aydın MB Holding 7.95 

20) Tuzla JES  Çanakkale Enda Enerji 7.5 

21) Bereket Enerji Kızıldere JES Denizli Bereket Enerji 6.85 

22) Tosunlar JES Denizli Akça Enerji 3.81 

Toplam Kurulu Kapasite 648.61 

 

Çizelge 4’den de görülebileceği gibi, Türkiye’de aktif durumdaki JES’ları; Aydın, Denizli, 

Manisa, ve Çanakkale illerinde bulunmaktadır. Aydın ilinde bulunan toplam 13 adet JES’nın kurulu 

güçleri toplamı 445.45 MW’tır. Aydın ilindeki kurulu güçleri toplamı 162 MW olan 2 adet JES Güris 

holding, 116 MW olan 4 adet JES Kipaş  enerji grup, 91 MW olan 2 adet JES Çelikler enerji, 22.5 

MW olan toplam 2 adet JES MB holding enerji grup ve 22 MW olan 1 adet JES Blacksea energy 

tarafından  işletilmektedir. Denizli ilinde aktif durumda 5 adet JES bulunmakta olup, kurulu güçleri 

toplamı 118.66 MW’tır. Manisa ve Çanakkale illerinde bulunan ikişer adet JES’nın kurulu güçleri 

toplamı sırasıyla, 69 MW ve 15.5 MW’tır. 

 Türkiye’de yapım aşamasındaki toplam 7 adet JES’in kurulu güçleri toplamı 85.12 MW’dır 

(Çizelge 5). Yapım aşamasındaki en büyük JES’ın  (Enerjeo Kemaliye GPP) kurulu gücü 24.9 

MW’dır. Yapım aşamasındaki en küçük JES’ın (Jeoden GPP) kurulu gücü ise 2.52 MW’dır. Aydın 

ilinde yapım aşamasında 3 adet JES  bulunmakta olup, kurulu güçleri toplamı 50.8 MW’tır. Manisa ve 

Denizli illerinde yapım aşamasında ikişer adet JES’i bulunmaktadır ve kurulu güçleri toplamı 

sırasıyla, 39.9 MW ve 5.52 MW’tır. 

 

  

http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/efeler-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/zorlu-enerji-kizildere-2-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/pamukoren-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/germencik-jeotermal-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/maren-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/dora-3-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/turkerler-alasehir-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/deniz-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/kerem-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/gumuskoy-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/dora-1-jes.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/tuzla-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/kizildere-jeotermal-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/tosunlar-jes.html
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Çizelge 5. Türkiye’de Yapım Aşamasındaki Jeotermal Elektrik Santralleri 

 

No Jeotermal Elektrik Santrali (JES)  İl Firma 
Kurulu Güç 

 (MW) 

1) Enerjeo Kemaliye JES Manisa Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim 24.9 

2) Kiper JES Aydın Kiper Elektrik Üretim 20 

3) Dora 4 JES Aydın MB Holding 17 

4) Sanko JES Manisa Sanko Enerji 15 

5) Sultanhisar JES Aydın Çelikler Enerji 13.8 

6) Gök JES Denizli İn-Altı Termal Turizm 3 

7) Jeoden JES Denizli Jeoden Elektrik Üretim 2.52 

Yapım aşamasında toplam kurulu kapasite 85.12 

Türkiye’de üretim lisansı olan toplam 3 adet JES’nin kurulu güçleri toplamı 70.21 MW’dır.  

 

(Çizelge 6). Üretim lisansı olan JES’leri Denizli, Aydın ve Manisa illerinde bulunmaktadır.  

Çizelge 6. Türkiye’de Üretim Lisansı Alan Jeotermal Elektrik Santralleri 

 

No 
Jeotermal Elektrik Santrali 

(JES)  
İl Firma 

Kurulu Güç 

 (MW) 

1) Greeneco JES Denizli Greeneco Enerji 25.6 

2) Pamukören 3 JES Aydın Çelikler Enerji 22.51 

3) Türkerler Sarıkız JES Manisa Türkerler Holding 10 

Lisans almış toplam kurulu kapasite  70.21 

 

Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretim Maliyeti 

 

Elektrik üretim santrallerinin 2012 ve 2014 yıllarındaki ilk yatırım ve birim elektrik üretim 

maliyetleri karşılaştırmalı olarak Çizelge 7’da verilmiştir. Çizelge 7’de, maliyet unsurları belirli bir 

aralıkta verilmiş olup, bu aralık maliyet unsurlarının bölgesel olarak farklılık göstermesinden 

kaynaklanmaktadır. Tablodaki değişim miktarları belirlenen yıldaki değerlerin ortalaması alınarak 

belirlenmiştir. 

 

Çizelge 7. Değişik Santrallerin Yatırım ve Elektrik Üretim Maliyeti (Kaya ve Koç, 2015) 

 

Santral Tipi 

Yatırım Maliyeti 

($/kW) 

Elektrik Üretim Maliyeti 

(cent $/kWh) 

2012 2014 
Değişim 

(%) 
2012 2014 

Değişim 

(%) 

Rüzgar Santrali (Kara) 1500-2000 1400-1800 -8.58 4.8-9.5 3.7-16.2 39.2 

Jeotermal Santral 4600-7250 4600-7250 0.0 8.9-14.2 8.9-14.2 0.0 

Biyokütle Santrali 3000-4000 3000-4000 0.0 8.7-11.6 8.7-11.6 0.0 

Güneş Enerjisi Santrali 3000-3500 3500-4500 23.08 14.9-20.4 18.0-26.5 26.1 

Termik (Kömür) Santral 3000-8400 3000-8400 0.0 6.2-14.1 6.6-15.1 6.9 

Termik (Doğal Gaz) Santrali 1006-1318 1006-1318 0.0 6.1-8.9 6.1-8.7 -1.3 

Nükleer Santral 5385-8199 5385-8053 -1.08 7.7-11.4 9.2-13.2 17.3 

 

Santrallerin ilk yatırım maliyetleri değerlendirildiğinde, nükleer santralin en yüksek ilk yatırım 

maliyetine (2012 yılı için 5385-8199 $/kW); doğalgaz yakıtlı termik santralin ise en düşük ilk yatırım 

maliyetine (2012 yılı için 1006-1018 $/kW) sahip olduğu görülmektedir. Santrallerin 2012 ve 2014 

yıllarındaki ilk yatırım maliyetleri değerlendirildiğinde, nükleer santral ve rüzgar enerji santralinin ilk 

yatırım maliyetlerinin azaldığı, güneş enerji santralinin ilk yatırım maliyetinin arttığı, diğer santrallerin 

ilk yatırım maliyetlerinin ise değişmediği görülmektedir. 
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Türkiye’de santrallerin birim enerji üretim maliyetleri değerlendirildiğinde, en düşük birim 

enerji üretim maliyetine sahip olan santralin ise rüzgar enerji santrali (2012 yılı 7.15 cent/kWh) olduğu 

görülmektedir. Santrallerin birim enerji üretim maliyetlerindeki değişim değerlendirildiğinde; rüzgar 

(kara) (%39.16), güneş (%26.06), nükleer (%17.28) ve kömür yakıtlı termik santrallerin (% 6.9) birim 

enerji üretim maliyetlerinin arttığı, jeotermal ve biyokütle enerji santrallerinde birim enerji üretim 

maliyetlerinin değişmediği, doğalgaz yakıtlı termik santrallerinde ise birim enerji üretim maliyetinin 

azaldığı (%1.33) görülmektedir. 2014 yılında en düşük birim enerji üretim maliyetine sahip olan 

santral, rüzgar enerji santralidir (3.7-16.2 cent/kWh). 

 

GELECEK BEKLENTİLER 

 

Birincil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Ülkemizin sahip olduğu kaynakların rasyonel 

bir şekilde kullanılması hem sürekliliğin hem de düşük maliyetli enerji arzının kilit bileşenleridir. 

Kaynak çeşitliliği, hem kaynak tipinde hem de ithal edilen kaynağın sağlandığı ülkede çeşitliliği 

kapsamaktadır. Bu bağlamda, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve enerji 

kaynaklarımızın öne çıkarılması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Elektrik 

üretiminde kaynak çeşitliliğinin sağlanabilmesi, kaynakların etkin kullanılabilmesi ve dışa 

bağımlılığın azaltılması açısından öne çıkan bir belirleyicidir. Örneğin doğal gazın ithal edilen bir 

kaynak olması nedeniyle dış ticaret açığındaki payının yüksek olmasının yanı sıra tedarik riskinin de 

bulunmasından dolayı, doğal gazın elektrik enerjisi üretimindeki payının dönem sonuna kadar %38 

seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’de yıllara göre elektrik talebinin gelişimi Şekil 6‘da grafik olarak verilmiştir. Şekil 

6‘dan da izlenebileceği gibi, 2003 yılında 141 TWh olan elektrik talebi, 10 yıl sonra % 74.5 oranında 

artarak, 2013 yılında 246 TWh düzeyine yükselmiştir.  

 

 
Şekil 6. Türkiye’de elektrik talebi artış tahmini (MENR, 2015) 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Elektrik Özel İhtisas Komisyonu Raporunda yer alan 

talep tahmin raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde; Türkiye’de 2020 yılına gelindiğinde, 555.690 

GWh’lık bir elektrik talebi oluşacağı öngörülmektedir. Son yıllarda Türkiye’de elektrik talebi, arzdan 

daha hızlı büyüdüğü için Türkiye elektrik ithal etmeye başlamıştır. Elektrik yetersizliğinin temel 

nedenleri; özel sektör yatırımlarının eksikliği, elektrik santralleri kurmak için uzun yatırım 

dönemlerine gerek olması, elektrik üretim kapasitesinde rehabilitasyon ve genişleme için devlet 

bütçesinin yetersizliği ve doğal gaz santralleri için doğal gaz temininde karşılaşılan güçlüklerdir. 

Türkiye’de 2015-2020 yılları arasındaki dönemde, elektrik talebi artış hızı yıllık % 6.6 olarak 

öngörülmektedir (Şekil 6). Son yıllarda Türkiye’de elektrik talebi, arzdan daha hızlı büyüdüğü için 

Türkiye elektrik ithal etmeye başlamıştır. Elektrik yetersizliğinin temel nedenleri; özel sektör 

yatırımlarının eksikliği, elektrik santralleri kurmak için uzun yatırım dönemlerine gerek olması, 

elektrik üretim kapasitesinde rehabilitasyon ve genişleme için devlet bütçesinin yetersizliği ve doğal 

gaz santralleri için doğal gaz temininde karşılaşılan güçlüklerdir. 
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Türkiye’de ön lisans alan toplam 28 adet JES’ın kurulu güçleri toplamı 430.03 MW’dır. Ön 

lisans alan en büyük JES’ın (Kızıldere 3 GPP) kurulu gücü 100 MW’dır. Türkiye’de kurulu güçleri 

2521 MW aralığında olan 7 adet JES; 1020 MW aralığında olan 9 adet JES ve 15 MW 7 adet JES 

ön lisans almış durumdadır. Üretim lisansı alan 10 adet JES Manisa, 8 adet JES Aydın,  4 adet JES 

Kütahya ve 2 adet JES Denizli illerinde bulunmakta olup,  kurulu güçleri toplamı sırasıyla, 98.02 MW 

ve 122.5 MW, 15.45 MW ve 124.5 MW’tır. 

Türkiye, enerji arz güvenliğini esas alan bir enerji politikası yürütmektedir. Bu politikayla, 

yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının enerji arzındaki payının arttırılarak hem enerji ve tabii kaynaklar alanındaki faaliyetlerin 

çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesi hem de petrol ve doğal gaz alanlarında kaynak çeşitliliğinin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu politika doğrultusunda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı (2023) için 

arz güvenliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğine yönelik belirlenen hedefler 

şunlardır: 

 

 Bilinen linyit ve taşkömürü kaynaklarının tamamını elektrik üretiminde kullanmak 

 İki nükleer santrali devreye almak ve üçüncü nükleer santralin inşaatına başlamak, 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki payını % 30’a çıkarmak, 

 Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelin tamamını elektrik 

üretiminde kullanmak, 

 Rüzgar enerjisi kurulu gücünü 20 000 MW düzeyine çıkarmak, 

 600 MW’lık jeotermal enerji potansiyelinin tamamını işletmeye almak, 

 Elektrik kurulu güç kapasitesini 110 000 MW’a çıkarmak, 

 Toplam enerji üretimini 440 milyar kWh’a yükseltmek 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ANKARA, 2015 

Türkiye’de 2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik santrallerinin toplam 

kurulu gücünün 46 400 MW düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir. Jeotermal kaynaklardan elektrik 

üretimi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 1500 MW düzeyine çıkarılması beklenmektedir. Bu amaçla 

aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 

 

 Elektrik üretimi, ısıtma ve diğer amaçlara uygun jeotermal sahaların arama çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir.  

 Yenilenebilir enerjinin teşvikinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 

Mekanizması’na (YEKDEM) devam edilmelidir.  

 Jeotermalde arama aşaması için uygun teşvik yapısının tasarlanması ve diğer önlemlerle 

birlikte hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.  

 Yerinde üretimin yaygınlaştırılması için izin ve onay süreçleri iyileştirilmeli ve 

kolaylaştırılmalıdır. Yerinde üretimin yaygınlaştırılması ve 2019 yılı sonuna kadar 

tüketimin en az 1.000 MW’lık kısmının karşılanması sağlanacaktır.  

 Yenilenebilir enerji projelerinee ait izleme ve takip sistemi kurulmalıdır.  

 Kamu ve hazine arazilerinde elektrik üretimine uygun Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanlarının (YEKA) belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve kullanımının 

sağlanmasına ilişkin çalışmalar desteklenmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin 

kullanımına yönelik pilot projeler ile hibrit sistemlere dayalı pilot projelerin geliştirilmesi 

için destek sağlanmalıdır. 

 Yenilenebilir enerji yatırımlarının (lisanslı olanlar ve planlananlar) hayata geçebilmesini 

teminen finansman imkanlarının ve teşviklerin  geliştirilmesine yönelik önlemler 

alınmalıdır. 

 Jeotermal enerjiye dayalı bölgesel ısıtma geliştirilmelidir. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına, kojenerasyon veya mikro kojenerasyon ve benzeri 

sistemlere dayalı merkezi olmayan elektrik üretiminin yaygınlaştırılması için ilgili mevzuat 
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altyapısı, izin ve diğer idari süreçler açısından kolaylaştırıcı olacak şekilde gözden 

geçirilmeli, şebeke altyapısı bu yönde güçlendirilmelidir. 
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ÖZET 

 

Çağımızda yaşanan hızlı değişim ve gelişim bir gerçektir. Örgütlerin değişim ortamında 

ayakta kalabilmeleri ve daha iyi konuma gelebilmeleri için çevresel değişime uyum sağlamaları ve 

hatta çevresel değişimi etkilemeleri gerekmektedir. Artık önemli olan öncü olmaktır. Değişim 

tarafından yönetilmenin ötesine geçerek, değişimi yönetecek aktif yaklaşımlar oluşturmaktır. Bu da, 

ortak vizyon oluşturan ve paylaşan, entelektüel teşvikle yaratıcılığı geliştiren, karizmatik etkisiyle 

çalışanlarda saygı ve güven uyandıran, takım çalışmasına önem veren, kişisel risk üstlenebilen, esinsel 

motivasyonla çalışanları harekete geçirerek köklü değişimleri gerçekleştirebilen dönüştürücü liderleri 

gerektirmektedir.  

Dönüştürücü liderler, toplumsal kalkınmanın itici gücü olarak tüm sektörleri etkileyen eğitim 

örgütleri için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmamızda,  değişimin etkin bir 

şekilde yönetilmesini sağlayıcı bir unsur olarak dönüştürücü liderlik incelenerek, Celal Bayar 

Üniversitesine bağlı tüm akademik birim yöneticilerinin astları tarafından algılanan dönüştürücü 

liderlik özelliklerinin düzeyini belirlemek amacıyla ampirik bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda 

Celal Bayar Üniversitesi'nde 22 akademik birimde çalışan 512 akademisyenden anket yöntemi ile 

veriler elde edilmiştir. Bulgular; astların algısına göre,  birim tepe yöneticilerinin dönüştürücü liderlik 

özelliklerini orta düzeyde (x= 3.2) taşıdıklarını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Değişim, Lider, Dönüştürücü Liderlik 

 

A Case Study on Transformational Leadership 

 
ABSTRACT 

 

The swift change and development of our age is a reality Organizations have to adapt to the 

environmental change and affect the change process to be able to survive in competition and come to a 

better state. More importantly to lead in the process requires development of active approaches to the 

matter of change and a further step beyond being an object of the process. This issue has necessitated 

presence of leaders that can form and share a common vision, develop creativity through intellectual 

encouragement, attract people’ respect and trust by his/her charismatic influence with emphasis on 

team work  and finally that can initiate radical changes through mobilization of employees by means 

of intuitive creativity.  

The transformational leaders, as impetus for social development, have become important for 

all sectors of education and training organizations. Departing from this point, our study, by means of 

emphasis on transformational leadership to cope in the process, gives a descriptive analysis of the 

level of transformational leadership characteristics of unit top managers as perceived by their 

subordinates at the academic units of Celal Bayar University. In this scope , datas has been obtained 

via survey method from 512 academician who are working in 22 academic units  in Celal Bayar 

                                                      
1 Bu çalışma, ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazar tarafından hazırlanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü'nde kabul edilen "Değişim Yönetiminde Dönüştürücü Liderin Rolü" adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
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University. Findings; Shows that unit top managers have moderately transformative leadership 

caracteristics according to the perception of subordinates. 

 
Keywords: Change, Leader, Transformational Leaderhip 

 
GİRİŞ 

 

Yaşadığımız dünya her gün yüzlerce değişimin meydana geldiği son derece dinamik bir 

ortamdır. Köklü ve sürekli değişimin yaşandığı çağımızda değişimden en fazla etkilenenlerin başında 

örgütler gelmektedir. Çevresel ( teknoloji, sosyal-kültürel yapı, ekonomik yapı v.b) değişiklikler, 

örgütlerin amaç ve yapıları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri 

için bu değişimlere uyum sağlamaları ve hatta çevresel değişimi etkilemeleri bir zorunluluktur. Eğitim 

örgütlerinin özellikle de üniversitelerin sosyal örgüt olarak yeniden yapılandırılması da bu 

zorunlulukların bir parçasıdır. Çünkü bireysel, toplumsal ve evrensel değişimin temel boyutunu eğitim 

oluşturmaktadır. Ayrıca eğitim, toplumsal kalkınmanın da itici bir gücü olarak tüm sektörleri 

etkilemektedir. Bilgi, bilim statik bir yapıda olmadığı için, hayatımıza sürekli yeni bakış açıları 

getirdiği için özellikle üniversitelerde köklü değişimlere gereksinim vardır. Bu bağlamda ülkemiz 

üniversite sistemi 21. yüzyılda yeni bir dönemin karşı konamayacak değişim baskılarıyla karşı karşıya 

kalmış ve bu duruma uyum sağlama çabası içine girmiştir.  

Üniversiteler, yeniliğin besleyicisi, yaratıcı bilginin üretilmesi ve dağıtılması açısından her 

zaman olduğu gibi bilgi toplumunda da ön sırayı almaktadır. Hızla değişen iç ve dış çevre 

değişkenleri, üniversitelerin işlev ve stratejik düşünmelerini çok yoğun biçimde etkilemekte ve onları 

diğer örgütlere model olmaya itmektedir. Bilgi yenilikçiliğin önemli bir parçası haline geldikçe, bilgi 

üreten ve bilgiyi yayan bir kuruluş olarak üniversite de başta endüstri çevreleri olmak üzere 

yenilikçiliğin, buluşçuluğun yaratılmasında/yayılmasında daha büyük bir rol oynamaya başlamakta, 

merkezde olmayı sürdürmektedir. Dolayısıyla üniversite örgütleri, bulundukları toplumda değişimin 

öncüsü konumundadırlar.  

Devlet üniversiteleri başta olmak üzere, ülkemizin tüm üniversiteleri; çok değişkenli, karmaşık 

ve yoğun bir değişim baskısı altında küresel-bilgi çağına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Hızla 

değişen koşulların yarattığı baskılar sonucu, üniversitelerin stratejik planlama ve onun temel taşını 

oluşturan stratejik dönüşüm değişikliği de zorunlu olmaktadır. Bu değişim sürecinin yükümlülüğünü 

oluşturmak, bunu başarmak ve değişimi kurumsallaştırmak için “liderlik” olgusu önemli bir rol 

oynamaktadır. İşte bu noktada; vizyon yaratarak ve bu vizyonu paylaşarak izleyenleri ile iletişim 

kuran, güvenilir, saygı duyulan, karizmatik etkiye sahip, entelektüel teşvikte bulunarak yüksek 

motivasyon becerisi olan, çevreye duyarlı, takım çalışmasına, yaratıcılığa önem veren, bireysel ilgi ve 

yüksek başarı beklentisine sahip, güvenirlilik ve özgüveni yüksek olan dönüştürücü liderlik, bu 

değişim ortamında başarı için gerekli lider modelini çizmektedir. 

Dönüştürücü liderlik alanındaki çalışmalar ilk ve ağırlıklı olarak askeri ve iş çevrelerinde 

uygulanmıştır. Dönüştürücü liderliğin eğitim alanında yapılan çalışmaların sonuçları da iş ve askeri 

alanlarda yapılan çalışmaların sonuçlarına benzemektedir (Celep, 2004:117). 

 

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK KAVRAMI VE BOYUTLARI 

                
Dönüştürücü liderlik kavramı ilk olarak Burns (1978) tarafından siyasi liderler üzerinde 

yapılan betimsel araştırmalarla ortaya atılmıştır. Kavram daha sonra Bass’ın çalışmalarıyla daha da 

geliştirilmiştir (Akbaba Altun, 2003:10). 

Buns liderlik sürecinin iki şekilden birisinin gerçekleşeceğini ileri sürmüştür (Rafferty ve 

Griffin; 2004:330): 1) Etkileşimci Liderlik, 2) Dönüştürücü Liderlik 

Burns’un görüşüne göre liderlik yalnızca, liderin önerilerine uyum sağlanması ve bunun sonucuna 

göre ödüllendirme ya da cezalandırma olan bir alış veriş süreci değildir. Burns, etkileşimci liderlik 

olarak sınıflandırdığı bu liderlik tarzının karşısında dönüştürücü liderlik yaklaşımının olduğunu ileri 

sürmektedir (Doğu, 2003:32). 

Etkileşimci liderliğin ana felsefesi lider ve izleyen arasındaki karşılıklı alış verişe 

dayanmaktadır. Etkileşimci lider, izleyenlerinin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olur; izleyenleri de 

ona uyarlar çünkü ona uymanın kendi çıkarlarına uygun olduğunun bilincindedirler (Shriberg ve 
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diğerleri, 2002:208; İşcan, 2006:164). Bu tür bir liderlik şekli, çevresel koşullar açısından belirsizliğin, 

değişim ve gelişim baskısının az olduğu koşullar altında kabul edilebilir bir örgütsel başarı ile 

sonuçlanabilir (Neumann ve Neumann, 1999:73; İşcan, 2006:165). 

Burns’un (1978) çizdiği dönüştürücü liderlik modelinde; lider gruptakiler üzerinde yüksek 

düzeyde moral, motivasyon ve performans yaratan kişidir. Burns’e göre modern organizasyonda yeni 

alanların yaratılması yeteneğine de dönüştürücü liderler sahiptir. Burns dönüştürücü liderliği; “bir 

örgüt veya sistemi belli bir vizyon çerçevesinde yeni bir düzleme taşıyan, bir sistemde temel 

değişimler sağlayan liderlik” olarak tanımlamıştır (Şimşek, 1997:161). Dönüştürücü liderler 

çevrelerini değiştirebilen liderlerdir. Bu liderler çevresel durumlara tepki göstermez, aynı zamanda 

yeni bir çevre yaratırlar (Bass ve Avolio, 1994:3; Kirby vd., 1992:303; Eraslan, 2004:4).                                                                                                                                                                           

Burns’un yaptığı çalışma, etkileşimci ve dönüştürücü liderlik tarzlarını birbirinin zıttı olarak 

değerlendirmiş ve ortaya anlaşılan bir yaklaşım ve ölçüm getirmemiştir (Brown ve Keepeng; 

2005:246-272).         

Bass; 1985’te yayınlanan “Leadership and Peformance  Beyond Expectation” isimli çalışması 

ile Burns tarafından öne sürülen liderlik kuramlarını daha da geliştirmiştir (Turner ve Barling, 

2002:305). Dönüştürücü liderlik, Burns tarafından, siyasi liderliği açıklamak amacıyla ortaya 

atılmasına karşılık, Bass ve Avolio tarafından yönetim ve örgüt konularına uygulanmıştır.  

Bass’ın dönüştürücü liderlik kuramı liderin izleyenler üzerindeki etkisini incelemektedir. 

İzleyenler, liderlerine güvenen saygı ve sevgi duyguları ile bağlıdırlar. Dönüştürücü liderler  

izleyenleri için liderliğinin yanında aynı zamanda bir öğretmen ve antrenördür (Yukl, 1999:285-305). 

Bass ve Avolio’ya göre, dönüştürücü liderler, sadece zorunlu olarak çevresel olaylara tepkide bulunan 

kişiler değil aynı zamanda yeni bir çevre oluşturan kişilerdir (Çelik, 1998:424).  

Bass, etkileşimci liderliği, çalışanların gösterdiği performansa göre beklentilerinin 

karşılanmasını ve liderin gerektiği zaman örgüte müdahale etmesini sağlayan bir liderlik tipi olarak 

görmektedir. Buna karşılık dönüştürücü liderliği ise çalışanların beklentilerin üzerinde performans 

göstermesini sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır (Bryman, 1992:98). Bass, Burns’un 

aksine, etkileşimci ve dönüştürücü liderlik tarzlarının birbirinin zıttı olmadığını ileri sürmektedir. 

Bass’a (1990:30) göre bir lider hem etkileşimci hem de dönüştürücü lider özellikleri gösterebilir.  

Bass dönüştürücü liderlerin izleyicileri tarafından bazı davranışsal boyutlarla tarif edildiğini 

ortaya koymuştur. Genellikle Bass ve Avolio’nun çalışmalarında, dönüştürücü liderliğin altında dört 

faktör ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar, karizma ya da idealleştirilmiş etki, esinsel motivasyon, 

entelektüel teşvik ve bireysel ilgidir (Pila vd., 1999:897-933).  

Conger ve Kanungo (1987, 1994) ve Podsakoff ve arkadaşları (1996), Bass ve Avolio’nun  

dört boyutuna benzer boyutların yanı sıra farklı boyutları da geliştirmişlerdir. Conger ve Kanungo 

çalışmalarında, Bass ve Avolio’dan farklı olarak, çevreye duyarlılık, geleneksel olmayan davranışlar 

ve kişisel risk boyutlarını, Podsakoff ve arkadaşları ise uygun model olma, grup amaçlarının kabulünü 

sağlama ve yüksek performans beklentisi boyutlarını geliştirmişlerdir. Söz konusu boyutlar aşağıda 

açıklanmıştır. 

Karizma (İdealleşen Etki):  Karizma, karizmatik özellikler taşıdığı düşünülen liderlere izleyenlerinin 

atfettiği nitelikleri ifade eder. Karizma boyutunda, vizyon geliştirme, gurur, saygı ve dürüstlük 

vurgulanmaktadır. Bass ve Avolio (1997), karizma boyutunu iki alt boyuta ayırmıştır. Birincisi; 

idealleşen etki-atfedilen, ikincisi ise; idealleşen etki-davranış  alt boyutudur. İdealleşen etki-atfedilen alt 

boyutu, liderin izleyenlerin kendisiyle çalışmaktan gurur duymalarını sağlaması, güçlü güvenilir 

olduğunu hissettirmesi, saygı uyandırması gibi lidere atfedilen etkileri içerir. İdealleşen etki-davranış alt 

boyutunda, liderin kendisi için önemli olan değerleri ve inançları paylaşması, ulaşılacak anlamlı bir 

amaç duygusuna ve ortak bir misyona sahip olmanın önemini vurgulaması, kararlarının ahlaki 

sonuçlarını dikkate alması gibi davranışlar ön plandadır  (Bass ve Avolio, 1994:4). 

Esinsel Motivasyon: Dönüştürücü liderler, astlarına yüksek hedefler koyar, önemli amaçları basit bir 

biçimde açıklar ve astları için bir model oluşturacak şekilde davranır (Börü ve Güneşer, 2005:139). Bu 

boyutta, liderin gelecekle ilgili olan iyimserliği, gelecekle ilgili olan amaçlara inanması ve bu inancı 

çalışanlar ile paylaşması vurgulanır; lider gelecekle ilgili düşleriyle, çalışanlara, amaçlara ulaşma 

doğrultusunda kendilerine yardımcı olacak semboller ve duyguları harekete geçirme gücü verir. Liderin 

bu tutum ve davranışları astları için esinsel bir motivasyon sağlar (Bass ve Avolio, 1994:8).  

Entelektüel Teşvik: Dönüştürücü liderler, astları, işleri yapma yollarını sorgulamaya, geçmişin 

etkisinden kurtulmaya, işleri yapmada yeni bakış açıları ve yollar denemeye ve fikirlerini ifade etmeye 
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cesaretlendirir. Astlar öteden beri var olan kabullenmelerini ve sorunlara geleneksel yaklaşımlarını 

sorgulayabilir. Liderler izleyenlerini yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik ederler (Brown ve Keeping, 

2005:256-257). Entelektüel teşvikle liderler, astların kendi düşüncelerinin ve yaratıcılıklarının farkında 

olmalarına, inanç ve değerlerinin tanınmasına olanak sağlar (Celep, 2004:76-77). 

Bireysel İlgi: Bireysel ilgi boyutunda, liderin odak noktası, çalışanları ile yakın ilişkiler kurarak ve her 

bir çalışanın kişisel gereksinimlerini dikkate alarak çalışanlara karşı bireysel ilgi göstermesidir 

(Greenberg ve Baron, 2000:462; İşcan, 2006:164). Lider astları yalnızca grubun bir üyesi olarak değil, 

aynı zamanda her şeyiyle ilgilenilmesi gereken bir birey olarak görür ve koçluk yapar (Berson ve 

Avolio, 2004:633). 

Çevreye Duyarlılık: Bu boyut, bireylerin sınırlılıklarının ve örgütün sosyal, kültürel ve fiziksel 

kısıtlamalarının farkına varma ve bunlara olan duyarlılık olarak ifade edilebilir. Conger ve 

Kanungo’ya (1987:637-647) göre, liderlik çevresel koşullar ve çelişkilerdeki değişimleri anlamaya 

gereksinim göstermektedir.  

Kişisel Risk: Bu boyut, örgüt çıkarları uğruna liderin kişisel risk alması  gerektiğini vurgulamaktadır 

(Conger ve Kanungo, 1994:445). Bu özellik, örgütün amaçlarına ulaşmak için ciddi boyutlarda kişisel 

risk içeren davranışlar sergilemek, kişisel fedakarlıklarda bulunmak ve örgütün iyiliği için kendi 

hayatından yüksek bedeller ödemek ve maliyetlere katlanmak şeklinde ortaya çıkmaktadır (Baltaş, 

2000:137; Oktay ve Gül, 2003:406). 

Geleneksel Olmayan Davranışlar: Bu boyutun odak noktası, liderin, örgüt amaçlarına ulaşmak için 

alışılmamış davranışlar göstermesi, alışılmamış yollar denemesi ve izleyenleri şaşırtan kendine özgü 

davranışlar sergilemesidir (Baltaş, 2000:136-137; Oktay ve Gül, 2003:406). Conger ve Kanungo’ya 

göre dönüştürücülük, vizyona geleneksel olmayan yöntemlerle ulaşmaya çalışan liderlere atfedilir 

(Yukl, 1994:323; Oktay ve Gül, 2003:406).  

Uygun Model Olmak: Liderin, izleyenleri sadece söyleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve örnek 

olarak yönlendirilmesini ifade etmektedir (Podsakoff vd., 1996:277). Çalışanlar dönüştürücü liderlere 

sahip oldukları özellikleri nedeniyle takdir, saygı ve güven duyguları besler ve onları model alırlar 

(Coad ve Berry, 1998:166; İşcan, 2006:164). 

Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama: Bu boyutta, liderin, çalışanları, birer takım üyesi olmaları ve 

ortak bir amaca doğru çalışmaları doğrultusunda cesaretlendirdiği bir durum söz konusudur; burada 

takım ruhunun önemi vurgulanmaktadır. 

Yüksek Performans Beklentisi: Bu boyutun odak noktası, liderin, en iyi performansın gösterilmesi 

doğrultusunda bir beklentiye sahip olmasıdır (Podsakoff vd.,  1996:278). 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Amacı 

 

Günümüz rekabetçi bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu, çeşitli biçimler ve büyüklüklerde, 

değişik misyonları yerine getirmeye çalışan, farklılıkları koruyabilen, yeknesaklık yerine çeşitliliği, 

küresel aktörler olmayı amaçlayan üniversiteleri gerektiriyor. Çünkü bireysel, toplumsal ve evrensel 

değişimin temel boyutunu eğitim oluşturmaktadır. Ayrıca eğitim, toplumsal kalkınmanın da itici bir 

gücü olarak tüm sektörleri etkilemektedir. Bilgi, bilim statik bir yapıda olmadığı için, hayatımıza 

sürekli yeni bakış açıları getirdiği için üniversitelerde köklü değişimlere gereksinim vardır. Köklü 

değişimleri gerçekleştirmeyi amaçlayan bu sürecin yerine getirilmesinde vizyon yaratarak ve bu 

vizyonu paylaşarak izleyenleri ile iletişim kuran, güvenilir, saygı duyulan, karizmatik etkiye sahip 

olan, entelektüel teşvikte bulunarak yüksek motivasyon becerisi olan, çevreye duyarlı olan, takım 

çalışmasına, yaratıcılığa önem veren, bireysel ilgi ve yüksek başarı beklentisine sahip olan, 

güvenirlilik ve özgüven sahibi olan, klasik statüko ve durumları zorlayarak yepyeni konumlar, 

perspektifler, süreçler ve yaklaşımlar gerçekleştirebilen dönüştürücü liderler, yaşamsal bir öneme 

sahiptir. 

Bu noktadan hareketle çalışmamızın araştırma kısmı Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı olarak 

faaliyette bulunan  tüm akademik birimlerde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda tepe yönetimini 

değişim faaliyetlerinin gerekliliğine ve önemine dair karar verici en önemli aktör olduğu savından 

hareketle, akademik birim tepe yöneticilerinin ne ölçüde dönüştürücü liderlik modeline uygun tutum 

ve davranış sergilediklerini belirlemek amacıyla ampirik bir araştırma yapılmıştır.  
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Bu ana amaç doğrultusunda araştırmanın alt amaçları: 

 Örgüt liderlerinin, astları üzerinde karizmatik etkiye sahip olup olmadıklarını 

belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, astlarına esinsel motivasyon sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, astlarına entelektüel teşvikte bulunup bulunmadıklarını belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, astlara bireysel ilgi gösterip göstermediklerini belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, astları için izlenecek uygun bir model olup olmadıklarını 

belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, astlarından yüksek performans göstermelerini bekleyip 

beklemediklerini belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, astlara grup amaçlarının kabul edilmesini teşvik edip etmediklerini 

belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, amaçlar doğrultusunda  kişisel riske girip girmediklerini 

belirlemek, 

 Örgüt liderlerinin, örgütün başarısı açısından çevreye duyarlılık gösterip 

göstermediklerini belirlemek 

 

Araştırmanın Hipotezleri 

 
Araştırmanın genel varsayımı, araştırmaya konu olan akademik birim tepe yöneticilerinin dönüştürücü 

liderlik özelliklerine sahip oldukları yönündedir. 

 

 Örgüt liderleri, astları üzerinde karizmatik etkiye sahiptirler. 

 Örgüt liderleri, astlarına esinsel motivasyon sağlamaktadırlar. 

 Örgüt liderleri, astlarına entelektüel teşvikte bulunmaktadırlar. 

 Örgüt liderleri, astlara bireysel ilgi göstermektedirler. 

 Örgüt liderleri, astları için  izlenecek uygun bir modeldirler. 

 Örgüt liderleri, astlarından yüksek performans göstermelerini beklemektedirler. 

 Örgüt liderleri, astlara grup amaçlarının kabul edilmesini teşvik etmektedirler. 

 Örgüt liderleri, amaçlar doğrultusunda  kişisel riske girebilmektedirler. 

 Örgüt liderleri, örgütün başarısı açısından çevreye duyarlılık göstermektedirler. 

 

Evren ve Örneklem 

 
Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi ana kütle olarak kullanılmıştır. Örneğimizi ise, bu ana kütle 

içerisindeki öğretim elemanları ve araştırma görevlileri oluşturmaktadır. Araştırma Eylül-Kasım 2006 

döneminde yapılmıştır. Bu araştırmanın bulguları söz konusu akademik personelden sağlanan verilerle 

sınırlıdır.  

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Astlara yönelik ve yöneticilere yönelik olmak üzere iki 

anket formu düzenlenmiştir. Anketler iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anketi yanıtlayan 

katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümde ise dönüştürücü liderlik 

davranışlarına ilişkin  ifadeler bulunmaktadır. Araştırmamızda beşli dereceleme sistemi kullanılmıştır. 

Anket uygulaması ile araştırma kapsamındaki akademik birimlerin tepe yöneticilerinin, astların 

algısına göre ne ölçüde dönüştürücü liderliğin gerektirdiği tutum ve davranışları sergiledikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu araştırmada, verileri objektif olarak toplayıp, istatistiksel analiz teknikleri ile çeşitli hesaplamalar 

yapabilmek, anketlerin ivedilikle geri dönüşümlerini sağlamak  amacıyla anket yöntemi kullanılarak 

üniversite bünyesindeki tüm akademik personele doğrudan araştırmacı tarafından ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki toplam 1069 (05.06.2006 verilerine göre) öğretim 

elemanı ve araştırma görevlisine ulaşılmaya çalışılmıştır, ancak 600’üne  anket formu 
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ulaştırılabilmiştir. Geriye 541 adet anket formu dönmüştür. Bunlardan 3 tanesi eksik doldurulduğu için 

dikkate alınmamıştır. Dikkate alınan 538 adet anketin 26 tanesi birim yöneticilerine uygulanmıştır. Bu 

çalışmada astlara uygulanan 512 adet anket  formu esas alınarak yapılan analizlere yer verilmiştir. 

 

Anketin Yapısı 

 

Dönüştürücü liderlik davranışlarını ölçmeye yönelik 41 ifade ve 9 boyuttan (karizma boyutuna ilişkin 

8, esinsel motivasyon boyutuna ilişkin 4, entelektüel teşvik boyutuna ilişkin 4, bireysel ilgi boyutuna 

ilişkin 4, yüksek performans beklentisi boyutuna ilişkin 3, grup amaçlarının kabulünü sağlama 

boyutuna ilişkin 4, uygun model olma boyutuna ilişkin 3, kişisel risk boyutuna ilişkin 4 ve çevreye 

duyarlılık boyutuna ilişkin 7 madde) oluşan anket, Bass ve Avolio’nun (1997) “Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ)” adlı ölçeğinden, Conger ve Kanungo’nun (1994) geliştirdiği liderlik 

ölçeğinden ve Podsakoff ve arkadaşlarının (1996) “Transformational Leadership Behavior 

Inventitory”  adlı ölçeğinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Örgüt yöneticilerinin dönüştürücü liderlik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan bu ankette, astlardan, 

yöneticileri ile ilgili değerlendirmelerini, “Hiç Katılmıyorum”dan “Tamamen Katılıyorum’a kadar 

uzanan beş basamaklı bir değerlendirme aralığında yapmaları istenmiştir.  

Bass ve Avolio’nun, Conger ve Kanungo’nun ve Podsakoff ve arkadaşlarının dönüştürücü liderlik 

davranışı ölçeği yapısal geçerliliği kanıtlanmış ve yerleşmiş envanterler olduğu için faktör analizi 

yapılmamıştır. Ancak yapılan anketin güvenirliliği test edilmiştir. Anketin tümü için Cronbach Alpha 

0,9879 olarak bulunmuştur. Bu değer bize  dönüştürücü liderlik davranışı anketinin oldukça güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

 

Verilerin Analiz Yöntemi 

 
Araştırmaya katılanların,  dönüştürücü liderlik açısından algılarını, görüş ve düşüncelerini belirlemek 

amacıyla kullanılan başlıca istatistiksel yöntemler: Aritmetik ortalama (x), seriyi oluşturan birimlerin 

aritmetik ortalamaya olan uzaklığını gösteren standart sapma (SS), en fazla tekrar eden değer anlamına 

gelen mod, medyan, frekans ve yüzde hesaplamalarıdır. Hesaplanan aritmetik ortalamalar tüm ana 

kütle ortalamalarını temsil etmektedir. (SS) Standart sapmanın, büyümesi seriye olan uzaklık veya 

aritmetik ortalamaya olan uzaklıkların artması anlamına gelir. Standart sapmanın küçük çıkması, 

aritmetik ortalamanın seriyi temsildeki başarısının arttığını gösterir. Medyan, bir serinin elemanları 

küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sıralandığında tam ortaya gelen değerdir. Frekans dağılımı 

da, her verinin tekrarlanma sayısını gösterir.  

Demografik özelliklere ilişkin sorular, frekans dağılımları dikkate alınarak tablo oluşturulup basit 

oranlama yöntemine göre değerlendirilmiştir. Dönüştürücü liderlik özelliklerine ilişkin sorular likert 

ölçeğine göre 5 şıklı olarak hazırlanmıştır. Seçeneklere olumsuzdan olumluya doğru 1,2,3,4,5 şeklinde 

değerler verilmiş, 1.00 ile 2.33 arası düşük düzeyde katılım, 2.34 ile 3.66 arası orta düzeyde katılım ve 

3.67 ile 5.00 arası yüksek düzeyde katılım olarak değerlendirilmiştir. Bu soruların frekans ve yüzde 

(%) dağılımları, medyan, mod, standart sapmaları hesaplanmış ve katılımcıların söz konusu yargı 

cümlesine katılıp katılmadığı aritmetik ortalamaları (x) hesaplanarak belirlenmiştir.                
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ASTLARA YÖNELİK UYGULANAN ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Astların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 

 

    

    Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.                   

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Astların Demografik Özellikleri 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’den de izlenebileceği gibi araştırmaya katılan astların 186’sı kadın, 326’sı erkek olmak üzere 

toplam 512 kişidir. 

 Astların %42.2’si (216 kişi) 35–45 yaş, %29.5’i (151 kişi) 25–35 yaş, %15.6’sı (80 kişi) 45–55 yaş, 

%7.8’i (40 kişi) 25 ve aşağısı ve %4.9’u (25 kişi) 55 ve üstü yaş grubu arasındadır. 

 Astların %58.6’sı (300 kişi) doktora, %31.6’sı (162 kişi) yüksek lisans ve %9.8’i (50 kişi) lisans 

eğitimine sahiptir. Astların %27.7’si (142 kişi) yardımcı doçent, %27.7’si (142 kişi) öğretim görevlisi, 

%24.2’si (124 kişi) araştırma görevlisi, %10.5’i (54 kişi) doçent, %9.8’i (50 kişi) profesör unvanına 

sahiptir.  

 Astların %48.8’i (250 kişi) fakültede, %23.6’sı (121 kişi) meslek yüksek okulunda, %14.6’sı ( 75 

kişi) yüksek okulda, %12.9’u (66 kişi) enstitüde görev yapmaktadır.  

Araştırmaya katılan astların %29.1’i (149 kişi) 11–15 yıl arası, %28.5’i (146 kişi) 1–5 yıl arası, 

%27.3’ü (140 kişi) 6–10 yıl arası, %15’i (77 kişi) de 16 yıl üstü çalışma süresi bulunmaktadır.  

 
Astların Algısına Göre Örgüt Yöneticilerinin Dönüştürücü Liderlik   Açısından  Değerlendirilmesi  

 

Deneklerin, örgüt yöneticilerinin ne ölçüde dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip oldukları hakkında 

görüş ve düşüncelerini belirlemek için; aritmetik ortalama (x-), medyan, mod, standart sapma, frekans 

ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Bu analizler yoluyla örgüt yöneticilerinin astların algısına göre 

Değişkenler Seçenekler Frekans Toplam Yüzde% 

Cinsiyet 
Kadın 186 

512 
36.3 

Erkek 326 63.7 

Yaş 

25 ve aşağısı 40 

512 

7.8 

25–35 151 29.5 

35–45 216 42.2 

45–55 80 15.6 

55 ve üstü 25 4.9 

Eğitim 

Lisans 50 

512 

9.8 

Yüksek lisans 162 31.6 

Doktora 300 58.6 

Unvan 

Profesör 50 

512 

9.8 

Doçent 54 10.5 

Yardımcı Doç. 142 27.7 

Öğretim Gör. 142 27.7 

Araştırma Gör. 124 24.2 

Birim 

Fakülte 250 

512 

48.8 

Enstitü 66 12.9 

Yüksekokul 75 14.6 

Meslek Yüksek. 121 23.6 

Çalışma Süresi 

1–5 yıl 146 

512 

28.5 

6–10 yıl 140 27.3 

11–15 yıl 149 29.1 

16 yıl üstü 77 15 
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ne ölçüde dönüştürücü liderlik özellikleri taşıdıkları dokuz boyut kapsamında ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. İfadelerin yorumlanmasında kabul edilen sınırlar şunlardır:  *       

       1.0  –  2.33    Düşük Düzeyde Katılım 

       2.34 – 3.66    Orta Düzeyde Katılım  

       3.67 – 5.00    Yüksek Düzeyde Katılım  

 

Anketin Boyut Ortalamaları Açısından Değerlendirilmesi 

 

Tüm boyutlara ilişkin genel ortalama değerler Tablo 2’de özetlenmiştir. 

 

                  Tablo  2:  Dönüştürücü Liderlik Boyut Ortalamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tablo 2’de özetlenen boyut ortalamaları değerlendirildiğinde tüm boyutlara ilişkin ortalamaların 

kısmen başarılı kabul edilebilecek düzeyde olduğu ve birbirine yakın oranlar olduğu görülmektedir. 

Bu durum astların algısına göre, örgüt yöneticilerinin, tüm boyutlara ilişkin özellikleri kısmen 

taşıdıkları söylenebilir. 

Ortalamalar bazında bakıldığında, araştırma kapsamındaki örgüt yöneticilerinin astların algısına göre, 

bireysel ilgi (x=3,4897) boyutundan sonra en çok karizma (x=3,4849) ve uygun model olma 

(x=3,4811) boyutuna ilişkin özellikleri taşıdıkları görülmektedir. Bunu da esinsel motivasyon (x = 

3,4790), grup amaçlarının kabulünü sağlama ( x=3,4697), çevreye duyarlılık (x=3,4018) ve entelektüel 

teşvik ( x= 3,3569) boyutu izlenmektedir. 

Kişisel risk boyutunun en düşük ortalamaya (x= 2. 9819) sahip olması, araştırma kapsamındaki örgüt 

yöneticilerinin astların algısına göre, bu boyuta ilişkin özelliklere yeterli düzeyde sahip olmadıkları 

söylenebilir. Bunu da yüksek performans beklentisi (x= 3,1934) boyutu izlemektedir. Astların algısına 

göre bu sonuç, örgüt yöneticilerinin, örgüt için kişisel riske girme konusunda ve astlardan yüksek 

düzeyde başarı ortaya koymalarını bekleme konusunda diğer boyutlara göre daha az başarılı 

olduklarının göstergesi olabilir.         

SONUÇ 

 

Hızlı ve sürekli değişim sürecinde, dönüştürücü liderliğin başta üniversiteler olmak üzere tüm 

sektörlerde önemi gittikçe artmaktadır. Çünkü değişimin ve yapısal dönüşümlerin yaşandığı 

günümüzde, bu süreçleri yönetecek ve yönlendirecek özellikte örgüt liderlerine gereksinim 

duyulmaktadır. Özellikle Türkiye gibi büyük hedefleri olan ve çok yüksek potansiyele sahip bir ülke 

için dönüştürücü liderlik kritik bir önem kazanmaktadır. Çünkü dünya değişmekte ve öğrendiğimiz 

pek çok şey çok kısa bir sürede geçerliliğini yitirmektedir. Buradan hareketle, uluslararası rekabet 

sürecinde geri kalmamak ve Büyük Atatürk’ün işaret ettiği “muassır medeniyetler” düzeyine ulaşmak, 

elbette değişen dünyanın, değişen kurallarına uyum sağlamak yoluyla olacaktır. Bireysel, örgütsel, 

toplumsal ve evrensel değişimin temel boyutunu ise eğitim oluşturmaktadır. 

                                                      
* Ö. Faruk İŞCAN’ın “Küresel İşletmecilikte Dönüştürücü Liderlik Davranışı” konulu doktora çalışmasında esas alınan 

sınırlar çalışmamızın amacına uygun olduğundan ifadelerin yorumlanmasında aynı sınırlar esas alınmıştır. 

 

 

BOYUTLAR N ORT. (x) MED MOD S:S 

Karizma 512 3.4849 3.8 4 1.027 

Esinsel Motivasyon 512 3.4790 3.7 4 1.019 

Entelektüel Teşvik 512 3.3569 3.7 4 1.075 

Bireysel İlgi 512 3.4897 3.7 4 1.052 

Yüksek Performans 512 3.1934 3.3 4 0.931 

Grup Amaçları 512 3.4697 4 4 1.072 

Uygun Model Olma 512 3.4811 4 4 1.092 

Kişisel Risk 512 2.9819 3 4 1.124 

Çevreye Duyarlılık 512 3.4018 3.7 4 1.023 
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Bu noktadan hareketle, örgüt liderlerinin hangi düzeyde dönüştürücü liderlik özelliklerini taşıdıklarını 

belirlemeye yönelik Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik birimlerde ampirik bir araştırma 

yapılmıştır. Böylece, çalışmanın teorik kısmı ile araştırmada elde edilen sonuçlar arasında bir 

karşılaştırma yapma olanağı bulunmuştur. 

Araştırmanın genel amaçları ile hipotezleri çerçevesinde test edilen konular ile ilgili elde edilen 

sonuçlar şu şekilde açıklanabilir: 

Araştırmanın ilk amacı, akademik birim tepe yöneticilerinin dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip 

olup olmadıklarını ortaya koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt 

liderleri, astların algısına göre dönüştürücü liderlik özelliklerine sahiptirler. Bu sonuç araştırmamızın 

genel hipotezini doğrulamaktadır. 

İkinci amacımız, örgüt liderlerinin astları üzerinde karizmatik etkiye sahip olup olmadıklarını 

belirlemekti. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt liderleri, astların 

algısına göre astları üzerinde karizmatik etkiye sahiptirler. Bu da astların liderlerine güvendiklerini ve 

onunla duygusal olarak özdeşleştiklerini ortaya koymaktadır. Bu sonuç ikinci hipotezimizi 

doğrulamaktadır. 

Üçüncü amacımız, örgüt liderlerinin, astlarına esinsel motivasyon sağlayıp sağlamadıklarını ortaya 

koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt liderleri, astların algısına 

göre astlarına esinsel motivasyon sağlamaktadırlar. Bu sonuç üçüncü hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Dördüncü amacımız, örgüt liderlerinin, astlarına entelektüel teşvikte bulunup bulunmadıklarını ortaya 

koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt liderleri, astların algısına 

göre astlarına entelektüel teşvikte bulunmaktadırlar. Bu sonuç dördüncü hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Beşinci amacımız, örgüt liderlerinin, astlarına bireysel ilgi gösterip göstermediklerini ortaya koymaktı. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt liderleri, astların algısına göre 

astlarına bireysel ilgi göstermektedirler. Bu sonuç beşinci hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Altıncı amacımız, örgüt liderlerinin, astları için uygun  bir model olup olmadıklarını ortaya koymaktı. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt liderleri, astların algısına göre 

astları için izlenecek uygun bir modeldir. Bu sonuç altıncı hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Yedinci amacımız, örgüt liderlerinin, astlarından yüksek performans göstermelerini bekleyip 

beklemediklerini ortaya koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt 

liderleri, astların algısına göre dönüştürücü liderlik açısından olması gereken düzeyde olmamakla 

birlikte astlarından yüksek performans göstermelerini beklemektedirler. Bu sonuç yedinci hipotezimizi 

doğrulamaktadır. 

Sekizinci amacımız, örgüt liderlerinin, astlara grup amaçlarının kabulünü sağlayıp sağlamadıklarını 

ortaya koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt liderleri, astların 

algısına göre astlara grup amaçlarının kabulünü sağlamaktadırlar. Bu sonuç sekizinci hipotezimizi 

doğrulamaktadır. 

Dokuzuncu amacımız, örgüt liderlerinin, amaçlar doğrultusunda örgüt için kişisel riske girip 

girmediklerini ortaya koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt 

liderleri, astların algısına göre örgüt için kişisel riske fazla girmemektedirler. Bu sonuç dokuzuncu 

hipotezimizi doğrulamamaktadır. 

Onuncu amacımız, örgüt liderlerinin, örgütün başarısı açısından çevreye duyarlılık gösterip 

göstermediklerini ortaya koymaktı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında örgüt 

liderleri, astların algısına göre çevreye duyarlılık göstermektedirler. Bu sonuç onuncu hipotezimizi 

doğrulamaktadır. 
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ABSTRACT 

 

Ethyl levulinate (EL) attracts attention due to the excellent fuel properties in recent years. EL is 

synthesized by esterification of ethyl alcohol and levulinic acid (LA) which are biomass-derived 

chemicals. Therefore, EL is known as a green chemical. 

The pervaporation catalytic membrane reactor (PVCMR) is an innovative alternative technology 

to the batch reactor. PVCMR integrates reaction and separation units in a  single step. Low reactor 

volume, minimum energy consumption and high reaction and separation yield are some important 

properties of PVCMR. 

In this study, fuel bioadditive ethyl levulinate was synthesized in the pervaporation catalytic 

membrane reactor. Sulfosuccinic acid loaded catalytic chitosan membrane was prepared as the 

catalyst. The effects of temperature was investigated on conversion, flux and selectivity values. Also 

obtained conversion values in the pervaporation catalytic membrane reactor were compared with in the 

batch reactor.  

 

Keywords: Catalytic membrane, chitosan, ethyl levulinate, fuel bioadditive 

       

Yakıt Biyokatkısı Etil Levulinat Sentezi İçin Yenilikçi Proses 

Pervaporasyon Katalitik Membran Reaktör 
 

ÖZET 

 

Etil levulinat (EL) son yıllarda mükemmel yakıt özellikleri ile oldukça ilgi çekmektedir. EL, 

biyokütle temelli kimyasallar olan etil alkol ve levulinik asitin (LA) esterifikasyonu ile sentezlenir. Bu 

yüzden EL yeşil kimyasal olarak bilinmektedir. 

Pervaporasyon katalitik membran reaktör (PVCMR) kesikli reaktöre alternatif olarak yenilikçi 

bir teknolojidir.  PVCMR, reaksiyon ve ayırma birimlerini tek bir adımda birleştirir. Düşük reaktör 

hacmi, minimum enerji tüketimi ve yüksek reaksyion ve ayırma verimi PVCMR’nin bazı önemli 

özellikleridir.  

Bu çalışmada, yakıt biyokatkısı etil levulinat pervaporasyon katalitik membran reaktörde 

sentezlenmiştir. Sülfosüksinik asit yüklü katalitik kitosan membran katalizör olarak hazırlanmıştır. 

Sıcaklığın dönüşüme, akıya ve seçiciliğe etkisi incelenmiştir.  Bunun yanında pervaporasyon katalitik 

membran reaktörde elde edilen dönüşüm değerleri kesikli reaktör değerleri ile karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler:Katalitik membran, kitosan, etil levulinat, yakıt biyokatkısı 

 

GİRİŞ 

 

Küresel enerji tüketimindeki artış, yenilenemeyen petrol kaynaklarının kaçınılmaz tükenişi ve 

kullanımları ile ilgili olarak artan çevre problemleri, yenilenebilir hammadde kaynaklarına olan ilgiyi 

arttırmıştır. Biyokütleler yenilenebilir hammadde kaynağı olarak gelişen bir alternatiftir. Özellikle 

lignoselülozik biyokütle gelecekteki enerji taleplerini karşılamak için yenilenemeyen fosil yakıtlara 

alternatif bir hammaddedir. Son yıllarda araştırmalar biyokütlenin dönüşümü veya biyokütle temelli 

kimyasalların biyoyakıtlara ve değerli kimyasallara dönüşümü üzerine yoğunlaşmıştır. Bu araştırmalar 
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arasında etil levulinat özellikle yakıt biyokatkısı olarak kullanılma özelliği ile oldukça ilgi çekici 

biyokütle kaynaklı kimyasallardan biridir (Nandiwale vd., 2013:90; Nandiwale. vd., 2014:1507; Yan 

vd., 2013:58) 

Etil levulinat kısa zincirli bir yağ esteridir. Koku ve aroma endüstrisinde kullanılır. Yapıştırıcı 

ve polimer endüstrisinde kullanılma gibi potansiyel uygulamalara da sahiptir. Dizel ve biyodizel ile 

karışabilen alternatif bir katkı maddesidir ve yakıt özelliklerini iyileştirir. Biyodizel ile benzer 

fizikokimyasal özelliklere sahip olması herhangi bir modifikasyon gerektirmeksizin yakıt katkısı 

olarak kullanılabilmesini sağlar (Patil vd., 2014:188; Kuwahara vd., 2014:18).  

Etil levulinat, levulinik asit ile etanolün esterleşme reaksiyonu ile elde edilir. Reaktanların her 

ikisi de biyokütle temellidir. Levulinik asit selülozun asit hidrolizi ile elde edilirken, etanol de nişasta 

gibi şekere dönüştürülebilen (karbonhidratlar) veya şeker ihtiva eden (tahıl tohumu gibi) kaynaklardan 

ya da tarımsal ve odun artıkları gibi biyolojik ve atık kaynaktan üretilebilmektedir. Biyokütle kaynaklı 

reaktanların kullanımı da etil levulinatın üretim prosesini çevreci yeşil üretim prosesi yapmaktadır 

(Fernandes vd., 2012:199). 

Geleneksel olarak etil levulinat, HCl, H3PO4 ve H2SO4 gibi homojen katalizörler kullanılarak 

sentezlenir. Kısa reaksiyon süresinde yüksek verim elde edilir. Ancak homojen katalizörler geri 

kazanılamaz ve operasyonel problemlere yol açar. Bu homojen katalizörlerin dezavantajlarının 

üstesinden gelmek için heterojen katalizörler tercih edilmiştir.  Heterojen katalizörlerin geri kazanımı 

ve tekrar kullanılabilirliği mümkündür (Kuwahara vd., 2014:18; Fernandes vd., 2012:199).  

Bu çalışmada katalizör yüklü polimerik membran, katalitik membran olarak hazırlanmış ve etil 

levulinat sentezinde heterojen katalizör olarak kullanılmıştır. Böylece katalizörün geri kazanımı için 

ilave ayrıma adımı gerekmemekte, katalitik membran herhangi bir işlem gerektirmeksizin tekrar 

kullanılabilmektedir (Peters, 2006).  

Etil levulinatın sentezlendiği esterleşme reaksiyonları termodinamik denge limitli 

reaksiyonlardır. Bu demektir ki reaksiyonda tam dönüşüm elde etmek oldukça güçtür. Genellikle 

denge limiti, reaktanlardan birinin fazla miktarda (sınırlayıcı reaktan) kullanılması ile aşılır veya 

reaksiyonda oluşan yan ürün reaktif distilasyon veya reaktif sıyırma (stripping) gibi klasik yöntemler 

ile ayrılır. Fazla miktarda reaktan kullanılması operasyon maliyetini arttırır ve istenmeyen yan ürün 

oluşumu ile sonuçlanır. Reaktif distilasyon, ürünler ve reaktanlar yakın kaynama noktasına sahip 

azeotrop sıvılarsa kullanıma uygun değildir. Bu noktada membran reaktörlerin kullanımı daha cazip 

olmaktadır. Çünkü pervaporasyon membran prosesi, termodinamik denge dönüşümünü sınırlamaz. Az 

miktarda reaktan kullanımı ile proses maliyetini azaltır ve yüksek dönüşümler elde edilir. 

Pervaporasyon ünitesi ve kimyasal reaktörün birleşmesi ile reaksiyon ve ayırma işlemi bir arada 

gerçekleşmiş olur (Khajavi vd., 2010:132). Pervaporasyon katalitik membran reaktör (PVCMR) bu 

hibrit uygulamalardan biridir.  

PVCMR, reaktör ve pervaporasyon sistemini tek adımda birleştiren bir sistemdir. PVCMR’de 

reaktanlar membran hücresine doldurulur. Hücredeki membran, katalitik ve seçici özelliği bir arada 

bulundurur. Asit ve alkol membranın üzerine difüze olur. Membranın yapısında bulunan katalitik 

olarak aktif gruplar reaktanların ürünlere dönüşmesini sağlar. Ürünlerden membranın aynı zamanda 

seçicilik özelliğine sahip olmasından dolayı membranın ilgi duyduğu bileşeni karışımdan giderir, diğer 

bileşenler ise reaktöre geri döner. Böylece ayırma işlemi gerçekleştirilmiş olur (Wasewar vd., 

2009:305).  

PVCMR’de etil levulinat hem yüksek verimle hem de saf olarak elde edilmektedir. Etil 

levulinatın yakıt biyokatkısı olarak kullanılması için saf olarak elde edilmesi önemlidir. Bu çalışmada 

etil levulinatın biyodizele yakıt katkısı olarak kullanımı için PVCMR'de saf olarak elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Reaksiyon ve ayırma performansına sıcaklığın etkisi incelenmiştir.  

 

MALZEME VE METOT 

 

Malzemeler 

 

% 98 saflıktaki levulinik asit, %99,9 saflıktaki etanol ve %98 saflıktaki etil levulinat Merck 

Chemicals firmasından temin edilmiştir. Kitosan ve sülfosüksinik asit ise Sigma Aldrich firmasından 

satın alınmıştır.  
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Metot 

 

Membran hazırlama 

 

Fonksiyonel katalitik membran tek bir tabakadan oluşmaktadır. Hem ayırma hem de katalizör 

işlemi bu tabakada gerçekleşmektedir. Ağırlıkça %2 kitosan, 2 ml asetik asit içeren sulu polimerik 

membran çözeltisi hazırlanmıştır. Oda sıcaklığında 24 saat boyunca karıştırılmıştır. Homojen karışım 

oluştuktan sonra 0.5 mmol, 1 mmol ve 2 mmol sülfosüksinik asit membran çözeltisine ilave edilmiştir. 

24 saat karıştıktan sonra PMMA yüzeye dökülerek 60oC sıcaklıktaki etüvde 24 saat kurumaya 

bırakılmıştır. Kuruduktan sonra çapraz bağ işleminin tamamlanması için 100oC'de 3 saat vakum 

altında ısıl işleme tabi tutulmuştur (Caetano vd., 2013:567).  

 

Kesikli reaktör deneyleri 

 

Çalışılan levulinik asit ile etanolün esterleşme reaksiyonu katalitik membranın katalizörlüğünde 

çeşitli koşullar altında incelenerek gerçekleştirilmiştir. Bunun için hazırlanan katalitik membranlar 

küçük parçalar halinde kesilerek kesikli reaktöre (KR) konulmuştur. Bu katalitik membran parçaları 

reaksiyonda katalizör görevi görmektedir.  Saat başı numune alınarak  asitin dönüşüm değerleri NaOH 

ile titre edilerek hesaplanmıştır. Eşitlik 1 kullanılarak dönüşüm değerleri hesaplanmıştır.  

 

0A

A0A

N

N-N
=x         (1) 

Bu eşitlikte NAoasitin başlangıç anındaki mol miktarı, NA ise reaksiyonun herhangi bir anındaki 

asit mol değeridir (Liu ve Chen, 2002:171).  

Numuneler aynı zamanda Agilent marka GC-7820A model gaz kromatografisi (GC) cihazında 

da analiz edilerek, dönüşüm değerlerinin doğruluğu kontrol edilmiştir.  Farklı sıcaklıkların, katalizör 

miktarının, başlangıç reaktan (alkol/asit ve asit/alkol) mol oranlarının dönüşüme etkisi incelenmiştir.  

 

Pervaporasyon katalitik membran deneyleri 

Levulinik asit ile etanolün reaksiyonu, fonksiyonel katalitik membran ile Şekil 1'de görülen 

pervaporasyon katalitik membran reaktörde gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 1:Pervaporasyon katalitik membran reaktör sistemi 

 

Pervaporasyon katalitik membran reaktör uygulamasında reaksiyon dönüşümüne, membranın 

akı ve seçiciliğine; farklı sıcaklıkların, farklı katalizör miktarlarının, farklı başlangıç reaktan 

(alkol/asit, asit/alkol) mol oranlarının değerlerinin etkisi incelenmiştir. Saat başı numune alınıp asit 

dönüşüm değerleri NaOH ile titre edilerek ve GC ile analiz edilerek hesaplanmıştır. Elde edilen 

dönüşüm değerleri kesikli reaktör ile kıyaslanmış ve PVCMR’nin dönüşümü artırmadaki etkinliği 

ortaya konulmuştur. 
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Sıcaklığın reaksiyon ve ayırma performansına etkisi 

2 mmol SSA yüklü fonksiyonel katalitik kitosan membran ile eş molar koşulda (M=1) T=50oC, 

60oC ve 70oC sıcaklıklarda kesikli reaktör ve pervaporasyon katalitik membran reaktör deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Kesikli reaktör ve PVCMR’de elde edilen levulinik asit dönüşüm değerlerinin 

karşılaştırılması Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2: Farklı sıcaklıklarda elde edilen dönüşümlerin KR ve PVCMR’de incelenmesi (2 mmol SSA 

yüklü membran, M=1) 

 

Reaksiyon sıcaklığı arttıkça levulinik asit dönüşümü değerinin kesikli reaktör ve PVCMR’de 

arttığı Şekil 2’de görülmektedir. Reaksiyon sıcaklığındaki artış, moleküler çarpışmayı ve reaktanların 

o sıcaklıkta etanolün buharlaşma ihtimali söz konusudur. (Chen vd., 2016:147).  

Dönüşüm değerinin sıcaklık ile artışı reaksiyonun endotermik olduğunu ve denge sabitinin 

sıcaklık ile arttığının göstergesidir.  kesikli reaktör ile kıyaslandığında PVCMR’de dönüşüm %22 

oranında daha fazladır. Bunun sebebi sadece sıcaklık artışı değildir. Aynı zamanda kitosan 

zincirlerinin hareketi sıcaklık artışı ile kolaylaşır ve membranda daha fazla serbest hacim yaratır. 

Böylece daha fazla su sistemden giderilir ve PVCMR’de dönüşümü arttırmada daha etkili sonuç verir 

(Zhang vd., 2014:285).  
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Şekil 3: Farklı reaksiyon sıcaklıklarında toplam akı ve su seçiciliği değerleri (2 mmol SSA yüklü 

membran, M=1) 

 

Operasyon sıcaklığı reaksiyon hızının yanında bileşenlerin geçiş hızına da direk etki eder. 

Sıcaklığın artması ile esterifikasyon ile su üretim hızı ve membran boyunca difüzyon artar. Reaksiyon 

karışımındaki su içeriği, yüksek operasyon sıcaklığında hızla artar. Böylece seçici olarak suyun akısı 

artar (Sanz ve Gmehling, 2016:9).   Şekil 3'te bileşen akılarının farklı sıcaklıklarda değişimi 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 4: Farklı reaksiyon sıcaklıklarında seçicilik değerleri (0.8 g katalizör yüklü membran, M=1) (a) 

50oC (b) 60oC (c) 70oC  

 

Çözünme difüzyon mekanizmasına göre sıcaklığın artması membran yüzeyinde çözünmeyi 

sağlar ve difüzyon hızı artar. Membranların serbest hacmi yüksek sıcaklıklar altında artar, polimer 

zincirleri arasındaki boşlukların büyümesi difüzyonu kolaylaştırır. Ayrıca sıcaklık arttıkça reaksiyon 

karışımındaki bileşenlerin kinetik enerjisi artar ve membran boyunca suyun yanında diğer bileşenlerin 

taşınımı kolaylaşır. Böylece sıcaklık arttıkça su seçiciliği azalır (Kaewkannetra vd., 2011:88). Şekil 

4'te bu değişim görülmektedir. 
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GENEL SONUÇ 

 

Bu çalışmada, esterleşme reaksiyonu katalitik membran ile hem kesikli reaktörde hem de PVCMR’de 

gerçekleştirilmiştir. Kesikli reaktör ile karşılaştırıldığında, PVCMR’de yüksek dönüşüm elde 

edilmiştir. Çünkü reaksiyon dengesi yan ürün suyun giderimi ile ürünler yönüne değişir ve böylece 

dönüşüm artar. Deneysel çalışma sonuçları göstermektedir ki, PVCMR etil levulinat sentezi için 

uygun bir metottur. 
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Abstract 

 

In this study, phosphotungstic acid (H3PW12O40) (PTA) incorporated carboxymethyl cellulose 

(CMC) membrane was prepared. The catalytic activity of the membrane was experimented on the 

valeric ester (ethyl valerate) production from ethanol and valeric acid as a function of acid conversion. 

Reactions between ethanol and valeric acid were carried out in a constant volume three-necked glass 

flask reactor at different initial alcohol: acid molar ratio (M) (M2, M4, M6) at the constant temperature 

(70 °C). Reactions were also carried out at different temperature in a range from 50 °C to 70 °C when 

the ethanol:valeric acid molar ratio was 6. Catalyst film was cut into equal pieces and settled in the 

reactor).  At the end of the five hours, the acid conversion increased from 37.2 % to 67.9 %, when the 

alcohol:acid molar ratio increased from  2 to 6 as expected. When alcohol and acid were reacted, water 

formed and the membrane adsorbed the water simultaneously. In conclusion, PTA loaded CMC was 

very effective catalytic membrane for the esterification reaction and it can be a good candidate to be 

used in membrane reactor to catalyze different reactions. 

 

Keywords: catalytic membrane, heteropoly acid, reactive membrane, phospho tungstinic acid 

 

Heteropoli asit katkılı katalitik membran hazırlanması ve valerik asit ester 

sentezinde kullanılması 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmada fosfo tungstinik asit (PTA) katkılı karboksi metilselüloz katalitik membranları 

hazırlanmış ve etanol-valerik asit arasında gerçekleşen esterleşme performansını belirlemek üzere 

heterojen katalizör olarak kullanılmıştır. Esterleşme reaksiyonu kesikli sistemde sabit sıcaklık (70 °C)-

farklı molar besleme oranları (M=2, M=4 ve M=6) ve sabit molar besleme oranı (M=6)-farklı 

sıcaklıklarda (50 °C, 60 °C, 70 °C) gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonda kullanılmak üzere hazırlanan 

membranlar eşit parçalara bölünmüştür. Beş saat sürdürülen deneylerin sonucunda molar besleme 

oranı 2’den 6’ya çıkarıldığında valerik asit dönüşümü de 37.2 %’ den 67.9 %’ e yükselmiştir. Sonuç 

olarak, katalitik aktiviteye sahip membranların başarıyla üretildiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: katalitik membran, heteropoliasit, reaktif membran, fosfotungstinik asit 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

40 

 

INTRODUCTION 
 

Beside the process performance and reaction yield, it is also important to produce the end 

product by using more effective input. Most of chemical reactions are carried out by catalytically and 

catalyst consuming consists of non-ignorable part of the total operation cost. The catalyst consumption 

composes of a non-ignorable part of the total operation cost in a chemical industry. Therefore, the 

catalyst reuse and recycle become more important for achieving an intensifying chemical reaction. 

Compared to homogeneous catalyst, heterogeneous catalysts have many advantages such as easy 

processability. In several years, quite promising results have been achieved by using of the catalytic 

membrane as a heterogeneous catalyst (Zhu et al. 2010; Yu et al. 2009; Ayturk et al. 2009).  

Catalytic membranes offer some advantages over the free catalysts such as easy processability. 

It is easy to separate the catalytic membrane from the reaction media. They can also be used again 

without a significant reactivity loss (Zhang et al. 2014; Shi et al. 2013). Either the catalytic membrane 

can be used as heterogeneous catalyst in a classical reactor or the membrane is put inside a membrane 

reactor. Hence, a single stage reactive separation unit can be constituted.   

 Based on the reaction conditions, the matrix of the catalytic membrane can be produced using 

polymeric or inorganic materials. The catalyst can be included to the membrane matrix using different 

ways such as, surface coating, pre-solution addition or post chemically activation. Metal oxides, acids, 

zeolites, clays, lipases and heteropoly acids can be preferred as catalyst to be used in catalytic 

membranes (Nigiz et al. 2016a; Zhang et al. 2014; Emin et al. 2015; Nigiz et al. 2016b, Rui et al. 

2016). Recently, heteropoly acids (HPAs) have been used for catalyst owing to unique chemical, 

electronic properties and inherent catalytic activities (Shi et al. 2016).  

In this study, phosphotungstic acid (H3PW12O40) (PTA) incorporated carboxymethyl cellulose 

(CMC) membrane was prepared. The catalytic activity of the membrane was experimented on the 

valeric ester (ethyl valerate) production from ethanol and valeric acid as function of acid conversion. 

Because of the calorific value of ethyl valerate, it is a valuable chemical that should be produced using 

effective reaction techniques. Due to the low vapor pressure compared to gasoline and ethanol, it 

reduces the carbon emissions.  Fuel performance of 15 % vol. Ethyl valerate (EV) gasoline mixture 

has been tested in literature by means of exhaust emission, fuel performance and drivability. 

Researchers have reported that the ethyl valerate addition into fuel significantly contributes to enhance 

engine performance without negative effect on engine equipments. 

 

MATERIALS and METHODS 

 

2.1 Materials 

Carboxy methylcellulose and phosphotungstinic acid (PTA) were purchased from Aldrich 

Chemicals. Glutaraldehyde (GA), hydrochloric acid, and acetone were purchased from Merck 

Chemical, Turkey. 
 

2.2 Membrane preparation 
 

Two layered catalytic membranes were prepared using solution casting method. The first layer 

in other words the separation layer was fabricated using hydrophilic CMC. 1 wt. % of   CMC polymer 

was dissolved in 70 ml water and stirred for 10 hours at the room temperature with the stirring rate of 

500 rpm. After a homogeneous solution was obtained, the solution was cast onto a polymethyl 

methacrylate (PMMA) surface and left to dry for three days.  

Separately, a dilute solution included 0.25 g PTA, 0.1 g CMC and 20 ml water was prepared 

as catalytıc layer and cast on to the separation layer and the two layered membrane was allowed to dry 

at the room temperature. After the two-layered membrane preparation, membranes were kept in a 

cross-linking bath that was consisted vol. 75 % of acetone, vol. 20 % of water, vol. 3 % HCl and vol. 2 

% GA in order to prevent dissolving of CMC in the reaction media. 
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2.3. Membrane characterization 

Morphological structures of the PTA-CMC catalytic membranes were analyzed using a JEOL 

JSM-6335 F Field Emission Scanning Electron microscope. The banding area and cross-linking 

evidence in membrane was analyzed using Perkin Elmer Furrier Transform Infrared Spectroscopy. 

Esterification reaction 

Reactions between the ethanol and valeric acid were carried out in a constant volume (30ml) 

three-necked glass flask reactor as seen in Figure 1. 
 

 

 
Figure 1. Batch reactor set-up 

 

 

Esterification reactions were performed at the constant temperature (70 °C) with different initial 

alcohol:acid molar ratio (M) (M=2, M=4, M=6). Catalyst film was cut into equal pieces and settled in 

the reactor (total membrane amount was 1 g and PTA was 0.25 g). With an hourly interval, samples 

were taken from the reactor and analyzed by using titration method and gas chromatography.  

Free valeric acid content was calculated as equation 1, conversion was calculated as shown in 

equation 2. 
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F; free valeric acid concentration, NKOH ; normality of consumed KOH solution, VKOH ; 

volume of consumed KOH solution, MWVA ; molecular weight of valeric acid, Wsample; weight of 

analyzed sample, nA0 and nA; initial and final moles of valeric acid respectively. 
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RESULTS and DISCUSSION  

 

3.1 Catalytic membrane characterization 

Figure 2 represents the characterization peaks of PTA. The fingerprint absorption bands in the 

pure H3PW12O40 were observed between the range of 807 cm− and 1070 cm−. The peak appeared in 

1070 cm− is corresponding to P-O. The bands at 892 and 807 cm− are attributed to stretching motion of 

W-O-W bridges (Wang et al. 2012). 

 The peaks in the region of 1370 cm-, 1410 cm-, 1120 cm- are attributed to cross-linking 

formation between the gluteraldehyde and hydroxyl groups in CMC.  

 
 

 
Figure 2. FTIR spectra of pristine and PTA incorporated CMC membranes 

 

SEM results of CMC-PTA membrane is shown in Figure 3. The smooth and dense structure of 

CMC membrane matrix was clearly seen Figure 3a. As can be seen in Figure 3b, PTA particles were 

homogeneously distributed on the surface of CMC. 
 

 
Figure 3. SEM  micrographs of the pristine (a) and PTA incorporated (b) CMC membrane 
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3.2 Esterification reaction 

In order to determine the reactivity of the PTA loaded membrane, it was used as 

heterogeneous catalyst to catalyze the esterification reaction between the ethanol and valeric acid. The 

acid conversion was studied at a constant temperature (70 °C) with different initial molar ratio.  

In reversible reaction, beside the catalyst type, catalyst loading and operation conditions, feed 

molar ratio is the other important factor to increase the conversion. Excess amount of reactant, usually 

increases the conversion and yield. In this reaction, valeric acid is the limiting reactant; therefore, the 

excess amount of alcohol was used to determine reaction behavior under the different alcohol ratio.  

Figure 4 shows the acid conversion results of catalytic membrane catalysis reaction. As seen in 

the figure, the conversion increased from 37.2 % to 67.9 %, when the alcohol:acid molar ratio 

increased from  2 to 6 as expected. 

 
Figure 4. Effect of initial molar ratio on valeric acid conversion (70 °C) 

 

Influence of the temperature on the yield of esterification reactions have frequently investigated in the 

literature and most of these studies similar results have been obtained. Temperature accelerates the 

reaction rate, and the overall reaction yield increases in an endothermic reversible reaction according 

to the Arrhenius equation. In the present study, temperature positively affected the acid conversion. 

Temperature increases the rate of reaction and conversion enhances as can be seen in Figure 5. When 

temperature changed from 50 °C to 70 °C, valeric acid conversion increased from 49.1 % to 67.9% 

when the initial alcohol/acid feed molar ratio was 6.  

 
Figure 5. Effect of temperature on valeric acid conversion (M=6) 
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CONCLUSIONS 

 

In the present study, PTA loaded CMC catalytic membrane was prepared, characterizations 

were performed and ethyl valerate production was carried on using catalytic membrane. PTA particles 

were well adapted to the CMC polymer and a good membrane was produced.  

Catalytic activity of membrane was evaluated using an esterification reaction between the 

ethanol and valeric acid. Reactions were carried out in a batch type membrane reactor by using 

catalyrtic membrane pieces as a heterogeneous catalyst. Effect of temperature and initial alcohol:acid 

molar ratio were investigated. The conversion increased from 37.2 % to 67.9 %, when the alcohol:acid 

molar ratio increased from  2 to 6 as expected. Water sorption capability of the membrane was also 

effective on conversion increment. When alcohol and acid was reacted, water formed and the 

membrane adsorbed the water simultaneously. Consequently, conversion increases due to Le 

Châtelier's Principle. When temperature changed from 50 °C to 70 °C, valeric acid conversion 

increased from 49.1 % to 67.9% when the initial alcohol/acid feed molar ratio was 6 

In conclusion, PTA loaded CMC was very effective catalytic membrane for the esterification 

and it can be a good candidate to be used in membrane reactor to catalyze different reactions.  
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ABSTRACT 

 

Heavy metals, artificial and natural radionuclides are accumulated in plants, animals and 

humans. In particular, the absorbing capacity of some fungi species radionuclides is quite high. In this 

study, the radioactivity levels of Trametes pubescens mushroom collected from the Eastern Black Sea 

Region, Trabzon province and Hydum rufescens and Macrolepiota procera mushrooms collected from 

West Black Sea Region, Kastamonu province were investigated. Therefore, natural (238U, 232Th 40K) 

and artificial (137Cs) radionuclide concentrations of mushrooms were determined. The same 

measurements were also made in soil samples, where fungi are grown. HPGe gamma detector was 

used for radioactivity measurement. After the measurement results, radium equivalent activity (Raeq) 

and external Hazard index (Hex), Annual gonadal dose equivalent and excess lifetime cancer risk were 

calculated. As a result, all radionuclide concentrations of Trametes pubescens mushroom collected 

from Trabzon were found to be higher than those collected from Kastamonu. The same situation has 

been mentioned for the soil where the growth of mushrooms. 

 

Keywords: Radioactivity, mushroom, Trabzon, Kastamonu 

 

Karadeniz Bölgesinden Toplanan Bazı Mantarların Radyoaktivite 

Seviyelerinin Belirlenmesi 

 
ÖZET 

 

Ağır metaller ile insan kaynaklı ve kendiliğinden doğada var olan radyonüklitler bitkilerde, 

hayvanlarda ve mantarlarda depo edilirler. Özellikle bazı mantar türlerinin, radyonüklitleri absorbe 

etme kapasiteleri oldukça yüksektir. Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölgesi, Kastamonu ilinden 

toplanan Hydum rufescens ve Macrolepiota procera mantarları ile Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon 

ilinden toplanan Trametes pubescens mantarlarının radyoaktivite seviyeleri araştırılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda mantarlarda doğal (238U, 232Th 40K) ve insan kaynaklı (137Cs) radyonüklitlerin miktarları 

ölçülmüştür. Aynı ölçümler mantarların yetişme yeri olan toprak örneklerinde de gerçekleştirilmiştir. 

Radyoaktivite ölçümü için HPGe gama dedektörü kullanılmıştır. Elde edilen bulgular yardımıyla, 

radyum eşdeğer aktivitesi (Raeq), dış tehlike endeksi (Hex), yıllık etkin doz eşdeğeri ve yaşam boyu 

kanser riski gibi hesaplamalar yapılmıştır. Sonuç olarak Trabzon’dan toplanan Trametes pubescens 

mantarının tüm radyonüklit konsantrasyonları, Kastamonu’dan toplanan mantarlara kıyasla daha fazla 

bulunmuştur. Aynı durum, mantarların yetişme yeri olan topraklar için de söz konusu olmuştur.  

 
Anahtar kelimeler: Radyoaktivite, mantar, Trabzon, Kastamonu  

 
GİRİŞ 

 
 Radyoaktivite veya radyoaktiflik kararsız nükleitlerin, parçalar ya da elektromanyetik ışıma 

(fotonlar) yayımlayarak kendiliğinden kütle yitirme özelliğidir. Değişik nitelikteki radyasyon 

kaynakları sürekli insan ve canlılar üzerinde etkili olmaktadır (Cooke, 1991). Doğal ve yapay 

radyonüklitler, atmosferik, karasal ve sucul ortamlardaki çevresel radyasyonun kaynağını 
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oluşturmaktadır. Bu radyonüklitler ve bunların bozunma ürünleri toprak, kayalar, gıda maddeleri, su 

ve hava gibi çevresel ortamlarda bulunmakta ve alfa, beta ve gama radyasyonları ile organizmaları 

ışınlamaktadır (TAEK, 2015). 

 İnsanlar için zehirli olan maddeler; ağır metaller, ağır metal bileşikleri, tabiatta çok zor 

bozunan organik bileşikler (Dioksinler, DDT, 2,4,5- Triklorfenoksiasetikasit vb.) bitkilerde ve 

hayvanlarda depo edilirler. Mantarlar ise civa, kadmiyum, kurşun, bakır, arsenik gibi ağır metalleri ve 
137Cs, 134Cs gibi radyoaktif kalıntıları bünyelerinde toplayabilmesi dolayısıyla doğal sistem ekolojisi 

için çok önemli biyoindikatörler olarak düşünülürler (Kalač, 2001; Falandysz vd., 2003). Mantarlar 

hem insan kaynaklı hem de kendiliğinden oluşan radyonüklitleri bünyelerinde biriktirebilir. Özellikle 

radyoaktif kazalardan dolayı (örneğin Çernobil faciası) kontamine olmuş topraklarda yetişen mantarın 

içerdikleri bu maddeler sağlık için bir risk yaratabilir (Horyna, 1991; Mietelski ve Jasinka, 1996; 

Skuterud vd., 1997). İnsanların direk ya da dolaylı yoldan maruz kaldığı radyasyon seviyelerini 

kontrol etmek için, çevredeki ve gıda maddelerindeki radyoaktiviteyi belirlemek çok önemlidir. 137Cs,  
238U,  232Th ve 210Pb gibi radyonüklitleri bünyelerinde bulunduran mantarların insanlar tarafından 

tüketilmesi söz konusu olduğu durumlarda bu konunun önemi daha da artmaktadır (Rühm vd., 1997; 

Rosa vd., 2011). Bundan dolayı gıda maddelerinde izin verilen maksimum radyonüklit ve toksik 

element seviyelerinin belirlenmesi gereklidir. Buna rağmen mantarlardaki radyoaktif maddelerin 

belirlenmesi ile ilgili çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir  (Melquiades ve Appoloni, 2004). 

 Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölgesi, Kastamonu ilinden toplanan Hydum rufescens ve 

Macrolepiota procera mantarları ile Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon ilinden toplanan Trametes 

pubescens mantarlarının radyoaktivite seviyeleri araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

 
Numune Temini 

 

 Hydum rufescens ve Macrolepiota procera mantarları Kastamonu ilinden, Trametes pubescens 

mantarı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni kampüsünden toplanmıştır. Toplanmadan önce 

doğal ortamlarında fotoğrafları çekilmiş, özellikleri kayıt altına alınmıştır. Daha sonra mantarların 

teşhisi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertuğrul Sesli tarafından 

morfolojik olarak yapılmıştır. Toplanan mantarların bilimsel adı, yetişme ortamı, toplandığı yer ve 

yenebilirlik durumu Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Toplanan mantarların bilimsel adı, yetişme ortamı, toplandığı yer ve yenebilirlik durumu 

 
Mantarın bilimsel adı Yetişme ortamı Toplandığı yer Yenebilirlik 

Hydum rufescens Toprak Kastamonu, Doğanyurt, Gökçe Yenir 

Macrolepiota procera Toprak Kastamonu, Doğanyurt, Gökçe Yenir 

Tramates pubescens Odun Trabzon, Ortahisar, K.T.Ü. Yenmez 

 

 
Numunelerin Hazırlanması 

 

 Toplanan ve teşhisi yapılan mantarlar temizlenip, kesilmiş ve blender yardımıyla küçük 

parçalara ayrılmıştır. Parçalara ayrılan mantarlar, 20-24 saat süre ile 105°C’de kontrollü olarak 

kurutulmuş ve sonra 40 meshlik eleklerden geçirilmiştir. Bu mantar numuneleri silindirik, çapı 6 cm 

ve yüksekliği 5 cm olan plastik kaplara konarak 1 ay süreyle bekletilmiştir. Böylece 238U ve 232Th 

ürünleri arasındaki radyoaktif dengenin oluşması sağlanmış ve numuneler sayıma hazır hale 

getirilmiştir. 

Mantarların yetiştiği ortamlardaki radyoaktiviteyi belirlemek ve bu radyoaktif elementleri ne 

derecede bünyelerinde bulundurduklarını tespit etmek için, her mantarın yetiştiği ortamdan da örnekler 

alınmıştır. Doğada kendiliğinden yetişen tür için toprak örneği, ağaç kabukları üzerinde yetişen 

mantarlar için kabuk örnekleri de benzer ön hazırlık işlemlerinden geçirilmiştir. Ağzı kapaklı 

kutularda 1 ay bekleme süresinden sonra örneklerin radyoaktivite analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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Deneysel Sistem ve Metot 

 

 Radyoaktivite analizleri Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 

Araştırma Laboratuvarında bulunan, 1332.5 keV’de 1.9 keV’ lik rezülüsyona ve % 15’lik relatif 

verime sahip olan Canberra, GC 1519 model HPGe gama dedektörü kullanılarak ölçülmüştür. Gama 

spektroskopisi sistemleri ile radyoaktivite analizinde enerji ve verim kalibrasyonlarının periyodik 

olarak yapılması önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Enerji kalibrasyonunun yapılabilmesi için 

önceden enerjileri bilinen çekirdeklerden oluşmuş standart bir kaynağa (kaynaklara) ihtiyaç vardır.  

Verim kalibrasyonları için enerjileri 80-1400 keV arasında değişen 109Cd, 57Co, 133Ba, 22Na, 137Cs, 
54Mn ve 60Co radyoizotop standart nokta kaynaklar kullanılmıştır. Verim kalibrasyonu için enerjileri 

ve aktiviteleri önceden bilinen kaynaklar kullanılmıştır. Ancak burada enerji kalibrasyonuna göre 

karşılaşılan en büyük sorun standart kaynağın ölçülecek olan numune ile benzer fiziksel ve kimyasal 

özelliklere sahip olması zorunluluğudur. Bundan dolayı, gamma dedektörünün verim kalibrasyonu için 

Uluslararası Atom Enerji kurumunun (IAEA-375) nolu referans materyali ve Gamma Acquisition & 

Analysis programı kullanılmıştır. 

Numuneler ve gama spektroskopisi sistemi (enerji ve verim kalibrasyonları yapılarak) ölçüme 

hazır hale getirildikten sonra, her numunenin radyoaktivite analizi 80.000 s süre ile gerçekleştirmiştir. 

Bu süre sonunda numunelerden yayınlanan radyoaktif izotoplara ait piklerin oluşturacağı spektrumlar 

elde edilmiştir. 80.000 saniye saydırılan tüm numunelere ait piklerin alanları enerji değerleri baz 

alınarak hesaplanmıştır. 

 

Aktivite 

 

 Numunelerden yayınlanan radyoaktif izotoplara ait piklerin oluşturacağı spektrumlar elde 

edildikten sonra aktivite hesabı için dedektör verimi de hesaba katılarak, Eşitlik 1 kullanılmıştır. 

 

𝐴 =
𝑠

(𝐼𝛾).𝑤.𝑡.
                                                (1) 

 

Burada A (Bq/kg); aktivite, S; ilgili pikin altında net alan, Iᵧ; gama ışınının salma hızı, w; kg 

olarak numune miktarı, ɛ  ilgili enerjideki dedektör verimi ve t (s)  ise ölçüm süresini ifade etmektedir. 

 
Havadaki Absorplanmış Doz Hızı (D)  

 D, yerden 1 metre yukarda maruz kalınan havadaki doz hızı olarak bilinir ve radyonüklit 

aktiviteler bilindiği taktirde UNSCEAR (1988) tarafından önerilen Eşitlik 2 ile hesaplanabilir  

  

D(nGy/saat) = 0.427 AU + 0.662 ATh +0.0432 AK                                                                                (2) 

 

 Burada, D yerden 1 metre yukarıda soğrulan doz hızı, AU, ATh ve AK sırasıyla 238U, 232Th ve 
40K'nın aktivite konsantrasyonlarıdır. 238U, 232Th ve 40K'nın dönüşüm faktörleri her Bq/kg için sırasıyla 

0.427, 0.662 ve 0.042 nGy/saat'dir (Beck, 1972; Kurnaz vd., 2007). 

 

Radyum Eşdeğer Aktivitesi (Raeq) ve Dış Tehlike Endeksi (Hex) 
 Radyum eşdeğer aktivitesi (Raeq), risk indeksinde geniş bir şekilde Eşitlik 3 (Beretka ve 

Mathew, 1985) ile hesaplanarak kullanır. 

  

Raeq = ARa + 1.43 ATh + 0.077 AK                                                                                                          (3) 

 

 Burada, ARa, ATh ve AK sırasıyla, 226Ra, 232Th ve 40K'nın Bq/kg biriminde aktivite 

konsantrasyonlarıdır. 

  Dış tehlike endeksi (Hex), (Krieger, 1981) tarafından önerilen model kullanılarak hesaplanır 

(Eşitlik 4) (Kurnaz vd., 2007). 

 

Hex = ARa /370 + ATh/259 + AK/4810 ≤ 1                                                                                      (4) 
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Burada, ARa, ATh ve AK sırasıyla, 226Ra, 232Th ve 40K'nın Bq/kg biriminde aktivite konsantrasyonlarıdır. 

 

Yıllık Gonadal Doz Eşdeğeri (YGDE)  
 Kemik iliği ve kemik yüzey hücreleri aktiviteleri, UNSCEAR (1988) tarafından ilgilenilen 

organlar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 226Ra, 232Th ve 40K'nın spesifik aktivitelerinden dolayı 

YGDE, Eşitlik 5 kullanılarak hesaplanır (Mamont-Ciesla vd., 1982; Kurnaz vd., 2007); 

 

YGDE (µSv/yıl) = 3.09 ARa + 4.18 ATh + 0.314 AK                                                                                                                          (5) 

 

Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri (YEDE)  
 Yıllık etkin doz eşdeğerinin hesaplanması için, havadaki absorplanan dozun etkin doza 

dönüşüm katsayısı ve bina dışı meşguliyet faktörü dikkate alınır. (UNSCEAR, 2000) raporlarında, 

yetişkinler için havadaki absorplanan dozun, etkin doza dönüşüm katsayısı olarak 0,7 Sv/Gy değeri ve 

bina içi meşguliyet faktörü olarak 0,2 değeri kullanılır. Yıllık etkin doz eşdeğeri Eşitlik 6 ile 

hesaplanır (Kurnaz vd., 2007). 

 

 

YEDE (µSv/yıl) = D (nGy/h) × 8760 (saat/yıl) × 0,2 × 0,7 (Sv/Gy) ×10-3                                           (6)  

 

Yaşam Boyu Kanser Riski (AYKR)  
 Yaşam boyu kanser riski Eşitlik 7 kullanılarak hesaplanmıştır. 

  

AYKR = YEDE × DL × RF                                                                                                                   (7) 

 Burada, DL yaşam süresi (70 yıl) ve RF risk faktörüdür (Sv-1). Sievert başına ölümcül kanser 

riskini ifade eder. Stokastik etkiler için RF değeri 0.05 olarak alınır (Mountford ve Temperton, 1992; 

Kurnaz vd., 2007). 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Aktivite 

 Mantarların radyonüklit aktivite konsantrasyonları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Mantarların radyonüklit aktivite konsantrasyonları (Bq/kg) 

Mantar 238U (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 

Hydum rufescens 9.9 ± 0.7  2.2 ± 0.2 B.* 118.5 ± 4.0 

Macrolepiota procera 14.3 ± 0.9  5.3 ± 0.6 B. 104.0 ± 4.2 

Trametes pubescens 59.2 ± 5.6 42.1 ± 4. 2 B. 651.4 ± 21.5 

*B: Belirlenemedi 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek 238U, 232Th ve 40K aktivite konsantrasyonu sırasıyla 59.2 ± 5.6, 42.1 

± 4. 2 ve 651.4 ± 21.5 Bq/kg ile odun çürükçül mantarı olan Trabzon ilinden toplanan Trametes 

pubescens mantarında bulunmuştur. Kastamonu ilinden toplanan Macrolepiota procera mantarının 
238U ve 232Th aktivite konsantrasyonu Hydum rufescens mantarında ölçülen aktivite 

konsantrasyonlarından daha fazla 40K aktivite konsantrasyonu ise daha düşük bulunmuştur. (Guillén 

ve Baeza, 2014), yapmış oldukları derleme çalışmada şimdiye kadar mantarlardaki radyoaktivite ile 

ilgili çalışmalardaki uranyum aktivite konsantrasyonunu 0.001-259 Bq/kg arasında değiştiriğini 

bildirmişlerdir. İlter (2012) yapmış olduğu tez çalışmasında antikanserojen özelliği olan şifalı 

bitkilerin radyoaktivitesini araştırmış ve analiz yaptığı 12 şifalı bitki türünde 1.78 ± 0.29- 30.53 ±  

3.60 Bq/kg arasında 238U aktivite konsantrasyonu bulmuştur. Bu çalışmada kullanılan mantarların 

değerlerinin birçoğunun İlter (2012)’in bulmuş olduğu sonuçlardan daha yüksek çıktığı görülmektedir. 

 Rosa vd., (2011) yapmış oldukları çalışmada Brezilya’nın yüksek radyoaktif bölgelerindeki 

bazı mantarlarda radyoaktiviteyi incelemiş, 232Th aktivite konsantrasyonunu en yüksek 142 ± 7 Bq/kg 

olarak bulmuşlardır. Yapılan çalışmada kullanılan mantarların alındığı bölge yüksek radyoaktif 

bölgesi olmadığı için sonuçların daha düşük çıkması beklenen bir durumdur.  
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 Guillén ve Baeza, (2014) yapmış oldukları derleme çalışmada şimdiye mantarlardaki 

radyoaktivite ile ilgili çalışmalardaki K aktivite konsantrasyonunu 70-3250 Bq/kg arasında olduğunu 

bildirmiştir. 

 De Castro vd., (2012) Brezilya’dan topladıkları bazı makrofunguslardaki doğal ve yapay 

radyoaktiviteyi araştırmışlar ve 40K aktivitesini 461 ± 2 ile 1535 ± 10 Bq/kg arasında değerler 

bulmuşlardır. Türkiye’den toplanan bazı makrofunguslar ile Brezilya’dan toplanan bazı makrofungus 

örnek 40K aktivitelerinin benzer olduğu anlaşılmaktadır. 

Mantarların yetişme yerlerinin radyonüklit aktivite konsantrasyonları Tablo 3’de verilmiştir 

 

Tablo 3. Mantarların yetişme yerlerinin radyonüklit aktivite konsantrasyonları (Bq/kg) 

Habitat 238U (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 

Toprak (H. rufescens) 19.3 ± 1.2  10.8 ± 0.6 B.* 232.7 ± 7.4 

Toprak (M. procera) 28.2 ± 1.7  14.2 ± 0.7 B. 197.8 ± 7.9 

Kabuk (T. pubescens) 63.4 ± 6.2 60.1 ± 6.5 B. 410.5 ± 18.2 

Toprak (T. pubescens) 124.4 ± 10.3 75.6 ± 8.2 214.5 ± 12.1 788.4 ± 27.1 

*B: Belirlenemedi 

  

T. pubescens mantarı odun çürükçül mantarı olduğu için yetişme yeri olarak hem kabuktan hem de 

ağacın bulunduğu yer olan topraktan numune alınmıştır. Tablo 3 incelendiğinde, bütün radyonüklit 

aktivite konsanstrasyonlarının Trabzon ilinden alınan toprak örneğinde en yüksek bulunduğu 

görülmektedir. Yarılanma ömrü uzun (30.1y) olan insan kaynaklı radyonüklitlerden Sezyum (137Cs) 

çalışma yapılan mantarların yetişme ortamlarından sadece Trabzon’dan alınan toprak örneğinde 

görülmüştür.  Mantarların beslenme mekanizması da sezyum birikmesinde etkili bir faktördür. 

Ağaçların kökleri ile simbiyotik yaşayan mantarlarda radyosezyum oranı, saprofit ya da parazit 

mantarlara oranla daha yüksektir (Baeza vd., 2004).  

 

Toprak Örneklerine İlişkin Deney Sonuçları 

 Mantarların yetişme yeri olan topraklarda yapılan ölçümler sonucu bulunan veriler 

kullanılarak Hesaplanan soğurulan doz hızı, radyum eşdeğeri, dış tehlike endeksi, yıllık gonodal doz 

eşdeğeri, yıllık etkin doz eşdeğeri ve yaşam boyu kanser riski değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Hesaplanan soğurulan doz hızı, radyum eşdeğeri, dış tehlike endeksi, yıllık gonodal doz 

eşdeğeri, yıllık etkin doz eşdeğeri ve yaşam boyu kanser riski değerleri 

 D 

(nGy/h) 

Raeq 

(Bq/kg) 

Hex YGDE 

(μSv/year) 

YEDE 

(µSv/year) 

AYKR 

H. rufescens 25.1 52.6 0.141 177.7 30.78 1.077 x10-4 

M. procera 29.6 61.4 0.172 208.5 36.30 1.270 x10-4 

T.pubescens 141.8 291.6 0.77 944.09 173.96 6.088 x 10-4  

D.O*  55 370 - 2398 70 0.29 x 10-3 

D: Hesaplanan Soğurulan Doz Hızı, Raeq: Radyum Eşdeğeri, Hex:Dış Tehlike Endeksi, YDGE: Yıllık 

Gonodal Doz Eşdeğeri, YEDE: Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri, AYKR: Yaşam Boyu Kanser Riski 

Değerleri 

 

Toprak örnekleri için havadaki soğrulan doz hızı (D) 25.1 ile 141.8 nGy/saat aralığında bulunmuştur. 

Trabzon’dan alınan toprak numunesindeki radyonüklit aktivite konsantrasyonları daha fazla olduğu 

için soğrulan doz hızı da Kastamonu ilinin verilerinden daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4). Daha 

önce yapılan çalışmalarda Türkiye’nin farklı illerinden alınan toprak örnekleri analizi sonucu 

hesaplanan değerler Kırklareli için 71 (Taskin vd., 2009), İstanbul için 49 (Karahan ve Bayulken, 

2000) ve Şanlıurfa için 38 nGy/saat (Bozkurt vd., 2007) olarak bildirilmiştir. Kastamonu’dan alınan 

örneklerin soğrulan doz hızı daha düşük iken, Trabzon’dan alınan toprakların değerleriyle hesaplanan 

soğrulan doz hızı dünya ortalaması olan 55 nGy/saat dan daha yüksek bulunmuştur. Radyum eşdeğer 

aktivitesi (Raeq), 52.6 ile 291.6 Bq/kg aralığında bulunmuş olup, tavsiye edilen maksimum değer olan 

370 Bq/kg’dan daha düşük olduğu görülmektedir (Kurnaz vd., 2007). Dış tehlike endeksi en yüksek ve 

en düşük sırasıyla 0.77 ve 0.141 olarak bulunmuş olup, bütün Hex değerleri 1’den küçük olarak 
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hesaplanmıştır. Yıllık Gonadal Doz Eşdeğeri (YGDE) değerlerinin 177.7 ile 944.09 μSv/yıl aralığında 

değiştiği görülmektedir (Tablo 4). Bu değer Mısır için 2398 µSv/yıl (Arafa, 2004) ve  Fırtına deresi, 

Türkiye  için 550.5 mSv/yıl (Kurnaz vd., 2007) bulunmuştur. Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri (YEDE 

değerleri 30.78 ile 173.96 μSv/yıl arasında hesaplanmıştır.  Alan karasal gama radyasyonu için Yıllık 

Etkin Doz Eşdeğerinin dünya ortalaması 70 μSv/yıl’dır (UNSCEAR, 1988). Kastamonu’dan alınan 

örneklerin değerleriyle hesaplanan yıllık etkin doz eşdeğeri dünya ortalamasının altındayken, Trabzon 

toprak örneği değeri daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada Yaşam Boyu Kanser Riski de (AYKR) 

1.077 x10-4 ile 6.088 x 10-4 aralığında değişmektedir ve tüm değerler dünya ortalaması olan 0.29 x 10-3 

değerinden daha düşük bulunmuştur. 

 

SONUÇLAR 

 
Özellikle Çernobil’den sonra insan popülasyonundaki radyonüklit miktarının mevsimsel olarak 

arttığı ve sonbaharda daha yüksek seviyelerde olduğunu, bunun sebebinin ise sonbaharda çıkan 

mantarlarla ilişkili olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (Skuterud vd., 1997). 

Guillén ve Baeza, (2014) mantarlardaki radyoaktivitenin sağlık için bir tehdit olup olmadığını 

sorgulayan bir derleme çalışma yapmışlar ve özellikle radyoaktif element içeren mantarları tüketen 

insanlarda bir sağlık sorunu olabileceğini vurgulamışlardır. 
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ABSTRACT 

 

The aim of current experiment was to study the possibilities of ensiling of grass with 

byproduct of carop which is very rich in water soluble carbohydrate and condensed tannin. The carop 

byproduct had a significant effect on the chemical composition and fermentation parameters.  The dry 

matter contents of grass silages ranged from 21.65 to 25.83 %. The dry matter contents of grass silages 

significantly increased with increasing level of carop byproduct. Crude protein contents of grass 

silages ranged from 17.76 to 20.68%. There was a significant decrease in crude protein contents. The 

inclusion of carop byproduct at 6% decreased the ammonia content and pH of grass silage by 48 and 

15.73 % respectively when compared with control group.  The inclusion of carop byproduct at 6% 

increased Fleig score from 54.04 to 92.01. As a conclusion it can be recommended that carop 

byproduct can be included at 4.5 % on a fresh base to grass to obtain the high quality grass silage   

 

Keywords: Grass silage, Carop byproduct, Digestibility, Metabolisable energy                            
     

Yemlik Keçiboynuzu Kırığının Çayır Silajında Kullanımı 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, çayırotunun silolanmasında suda çözünür karbonhidrat ve tanen 

bakımından zengin yemlik keçiboynuzu kırığının, silaj katkı maddesi olarak kullanım olanaklarını 

araştırmaktır.  Yemlik keçiboynuzu kırığının, oluşan silajların kompozisyonuna ve fermantasyon 

parametrelerine önemli derecede etkisi olmuştur. Çayırotu silajlarının kuru madde içerikleri %21.65 

ile %25.83 arasında değişmiş olup yemlik keçiboynuzu kırığının kullanım oranının artmasıyla birlikte 

oluşan çayırotu silajlarının kuru madde (KM) içeriği önemli derecede yükselmiştir.  Çayırotu 

silajlarının ham protein (HP) içerikleri % 17.76 ile % 20.68 arasında değişmiş olup yemlik 

keçiboynuzu kırığının kullanılmasıyla birlikte oluşan çayırotu silajların e HP içeriğinde önemli 

azalmalar meydana gelmiştir. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, % 6 oranında yemlik keçiboynuzu 

kırığının ilavesi çayır silajında en büyük problem olan amonyak içeriğini % 48 oranında iyileştirmiş ve 

pH’sını ise % 15.73 oranında düşürmüştür. Kontrol grubuna göre, % 6 oranında yemlik keçiboynuzu 

kırığı ilave edilen çayırotu silajının Fleig Skorları (FS) ise 54.04’den 92.01’e yükselmiştir. Sonuç 

olarak; daha kaliteli çayır silajı elde etmek için taze çayırotuna en az %  4.5 oranında yemlik 

keçiboynuzu kırığının katılması tavsiye edilebilir.   

 

Anahtar Kelimeler: Çayırotu silajı, Yemlik keçiboynuzu kırığı, Sindirim derecesi, Metabolik enerji 

 

GİRİŞ 

 

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kaliteli kaba yem sorunu ruminant hayvan beslenmesinin 

en önemli sorunlarından bir tanesi olarak gündemde yerini korumakta ve hayvansal üretim girdileri 

içerisinde en büyük payı oluşturmaktadır. Ruminantlarda kaliteli yem sorununu çözmek için 

ülkemizde son yıllarda silaj yapımı oldukça önem kazanmıştır. Uygun zamanda hasat edilen buğdaygil 

hasılları yeterli miktarda suda çözünür karbonhidrat içermesi ve tamponlama kapasitesinin düşük 

olmasından dolayı kolaylıkla silolanabilirler. Diğer taraftan baklagiller uygun zamanda hasat edilse 

bile yeterli miktarda suda çözünür karbonhidrat içermemesi ve yüksek tamponlama kapasitesinden 
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dolayı katkı maddesiz silolanamamaktadır. Bunun için baklagiller ya pörsütülmekte yada katkı 

maddesi katılarak silolanmaktadır (Raques ve Smith, 1966; Pitt, 1990; Singh ve ark., 1996; Davies ve 

ark.,1998). Arzu edilen pH’yı elde etmek için laktik asit bakterilerinin silaj materyalindeki suda 

çözünür karbonhidratları laktik aside dönüştürmesi gerekmektedir. Yeterli miktarda laktik asit üretimi 

olursa arzu edilen silaj pH’sına en kısa zamanda ulaşılır ve havayla temas etmezse, silaj uzun süre 

bozulmadan kalabilir. İstenilen pH elde etmek için silolanacak yeşil materyalin SÇK içeriğinin kuru 

madde bazında en az %3.0’ü kadar olması gerekmektedir (Chamberlain ve Wilkinson, 1996).   

Bu çalışmanın amacı, her yıl önemli bir miktarda açığa çıkan fakat silaj katkı maddesi olarak 

değerlendirilmeyen yemlik keçiboynuzu kırığının kurutulup öğütülerek su içeriği yüksek olan çayır 

otunun silolanmasında katkı maddesi olarak kullanmak ve çayırotu silajındaki en büyük sorun olan 

proteolizi önlemektir.  

 

MATERYAL VE METOT 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesi içerisinde çok yıllık ekilmiş olan çayırotu; 

(Festuca arundinacea (%35), Festuca rubra (%20), Poa pratensis (%15), Lolium perenne (%30))  

biçme makineleri ile biçilmiştir. Daha sonra temiz bir zemin üzerine pörsümesi beklenilmeden 

yayılmış ve daha önce kurutulup öğütülmüş yemlik keçiboynuzu kırığı yaş ağırlık bazında % 0.0, 1.5, 

3.0 4.5 ve 6.0 oranlarında homojen bir şekilde karıştırılıp silolanmıştır. Silaj ham maddesi olarak 

kullanılan çayırotu ve silaj katkı maddesi olarak kullanılan yemlik keçiboynuzu kırığının içerikleri 

Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Çayırotu ve yemlik keçiboynuzu kırığının kompozisyonu(%) 
       Kompozisyon (%) Çayır otu Yemlik Keçiboynuzu Kırığı 

KM 22.56 92.81 

Kül  16.13 3.71 

HP   19.16 4.95 

ADF  35.29 20.25 

NDF 62.04 37.56 

KT  - 1.90 

HY 3.41 1.50 

SÇK                        - 15.16 
KM: Kuru madde, ADF: Asit deterjan fiber, NDF: Nötral deterjan fiber, KT: Kondense tanen, HP: Ham protein HY: Ham Yağ, SÇK: Suda 

çözünen karbonhidrat 

 Altmış günlük silolama sonucunda yemlerin pH, amonyak, kuru madde, ham kül, ham 

protein ve ham yağ analizi AOAC, (1990)’de bildirilen yöntemlere göre yapılmıştır. Yemlerin 

nötral deterjan fiber ve asit deterjan fiber içerikli Van Soest, ve ark., (1991), Fleig skorları Kılıç, 

(1986) a göre yapılmıştır. Silajların aerobik stabiliteleri Kung ve ark (2000)’nın belirtmiş 

olduğu yöntemle yapılmıştır. 

  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Yemlik Keçiboynuzu Kırığı İlavesinin Çayırotu Silajının Besin Madde Kompozisyonuna Etkisi 

 

Altmış günlük silolama süresi sonunda elde edilen silajların kompozisyonlarına ait 

parametreler Çizelge 2’de verilmiştir. Katkı maddesi olarak kullanılan yemlik keçiboynuzu kırığının 

silajların kompozisyonunu önemli derecede etkilemiştir. Çayırotu silajlarının KM içerikleri % 21.65 

ile % 25.83 arasında değişmiş olup, yemlik keçiboynuzu kırığının kullanım oranının artmasıyla 

birlikte çayırotu silajlarının KM içeriği önemli derecede yükselmiştir. Diğer taraftan katkı maddesi 

olarak kullanılan yemlik keçiboynuzu kırığının dozuna bağlı olarak oluşan silajların ham protein 

içerikleri azalmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular Kamalak ve ark., (2012)’nın bulguları ile uyum 

içerisindedir. Kamalak ve ark., (2012)’nın yoncayla yaptığı çalışmada, yemlik keçiboynuzu kırığının 

katılmasıyla birlikte oluşan yonca silajlarının kuru madde içeriği önemli derecede yükselmiştir.  
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Çizelge 2. Yemlik keçiboynuzu kırığı ilavesinin çayırotu silajının kompozisyonuna etkisi 

  Silaj Grupları (Yemlik keçiboynuzu kırığı katkısı)   

      %0 %1.5 %3.0 %4.5 %6.0 SHO Ö.S 

KM 21.65 d 23.05 cd 24.06 bc 25.69 ab 25.83 a 0.497  *** 

Kül 18.67 a 17.64 b 16.65 c 15.78 d 15.35 d 0.197 *** 

ADF 37.42 37.44 37.33 37.10 36.40 0.531 ÖD 

NDF 55.65 a 56.23 a 55.73 a 54.57 b 51.89 c 0.897 ** 

HP 20.68 a 19.77 ab 19.32 b 17.76 c 18.00 c 0.347 *** 

HY 3.84 a 3.56 a 3.59 a 3.35 ab 2.65 b 0.236 ** 
Aynı harflere sahip ve aynı satırda yer alan ortalamalar arasında fark yoktur (P<0.05), SHO: Standart hata ortalaması, ÖD: Önemsiz ÖS: 
Önem seviyesi, P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001, KM: Kuru madde, ADF: Asit deterjan fiber, NDF: Nötral deterjan fiber, HP: Ham protein 

HY: Ham Yağ 

 

Yemlik Keçiboynuzu Kırığı İlavesinin Çayırotu Silajının Fermantasyon Karakteristiklerine 

Etkisi 
 

Silaj katkı maddesi olarak kullanılan yemlik keçiboynuzu kırığının çayırotu silajının pH, FS 

ve NH3-N içeriklerini önemli derecede etkilemiştir (Çizelge 3). Kullanılan çayırotu silajlarının pH’ları 

4.07 ile 4.83 arasında değişmiş olup, yemlik keçiboynuzu kırığının oluşan çayırotu silajının pH’sını 

önemli derecede düşürmüştür. Silaj pH sının azalmasının sebebi, yemlik keçiboynuzu kırığının önemli 

miktarda suda çözünebilir karbonhidrat içermesidir. Bilindiği gibi silaj mikroorganizmaları suda 

çözünebilir karbonhidratları organik asit üretiminde kullanmaktadır. Organik asit miktarındaki artış 

silaj pH’sının düşmesine neden olmaktadır. Çizelge 3’de görüldüğü gibi çayırotu silajlarının Fleig 

skorları 54.04 ile 92.01 arasında değişmiştir.  Başka bir ifadeyle silajlar orta kalite ile çok iyi kalite 

arasında değişmiştir. Katkısız çayırotu silajı orta kalitede iken yemlik keçiboynuzu kırığının 

eklenmesiyle birlikte silaj kalitesi yükselmiştir. İyi kalitede çayırotu silajı elde etmek için yemlik 

keçiboynuzu kırığının  % 1.5 ile 3.0 oranında, çok iyi kaliteli çayırotu silajı elde etmek için ise % 4.5 

ile 6.0 oranında yemlik keçiboynuzu kırığının eklenmesi gerekmektedir. Altmış günlük silolama 

sonucunda silajların NH3 içerikleri silolama sırasında oluşan proteolizin önemli bir göstergesi olarak 

düşünülmektedir. Silaj materyalinin NH3 içeriği ne kadar yüksek ise proteolizizin de o kadar fazla 

olduğu kabul edilmektedir. Çayırotu silajlarının amonyak içeriği 6.23 ile 12.06 NH3-N g/kg toplam N 

arasında değişmiş olup, yemlik keçiboynuzu kırığının çayırotu silajının amonyak içeriğini önemli 

derecede azaltmıştır. Kamalak ve ark., (2012) yoncayla yaptıkları çalışmada, yemlik keçiboynuzu 

kırığının yonca silajlarının FS’larını ve NH3 içeriklerini iyileştirdiğini bildirmişlerdir. 

 
Çizelge 3.Yemlik keçiboynuzu kırığının ilavesinin çayırotu silajının fermantasyon parametrelerine etkisi 

 Silaj Grupları (Yemlik keçiboynuzu kırığı katkısı %)   

    % % 0 % 1.5 % 3.0 % 4.5 % 6.0 SHO Ö.S 

pH 4.83a 4.55b 4.53b 4.21c 4.07d 0,030 *** 

FS 54.04d 67.65c 70.38c 86.30b 92.01a 1,298 *** 

  NH3-N 12.06a 10.24b 9.09bc 7.64cd 6.23d 0,479 *** 

Aynı harflere sahip ve aynı satırda yer alan ortalamalar arasında fark yoktur (P<0.05), SHO: Standart hata ortalaması, ÖS: Önem seviyesi, 
P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001,, ÖD: Önemli değil. FS: Fleig skor, NH3-N:Amonyak azotu 

 

Yemlik Keçiboynuzu Kırığı İlavesinin Çayırotu Silajının Aerobik Stabilitesine Etkisi 

 

Yemlik keçiboynuzu kırığının çayırotu silajının aerobik stabilitesine etkisi Şekil 1’de verilmiş 

olup yemlik keçiboynuzu kırığının ilavesi çayırotu silajının aerobik stabilitesini katkı oranının 

artmasıyla bozulma sürelerini öne çekmiştir. Muamele gruplarından % 6’lık grup ortam sıcaklığının 

üzerine 72 saatte, % 4.5’ lik grup ise 143 saat sonunda ortam sıcaklığının üzerine çıkmıştır. % 4.5 ve 

6’lık muamele gruplarının daha erken bozulmasının sebebi bu gruptaki silajların hem SÇK hem de 

laktik asit içeriğinin yüksek olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer grupların ise 191 saat 
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boyunca stabil kaldığı görülmüştür. Bunun sebebinin silaj gruplarının amonyak içeriklerinin 

farklılıklarından kaynaklanacağı düşünülebilir. Benzer şekilde Kamalak ve ark., (2012) yemlik 

keçiboynuzu kırığının katkı maddesi kullanarak yonca silajıyla yaptığı çalışmada silajlar uzun süre 

bozulmadan kalmıştır. Normal koşullarda, yüksek kalitedeki silajlar erken bozulmalarına rağmen her 

iki çalışmada kullanılan yüksek kalitedeki silajların bozulmadığı veya çok geç bozuldukları tespit 

edilmiştir. 

 

     
Şekil 1.Yemlik keçiboynuzu kırığının ilavesinin çayırotu silajının aerobik stabilitesine etkisi 

 

SONUÇ 

Silaj katkı maddesi olarak kullanılan yemlik keçiboynuzu kırığının çayır silajının kalitesini 

iyileştirmiş, ayrıca silo içerisinde oluşan proteolizi önlemiştir. Silaj kalitesiyle ilgili tüm sonuçlar göz 

önüne alındığında, yemlik keçiboynuzu kırığının çayır silajı yapımında en az % 4.5 oranında 

katılmasının uygun olduğu bulunmuştur. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu katkı maddesinin 

çayırotunun silolanmasında kullanıldığında, hayvanların yem tüketimini ve in vivo sindirim 

denemesini yaparak hayvansal üretime olan katkısının da belirlenmesine ihtiyaç vardır. 
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ABSTRACT 

 

In the Forest Products industry, heat treatment is applied to improve wood properties. At the 

same time, wood properties are more or less affected by temperature. In this study, density and volume 

weight value samples prepared from poplar wood for this purpose were exposed to temperatures of 

120, 160 and 200°C for 1 hour. The statistical analysis results showed that the heat treatment applied 

for 1 hour composed significant differences at p<0.000 level on density and p<0.024 level on volume 

weight value. Finally, it has been found that as the temperature increases in the applied heat treatment, 

the density and volume weight values decrease. These results showed that the temperature of the heat 

treatment applied to the wood material should be chosen according to the amount of decrease in 

density. 

 

Keywords: Poplar wood, heat treated, density, volume weight value 

 

 

Isıl Işlem Görmüş Kavak Odununun Yoğunluk ve Hacim Ağırlık Değerleri 

 
      ÖZET 

 

Orman ürünleri endüstrisinde ısıl işlem, odun özelliklerini iyileştirmek için uygulanır. Aynı zamanda, 

odun özellikleri sıcaklıktan az yada çok etkilenir. Bu çalışma da, kavak odunundan bu amaçla 

hazırlanan yoğunluk ve hacim ağırlık değeri örnekleri, 120, 160 ve 200°C sıcaklıklara 1 saat süre ile 

maruz bırakıldı. İstatistik analiz sonuçları, 1 saat süre ile uygulanan ısıl işlemin, yoğunluk üzerinde 

p<0.000 düzeyinde ve hacim ağırlık değeri üzerinde p<0.024 seviyesinde anlamlı farklılıklar 

oluşturduğunu gösterdi. Nihayet, uygulanan ısıl işlemde sıcaklık derecesi arttıkça, yoğunluk ve hacim 

ağırlık değerlerinin azaldığı tespit edildi. Bu sonuçlar, ağaç malzemeye uygulanan ısıl işlemin sıcaklık 

derecesinin, yoğunlukta meydana gelen azalma miktarına göre seçilmesi gerektiğini gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Kavak odunu, ısıl işlem, yoğunluk, hacim ağırlık değeri 

 

INTRODUCTION 

 

 Densified wood products from low density wood species were produced in 1980s especially 

for utilization of some fast growing tree species (Wang et al., 2000). The numerous efforts have been 

made to modify to surface of low-quality softwood and planted fast-growing species. The surface 

densification technology has been developed and the several researchers studied on this technology 

(Rautkari et al., 2008; Lamason and Gong, 2007; Diouf et al., 2011). The main aim of this technique is 

that heat changes the chemical composition of wood resulting in a change in the physical properties. 

 Many researchers studied on heat treatment owing to its many advantages such as improving 

the dimensional stability and the durability of wood without using chemicals (Tjeerdsma et al., 1998; 

Weiland et al., 2003; Garcia et al., 2012). As an example, Gong et al. (2010) studied the effect of heat 

treatment on density between undensified and densified poplar (Populus tremuloides) wood. They 

compressed specimens with press temperature of 145°C and a compression ratio of 24%. Then, they 

were treated at temperatures of 190, 200, 210°C. They were obtained that the heat treatment on 

densified poplar increased density. In an another study, Wang and Cooper (2005) found that the 
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density of densified wood was effected by compress temperature, press duration time, press closing 

time and humidity of specimens before compressing. This study aim to reveal the differences in 

density and volume weight values which are the important physical properties of poplar wood that has 

a wide usage area in forest product industry at the end of a three different heat treatment application 

for 1hour. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

 Populus trees were obtained from the K.Maras in Turkey. Wood specimens with dimensions 

of 20×20×30 mm used in the study were procure from poplar wood (Populus usbekistanica). For each 

group, 25 samples were prepared from logs. Densities (D) and volume weight value (R) were 

determined according to Turkish standards TS 2472 as follows;Prior to the tests, all of samples were 

conditioned in a test cabinet at a temperature of 20°C and a relative humidity of 65% until they 

reached a 12% moisture content to determine air dry density (D12). Then, samples were dried to the 

oven dry moisture gradient at a 103°C, and then oven dry densities (D0) were calculated. Later, in 

order to determine the density (DHT) and volume weight (RHT) values after heat treatment process, 

specimens were exposed to heat treatment by using laboratory drying oven at a temperature of either 

120°C, 160°C and 200°C and treatment time of 60 min (Table 1). During the heat treatment, 100 ml 

water vapour was used up to 100°C degrees in the oven, and then the vapour removed and waited until 

the desired temperatures reached (120°C, 160°C and 200°C). At the same time, the samples were 

waited in water for 2 weeks to be using for the calculation of the RHT value (R = Exact dry weight / 

Exact wet volume), and exact wet volumes were determined. 

 

Tablo 1: Procedures applied in the tests 

 

Sample code 
Heat treatment processes 

Temperature (°C) Time (h) 

UTS (Untreated) - 

TS120 120 1 

TS160 160 1 

TS200 200 1 
                                              *UTS: Untreated sample, TS: Treated sample 

 

 RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

 Before exposed to heat treatment on the purpose of control, statistical analysis results 

belonging to air dry density values of samples are given in Table 2. 

 

 

Table 2: Air-dry density (D12) 

Groups N 
Mean 

(g/cm3) 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 

Coefficient 

of variation 
Range Probability 

UTS 25 0.353 0.019 0.004 5.29 0.064 

P<0.582 

(NS) 

TS120 25 0.354 0.016 0.003 4.63 0.071 

TS160 25 0.351 0.013 0.003 3.83 0.054 

TS200 25 0.357 0.016 0.003 4.42 0.065 

Total 100 0.354 0.016 0.002 4.55 0.071 - 

 

 When Table 2 analyzed, it will be seen that temperature did not constitute significant 

difference on the air dry density values in the statistical sense. These results are a sign to homogen 

samples at the beginning of the study. Since, if the air dry density values are not demonstrate a 

significant difference, it means that the measurements and analysis to be made after this phase will 

give more accurate results.  

 Findings related to oven dry density values calculated and analyzed before heat treatment of 

test samples are given in Table 3. 
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Table 3: Oven-dry density (D0) 

Groups N 
Mean 

(g/cm3) 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 

Coefficient 

of variation 
Range Probability 

UTS 25 0.331 0.016 0.0032 4.82 0.059 
P<0.400 

(NS) 

 

TS120 25 0.335 0.015 0.0031 4.61 0.073 

TS160 25 0.333 0.013 0.0026 3.90 0.051 

TS200 25 0.329 0.015 0.0031 4.58 0.064 

Total 100 0.331 0.015 0.0015 4.49 0.074 - 

 

 At the analysis results related to air dry density values, it was obtained a parallel results to 

oven dry density values. As is seen in Table 3, if the oven dry density values have not a difference 

statistically between control and samples to be exposed to heat treatment, before the procedures to be 

applied to the samples, it is important to indicate that the samples are homogeneous.  

 Besides, average oven-dry density value (0.331g/cm3) calculated on poplar wood is lower than 

those of another studies undertaken on poplar wood (0.440 g/cm3 (Acosta et al. 2008),  0.339-0.379 

g/cm3 (Kord et al. 2010),  0.320 g/cm3 (Kurt, 2010)).  

 The density values and statistical analysis results after the heat treatment applied to the test 

samples for 1 hour at 120, 160 and 200°C are shown in Table 4. 

 

Table 4: Heat treated density (DHT). 

Groups N 
Mean 

(g/cm3) 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 

Coefficient 

of variation 
Range Probability 

UTS 25 0.331ab 0.016 0.003 4.82 0.059 

P<0.000 

 

TS120 25 0.334a 0.016 0.003 4.82 0.076 

TS160 25 0.331ab 0.018 0.004 5.87 0.072 

TS200 25 0.310b 0.015 0.003 4.55 0.066 

Total 100 0.327 0.019 0.002 5.77 0.106 - 

 

 One can be understood from Table 4 that while measured density values after application of 

different temperature  degrees for a hour to samples are not show a difference with control sample as 

statistically, the decrease in density values with increasing temperature are significant at p<0.000 

level. Also, as the temperature of the applied process rises to 160°C and above, the amount of decrease 

in density has further increased. At the same time, heat treatment applied at a temperature of 120°C 

during a hour did not cause any loss in cell wall substance. Since it only removes volatile extractives 

so has caused some density increase at initially. In a research conducted by Gunduz et al. (2008), the 

result of a heat treatment at 120, 150 and 180°C to black pine wood samples was determined that 

density has decreased with increasing temperature. In the literature, it was determined that as the heat 

treatment temperature and handling time increases density amount decrease. The reason is that at first, 

high amount of hemicellulose, is a cell wall substance, degradation and after the cellulose degradation. 

(Bal and Bektaş, 2012; Lovric et al., 2013; Kamperidou et al., 2013).  

 The results of statistical analysis performed on volume weight values calculated in the test 

specimens exposed to 120, 160 and 200°C is shown in Table 5. 

 

Table 5: Heat treated volume weight value (RHT). 

Groups N 
Mean 

(g/cm3) 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 

Coefficient 

of variation 
Range Probability 

UTS 25 0.299a 0.014 0.0029 4.78 0.047 

P<0.024 

 

TS120 25 0.299a 0.013 0.0025 4.28 0.057 

TS160 25 0.296a 0.014 0.0028 4.88 0.052 

TS200 25 0.289b 0.013 0.0026 4.27 0.052 

Total 100 0.296 0.014 0.0014 4.71 0.072 - 

 

 It was clearly understood from the values given in Table 5 that as the heat treatment 

temperature applied to poplar wood increases, the volume weight value has decreased at a level of 
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%95 confidence level as statistically. As is known, the ratio of cell wall substance is the most 

important factor in determining the volume weight value. As can be seen in the table above, volume 

weight values of specimens has decreased because of the increase in mass loss at temperatures above 

120°C. Besides, as the temperature increases, volume weight value decrement amount has increased. 

 The change percentages calculated from the results of comparing the air- and oven dry 

densities of the samples to those after heat treatment are given in Table 6. 

 

Table 6: Change percentages in density. 

Groups 
Change from D12 to 

D0 (%) 

Decrease from D12 to 

DHT (%) 

Decrease from D0 to 

DHT (%) 

UTS 6.23 6.23 0.00 

TS120 5.37 5.65 0.30 

TS160 5.13 5.70 0.60 

TS200 7.84 13.16 5.77 

Total 6.50 7.69 1.67 

 

 As is known, air dry density is calculated at 12% moisture gradient. (65% relative humidity 

and 20°C temperature). On the other hand, the oven dry density is determined at %0 moisture gradient 

(103°C temperature). Therefore, according to the values from D12  to D0  given in Table 6, the density 

decrease (6.50%) in the specimens is substantially due to loss of moisture even if there are losses in 

extractive materials. However, with the increase of the temperature up to 103C, instead of  removing 

the extractives in the samples, it was arisen the decreasing effect on the density of the losses occurring 

in the wood components such as hemicellulose and cellulose. Herewith, reason of the diminish 

occurring from D0 towards DHT is the holocellulose losses. As a matter of fact, decreasing in the 

percentage of holocellulose with increasing temperature in the poplar wood was determined a study 

conducted by Bektas et al. (2017). Especially the density decrease at the rate of 13.16% and 5.77% 

appeared in TS 200 test samples should be evaluated in this respect. These obtained data has coincide 

with the ratio of density decrease (%2.57-12.6) measured after applied 190, 200, 212 and 225°C heat 

treatment to black pine by Güller (2012).  

 According to the Figure 1, density (DHT) and volume weight value (RHT) measured after heat 

treatment is inversely proportional with the heat treatment temperature. It can also be seen from Figure 

1 that the decreases in DHT and RHT values are higher at high temperature. 

 
Figure 1: Grade lines of relation between heat treatment temperature and density as well as volume 

weight values. 
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CONCLUSIONS 

 

 The outputs obtained in this study in which the changes in density and volume weight values 

calculated after heat treatment applied to the poplar wood samples for 1 hour are summarized with the 

main points below. 

-The results of the ANOVA test (p<0.582) applied to the air- and oven dry density values indicated 

that the test samples are homogeneous before heat treatment. 

- Among DHT values measured after exposed to heat treatment composed significant differences 

according to heat treatment temperature. These differences is become more clear at 160°C and above 

temperatures. 

- The heat treatment temperature degree has effect on significant degree as statistically on RHT values 

of samples. 

- Eventually, while density decrease eventuated because of removing extractives from wood up to 

120°C heat treatment temperature, at higher temperatures it can be said that density reductions derived 

from losses arising in wood components such as hemicellulose and cellulose. 

 

REFERENCES 
 

Acosta, S.M., Mastrandrea, C., Lima, J.T. (2008). Wood technologies and uses of eucalyptus wood from fast  grown 

plantations for solid products. Proceedings of the 51st International Convention of Society of  Wood Science and 

Technology, Chile. 

Bal, B.C., Bektaş, İ. (2012). The effects of heat treatment on the physical properties of juvenile wood and mature  wood 

of Eucalyptus grandis.  BioResources, 7(4), 5117-5127. 

Bektaş, İ., Düzkale Sözbir, G., Bal, B.C and Altuntaş, E. (2017). Effects of the thermal and thermally  compressed 

modification treatments on chemical properties of the poplar woods. KSU Journal of  Engineering Sciences, 20(1):31-37. 

Diouf, P.N., Stevanovicb, T., Cloutier, A., Fang, C.H., Blanchet, P., Koubaa, A., Mariotti, N. (2011). Effects of  thermo-

hygro-mechanical densification on the surface characteristics of trembling aspen and hybrid  poplar wood veneers. 

Applied Surface Science 257:3558–3564. 

Garcia, R.A., Carvalho, A.M., Latorraca, J.V.F., Matos, J.L.M., Santos, W.A., Silva, R.F.M. (2012).  Nondestructive 

evaluation of heat-treated Eucalyptus grandis Hill ex Maiden wood using stress wave  method. Wood Sci. Technol. 46:41-

52.  

Gong, M., Lamason, C. and Li, L. (2010). Interactive effect of surface densification and post-heat treatment on     

                          aspen wood. Journal of Materials Processing Technology, 210(2):293-296. 

Güller, B. (2012). Effects of heat treatment of density, dimensional stability and color of Pinus nigra wood.  

 In African Journal of Biotechnology, 11(9):2204-2209. 

Gündüz, G., Korkut, S. and Korkut, D.S. (2008). The effects of heat treatment on physical and technological properties and 

surface roughness of Camiyanı Black Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) wood. Bioresource 

Technology, 99(7):2275-2280. 

Kamperidou, V., Barboutis, I., Vasileiou, V. (2013). Response of Colour and Hygroscopic properties of Scots  Pine 

wood to thermal modification. Journal of Forestry Research, 24(3):571-575. 

Kord, B., Kialashaki, A., Kord, B. (2010). The within-tree variation in wood density and shrinkage and their 

 relationship in Populus euramericana, Turkish Journal of Agriculture and Forestry 34:1-6. 

Kurt, R., 2010: Suitability of three hybrid poplar clones for laminated veneer lumber manufacturing using  melamine urea 

formaldehyde adhesive. Bioresources, 5(3):1868-1878. 

Lamason, C., Gong, M. (2007). Optimization of processing parameters for mechanically surface- densified aspen.  Forest 

Products Journal, 57(10):64–68. 

Lovrić, A.,  Zdravković,V. and Furtula, M. (2014). Influence of thermal modification on colour of poplar     (Populus X 

Euramericana) rotary cut veneer. Wood Research, 59 (2), 661-670. 

Rautkari, L., Properzi, M., Pichelin, F., Hughes, M. (2008). An innovative thermo densification method for  wooden surfaces. 

In:Proceedings of the 10th World Conference on Timber Engineering, Miyazaki,  Japan, pp.177-184. 

Tjeerdsma, B.F., Boonstra, M., Militz, H. (1998). Thermal modification of non-durable wood species  2.Improved wood 

properties of thermal treated wood, In Proceedings of 29th Annual meeting,  Maastricht-The Low Countries, 14-19 May, 

Doc. No. IRG/WP/98–40124 

Wang, J. Y. and Cooper, P. A. (2005). Effet of oil type, temperature and time on moisture properties of hot oil- treated 

wood. Holz als Roh-und Werkstoff 63, 417-422. 

Wang, J.M., Zhao, G.J., Lida, I. (2000). Effect of oxidation on heat fixation compressed wood of China fir.  Forestry studies 

in China 2:73-79. 

Weiland, J.J., Guyonnet, R. (2003). Study of chemical modifications and fungi degradation of thermally  modified wood 

using DRIFT spectroscopy. Holz als Roh-und Werkstoff, 61: 216-220. 

 

 

 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

62 

 

Undrained Strength Behavior of a Sand Clay Mixtures under Monotonic 

Loading  

 

Eyyüb KARAKAN* 
Assist. Prof. Dr. Kilis 7 Aralik University 

 Türkiye 

                

 

ABSTRACT 

 

When the boring samples are analyzed, it seems that natural soils which contain coarse or fine 

particles are not being pure in field. Quantities and origins of gravel, sand, silt and clay markedly 

affect behavior of soils. . The purpose of making this study is to observe the effects of fraction of fine 

materials in the soil mixture on the behavior of compression strength. The paper presents the results of 

a series of monotonic shear tests carried out to study the influence of the strain effect on the undrained 

shear strength of a sand clay mixtures. A comprehensive monotonic shear testing has been carried out 

under stress-controlled conditions. A series of unconfined compression tests were performed on sand–

clay mixtures with various sand–clay mixing ratios. The threshold fines content was examined by 

consistency tests. 

 

Keywords: sand clay mixtures, threshold fine content, unconfined compression test. 
 

 

Serbest Basınç Deneyleri ile Kum-Kil Karışımlarının Drenajsız 

Dayanımlarının Belirlenmesi 
 

 

ÖZET 

 

Doğada zemin etütlerinden alınan numuneler incelendiğinde, iri veya ince daneli zeminlerin 

genellikle saf olarak bulunmadığı gözlenmektedir. Ortamda bulunan çakıl, kum, silt, kil miktarları ve 

orijinleri zeminlerin davranışını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu bildiri, kum kili karışımlarının 

serbest basınç mukavemeti üzerindeki gerilme şekil değiştirme etkisini incelemek üzere 

gerçekleştirilen bir dizi serbest basınç deneyi sonuçlarını sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı zemin 

karışımındaki ince malzemelerin fraksiyonunun serbest basınç mukavemeti davranışı üzerindeki 

etkilerini incelemektir. Gerilme kontrollü koşullar altında kapsamlı bir serbest basınç deneyi 

yapılmıştır. Çeşitli kum-kil karışım oranlarına sahip zemin üzerinde bir dizi tek eksenli basınç testi 

gerçekleştirildi. Eşik ince tane içeriği incelendi.  

 

Anahtar Kelimeler: Kum kil karışımı, eşik ince dane oranı, serbest basınç deneyi. 
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GİRİŞ  
 

Arazi deneyleri sırasında yapılan çalışmalar incelendiğinde, iri veya ince taneli zeminlerin 

genlelikle saf olarak bulunmadığı gözlenmektedir. Arazide yapılan çalışmaların farklı türde 

zeminlerden (Kumi, kil, silt) oluşan karışımlardan elde edildiği görülmüştür. Zeminde bulunan kaba 

ve ince dane miktarları, bu zeminlerin davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu zeminin başta 

dinamik davranışını da etkilemektedir. İçerisinde kil miktarı fazla olan zeminler sıvılaşmaz olarak 

kabul edilirler (Ishihara, K., 1996).  

Kum-kil karışımlarının kayma dirençlerinin değerlendirilmesi için Lupini vd. (1981), 

Georgianou vd. (1990), Vallejo ve Mawby (2000), Kumar vd. (2006), Çanakçı ve Güllü (2007) 

tarafından yapılan laboratuar çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, %0-100 arasında değişen iri 

veya ince dane oranları içeren numuneler üzerinde üç eksenli basınç veya direk kesme deneyleri 

yapılmıştır. 

Vallejo ve Mawby (2000), yaptığı çalışmada kum-kil karışımlarında, iri dane oranlarına bağlı 

olarak gözlenen kayma direnci değişimlerinin, kum ve/veya kil tarafından hangi aralıklarda kontrol 

edildiğini önceki çalışma sonuçlarını da ekleyerek incelemiştir. Karışımın kayma direncinin, iri dane 

oranı %75’den fazlaysa iri daneler tarafından, %40’dan az ise ince daneler tarafından, oranının %40-

75 arasında olması durumunda ise hem kum hem de kil tarafından sağlandığını bildirmiştir. Bu 

sınırların oluşmasında, karışımın porozitesinin etkili olduğunu söylemiştir. Kumar vd. (2006), %0 ile 

%12 arasında kum oranları içeren kum-kil karışımları üzerinde serbest basınç deneyleri yapmıştır. 

Karışımın doruk kayma direncinin %10 kum içeren karışıma kadar arttığını ve daha yüksek kum oranı 

içeren karışımlarda kayma direncinin azaldığını göstermiştir. %10’dan daha fazla kum içeren 

karışımlarda, drenajsız kayma mukavemetindeki azalışın deney sırasında ölçülemeyen sürtünme 

parametresinin gelişiminden kaynaklanabileceği söylemiştir. Çanakçı ve Güllü (2007), düşük 

plastisiteli kile ağırlıkça %5, 15, 30, 50, 70 oranlarında kötü derecelenmiş kum karıştırarak, sabit su 

muhtevasında içsel sürtünme açısının değişimini deneysel olarak incelemişlerdir. Plastik limit 

düzeyindeki saf kilin içsel sürtünme açısı 30° iken, %15 kum içeren karışımın içsel sürtünme açısı 8° 

ye kadar düştüğü ve kum oranının %70 olması durumunda ise 40° ye yükseldiği gözlenmiştir. 

 

MALZEME VE METOD 
 

Çalışma kapsamında %0 ile 100 arasında değişen oranlarda Kaolin-Kuvars karışımları 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kuvars kumu granüler bir zemin türü olup ticari bir firmadan elde 

edilmiştir. Kuvars kumu sanayinin birçok dalında ihtiyaç duyulan ve yüksek miktarda tüketilen bir 

hammaddedir. Kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre birçok farklı sektör ve alanda kullanılmaktadır. 

Kuvars kumu geoteknik mühendisliği açısından yoğunluğu ve kristal yapısının bir sonucu olarak 

ortaya çıkan yüksek basma mukavemeti sayesinde birçok kompozit karışımın içinde dolgu malzemesi 

olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kullanılan kuvars kumu Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma 

sistemine göre sınıflandırılmıştır. Kumun tane özgül yoğunluğu 2.65 olarak elde edilmiştir. 

Deneylerde kullanılan kaolin kilin kimyasal analizi ve özellikleri Tablo 1’de sırasıyla verilmiştir. 

Kuvars kumu için elde edilen tane çapı dağılım eğrisi Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1: Kaolin kilinin kimyasal analizi 

A.Z. (L.o.l.) (%) 13.00 

SiO2 (%) 47.00 

Al2O3 (%) 36.00 

Fe2O3 (%) 0.60 

TiO2 (%) 0.80 

CaO (%) 0.60 

SO3 (%) 0.30 

Na2O (%) 0.25 

K2O (%) 0.25 
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Şekil 1: Tane Çapı Dağılımı Eğrisi 

 

 

Deneylerde kullanılacak zemin numuneleri %0 kaolin ile başlanıp %10 arttırılarak %100 

kaoline kadar arttırılarak 11 farklı karışım elde edilmiştir. Tüm karışımlarda standart kompaksiyon, 

likit limit (Casagrande ve Düşen Koni yöntemi) ve plastik limit deneyleri yapılmıştır.  

Optimum su muhtevasını belirlemek için değişik oranlardaki kuvars kaolin karışımlarının 

içerisine gerekli su miktarı konulup homojen olarak karıştırıldıktan sonra suyun tüm taneler tarafından 

alınması için üzerleri poşetlenerek 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra bu örnekler 

üzerinde gerekli deneyler yapılmıştır.  

 

DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu bildiri kapsamında kaolin ve kuvars kullanılarak 11 farklı karışımından oluşan bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Kum ve kaolin ile yapılan kompaksiyon deney sonuçları Şekil 2’de görülmektedir. 

Şekilden görüldüğü üzere, kum farklı çaplarda dane içermediği için, yani üniform dağılıma sahip 

oldukları için sıkıştırılamadıkları görülmüştür.  

Karışımların maksimum kuru birim hacim ağırlık ile kaolin içeriği değişimi Şekil 3’de 

gösterilmiştir. Kuvars kaolin karışımlarında kaolin miktarı yüzde olarak arttıkça, karışımların önce 

kuru birim hacim ağırlığının ani bir sıçrama ile arttığı ve optimum su içeriğinin azaldığı; belirli bir 

kaolin oranından sonra kuru birim hacim ağırlığının doğrusala yakın bir şekilde azaldığı ve optimum 

su içeriğinin arttığı görülmüştür (Şekil 3). Kaolin içeriği % 0 - % 20 arasında iken maksimum kuru 

birim hacim ağırlık değerinde artış gösterirken, daha fazla kaolin eklenmesi durumunda maksimum 

kuru birim hacim ağırlık değerinde azalma göstermektedir. Elde edilen maksimum kuru birim hacim 

ağırlık değerlerinin 1.30 g/cm3 ile 1.70 g/cm3 arasında değişim gösterdiği görülmüştür.  

Karışımlarının optimum su içeriğinin kaolin içeriğine bağlı değişimi Şekil 4’de elde edilmiştir. 

Kaolin içeriği %20 iken optimum su muhtevası en küçük değeri almıştır. Kaolin içeriği %20 ile %70 

arasında iken doğrusal bir artış göstermiştir. %70 kaolin içeriğinden sonra daha fazla artarak, en büyük 

su içeriği değeri %100 kaolin örneğinde elde edilmiştir. Optimum su içeriği değerleri %17 ile %32 

arasında değişim göstermiştir. 

Holtz and Kovacks (1981)’de maksimum kuru birim hacim ağırlık değerlerinin plastisite 

indeksindeki artış ile birlikte düşme eğilimi sergilediği belirtilmektedir. Çalışma kapsamında kuvars 

kaolin karışımlarında %20 kaolin içeriğine kadar karışımlar non plastik davranış sergilemektedir. 

Maksimum kuru birim hacim ağırlık değerleri bu tane içeriğine kadar artmaktadır. Karışımın bu sınır 

değerlerinden daha yüksek kaolin içeriği oranlarında ise plastik indeksi değerlerinde artış görülmekte, 

buna karşılık maksimum kuru birim hacim ağırlıklar ise düşmektedir. 

Şekil 5’de kuvars kaolin karışımlarının boşluk oranlarının kaolin içeriğine bağlı değişimi elde 

edilmiştir. %100 kuvars malzemesi için boşluk oranı 0.80 olarak elde edilmiştir. Karışımlarda kaolin 

içeriği %20’ye kadar arttıkça boşluk oranı değerleri azalmıştır. %20 kaolin - %80 kuvars karışımında 

boşluk oranı 0.627 ile en düşük seviyeye ulaşmıştır. %20’den sonra artan kaolin içeriği, boşluk 

oranının hızla artmasına neden olmuş ve %100 kaolin içeriğinde boşluk oranı en yüksek olan 1.001 

değerine ulaşmıştır. 
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Şekil 2: Kuvars Kaolin Kili Karışımlarının Kompaksiyon Eğrileri 

 

 

 
Şekil 3: Karışımlarının Maksimum Kuru Birim Hacim Ağırlıklarının Kaolin İçeriğine Bağlı Değişimi 

 

Çalışmada kullanılan karışımlarda boşluk oranı (e), kaba daneler arası boşluk oranı (eg), ve ince 

daneler arası boşluk oranı (ef), değerleri hesaplanmıştır. Şekil 6’da farklı boşluk oranı kavramlarının 

kaoline göre değişimi görülmektedir. Kaba daneler arası boşluk oranı ile ince daneler arası boşluk 

oranının kesiştiği nokta geçiş ince dane yüzdesi olarak tanımlanır. Geçiş ince dane yüzdesi %40 kaolin 

içeriğidir. Bu geçiş bölgesinin anlamı, bu ince dane oranından itibaren kum matrisi kaybetmeye 

başlamaktadır. Bu ince dane oranından daha yüksek oranlarda karışımların kontrolü kaolin matrisinin 

kontrolüne geçmektedir. Kaolin matrisine tam geçiş ise %60 kaolin içeriğinde gözlenmektedir.  
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Şekil 7’de hesaplanan kaolin matrisi su içeriklerinin kaolin içeriğine göre değişimi 

görülmektedir. Buradan görüldüğü üzere, kaolin içeriği azaldıkça kaolin matrisi su içeriği artmaktadır. 

Kaolin içeriği %30 ile %100 arasında iken kaolin matrisi su içeriği 0.30 ile 0.60 arasında 

değişmektedir.  

 

 

 
Şekil 4: Karışımlarının Optimum Su İçeriğinin Kaolin İçeriğine Bağlı Değişimi 

 

 

 
Şekil 5: Karışımlarının Boşluk Oranının Kaolin İçeriğine Bağlı Değişimi 
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Şekil 6: Standart proktor sıkılığında hazırlanmış karışımların boşluk oranı, iri daneler arası 

boşluk oranı ve ince daneler arası boşluk oranlarının kaolin içeriğine bağlı değişimi 

 

 

 

 
Şekil 7: Standart proktor sıkılığında hazırlanmış karışımların kaolin matrisi su içeriklerinin 

kaolin içeriğine bağlı değişimi 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışma kapsamında ince kuvars kumu, kuvars ve kaolin kilinden oluşturulan karışımların 

mekanik davranışlarını yönlendirebilecek parametrelerin incelenmesi üzerine deneysel bir çalışma 

yapılmıştır. Kum, silt ve kil birbirlerinden ayrı düşünüldüğünde mekanik davranış açısından farklı 

parametrelerin kontrolü altındadırlar. Kum ve kil davranışı doğada bulunan zeminlerin 
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sergileyebilecekleri mekanik davranış çeşitliliğinin iki sınır durumunu temsil etmektedirler. Silt ince 

daneli zemin grubuna girmesine rağmen tamamen kil gibi davranmamakta bazı durumlarda kum gibi 

bazı durumlarda da kil davranışı sergilemektedir.  

Bu çalışmada ince kuvars kumu (kaba dane matrisi) ile sabit (%80 kuvartz silti+%20 kaolin 

kili)’den oluşan ince dane matrisi belli oranlarda karıştırılarak karışım örnekleri hazırlanmıştır. 

Öncelikle farklı oranlardaki karışımlara ait olan zemin sınıfları belirlenmiş ve ince dane içeriği 

değiştikçe zemin sınıfındaki değişim gözlenmiştir. Buna göre karışımların ince dane içeriğindeki artış 

ile değişen zemin sınıfı SP-SM’den CL’ye kadar değişen bir aralıkta yer almaktadır. Bunu izleyen 

aşamada düşen koni ve standard proktor deneyleri yardımı ile bu karışımların sırasıyla çamur 

halindeki ve sıkıştırılmış durumlarındaki durum parametreleri yardımı ile mekanik davranışın kaba 

dane matrisinden ince dane matrisine geçmeye başladığı (geçiş ince dane yüzdesi) ve tamamen ince 

dane matrisine geçtiği (sınır ince dane yüzdesi)  ince dane içerikleri gözlenmeye çalışılmıştır. Bu 

anlamda geçiş ince dane yüzdesi %40 ve sınır ince dane yüzdesi de %60-%70 civarındadır. 
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ABSTRACT 

 

Alfalfa (Medicago sativa L.) clones were collected from 22 counties and 60 different points  at 

Isparta, Burdur, Afyonkarahisar and Konya provinces in Turkey. Alfalfa populations were 

characterized using karyotype parameters.  For cytogenetical research, root tips meristems obtained 

from plants of similar age that originated by vegetative reproduction from a single parent from plants 

grown under greenhouse conditions, were pretreated with saturated solution of ά-bromonaphthalene 

and 0.002 M 8-Hydroxiquinolin before staining with aceto-iron-hematoxylin. The measured 

chromosomal parameters were; Total length of chromosomes,  short arm, long arm, arm Ratio, 

centrometric index and satellite length at 25 alfalfa populations and 1 control (Marageh). Total length 

of chromosomes, short arm, long arm, arm ratio, centrometric index and satellite length were ranged 

from 4.58-2.36, 1.79-0.98, 2.57-1.28, 1.42-1.29, 42.36-40.71 and 2.09-0.82 of alfalfa populations. End 

of the research, it were determined that there were considerable differences among the karyotype 

parameters of alfalfa populations. 

 

Keywords: Alfalfa (Medicago sativa L.), Cytogenetic, chromosome,  karyotype, arm ratio 
 

Türkiye’nin Göller Yöresinden Toplanan Yonca (Medicago Sativa L.) 

Populasyonlarinin Karyotip Parametreleri 
 

Özet 

 

Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve Konya illerine bağlı 22 

ilçe ve 60 farklı duraktan klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) çalışmanın materyalini 

oluşturmuştur.  Yonca popülasyonlarında karyotip parametreler belirlenmiştir. Bu amaçla, Serada 

saksılarda yetiştirilen tek bitkilerden vejetatif aseksüel çoğaltımla elde edilen benzer bitkilerden alınan 

kök ucu meristemlerine ά-bromonaftalin doymuş çözeltisinde ve 0.002 M 8-Hydroxiquinolin ön işlem 

yapılmış ve sonra kök uçları aceto-iron-hematoxylin ile boyanmıştır. Ölçülen kromozomal 

parametreler; Toplam Kromozom Boyu Kısa Kol, Uzun Kol, Kol Oranı sentrometrik index ve satelit 

boyu 25 populasyon ve 1 kontrol çeşidi (Marageh) ölçülmüştür. İncelenen parametrelerin ölçüm 

değerleri sırasıyla; 4.58-2.36, 1.79-0.98, 2.57-1.28, 1.42-1.29, 42.36-40.71 ve 2.09-0.82 arasında 

değişim göstermiştir. Araştırma sonucunda tüm popülasyonların incelen karyotip parametreleri 

arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yonca (Medicago sativa L.), sitogenetik, kromozom, karyotip, kol oranı 
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GİRİŞ  
 

Yonca (Medicago sativa L.) Dünyada yaygın olarak yetiştirilen en önemli baklagil yem 

bitkisidir. Yoncanın en önemli özelliği hayvanlar için en yüksek besin değerine sahip olmasıdır (Lei 

ve ark. 2016). Bitki türlerinin taksonomilerinde morfolojik, moleküler ve karyotip veriler 

kullanılmaktadır (Villalabos ve ark. 2004). Karyoptip parametreler, uzun kol boyu, kısa kol boyu, 

toplam kromozom, kol oranı gibi özelliklerdir (Zarifi ve ark. 2005). Dünyada çok geniş bir ekim 

alanına sahip olan yoncada 2n= 16, 32, 48 ve 56 olmak üzere başlıca 4 ploidi seviyesinin bulunduğu 

pek çok araştırıcı tarafından bildirilmektedir. Bunlar içersinde en yaygın olanları 2n=16 olup, ticari 

çeşitlerde ise 2n=32 oldukları bildirilmiştir (Şengül, 1995). Bu çalışmada, Isparta, Konya, Burdur ve 

Afyon illerinin doğal vejetasyonlarında toplanan yonca popülâsyonlarının karyotip özelliklerinin 

belirlenerek, popülasyonlar arasındaki benzerlik/farklılıklar ortaya konulmuştur. 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve Konya illerine 

bağlı 22 ilçe ve 60 farklı duraktan klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) çalışmanın 

materyalini oluşturmuştur. Materyalin toplanması 2010 yılı mayıs-haziran aylarında 

gerçekleştirilmiştir.Klon yapılarak köklendirilmiş saksılardan, yaklaşık 0.5-1 cm uzunluğundaki kök 

uçları sitogenetik incelemeler için alınmıştır. Kök uçları 0.002 mM 8- Hydroxykuinolin içinde 

buzdolabında +4 °C’de 4 saat bekletildikten sonra distile su ile 30 dk yıkanmıştır ve 32-48 saat 

Lewitsky (formaldehit ve kromik asit) çözücüsünde tespit edilmiştir. Kök uçları 30 dk distile suda 

yıkandıktan sonra 1 Normal NaOH ve 1 N HCl ile 60 0C’de 10 dk hidroliz edilmiştir ve 30-32 0C’de 

aseto demir hematoksilin ile 16 saat boyanmıştır. Boyama işleminden sonra sitaz enzimi ile hücre 

duvarlarının erimesi sağlanarak materyal mikroskobik incelemelere hazır hale getirilmiştir. Lam 

üzerine bir damla %45’lik asetik asit damlatılarak ezme (squash) işlemi gerçekleştirilmiştir. Ezme 

işlemi tamamlanan preparatlar Olympus BH-2 mikroskobu ile incelenmiş ve bu mikroskoba bağlı 

DP72 dijital kamera ile fotoğraflanmıştır. Kromozom boyutları 10 metafaz plakası üzerinde, Micro 

Measure 3.3 software yazılımı kullanılarak ölçülmüştür. Karyotip değerleri SPSS16 bilgisayar 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

 
1) Kromozom ölçümlerinde kromozomun uzun (L) ve kısa (S) kolların boyu ölçulmüştür. Bu iki kol 

boyunun toplamı total kromozom ( T=L+S) boyu olarak alınmış, satellitleri bulunan kromozomların 

kol boyları ölçülürken, satellitin boyu kromozomun toplam boyuna eklenmiştir.  

T=L+S  

T= Total kromozom boyu  

L= Uzun kol boyu  

S= Kısa kol boyu  

2) Her örneğin kromozom kol oranı (AR veya R); kromozom uzun kol (L) boyu kısa kol (S) boyuna 

bölünmek suretiyle hesaplanmıştır. AR= L/S 

4) Sentromerik indeks (CI); kromozomun kısa kol boyu (S) total boyuna (T=L+S) bölünmüş ve 100 ile 

çarpılarak bulunmuştur. CI= (S/L+S)×100 

Kromozomlara ait olan özelliklerin ölçümü ve bu özelliklerin arasındaki farklılıklar, popülasyonlar 

arasındaki farklıkları ortaya koyabilmektedir. Böylece, farklı ekolojik koşullardan toplanan 25 yonca 

popülasyonunun farklı özelliklerinin karşılaştırılması ve mevcut özelliklerin farklılıklarının saptanması 

amacıyla tesadüf parselleri deneme deseni esas alınarak faktöriyel şeklinde bir deneme düzenlenmiştir.  

Burada ele alınan birinci faktör 25 yonca popülasyonunun sayısı, ikinci faktör her popülasyonda 

homolog kromozomların (8 tetrat kromozom) sayısı ve tekrar olarak da her popülasyonda ölçülen 

metafaz sayısıdır. Popülasyonların ortalama farkları Duncan testine göre tespit edildikten sonra 

istatistik açısından önemli bulunan popülasyon ortalamaları ve her popülasyona ait olan kromozomları 

gruplandırılmıştır (Agayev, 2002; Agayev ve ark. 2009; Reeves, 2001; Zarifi ve ark. 2001; Zarifi ve ark. 

2005). 

 

  



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

71 

 

BULGULAR VE TATRIŞMA 

 

Yonca popülasyonları ve kromozomlarının incelenen tüm karyolojik parametreleri arasında istatistiki 

olarak farklılıklar bulunmuştur. Popülasyon x kromozom interaksiyonunda da ortalama kromozom 

uzunluğu (TL) hariç tüm interaksiyonlar da yine önemli bulunmuştur (Çizelge 1). İnteraksiyon 

etkilerinin önemli olması kromozomların satelit boyu, kol oranı, kısa kol ve uzun kol uzunluklarındaki 

farklılıkların bir popülasyondan diğerine sabit olmadığını göstermektedir.  

 

Çizelge 1. Yonca populasyonlarında kromozomal parametrelerin varyans tablosu; Ortalama 

Kromozom Uzunluğu (TL), Uzun kol boyu (L), Kısa kol boyu (S), Kol oranı (AR =L/S), Sentromerik 

indeks (CI) ve Satelit Boyu (SAT) 

 DF TL L S AR=L/S CI SAT 

Popülasyon (P) 25 22.545**  7.414**  3.659**  0.088**  15.533**  0.654**  

Kromozom (K) 7 31.759**  16.651**  5.420**  8.581**  9027.327**   

P x K 175 0.172  0.123**  0.099**  0.205**  66.652**   

Hata 1958 0.248  0.093  0.048  0.035  10.267  0.109  

Genel 2166       

CV (%)  14.99 16.84  11.97  13.75  7.96  24.27 

 

Çizelge 2. Yonca populasyonlarının Duncan yöntemi kullanılarak kromozom ortalamalarının 

karşılaştırılması; Ortalama Kromozom Uzunluğu (TL), Uzun kol boyu (L), Kısa kol boyu (S), Kol 

oranı (AR =L/S), Sentromerik indeks (CI) ve Satelit Boyu (SAT) 

 TL L S AR CI SAT 

Tefenni-2 4.27 b 2.35 b 1.79 a 1.35 af 42.11 ad 1.10 ce 

Gelendost-2 4.11 c 2.30 bc 1.67 b 1.42 a 40.74 e 1.15 cd 

Gelendost-3 4.00 c 2.21 c 1.64 b 1.37 ae 41.33 ae 1.21 bd 

Uluborlu-1 4.08 c 2.25 bc 1.66 b 1.38 ae 41.38 ae 1.32 bc 

Sultandağı-1 3.99 c 2.21 c 1.61 b 1.40 ab 41.22 be 1.40 b 

Karamanlı-1 3.69 e 2.06 d 1.53 b 1.37 ae 41.90 ae 1.20 bd 

Dinar-1 3.79 e 2.09 d 1.54 c  1.39 ad 41.15 ce 1.26 bd 

Çay-2 3.74 e 2.06 d 1.53 c  1.36 ae 41.58 ae 1.18 cd 

Sandıklı-3 3.86 d 1.93 e 1.46 c  1.34 bf 41.80 ab 1.26 bd 

Ağlasun-2 3.54 ef 1.91 ef 1.39 d 1.40 ab 41.50 ae 0.97 de 

Uluborlu-2 3.74 e 1.84 eg 1.38 d 1.35 af 41.72 ae 1.15 cd 

Hüyük-2 3.31 fh 1.82 fg 1.33 de 1.39 ad 40.89 de 2.09 a 

Yalvaç-3 3.28 fı 1.82 fg 1.33 de 1.40 ab 41.30 be 1.02 ce 

Şuhut-2 3.22 gı 1.75 gh 1.30 ef  1.38 ae 41.05 be 1.36 bc 

Keçiborlu-3 3.15 hj 1.75 gh 1.23 fg  1.39 ad 41.05 be 1.01 ce 

Bucak-2 3.14 ıj 1.71 hı 1.30 ef  1.34 bf 41.83 ae 1.03 ce 

Ş.karaağaç-2 2.97 j 1.62 ıh 1.23 fg  1.33 bf 41.72 ae 1.03 ce 

Senirkent-2 3.13 j 1.70 hı 1.30 ef  1.32 cf 42.14 ad 1.02 ce 

Dinar-2 3.00 j 1.62 ıh 1.23 fg 1.32 cf 41.76 ae 1.16 cd 

Bolvadin-3 2.99 j 1.63 ıh 1.25 eg   1.29 f 42.36 a 1.19 cd 

Beyşehir-1 2.98 j 1.63 ıh 1.22 gh 1.37 ae 41.58 ae 1.13 cd 

Akşehir-2 2.80 k 1.50 kl 1.16 hı 1.32 cf 42.08 ad 1.09 ce 

Yeşilova-2 2.64 kl 1.44 l 1.10 ıj 1.32 cf 42.33 ac 0.97 de 

Yeşilova-3 2.56 l 1.42 l 1.05 j 1.38 ae 41.45 ae 0.82 e 

Eğirdir-2 2.36 m 1.28 m 0.98 k 1.33 bf 42.04 ad 0.82 e 

Marageh (st) 4.58 a 2.57 a 1.85 a 1.41 a 40.71 e 1.35 bc 

Yonca popülasyonlarının kromozom ortalamamaları ve incelenen karyolojik parametreler Çizelge 2’de 

verilmiştir. İncelenen popülasyonlar arasında en uzun TL (Ortalama Kromozom Uzunluğu) (4.58 μm, 

4.27 μm ), uzun kol boyu (2.57 μm, 2.35 μm ) ve kısa kol boyu (1.85 μm, 1.79 μm) sırasıyla, Iran 

marageh ve tefenni-2 populasyonlarında, ve en uzun haploid kompleman toplam kromozom boyu 
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(TC) (34.19± 0.640 μm) tefenni-2 populasyonunda gözlenmiştir. Bu karakterler içerisinde en düşük 

değerin Eğirdir-2 (haploid kompleman toplam kromozom boyu (TC) 18.88± 0.284 μm) 

populasyonuna ait olduğu gözlenmiştir. En uzun satellitli kromozom Hüyük-2 populasyonunda 

belirlenmiştir. (Çizelge 2). 
 

 

SONUÇ 

 

Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve Konya illerine bağlı 22 

ilçe ve 60 farklı duraktan klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) popülasyonlarının karyotip 

parametreleri arasındaki farklılıkların bir populasyondan diğerine sabit olmadığı belirlenmiştir. Bu 

nedenle popülasyonların kromozomlarında meydana gelen evrim sürecinin farklı coğrafik bölgelerde 

benzer olmadığı düşünülebilir. 
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ABSTRACT 

 

At total 25 alfalfa (Medicago sativa L.)  populations were made principal component and 

cluster analyses using karyotype parameters.  The measured chromosomal parameters were; mean 

length of chromosomes, short arm, long arm, arm ratio, satellite, distribution index, difference relative 

chromosome size, centrometric index, karyotype total form, coefficient of variation, intrachromosomal 

asymmetry index and interchromosomal asymmetry index. In this study, the results of the principal 

components analysis showed that the changes in the data of the first three components accounted for 

92.67% and the most in diversity within the 25 alfalfa populations. At cluster analysis; Yeşilova3 and 

Keçiborlu 3 were found to be closest, Hüyük2 and Yeşilova2 furthest genetic distance. End of the 

present study, it was determined that all populations except for Hüyük2 could be used to obtain seeds 

from polycross plots. 

 

Keywords: Alfalfa (Medicago sativa L.), Cytogenetic, principal component, cluster 
       

                              

Yonca (Medicago Sativa L.) Populasyonlarının Karyotip Parameterelerinde 

Temel Bileşen Ve Kümeleme Analizleri  
 

 

ÖZET 

 

Toplam 25 adet yonca (Medicago sativa L.) popülasyonunda karyotip parametreler 

kullanılarak temel bileşenler ve kümeleme analizi yapılmıştır. Ölçümü yapılan kromozomal 

parametreler sırasıyla; ortalama kromozom boyu, kısa kol, uzun kol, kol aranı, satalit, dağılım indeksi, 

nispi koromozom boyunun aralık farkı, sentrometrik indeks, karyotipin toplam formu yüzdesi, 

varyasyon katsayısı, intrakromozomal asimetri indeksi ve interkromozomal asimetri indeksi. Bu 

araştırmada, temel bileşenler analiz sonuçları, ilk üç bileşenin verilerde ortaya çıkan değişimlerinin 

%92.67’ni açıklamış ve 25 yonca populasyonun içindeki çeşitlilikte en çok rolü olduğunu göstermiştir. 

Kümeleme analizi sonucunda; Yeşilova-3 ve Keçiborlu-3’ün en yakın, Hüyük-2 ve Yeşilova-2’nin ise 

en uzak genetik mesafeye sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda; tohum üretimi için 

oluşturulacak çoklu melez parsellerinde, Hüyük-2 hariç tüm yonca popülâsyonlarının kullanılabileceği 

görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Yonca (Medicago sativa L.), sitogenetik, temel bileşen, kümeleme 
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GİRİŞ  

 

Yonca (Medicago sativa L.) yabancı döllenen ve 32 kromozomlu autotetraploid bir türdür. 

Buna göre kültürü yapılan çeşitler hetorojen popülasyonlardır (Mckersie ve Bowley, 1993). Yonca 

bitkisinin çiçekleri çok küçüktür dolayısıyla melezleme zor ve zaman alıcıdır. Diğer yandan 

kendilenen bitkilerde tohum tutma oranı çok zayıftır (Poehlman, 1983). Tüm bu nedenlerden dolayı 

yoncada sentetik varyete ıslahı uygulanmaktadır. Sentetik çeşit oluşumu için klon seçimine özellikle 

dikkat edilmelidir. Her şeyden önce verimi düşürücü kendileme etkilerinden sakınmak için akraba 

genotiplerin birbirleriyle kombinasyonundan kaçınmak gerekir. Bu nedenle sentetik varyete ıslahına 

katılacak hatların kromozom özelliklerinin incelenerek yakın akraba olmayan hatlardan sentetik çeşit 

oluşturulmalıdır (Tuğay, 1996). Islahta kullanılacak materyallerin yakın akraba olup olmadığının 

belirlenmesinde ise morfolojik ve biyokimyasal işaretleyicilerin yerine, DNA işaretçilerle birlikte 

karyolojik çalışmalarda kullanılmaktadır (Öten ve Albayrak, 2016). Karyotip karşılaştırmalar için çok 

değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanılması, populasyonlar ve bitki türleri arasında genom 

farklılıklarının olduğunu belirtmektedir. Birbirinden uzak gruplarda bulunan popülasyonlar, daha fazla 

genetik farklılık barındırdıkları için, genetik mesafeden doğan uyumsuzluğun izin verdiği ölçüde, 

uygun genetik çeşitlilik üretmek amacıyla ıslah programlarında kullanılabilmektedir. Bu araştırmada 

amaç karyotip özellikleri açısından en çok benzer veya uzak  olan popülasyonlar ve genotipleri 

bulmaktır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve Konya illerine 

bağlı 22 ilçe ve 60 farklı duraktan klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) çalışmanın 

materyalini oluşturmuştur. Materyalin toplanması 2010 yılı mayıs-haziran aylarında 

gerçekleştirilmiştir. 

Klon yapılarak köklendirilmiş saksılardan, yaklaşık 0.5-1 cm uzunluğundaki kök uçları 

sitogenetik incelemeler için alınmıştır. Kök uçları 0.002 mM 8- Hydroxykuinolin içinde buzdolabında 

+4 °C’de 4 saat bekletildikten sonra distile su ile 30 dk yıkanmıştır ve 32-48 saat Lewitsky 

(formaldehit ve kromik asit) çözücüsünde tespit edilmiştir. Kök uçları 30 dk distile suda yıkandıktan 

sonra 1 Normal NaOH ve 1 N HCl ile 60 0C’de 10 dk hidroliz edilmiştir ve 30-32 0C’de aseto demir 

hematoksilin ile 16 saat boyanmıştır. Boyama işleminden sonra sitaz enzimi ile hücre duvarlarının 

erimesi sağlanarak materyal mikroskobik incelemelere hazır hale getirilmiştir. Lam üzerine bir damla 

%45’lik asetik asit damlatılarak ezme (squash) işlemi gerçekleştirilmiştir. Ezme işlemi tamamlanan 

preparatlar Olympus BH-2 mikroskobu ile incelenmiş ve bu mikroskoba bağlı DP72 dijital kamera ile 

fotoğraflanmıştır. Kromozom boyutları 10 metafaz plakası üzerinde, Micro Measure 3.3 software 

yazılımı kullanılarak ölçülmüştür. Karyotip değerleri SPSS16 bilgisayar programı kullanılarak analiz 

edilmiştir (Agayev, 2002; Agayev ve ark. 2009; Reeves, 2001; Zarifi ve ark. 2001; Zarifi ve ark. 

2005). 

 

Kromozom ölçümlerinde belirlenen parametreler aşağıda verilmiştir; Huziwara (1962), Lavania ve 

ark. (1992).  

 

Ortalama Kromozom Uzunluğu (Ortalama (TL),  

Satelit Boyu (SAT),  

kromozom boyu (TC),  

Ortalama Sentromerik indeks (CI),  

Karyotipin toplam formu yüzdesi ( TF%)  

Varyasyon Katsayısı (CV%),  

Dağılım İndeksi (DI)  

Nispi kromozom boyunun aralık farkı (DRL) 

Uzun kol (L) 

Kısa kol (S) 

Kol oranı (AR) 

A1: intrakromozomal asimetri 
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A2: interkromozomal asimetri 

 
Populasyonlar arasındaki karyotip parametrelerin karşılaştırılmasında SPSS 16 ve NTSYS-PC 

istatistik programları kullanılmıştır. Rohlf (1994) tarafından geliştirilen NTSYS- PC program, matris 

verilerini standartlaştırmak, ortalama taksonomik mesafeyi tahmin etmek ve bir phenogram 

oluşturmak için kullanılmıştır. Karyotip parametrelerini kullanarak UPGMA yöntemi ile Kümeleme 

analizi yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE TATRIŞMA 

 

Temel bileşenlere analiz yöntemi, genetik ve sitogenetik çeşitliliği açıklamada ve anlatmada yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bu araştırmada, temel bileşenlere analiz sonuçları, ilk üç bileşenin verilerde 

ortaya çıkan değişimlerinin %92.67’ni açıklamış ve 25 yonca populasyonun içindeki çeşitlilikte en çok 

rolü olduğunu göstermiştir (Çizelge 1). 

A2, CV yüzdesi, DI, DRL ve Satelit özelliklerinin (sırasıyla 0.985, 0.985, -0.981, 0.921 ve 0.639) 

birinci bileşen ile yüksek korelasyonunu (ilişkisini) göz önünde bulundurarak, bu özelliklerin birinci 

bileşenin ortaya çıkmasında çok etkili olduğunu ve en çok çeşitliliğe (varyasyon) neden olduğunu 

söylemek mümkündür. Kısa Kol (S), TC, Ortalama(TL) ve Uzun kol (L) ise en çok ikinci değişken ile 

ilişki içindedir ve ikinci değişkenin ortaya çıkmasında daha etkilidirler. Belirtme katsayısı toplamına 

göre Σr2, populasyonlar arasındaki varyasyonu açıklamak için, ilk sıradaki temel üç değişkeni 

kullanmak çok uygun bulunmuştur ve Σr2 değerinin yüksek olması, korelasyon matrisi esasında temel 

bileşenlere doğru analiz yapıldığını göstermektedir. Populasyonları birbirinden ayırmada, temel 

bileşenlere analizin yeterliğini göstermek için, birinci ve ikinci değişken arasında iki boyutlu plat 

çizilmiştir (Şekil 1). 

Yonca populasyonlari Cluster analizinde, K-Ortalamaları ve F testleri kullanılarak, 4 gruba ayrılmıştır 

(Şekil 2). Oluşturulan alt gruplarda, YESILOVA-3 ve KEÇIBORLU-3’ün en yakın, HÜYÜK-2 ve 

YESILOVA-2’nin ise en uzak genetik mesafeye sahip olduğu görülmüştür (Şekil 2). 

 

Çizelge 1. Temel bileşenler ve birincil değişkenlere analizden elde edilen üç temel bileşen arasındaki 

ilişki 

 KOMPONENTLER 
PARAMETRELER 1 2 3 Σr2  
interkromozomal asimetri(A2) 0.985** -0.093 -0.034 0.980 
Varyasyon Katsayısı (CV%) 0.985** -0.093 -.0.034 0.980 
Dağılım İndeksi (DI)  -0.981** 0.060 -0.040 0.968 
Nispi kromozom boyunun aralık farkı 

(DRL) 
0.921** -0.134 -.0.010 0.866 

SATELİT Boyu (SAT) 0.639** 0.404* 0.296 0.659 
KISA KOL (S) -0.068 0.986** 0.134 0.995 
Ortalama Kromozom Uzunluğu (TL) -0.051 0.974** 0.205 0.993 
Toplam kromozom boyu (TC) -0.052 0.969** 0.187 0.977 
UZUN KOL (L) -0.069 0.962** 0.248 0.992 
Ortalama Sentromerik indeks (CI) -0.030 -0.149 -0.933-- 0.894 
intrakromozomal asimetri(A1) -0.077 0.217 0.926** 0.910 
Karyotipin toplam formu yüzdesi ( TF%)  -0.203 -0.104 -0.920** 0.898 
KOL ORANI (AR) -0.062 0.302 0.915** 0.932 

 

ÖZDEĞER 5.534 4.282 2.232  

NİSBİ VARYANS 42.566 32.937 17.168  

KÜMÜLATİF VARYANS 42.566 75.503 92.672  

*,**: Önemli P<0.05, P<0.01 
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Şekil 1. Karyotip özellikleri göz önünde bulundurularak temel bileşenlerin analizinden elde edilen 

birinci ve ikinci temel bileşen kullanılarak yonca popülasyonların sınıflandırılması 

 

 
Şekil 2. Araştırma konusu yonca popülasyonlarında karyotip özellikler esasında yapılan cluster 

analizinden elde edilen dendrogram (Cophenetic; r= 0.76) 
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SONUÇ 

 

Araştırma sonucunda; en fazla tohumu elde etmek için, HÜYÜK-2 populasyonu hariç, cluster grupları 

arasındaki melezlemeler en yüksek kromozomsal homolojiye sahip oldukları için tavsiye edilir. 

HÜYÜK-2 popülasyonu kromozomsal homoloji bakımından, heteromorf kromozomlara sahip olduğu 

için ve mayoz aşamasında bozukluk oluşabileceğinden kısırlıkla sonuçlanabilir. 
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ABSTRACT 

 

The main responsible for greenhouse gas emissions and the climate change is the transport 

sector. Hybrid electric vehicles (HEVs) have become more attractive to control the environmental 

pollution. HEVs also have a potential to decrease transportation-related emissions and dependence on 

petroleum derived fuels. Therefore, share of electric drive vehicles in the automotive fuel market is 

expected to grow rapidly in the next decade. This paper reviews the growing interest in electric drive 

vehicles. Firstly, it provides information on the types of electric drive vehicles and their working 

principle. Later, the expectations about the future of electric drive vehicles are given. Finally, a general 

evaluation about electric drive vehicles was mentioned. 

 

Keywords: Electric drive vehicles, Hybrid electric vehicles, Vehicle-to-grid technology 

 
INTRODUCTION 

 

The use of fossil fuels in transport sector is about 90%. However, the consumption of these fuels 

causes enormous atmospheric concentrations of greenhouse gases. In addition, growing energy 

requirement and limited petroleum resources in the world have become important concerns. Engineers 

have focused to reduce the consumption of petroleum derived fuels and develop conventional internal 

combustion engine in order to solve this problem. Additionally, hybrid cars considered a potential 

substitute to conventional internal combustion engine in the automotive market are expected to grow 

rapidly in the next decade (Gürgen et al., 2017; Kristoffersen et al., 2011; Van Vliet et al., 2010).  

Figure 1 shows the world transportation sector delivered energy consumption by energy source 

in 2012. It is clear that the dominant source of the world’s transportation energy consumption is liquid 

fuels with motor gasoline (39%) has the major part. Today, electricity keeps to be a small source of 

energy for the world's transportation energy demand, although there is a growing interests in hybrid 

electric vehicles. 

 

 
 

Figure1. Consumption rates by energy source for the world transport sector in 2012  

 
Electric motor is more efficient power unit than internal combustion engines for vehicle 

propulsion. Typical ICE efficiency is 25–40% while electric motors achieve 85–95%. In addition, 

electric vehicles and hybrid electric vehicles have the lowest operating maintenance costs when 
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compared with traditional ICEVs. However, the batteries are still the main problem due to the low 

energy storage capability and long charging duration. The Lithium–Ion technology has become more 

attractive recently. Hybrid vehicle, due to higher battery pack cost, has higher initial cost if compared 

to internal combustion engine vehicle (Faria et al., 2012). 

Electric drive vehicles are considered as an alternative to reduce CO2 emissions and petroleum 

derived fuels dependency. The CO2 emissions from electric drive vehicles depend on the method of 

obtaining the electricity. Every country generates its power using different energy sources in varying 

amounts (Doucette and McCulloch, 2011a). Some countries use hydropower to produce electricity 

while others produce electricity by burning fossil fuels. World net electricity generation by fuel and 

from renewable power in 2012 are shown Figure 2.a and 2.b, respectively. The electricity generation 

by coal contains 39.91% of the total electricity generation and only 21.92% of total electricity 

production is renewable energy. In addition, it is observed from figure 2b that hydropower has the 

biggest share in terms of the electricity generation by renewable energy. In summary, CO2 emissions 

from electric drive vehicles considerably depend on the production type of grid supplied electricity 

(Doucette and McCulloch, 2011b). Therefore, it would be wrong to think of it as producing 

completely zero emissions. 

 

 
 

   (a)      (b) 

 
Figure 2. (a) World net electricity generation by fuel. (b) World net electricity generation from 

renewable energy sources in 2012 

 
There are many different forms of electric drive vehicles. Today, hybrid models are more 

popular among electric vehicles. Hybrid vehicles are driven by power obtained from the electric grid 

in conjunction or power obtained from an onboard alternative power unit (APU). The APU can take 

on many forms such as a fuel cell or an ICE combined with a generator (Doucette and McCulloch, 

2011b). 

Despite the growing interests in improving of battery technology, batteries are the heaviest 

element in the powertrain. For example, in the case of the Tesla Roadster, the battery pack is 

approximately one-third the weight of the vehicle. Hybrid electric vehicles can have a significantly 

lower battery mass than all-electric vehicles since its battery only needs to provide energy for the 

electric-only mode (Doucette and McCulloch, 2011b). 

 

2. ELECTRIC DRIVE VEHICLES 

 

In general, vehicles can be divided into three groups: internal combustion engine vehicles 

(ICEV), hybrid electric vehicles (HEV) and all-electric vehicles (AEV). ICEV has only an internal 

combustion engine to transform the chemical energy into heat. Two types of engines are used in this 

vehicle; diesel engine (compression ignition) and gasoline engine (spark ignition). Electric drive 

vehicles (EDVs) include hybrid electric vehicle (HEV) and all-electric vehicle (AEV). The HEV 

includes the propulsion systems of an electric motor and an internal combustion engine. AEV has only 

electric motor to move the vehicle. In other words, the powertrains of AEV are completely electric. It 
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has two types of all-electric vehicles; Battery electric vehicle (BEV) and  fuel cell electric vehicle 

(FCEV) (Tie and Tan, 2013). Figure 3 depicts the main classification of the vehicles. 

 

 
 

Figure 3. The classification of the vehicles 

 
The ideal performance characteristic of a power plant is a constant power output over the full 

speed range for vehicular applications. As a result, the torque varies with speed hyperbolically. Figure 

4 shows the typical performance characteristics of electric motors for traction. Generally, the electric 

motor starts from zero speed. As it increases to its base speed, the voltage increases to its rated value 

while the flux stays constant. In this speed range of zero to base speed, constant torque is generated by 

the electric motor. When the base speed is exceeded, the voltage stays constant and the flux is 

weakened. This results in a constant output power while the torque declines hyperbolically with speed. 

A single-gear or dual-gear transmission is sufficient as speed–torque profile of an electric motor is 

close to ideal (Ehsani et al., 2009). 

 

 
Figure 4. Typical performance characteristics of electric motors  (Ehsani et al., 2009) 

 

Electric grid is mostly the main energy source for EDVs, and an energy storage system (ESS) 

on board the vehicle is used in order to store this energy. The most well-known and used storage 

system is the battery. Compared with battery, other energy sources such as ultracapacitor (UC), 

flywheel, hydrogen tank etc. are less used.  Battery is a device consisting of one or more 
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electrochemical cells that transform chemical energy into electrical energy. Despite UC or 

supercapacitor has a similar structure with a normal capacitor, UC has high energy capacity with 

factor of 20 times compared to capacitor. The flywheel is an energy storage device that stores kinetic 

energy with a rotor / flywheel rotation. Hydrogen vehicle uses hydrogen as an energy source to drive 

the vehicle. The chemical energy (hydrogen gas) will convert into mechanical energy either by 

burning hydrogen in an ICE or by reacting hydrogen with oxygen in an fuel cell (FC) to produce 

electricity (Tie and Tan, 2013). It is important to note that the fuel cells are energy generation systems 

in which electricity is generated by chemical reaction, however the batteries, capacitors and flywheels 

are energy storage systems in which electrical energy is stored during charging (Chau et al., 1999). 

 
3. FUTURE EXPECTATIONS 

 

Owing to high cost of the battery and limited per-charging distance, electric drive vehicles have 

not been widely used in transport sectors. The restricted amount of energy that can be stored in the 

battery is the primary problem of the electric drive vehicles. Thus, large battery size is required to 

operate the vehicle at long distances (Ko et al., 2015). 

Lithium-ion battery technology is still considered the optimal choice for EVs. However, 

lithium-ion technology is not sufficient for energy density. Research on battery should be focused on 

advancing battery energy density, operating temperature range and developing control systems by 

near-term R&D efforts. In order to provide less expensive and higher performing batteries, it is 

important to research on battery. It is estimated that battery prices will fall by about 70 percent over 

the next decade. Another problem is that infrastructure, which provide adequacy, flexibility, and 

convenience in energy supply, is not enough. In addition, the lack of consistent standards is considered 

a potential issue. Therefore, number of compatible charging stations has a significant impact on sales 

of EV (Haddadian et al., 2015). 

These problems mentioned above restrain the EV target market and cause to sales continuing to 

be low. Charging time is depending on the size of the battery and type of charger (120 V, 240 V, 480 

V). With the Mitsubishi Innovative Electric Vehicle, for example, a drained battery will take 22.5 h 

with a 120 V (AC Level 1) home charger. The charging time drops to 7 h with a 240 V (AC Level 2) 

charger or 30 min with a 480 V fast charge (DC Level 3). In addition, a network of fast chargers has 

an important role to enable long driving distance. Number of fast chargers should be increased at local 

destinations such as amusement parks schools and shopping centers, as well as main driving routes. 

Recently, battery swapping method has received considerable attention in order to reduce charging 

time. Battery swapping looks to be a specialty market (Bonges and Lusk, 2016). 

Generally, wired charging is widely used method. However, the On-Line Electric Vehicle 

(OLEV) was developed by the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) and 

prototype system was established at KAIST campus. 

This concept can be called an electricity-powered transportation system which can be charged 

wirelessly from the transmitters which generates a magnetic field to provide the vehicle with needed 

energy. Each power transmitter consists of an inverter and inductive cables buried under the roadway. 

The length of the inductive cable varies depending on the road condition and power requirements. 

There is a regulator in the OLEV, which receives electricity from an external power source. The 

regulator enables the battery pack in the vehicle to be charged remotely from the power transmitters 

buried under the road. The main advantages of using wireless charging are as follows: there is no cable 

connection required for charging and it provides the vehicles to be charged while moving. 

Consequently, the charging down time can be considerably decreased (Jang et al., 2012; Ko et al., 

2015). 
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Figure 5. The wireless charging concept at KAIST campus (Jang et al., 2012) 
 

The basic thought behind vehicle-to-grid (V2G) technology is to connect the Electric Drive 

Vehicles to the grid while parked. This concept must have three essential elements: (1) a grid 

connection for electrical energy flow, (2) a control or logical connection necessary for communication 

with the grid operator, and (3) a control and measurement of the vehicle. Because V2G can diminish 

the lifetime of battery, battery technology must be advanced in order to make V2G concept 

economically sustainable. However, it benefits the environment, and can accelerate electric drive 

vehicles deployment. That is, PEVs can charge their batteries for use in the electricity grid or return 

the energy from the batteries to the grid to balance energy demands (Kempton and Tomić, 2005; 

Wirasingha et al., 2008; Yilmaz and Krein, 2012). 

 

Figure 6. Nissan V2G technology 
 

Nissan developed an innovative Vehicle to Grid system at 2016 .This system permit the 

individual ‘energy hubs’ with the ability to store, use or return electricity to the grid. Vehicle-to-Grid 

allows customers to take control of the type of energy they consume – avoiding peak tariffs and 

generating additional household income during peak times. Vehicles with low demand and cheap tariff 

period can be recharged, and in cases where the costs are higher, the house may use electricity stored 

in the battery of the vehicle to meet its electricity need, or even the grid can be fed to obtain additional 

household income 

 
4. CONCLUSIONS 

 

This paper reviews electric drive vehicles and its future expectations. We have first presented a 

brief on vehicles and then classed them.  We have explained each of the classified vehicles in detail. 

At the end of second section, explanatory information on energy storage system (ESS) was presented. 

The third part of this paper contains the future expectations of electric drive vehicles. The main 
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challenge with electric drive vehicles is battery capacity and charge time, so the battery was first 

emphasized at the third section. We have introduced a new idea of using charging concept.  

As a result, we can say that in the coming years the use and sale of electric vehicles will 

increase while the use of fossil fuels and the emitting of harmful emissions will decrease. 
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ABSTRACT 

 

In this study, N-Trityl-m-aminophenol (C26H23N) are provided with quantum-mechanical 

calculations of the molecular characterization in chloroform solvate. All quantum calculations B3LYP 

hybrid functional and 6-31G(d,p) basis set using density functional theory (DFT) has been used. 

Calculated parameters are compared with the X-ray crystal structure analysis results carried out by 

single crystal diffraction method (Çelik et al., 2007:231-232). Furthermore, the experimental spectral 

results (Demirtaş et al., 2002:891-892) were compared with the theoretical results of 1H-NMR and 
13C-NMR chemical shift values. To have knowledge about the chemical stability of the structure, the 

highest molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy, 

electronic structure parameters and molecular electrostatic potential (MEP) map were examined. 100 

K and 1000 K temperature range examined the thermodynamic properties and natural bond orbital 

(NBO) analysis was performed. All analyzes were performed using Gaussian 03W theoretical 

structure and GausView 4.1 interface programs. 

 

Keywords: Aminophenol, DFT, HOMO, LUMO, MEP 
 

       

N-Tritil-m-aminofenol Molekülünün Yapısal ve Spektroskopik (FT-IR, 

NMR) Özelliklerinin İncelenmesi 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, kloroform çözücüde N-Tritil-m-aminofenol (C26H23N) molekülünün kuantum 

mekaniksel hesaplamalar ile karakterizasyonu sunulmaktadır. Bütün kuantum hesaplamalar B3LYP 

hibrit fonksiyoneli ve 6-31G(d,p) baz seti kullanılarak yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) ile 

yapılmıştır. Hesaplanan parametreler X-ışınları tek kristal difraksiyon yöntemi ile gerçekleştirilen 

kristal yapı analizi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır (Çelik vd., 2007:231-232). Ayrıca, deneysel spektral 

sonuçlar (Demirtaş vd., 2002:891-892) teorik olarak hesaplanan 1H-NMR ve 13C-NMR kimyasal 

kayma değerleri ile birlikte karşılaştırılmıştır. Yapının kimyasal kararlılığı hakkında bilgi sahibi 

olabilmek için, en yüksek moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) 

enerjileri, elektronik yapı parametreleri ve moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası 

incelenmiştir. 100 K ve 1000 K sıcaklık aralığında termodinamik özellikleri incelenmiş ve doğal bağ 

orbitali (NBO) analizleri yapılmıştır. Tüm teorik yapı analizleri Gaussian 03W ve GausView 4.1 ara 

yüz programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aminofenol, DFT, HOMO, LUMO, MEP 
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GİRİŞ 

 

Yapılarında tek sayıda elektron bulunduran, açık elektron kabuğu konfigürasyonuna sahip atom veya 

moleküller serbest radikaller olarak tanımlanmaktadır (Çakatay ve Kayalı, 2006:162). İçinde 

yaşadığımız 21. yüzyılda gelişmekte olan teknoloji ile birlikte çevre kirliliği, sera etkisi, petrokimya 

ürünleri, ilaçlar gibi pek çok etken sürekli olarak çeşitli oksidan oluşturan maddelerle canlıların karşı 

karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu etkiler kendisini serbest radikallerin oluşumuyla 

göstermektedir. 1900 yılında Michigen Üniversitesi’nde organik kimya profesörü olarak çalışan Moes 

Gomberg (1866-1947) tarafından organik serbest radikalin yapısındaki trifenilmetil radikalinin keşfi, 

serbest radikallerle ilgili araştırmaların başlamasına yol açmıştır. Gomberg’in yapmış olduğu 

çalışmada elde etmiş olduğu trifenilmetil radikalinin hem çözelti halinde hem de kristal formda 

oldukça dayanıklı olduğu saptanılmıştır (Çakatay ve Kayalı, 2006:163). Radikaller yanma, atmosfer 

kimyası, polimerleşme, plazma kimyası, biyokimya ve pek çok başka kimyasal süreçte önemli rol 

oynamaktadır. 

Moleküler modelleme; teorik metotlarla bilgisayar üzerinde moleküllerin özelliklerinin ve 

davranışlarının hesaplanması ve simüle edilmesi olarak tanımlanabilir. Bir molekülün; atomik 

pozisyonlarının (atomların kartezyan koordinatları, bağ uzunlukları, bağ açıları ve burulma açıları), 

moleküler yüzeylerinin ve enerjilerinin (atomik mesafelerin, atom tipleri ve bağ düzenlenmelerinden 

türetilmiş) matematiksel olarak ifade edilmesidir. Hesaplamalı kimya olarak da bilinen moleküler 

modelleme, moleküllerin üç boyutlu yapılarını ve özelliklerini bulmak ve göstermek için kullanılan, 

güçlü bilgisayarlarla yapılan yöntemlerdir (Emiroğlu, 2014:51). Deneysel olarak yapılan çalışmalar 

moleküler yapı hakkında oldukça önemli bilgiler vermekle birlikte, özellikle çok sayıda atomdan 

oluşan büyük moleküllerde sentezleme aşamasının oldukça çok uzun zaman alması ve maliyet gibi 

kazançsızlıkları beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve deneysel 

çalışmalara ışık tutması bakımından kuantum mekaniği tabanlı teorik çalışmalar oldukça önem 

kazanmıştır. Teorik çalışmalar sayesinde bileşiğe ait deneysel olarak gözlenemeyen ya da gözlenmesi 

çok zor olan elektronik ve optik özellikler kolayca elde edilebilmektedir. Ayrıca, teorik çalışmalar 

deneysel olarak elde edilen verilerin yorumlanmasında da oldukça kolaylık sağlamaktadır. Son 

yıllarda özellikle moleküler sistemlerin elektronik yapısını hesaplamak için hesaplama yöntemleri 

arasında yer alan YFT; moleküler geometri, titreşim frekansları, atom yükleri, dipol momentleri vb. 

değerleri deneysel değerlerle uyumlu bir şekilde türetmesi nedeniyle moleküler modelleme olarak 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Tekin vd., 2015:52).  

Bu çalışmada; daha önceden kloroform çözücü içerisinde tritil bromid ve m-tolidinin reaksiyonu ile 

sentezlenerek kristallendirilen ve X-ışını kırınımı verileriyle moleküler yapısı belirlenen N-Tritil-m-

aminofenol bileşiğinin (Çelik vd., 2007:231-232) elektronik yapı parametreleri, termodinamik 

özellikleri ve yapının kimyasal kararlılığı hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. Bulunan 

sonuçların, bundan sonraki tritil içeren molekül çalışmalarına literatür açısından katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

Yöntem 

 

Daha önceden sentezlenen ve X-ışınları kırınımı verileri ile yapısı çözülen kloroform çözücüde N-

tritil-m-aminofenol bileşiğinin tüm yoğunluk fonksiyonel teori (YFT) hesaplamaları Gaussian03W 

yazılım paket programı (Frisch vd., 2004) ile yapıldı. Becke’nin 3 parametreli hibrit değiş-tokuş 

fonksiyoneli (Schlegel, 1982) ile Lee-Yang ve Parr’ın korelasyon fonksiyonelinden (Peng vd., 1996) 

oluşan B3LYP teori seviyesinde olmak üzere diffuse ve polarize fonksiyonları içeren 6-31G(d,p) 

temel setiyle geometrik optimizasyon hesaplamaları YFT ile yapıldı. Programa veri girişinin 

yapılabilmesi ve çizim için GaussView 4.1 ara yüz paket programından (Ditchfield vd., 1971) 

yararlanıldı. Gaz fazı ve üç farklı çözücü fazında (benzen, ε = 2.247; aseton, ε = 20.7; su, ε = 78.39) 

teorik olarak hesaplanan geometrik parametreler X-ışınları tek kristal difraksiyon ile elde edilen kristal 

yapı analizi sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Teorik olarak FT-IR, 1H-NMR ve 13C-NMR değerleri bulundu 

ve önceden deneysel olarak belirlenen NMR değerleriyle irdelendi. Yapının kimyasal kararlılığı için; 

HOMO-LUMO, enerji aralığı, kimyasal sertlik, kimyasal yumuşaklık, elektronegatiflik, dipol 

momenti, kutuplanabilirlik, birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik değerleri hem gaz fazında hem de 

çeşitli çözücü ortamlarında (benzen, aseton ve su) hesaplandı. Molekülün MEP haritası, 100 K ve 
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1000 K sıcaklık aralığında termodinamik özellikleri incelenip, ısı sığası, entropi ve entalpi değerlerine 

karşı sıcaklık grafikleri çizildi. Son olarak ise, termodinamik 86arameter özelliklerinin sıcaklığa bağlı 

korelasyon denklemleri oluşturuldu. 

 

Bulgular 

 

Geometrik Parametreler 

Molekülün teorik hesaplamaları Gaussian03W paket programında 6-31G(d,p) baz setinde B3LYP 

teorik yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Başlangıç geometrisi olarak X-ışını kırınımından elde edilen 

atomik koordinatlar kullanılmıştır. X-ışını kırımından elde edilen atomik koordinatları içeren dosya 

Gaussian03W paket programına başlangıç dosyası olarak girilip, gaz fazında ve çeşitli çözücü 

ortamlarında optimize edilmiş *.log uzantılı dosyalar elde edilmiştir. Bu dosyalardaki verilerden 

yararlanılarak teorik geometrik parametreler oluşturulmuştur ve deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır. 

Şekil 1 (a-b)’de bileşiğin X-ışını kırınım verileri yardımıyla elde edilen çizimi (Spek, 2009) ve 

optimize edilmiş görsel hali gösterilmiştir. 

 

 

 
(a) (b) 

Şekil 1: a) Molekülün X-ışını kırınımı deneyi ile elde edilen geometrisi, b) Molekülün teorik olarak 

elde edilen optimize geometrisi 

 

Molekülün deneysel, gaz fazında ve çözücü fazlarında seçilen optimize edilmiş geometrik bağ uzunluk 

ve bağ açı değerleri Tablo 1’de listelenmiştir.  

 

Tablo 1: Seçilmiş geometrik parametreler (Ǻ, o) 

 
Parametreler Deneysel YFT-B3LYP/6-31G(d,p) 

 X-ray Gaz fazı (ɛ=1) Benzen (ɛ=2.247) Aseton (ɛ=20.7) Su (ɛ=78.39) 

Bağ uzunlukları (Ǻ) 

N1-C1 1.476(3) 1.479 1.479 1.479 1.479 

N1-C14 1.389(3) 1.387 1.387 1.387 1.387 

C16-C20 1.378(4) 1.381 1.381 1.381 1.381 

Bağ açıları (o) 

N1-C1-C2 107.22(17) 108.52 108.52 108.52 108.52 

N1-C1-C8 109.2(2) 108.41 108.41 108.41 108.41 

N1-C14-C19 124.1(2) 123.68 123.68 123.68 123.68 

C1-N1-C14 124.67(19) 125.38 125.38 125.38 125.38 
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Tablo 1’den görülebileceği gibi moleküler geometri parametreleri arasında küçük farklılıklar olmasına 

rağmen iyi bir uyum gözlenmiştir. Bu küçük farklılıklar deneysel ve hesaplamalı süreçlerin molekülü 

ele alışından kaynaklanmaktadır. Deneysel sonuçlar katı kristal faza ait iken, teorik hesaplamalar 

sırasında molekül gaz fazında gibi düşünülür ve bu durum arasında bir fark görülmez. Gaz fazında ve 

diğer çözücü ortamlarında ise geometrik parametrelerin değişmediği gözlenmiştir. Yapıdaki üç fenil 

halka düzlemi [A (C2-C7), B (C8-C13), C (C21-C26)] ve aminofenol grup düzlemi [altı üyeli halka D 

(C14-C19)] arasındaki açılar deneysel olarak sırasıyla 60.39(13), 74.10(14) ve 70.17(13)o olarak 

bulunmuştur (Çelik vd., 2007:231-232). Teorik olarak elde edilen gaz fazında optimize edilmiş 

yapıdaki fenil halka düzlemleri (A, B ve C) ve aminofenol grup düzlemi (D) arasındaki açılar ise 

sırasıyla 61.13, 70.62 ve 69.67o olarak bulunmuştur. 

Deneysel geometri ile teorik olarak hesaplanmış geometrinin üst üste çizimi yapılarak model ve 

deneysel geometriler için kare-ortalama-karekök sapma değeri hesaplanmıştır. Molekülün deneysel ve 

teorik olarak elde edilen geometrilerinin üst üste çizimi yaptırılarak süper pozisyonları Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Mavi renk deneysel, kırmızı renk teorik geometriyi göstermektedir. Deneysel ve teorik 

model arasındaki kare-ortalama-karekök değeri B3LYP için 0.046 bulunmuştur. 

 

 
Şekil 2: Kloroform çözücü içerisinde C26H23N molekülünde deneysel ve B3LYP geometrisinin üst 

üste çizimi (deneysel mavi ve teorik kırmızı renk ile gösterilmiştir) 

 

FT-IR 

Teorik olarak hesaplanan dalga sayılarının belirlenmesi YFT metodu ile 6-31G(d,p) baz seti 

kullanılarak yapılmıştır. B3LYP ile hesaplanan titreşim frekansları için 0.9608 çarpanı kullanılmıştır. 

(C26H23N) (CHCl3) kapalı formülünde molekül 55 atomlu bir molekül olup, yapının 3N-6=159 tane 

serbest titreşimi vardır. Teorik veriler de 159 titreşim saptandığı halde deneysel verilerde bu kadar 

titreşim gözlenmez ve bir kısmı da üst üste çakışmalardan dolayı gözlenemez. Ayrıca, teorik 

hesaplamaların gaz fazında deneysel değerlerinde katı fazda elde edişmiş oluyor olması teoriğe göre 

deneysel titreşim sayısının azalmasına sebep olur. Çalışılan molekül de aromatik C-H gerilme 

titreşimleri 3100-3000 cm-1 bölgeleri arasında, B3LYP/6-31G(d,p) baz setinde 3096-3030 cm-1 de 

hesaplanmış, düzlem içi C-H bükülme titreşimleri 1129-1068 cm-1 de ve düzlem dışı C-H bükülme 

titreşimleri ise 962-820 cm-1 bölgelerin de hesaplanmıştır. Aromatik halkalardaki C=C gerilim 

titreşimleri 1594-1423 cm-1, N-H gerilim titreşimi 3530 cm-1 ve salınım titreşimi ise 463 cm-1 olarak 

bulunmuştur. 

 

NMR 
1H ve 13C kimyasal kaymalarının teorik olarak incelenmesi moleküler yapı ve elektronik özellikler 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak açısından oldukça önemli bir spektroskopik yöntemdir. Bu 

çalışmada bileşiğin 1H ve 13C kimyasal kayma hesaplamaları için kararlı moleküler geometrik yapılar 

B3LYP/6-31G(d,p) temel seti kullanılarak elde edilmiştir. Teorik olarak elde edilen 1H ve 13C 
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kimyasal kayma değerleri sırasıyla ~8.19-6.19 ve ~148.62-76.12 ppm aralığında hesaplanmıştır. 

Deneysel olarak ise, 1H ve 13C kimyasal kayma değerleri sırasıyla ~7.18-5.95 ve ~156.81-71.57 ppm 

aralığında gözlenmiştir (Demirtaş vd., 2002:891-892).  

HOMO-LUMO 

HOMO ve LUMO orbitalleri frontier moleküler orbitalleri olarak da bilinir. HOMO moleküler orbitali 

elektronlar tarafından doldurulmuş olan en yüksek dolu olan orbitali temsil ederken, LUMO orbitali 

ise doldurulmamış olan en düşük orbital olarak tanımlanır. HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkı 

ΔE olarak adlandırılır. HOMO-LUMO enerji aralığı ne kadar büyükse elektron akışı o kadar az 

olacaktır. Sonuçta da molekül daha sert ve reaktivitesi de daha az olur. Diğer taraftan HOMO-LUMO 

enerji aralığı ne kadar küçük olursa molekül daha yumuşak ve reaktivitesi de o kadar fazla olur (Uzun 

vd., 2016:62). Molekülün HOMO ve LUMO enerjileri, EHOMO-ELUMO, dipol momenti (μ), kimyasal 

yumuşaklık (S), elektronegatiflik (χ), iyonizasyon potansiyeli (I = -EHOMO) ve elektroinfinitiv         

(A=-ELUMO) değerleri Tablo 2’de ve gaz fazında molekülün HOMO ve LUMO gösterimleri Şekil 3’de 

verilmiştir. C26H23N molekülü için çözücü polaritesinin artmasıyla dipol momenti (μ), kimyasal 

yumuşaklık (S) ve elektronegatiflik (χ) artarken, çözücünün polaritesinin artmasıyla bileşik için elde 

edilen ΔE ve kimyasal sertlik (η) değerleri azalma eğilimi göstermiştir.  

 

Tablo 2: Gaz fazı ve çözücü fazında bileşiğin HOMO, LUMO enerjileri ve elektronik yapı 

parametreleri 
Parametreler Gaz fazı (ε=1) Benzen (ε=2.247) Aseton (ε=20.7) Su (ε=78.39) 

EHOMO (eV) -5.385 -5.388 -5.431 -5.439 

ELUMO (eV) -1.092 -1.096 -1.295 -1.305 

E (eV) 4.293 4.192 4.136 4.134 

 (eV) 2.147 2.096 2.068 2.067 

μ (D) 3.216 3.429 3.658 3.687 

χ (eV) 3.239 3.292 3.363 3.372 

I (eV) 5.385 5.388 5.413 5.439 

A (eV) 1.092 1.096 1.295 1.305 

S (eV)-1 0.23293 0.23854 0.24179 0.24190 

 

Hesaplamalar sonucunda incelen molekülün 122 işgal edilmiş orbitale sahip olduğu anlaşılmıştır. Şekil 

3’den de görüldüğü gibi; HOMO büyük ölçüde aminofenol grubu üzerine yerelleşmişken, LUMO’da 

çözücü olarak kullanılan kloroform üzerine yerelleşmiştir. HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkı 

gaz fazında 4.293 eV olarak hesaplanmıştır. Bu enerji aralığı değeri için molekülün daha yumuşak ve 

reaktivitesinin o kadar fazla olduğu söylenebilir. 

 

 

  
EHOMO = -5.385 eV ELUMO = -1.092 eV 

 

Şekil 3: Kloroform çözücüde C26H23N molekülü için HOMO – LUMO orbitalleri 

 

Çizgisel Olmayan Optik (NLO) Özellikler 

NLO özellik gösteren optiksel malzemeler; elektro-optik, telekomünikasyon, veri toplama ve alma, 

bilgisayar ve gösteri teknolojisi alanlarındaki potansiyel uygulamaları sebebiyle yaygın bir şekilde 

araştırılmaktadır. Yüksek NLO aktivitesine sahip materyaller, telekomünikasyon ve optiksel bilgiyi 
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işlemede elektro-optiksel anahtar elemanlar olarak kullanılırlar. Anorganik materyaller, organometalik 

materyaller, organik moleküller, polimerler gibi pek çok materyal NLO aktivitesi için çalışılmıştır 

(Ünver, 2006:19). Molekülün NLO özelliklerinden indüklenmiş dipol moment, moleküler 

kutuplanabilirlik, birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik kuantum kimyasal hesaplama metotlarından 

polar=enonly girişi kullanılarak Gaussian03W yazılımında B3LYP (YFT) metodu ve 6-31G(d,p) 

temel seti kullanılarak hem gaz fazında hem de çeşitli çözücü ortamlarında teorik olarak elde 

edilmiştir. Bileşiğin üç farklı çözücüde (benzen, aseton, su) elde edilen kutuplanabilirlik, birinci 

derece hiper kutuplanabilirlik ve HOMO-LUMO enerji aralığı Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’e göre; 

çözücü polaritesinin artmasıyla dipol moment, kutuplanabilirlik ve birinci dereceden hiper 

kutuplanabilirlik değerleri artarken, molekülün HOMO-LUMO enerji aralığında bir azalma söz 

konusudur. Bu enerji aralığındaki daralma dışarıdan uygulanan elektrik alan ile HOMO’dan 

LUMO’ya elektronların daha kolay geçişine ve molekülün yük asimetrisinde değişikliğe sebep 

olacaktır. Bu değerlerin (α ve β) üre değerine göre büyük olması molekülün iyi bir NLO materyali 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 3: Kloroform çözücüde C26H23N molekülünün gaz fazı ve farklı çözücü ortamlarında teorik 

enerji, dipol moment, moleküler kutuplanabilirlik, birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik ve EHOMO-

ELUMO enerji değerleri 
 

Ortam E (Hartree) µ (D) α (Ǻ3) β (x10-30 esu) EHOMO-ELUMO(eV) 

Gaz fazı (ε=1) -2478.68503 3.216 31.142 2.064 4.293 

Benzen (ε=2.247) -2478.68855 3.429 35.073 3.069 4.192 

Aseton (ε=20.7) -2478.69333 3.658 40.155 4.696 4.136 

Su (ε=78.39) -2478.69400 3.687 40.840 5.079 4.134 

 

Moleküler Elektrostatik Potansiyel (MEP) 

 

Moleküler davranışların reaktifliği, yapı aktifliği ve hidrojen bağlarını açıklamak için kullanılan 

yararlı bir yöntemdir (Gümüş vd., 2015:309). Molekülün tamamı üzerinden çekirdeğe göre elektron 

yoğunluğunun fazla olduğu bölge en negatif bölgeyi temsil ederken, MEP haritası üzerinde kırmızıyla 

gösterilir. Kısmi pozitif yüklerin bulunduğu en pozitif potansiyeli temsilen ise mavi renk kullanılır. 

Molekülün B3LYP/6-31G(d,p) metodunda optimize edilmiş moleküler geometri kullanılarak elde 

edilen MEP yüzeyi Şekil 4’de verilmiştir. Tüm molekül üzerinde en negatif bölge -0.033 a.u. değeriyle 

C16 atomu etrafında ve en pozitif potansiyel ise H16 atomu etrafında 0.035 a.u. olarak bulunmuştur.  

 
Şekil 4: Kloroform çözücüde N-tritil-m-aminofenol kristaline ait moleküler elektrostatik potansiyel 

haritası (a.u.) 
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Termodinamik Özellikler 

 

Termodinamik kuantum kimyasal veriler organik bileşiklerin reaksiyon mekanizmalarının 

incelenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kloroform çözücüde N-tritil-m-aminofenol 

molekülü için termodinamik parametreler B3LYP/6-31G(d,p) metodu kullanılarak 100 K ve 1000 K 

arasında hesaplandı. Tablo 4’de sıcaklığa karşı hesaplanan termodinamik parametre [ısı sığası (C0
p,m), 

entropi (S0
m) ve entalpi (H0

m)] değerleri verilmiştir.  

Tablo 4’den görüldüğü gibi; sıcaklık artışıyla birlikte molekülün titreşim şiddeti artacağından bileşiğin 

ısı sığası, entalpisi ve entropisi de artış göstermiştir. 

 

Tablo 4: İncelenen molekül için termodinamik özellikler 

 
Sıcaklık (K) C0

p,m (Cal mol-1 K-1) S0
m (Cal mol-1 K-1) H0

m (kCal mol-1) 

100 47.560 129.130 3.367 

200 76.992 172.219 9.750 

298.15 110.184 209.873 19.114 

400 143.338 247.572 32.263 

500 170.726 283.048 48.212 

600 192.728 316.557 66.625 

700 210.389 347.947 87.011 

800 224.786 377.277 108.991 

900 236.722 404.697 132.283 

1000 246.752 430.382 156.670 

 

Termodinamik parametrelere ait korelasyon grafikleri Şekil 5’de gösterilmiştir. İlave olarak incelenen 

bileşik için sıcaklığın bir fonksiyonu olarak korelasyon denklemleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

 

𝐶𝑝,𝑚
0 (T) = 4.48706 + 0.41507T − 1.73244x10−4T2,     𝑅2 = 0.99908 

𝑆𝑚
0 (T) = 86.55732 + 0.44288T − 9.92167x10−5T2,      𝑅2 = 0.99998 

 𝐻𝑚
0 (T) = −4.27106 + 0.04938T + 1.13156x10−4T2,    𝑅2 = 0.99949 

 

 

   
(a) (b) (c) 

Şekil 5: B3LYP/6-31G(d,p) ile elde edilen molekülün sıcaklığa karşı a) ısı sığası b) entalpi ve c) 

entropi değişimlerini gösteren grafikler 

 

İncelenen molekül için hesaplanan tüm teorik termodinamik parametreler, incelen moleküle benzer 

yeni sentezlenecek bileşikler için fikir vermede yardımcı olabilir. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada; kloroform çözücüde N-tritil-m-aminofenol molekülünün yapısal ve moleküler 

özellikleri YFT yöntemiyle teorik olarak incelenmiş ve daha önceden X-ışını kırınımı yöntemiyle elde 

edilen deneysel verilerle karşılaştırılması yapılmıştır. Molekül geometrisi olarak bağ uzunluğu ve bağ 

açı değerlerine bakıldığında az da olsa bu değerlerdeki farklılıklar, YFT’nin incelenen molekülü gaz 

fazında ele almasından ve moleküler etkileşmeleri dikkate almamasından kaynaklanmaktadır. HOMO 
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ve LUMO arasındaki enerji farkı gaz fazında 4.293 eV olarak hesaplanmıştır. Bu enerji aralığı değeri 

bize molekülün daha yumuşak ve reaktivitesinin de fazla olduğunu ortaya koymuştur. Çözücü 

polaritesinin artmasıyla dipol moment, kutuplanabilirlik ve birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik 

değerleri artarken, molekülün HOMO-LUMO enerji aralığında bir azalma olmuştur. Bu enerji 

aralığındaki daralma dışarıdan uygulanan harici elektrik alanla HOMO’dan LUMO’ya elektronların 

daha kolay geçişine ve molekülün yük asimetrisinde değişikliğe sebep olmuştur. Ayrıca teorik 

hesaplamalar sonucu elde edilen birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik değeri bu molekül grubunun 

optik materyal olarak kullanabileceğini göstermiştir. Termodinamik kuantum kimyasal veriler ve elde 

edilen diğer sonuçlar bundan sonraki sentezlenecek benzer yapıları içeren çalışmalara ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 
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Abstract 

 

In the present work, quantum chemical calculations employing Density Functional Theory (DFT) 

method with the 6-311G(d,p) basis set by Gaussian 03W package programme were performed to study 

the molecular and some electronic structure properties of the title compound, and the results were 

compared with the experimental findings. There exists a good correlation between experimental and 

theoretical data. The energetic behaviours of title compound were investigated in the gas phase and in 

different solvent phases using the Polarizable Continuum Model (PCM) approximation. In addition to 

the optimized geometrical structures, Mulliken charges, natural population analysis (NPA) and 

molecular electrostatic potential (MEP) of the compound were investigated by using DFT. Also, 

thermodynamic properties, HOMO and LUMO energies, non-linear optical (NLO) properties of title 

compound were studied by DFT with the 6-311G(d,p) basis set. 

 

Keywords: Mulliken-NPA, MEP, termodynamic parameters, HOMO-LUMO, NLO, saccharine 
 

 

2-Sinnamoil-l,2-benzisotiyazol-3(2H)-on 1,1-dioksit Bileşiğinin Moleküler 

Modellemesi 
 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, başlık bileşiğinin moleküler ve bazı elektronik yapı özelliklerini incelemek için 

Gaussian 03W paket programı ile 6-311G(d,p) baz setinde Yoğunluk Fonksiyonel Teori (YFT) 

yöntemi kullanılarak kuantum kimyasal hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar deneysel bulgularla 

karşılaştırılmıştır. Deneysel ve teorik veriler arasında iyi bir korelasyon vardır. Bileşiğin enerjik 

davranışları, PCM yaklaşımı kullanarak gaz fazında ve farklı çözücü fazlarında araştırıldı. Optimize 

edilmiş geometrik yapılara ek olarak, bileşiğin Mulliken yükleri, doğal popülasyon analizi (DPA) ve 

moleküler elektrostatik potansiyeli (MEP) YFT kullanılarak araştırıldı. Ayrıca, bileşiğin termodinamik 

özellikleri, HOMO ve LUMO enerjileri, doğrusal-olmayan optik özellikleri 6-311G(d,p) baz seti ile 

YFT ile incelendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Mulliken-DPA, MEP, termodinamik parametreler, HOMO-LUMO, NLO, 

sakkarin 
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1. INTRODUCTION 

 

 Saccharin is a synthetic organic compound has the chemical formula C7H5NO3S, white 

crystalline powder (Weihrauch et al., 2001; Telep, 2004; Gakir and Bicer, 2010). Most of sulphur 

compounds have wide ranging pharmacological applications (Hatem and Mark, 2011). Saccharine 

used starting material in the chemical synthesis of a range of drugs & other chemical compounds 

(Jonathan, 2003). Derivatives of saccharin are known for their biological activity (Strupczewski et al., 

1995). The saccharyl system has also been used as a cheap and effective leaving group in important 

chemical transformations, such as the derivatization of phenols prior to their conversion into arenes by 

transfer hydrogenolysis (Brigas and Johnstone, 1990). Cinnamic acid derivatives show antibacterial, 

antifungal (Takeichi, 1962) and antioxidant activities (Natella et al., 1999). Cinnamic acids with 

substitutents on the phenyl ring showing antibacterial and antimicrobial activities have also been 

reported (Ramanan and Rao, 1987). These properties of this type compound lead to chosen for 

theoretical study in this report.  

In this work, we were investigated theoretically using the Density Functional Theory (DFT) 

calculation at the [B3LYP/6-311G(d,p)] level of theory to get the optimized geometry. A technique 

that has gained considerable ground in recent years to become one of the most widely used procedures 

for the calculation of molecular structure is “density functional theory, DFT”. In previous publication, 

the X-ray crystallography of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide was studied 

(Ersanli et al., 2005:243-245). In spite of its importance, mentioned above, there is no any theoretical 

calculation on 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide has been published yet. The 

purpose of this study is to investigate the energetic and structural properties of 2-cinnamoyl-1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide using DFT calculations. At the same time in this work, NLO, 

Mulliken charges, NPA, MEP, HOMO and LUMO energies and thermodynamic properties of 2-

cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide were investigated. Therefore, the present 

investigation was undertaken to study the molecular properties of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-

3(2H)-one 1,1-dioxide and to identify useful information of the molecule. 

 

2. Computational details 

The first task for the computational work was to determine the optimized geometry of the molecule. 

The molecular structure of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide is optimized by 

density functional theory (DFT) using 6-311G(d,p) basis set, by the Berny method. In the DFT 

method, The effects of electron correlation on the geometry optimization are taken into account by 

Becke’s three parameter hybrid exchange functions and Lee-Young-Parr correlation functional 

(B3LYP) level (Hehre et al., 1972; Schlegel, 1982; Lee et al., 1988). The optimized structure was then 

used to calculate the electrostatic potential and nonlinear optical properties of 2-cinnamoyl-1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide molecule. The 6-311G(d,p) basis set for DFT level has been 

found to be more adequate for obtaining reliable trends in hyperpolarizability (β) value (Thanthiriwatte 

and De Silva, 2002). All theoretical calculations were performed using Gaussian 03W software 

package (Gaussian 03, 2004) and Gauss View 4.1.2 visualization program (Dennington et al., 2007). 

 

3. Results and discussion  

3.1. Geometrical parameters 

A view of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide with the atom-labelling scheme is 

shown in Figure 1a. The crystal structure of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide 

can be described as being built from essentially planar fragments, viz. a three-atom bridge (C7/C8/C9) 

linking the aromatic ring (C1-C6) with the saccharin group. The dihedral angle between the saccharin 

group and the aromatic ring (C1-C6) is 13.3 (2)o. The optimized geometry of 2-cinnamoyl-1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide which was performed by B3LYP method is shown in Figure 1b. 

The optimized parameters (bond lengths, bond angles and torsion angles) of the title compound have 

been calculated using the B3LYP/6-311G(d,p) method. These results are listed in Table 1 and 

compared with the experimental data. When the X-ray structure of the title compound is compared 

with its optimized counterpart, light conformational discrepancies are observed between them. The C-

N bond lengths in the compound are 1.422(2) Å and 1.428(3) Å in X-ray structure, whereas the 

corresponding value in optimized geometry is 1.40650 Å and 1.43740 Å for B3LYP. The C-O bond 
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lengths are slightly different [C9-O1 = 1.209(3) Å and C10-O4 = 1.200(2) Å] in X-ray while these 

bond lengths have been calculated at 1.21076 Å and 1.20971 Å for B3LYP, respectively. The S-O 

bond lengths of 1.420(2) Å and 1.426(2) Å, respectively, for X-ray (Ersanli et al., 2005:243-245) and 

1.44956 Å and 1.44958 Å, respectively, for DFT are indicative of a significant bond character. As seen 

from Table 1, most of the calculated bond lengths, bond angles and torsion angles are slightly different 

from the experimental results. It can be noted that the experimental results belong to the solid phase 

and theoretical calculations belong to the gas phase. In the solid state the experimental results are 

related to molecular packing but in gaseous phase the isolated molecules are considered in the 

theoretical calculations. The bond lengths and bond angles of the title compound did not change with 

the increase in the polarity of the solvent. 

 

  

(a) (b) 
Figure 1: a) A view of the molecule of the title compound, showing the atom-labelling scheme and 

displacement ellipsoids at the 50% probability level. Dashed lines indicate the intramolecular 

hydrogen bonds, b) Optimized molecular structure of the title compound 

 

Table 1: Selected optimized geometrical parameters of the title compound in comparison with XRD 

data 

 

Parameters 

Experimental DFT-B3LYP/6-311G(d,p) 

X-ray 
Gaseous 

phase (ɛ=1) 

Benzene 

(ɛ=2.27) 

Chloroform 

(ɛ=4.91) 

Acetone 

(ɛ=20.49) 

DMSO 

(ɛ=46.82) 

Bond lengths (Å) 

C9-O1 1.209 (3) 1.21076 1.21076 1.21076 1.21076 1.21076 

C9-N1 1.428 (3) 1.43740 1.43740 1.43740 1.43740 1.43740 

C10-O4 1.200 (2) 1.20971 1.20971 1.20971 1.20971 1.20971 

C10-N1 1.422 (2) 1.40650 1.40650 1.40650 1.40650 1.40650 

C12-S1 1.742 (2) 1.78636 1.78636 1.78636 1.78636 1.78636 

N1-S1 1.705 (2) 1.78581 1.78581 1.78581 1.78581 1.78581 

O3-S1 1.420 (2) 1.44956 1.44956 1.44956 1.44956 1.44956 

O2-S1 1.426 (2) 1.44958 1.44958 1.44958 1.44958 1.44958 

Bond angles (o) 

C8-C7-C6 126.1 (2) 127.186 127.186 127.186 127.186 127.186 

C7-C8-C9 120.2 (2) 118.604 118.604 118.604 118.604 118.604 

O1-C9-N1 116.8 (2) 117.099 117.099 117.099 117.099 117.099 

O1-C9-C8 125.5 (2) 125.426 125.426 125.426 125.426 125.426 

N1-C9-C8 117.6 (2) 117.475 117.475 117.475 117.475 117.475 

O4-C10-N1 125.1 (2) 126.212 126.212 126.212 126.212 126.212 

O4-C10-C11 126.5 (2) 124.478 124.478 124.478 124.478 124.478 

N1-C10-C11 108.4 (2) 109.310 109.310 109.310 109.310 109.310 

C11-C12-S1 111.2 (2) 111.322 111.322 111.322 111.322 111.322 

C13-C12-S1 125.8 (2) 126.086 126.086 126.086 126.086 126.086 

C10-N1-C9 130.2 (2) 130.900 130.900 130.900 130.900 130.900 

C10-N1-S1 113.8 (1) 113.795 113.795 113.795 113.795 113.795 

C9-N1-S1 115.9 (1) 115.305 115.305 115.305 115.305 115.305 

O3-S1-O2 119.0 (1) 121.940 121.940 121.940 121.940 121.940 

O3-S1-N1 110.7 (1) 109.837 109.837 109.837 109.837 109.837 

O2-S1-N1 109.79 (9) 109.839 109.839 109.839 109.839 109.839 

O3-S1-C12 110.4 (1) 110.084 110.084 110.084 110.084 110.084 

O2-S1-C12 111.2 (1) 110.075 110.075 110.075 110.075 110.075 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

95 

 

N1-S1-C12 92.51 (9) 90.596 90.596 90.596 90.596 90.596 

Torsion angles (o)       

C5-C6-C7-C8 -171.2 (2) -179.926 -179.926 -179.926 -179.926 -179.926 

C6-C7-C8-C9 179.9 (2) 179.997 179.997 179.997 179.997 179.997 

C7-C8-C9-N1 178.5 (2) 179.965 179.965 179.965 179.965 179.965 

O4-C10-N1-C9 -5.2 (4) -5.222 -5.222 -5.222 -5.222 -5.222 

C8-C9-N1-C10 -8.3 (3) -7.965 -7.965 -7.965 -7.965 -7.965 

O1-C9-N1-S1 -8.2 (3) -8.123 -8.123 -8.123 -8.123 -8.123 

 

A globally comparison, by superimposing the molecular skeletons obtained from X-ray diffraction and 

the theoretical calculations atom by atom was done (Figure 2) and the RMSE (the root mean square 

error) value 0.195 was obtained for the title compound. In spite of the differences observed, the 

calculated geometric parameters are, in general, in good agreement with the X-ray structure. 

 

 
Figure 2: Superimposition of the X-ray structure (blue) and calculated structure (red) of the title 

molecule 

3.2 Mullikan atomic charges 

Mulliken atomic charges have an important portion in the application of quantum mechanical 

calculation to molecular construction. Mullikan atomic charges calculated at the B3LYP level with 6-

311G(d,p) basic sets and reported in Table 2. It is clear from the Table 2 that the C10 atom carries the 

largest positive charge (0.563319) among the other carbon atoms therefore expected to be the site for 

nucleophilic attack in title compound. However, in all carbon atoms, C11 atoms carry the highest 

negative charge (-0.218246). The Table 2 also shows that C7, C9, C16, S1 atoms of title compound 

exhibit positive charges, while other carbons and oxygens and nitrogen exhibit negative charge. 

However all hydrogen carries positive charge. 

 

Table 2: Mullikan charge distribution of the title compound using B3LYP/6-311G(d,p) method 

 
Atom Charge (e) Atom Charge (e) 

C1 -0.029122 C10 0.563319 

H1 0.094511 C11 -0.218246 

C2 -0.083564 C12 -0.174302 

H2 0.090861 C13 -0.002033 

C3 -0.078218 H13 0.117761 

H3 0.096212 C14 -0.039557 

C4 -0.069523 H14 0.099069 

H4 0.089407 C15 -0.065818 

C5 -0.043817 H15 0.102777 

H5 0.094639 C16 0.023242 

C6 -0.117573 H16 0.098504 

C7 0.020293 S1 1.124467 

H7 0.105895 O1 -0.316965 

C8 -0.188440 O2 -0.461786 

H8 0.118187 O3 -0.450089 

C9 0.495633 N1 -0.686402 
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3.3. Nonlinear optical effects (NLO) 

 

Theoretical investigations have been done in order to understand the microscopic origin of nonlinear 

behavior of the studied molecule. In this study dipole moment, polarizability and the second order 

polarizability or first hyperpolarizability of the titled molecule were investigated by using B3LYP 

method at 6-311G(d,p) basis set. The dipole moment, polarizability and the first hyperpolarizability 

were calculated with the level of B3LYP/6-311G(d,p). Because the values of the polarizabilities α and 

hyperpolarizability β of output data are reported in atomic units (a.u.), the calculated values have been 

converted into electrostatic units (esu) (α: 1 a.u. = 0.1482x10-24 esu; β: 1 a.u. = 8.6393x10-33 esu). The 

studied molecular results of μ, α ve β are 5.4951 Debye, 29.1286 Å3 and 16.2386x10-30 cm5/esu, 

respectively. The dipole moment reflects molecular charge distribution in three given direction which 

can be used to describe charge movement across the molecule. The calculated value of dipole moment 

was found to be 5.4951 Debye. The highest value of dipole moment is observed for component μy = 

5.433800 Debye. The calculated polarizability (α) of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-

dioxide is calculated as 29.1286 Å3. The magnitude of the molecular hyperpolarizability β is one of the 

important key factors in a NLO system. The first hyperpolarizability (β) value of the title compound is 

equal to 16.2386x10-30 cm5/esu. Total dipole moment of title molecule is approximately 4.002 times 

greater than that of urea and first order hyperpolarizability is very much greater than that of urea (µ 

and β of urea are 1.3732 Debye and 0.3728×10-30 esu) obtained by B3LYP/6-311G(d,p) method. This 

result indicates the nonlinearity of the title molecule. In compound; it was noticed that in βxxx 

direction, which is the principal dipole moment axis, the smallest values of ten hyperpolarizability 

components as can be seen from Table 3 were noticed; and subsequently, electron cloud was more 

delocalized in the opposite of that direction. 

 

Table 3: Electric dipole moment μ (Debye), mean polarizability α (in Å3) and first order 

hyperpolarizability β (in esu) value of the title compound calculated by B3LYP/6-311G(d,p) 

 
Components B3LYP/6-311G(d,p) 
μi (D)  

μx -0.813483 
μy 5.433800 

μz 0.001833 
μtot 5.4951 

αij  (Å3)  

αxx 54.9185 
αxy 0.1060 

αyy 32.4652 
αxz -0.0045 

αyz 0.0021 
αzz 13.7596 

α 29.1286 

βijk x10-30 (cm5/esu)  
βxxx -14518.4768 

βxxy -5448.3877 
βxyy -1416.7795 

βyyy 2106.8425 

βxxz 3.9238 
βyyz -0.4811 

βxzz -11.1700 
βyzz -9.8172 

βzzz 268.0597 
βvec 9.7431 

β 16.2386 
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3.4. Frontier molecular orbitals (FMOs) 

 

Molecular orbitals and their properties such as energy are very useful for scientists and are very 

important parameters for quantum chemistry. The most important orbitals in a molecule which 

determine how the molecule interacts with other species are the frontier molecular orbitals, called 

highest occupied molecular orbital (HOMO) and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO). They 

are the key parameters in determining molecular properties and molecular electrical transport 

properties (Seminario, 1996:801). We have done optimization in order to investigate the energetic 

behavior of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide molecule in gaseous and solution 

phase. The total energy and frontier molecular orbital energies have been calculated with B3LYP/6-

311G(d,p) level. Results obtained from solvents (benzene, chloroform, acetone and DMSO) and 

gaseous phase are listed in Table 4. In present study; by careful observation of HOMO-LUMO plot we 

can provide insight into the nature of reactivity, and some of the structural and physical properties of 

molecules. The positive phase of the molecule is represented in red color and negative phase in green 

color. From HOMO-LUMO plot it has been observed that HOMO is localized mainly on the pyridine 

ring. On the other hand LUMO is mainly delocalized on the C-O of the saccharin group. HOMO-

LUMO energies and the energy gap for title molecule have been calculated using B3LYP level with 6-

311G(d,p) basis set. Frontier orbital’s (HOMO and LUMO) were drawn to understand bonding 

scheme of title compound and it is shown in Figure 3. The computed energy values of HOMO and 

LUMO in gas phase are -6.750 eV and -2.666 eV, respectively. The (LUMO-HOMO) energy gap is 

4.084 eV. Hard species having a large HOMO-LUMO gap will be more stable and less reactive than 

soft species having a small HOMO-LUMO gap (Özbek et al., 2009:158). The molecular orbital (MO) 

calculation indicates that 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide has 81 occupied 

MOs. The chemical reactivity descriptors calculated by using DFT/B3LYP/6-311G(d,p) level are total 

energy (E), ionization potential (I), electron affinity (A), chemical hardness (η), chemical softness (S), 

electronegativity (χ) and these values are listed in Table 4. The energy gap values are 4.084, 4.094, 

4.100, 4.106 and 4.107 eV in gaseous and solution for 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-

dioxide molecule, respectively. The optical band gap calculated using B3LYP/6-311G(d,p) was found 

to be 4.10 eV which is in accordance with the gap of other nonlinear optical materials. 

 

  
EHOMO = -6.750 eV ELUMO = -2.666 eV 

 

Figure 3: The atomic orbital HOMO-LUMO plot of the title compound at B3LYP/6-311G(d,p) 

 
3.5. Total energies in gaseous phase and solvent media for the title compound  

 

In order to evaluate the energetic behaviour of the compound in solvent media, we carried out 

calculations in gaseous phase and four kinds of solvent (benzene, chloroform, acetone and DMSO). 

The calculated total, HOMO and LUMO energies, μ, η, χ and S using the PCM by B3LYP/6-

311G(d,p) are collected in Table 4. According to Table 4, we can conclude that obtained the chemical 

softness by PCM method decrease with the increasing polarity of the solvent, while the chemical 

hardness, electronegativity, ionization potential, electron affinity and dipole moment will increase with 

the increase of the polarity of the solvent. As a results, the stability of the title compound increases in 

going from the gaseous phase to the solution phase. 
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Table 4: Comparision of EHOMO, ELUMO, energy gaps (EHOMO - ELUMO) and related molecular properties 

of the title compound in gaseous phase and solvent media 

 

Parameters 
Gaseous phase 

(ε=1) 
Benzene (ε=2.27) Chloroform (ε=4.91) 

Acetone 

(ε=20.49) 
DMSO (ε=46.82) 

Etotal (Hartree) -1370.36457525 -1370.37558023 -1370.38074772 -1370.38546176 -1370.38636671 

EHOMO (eV) -6.750 -6.765 -6.790 -6.818 -6.825 

ELUMO (eV) -2.666 -2.671 -2.689 -2.712 -2.718 

E (eV) 4.084 4.094 4.100 4.106 4.107 

 (eV) 2.042 2.047 2.050 2.053 2.054 

μ (D) 5.4951 6.9497 7.5070 8.0306 8.1328 

χ (eV) 4.708 4.718 4.739 4.765 4.771 

I (eV) 6.750 6.765 6.790 6.818 6.825 

A (eV) 2.666 2.671 2.689 2.712 2.718 

S (eV)-1 0.2448 0.2443 0.2439 0.2436 0.2435 

 

3.5. Molecular electrostatic potential (MEP) 

 

The MEP is a plot of electrostatic potential mapped on constant electron density surface. MEP is very 

important in the study of molecular interactions, hydrogen bonding interactions prediction of relative 

sites for nucleophilic and electrophilic attack (Murray ve Sen, 1996). The 3D plots of the molecular 

electrostatic potentials were calculated by using the optimized molecular structures at B3LYP/6-

311G(d,p) level and shown in Figure 4. Gauss View 4.1.2 visualization program has been utilized to 

construct the MEP surface. The electrostatic potentials at the surface are represented by different 

colors; red, blue and green represent the regions of negative, positive and zero electrostatic potential 

respectively. Potential increases in the order red<orange<yellow<green<blue. The negative regions 

V(r) were related to electrophilic reactivity (H acceptor) and the positive ones to nucleophilic 

reactivity (H donor), as easily can be seen in Figure 4. The negative regions in the studied molecule 

were found localized O1 (-0.0607 a.u.), O3 (-0.0553 a.u.), O2 (-0.0539 a.u.) and O4 (-0.0251 a.u.) 

atoms. The positive regions are localized around the hydrogen atoms of hydrogen’s of saccharin group 

[H13 (0.0251 a.u.), H14 (0.0286 a.u.), H15 (0.0314 a.u.) and H16 (0.02882 a.u.)].  

 

 
Figure 4: The total electron density mapped with electrostatic potential surface of the title compound 

 

3.6. Thermodynamics properties 

 

The values of the thermodynamics functions such as entropy, heat capacity, enthalpy at different 

temperatures are listed in the Table 5 by using DFT/B3LYP/6-311G(d,p) level. It is found that the 

values are increasing with temperatures ranging from 100 to 800 K due to the fact that molecular 

vibrational intensities are increasing with temperatures (Figure 5). All the theoretically calculated 
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thermodynamic data provide helpful information for the further study on the 2-cinnamoyl-1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide. The correlations between these thermodynamic properties [heat 

capacity (𝐶𝑝,𝑚
0 ), entropy (𝑆𝑚

0 ), and enthalpy (𝐻𝑚
0 )] and temperatures T are as follows: 

 

𝐶𝑝,𝑚
0 (T) = 1.47261 + 0.26932T − 1.2225x10−4T2,     𝑅2 = 0.99939 

𝑆𝑚
0 (T) = 63.95424 + 0.28642T − 7.02201x10−5T2,      𝑅2 = 0.99998 

 𝐻𝑚
0 (T) = −1.62637 + 0.02344T + 8.0745x10−5T2,    𝑅2 = 0.9997 

 

Table 5: Thermodynamic functions of 2-cinnamoyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide 

obtained by B3LYP level with the standard 6-311G(d,p) basis set 

 
Temperature (K) C0

p,m (Cal mol-1 K-1) S0
m (Cal mol-1 K-1) H0

m (kCal mol-1) 

100 28.520 91.587 1.967 

200 48.897 118.914 6.026 

298.15 69.865 143.139 12.050 

400 90.036 167.145 20.421 

500 106.467 189.511 30.474 

600 119.548 210.488 41.999 

700 129.935 230.032 54.692 

800 138.292 248.213 68.316 

 

Fitting factor of the thermodynamic functions such as heat capacity, entropy and enthalpy changes are 

0.99939, 0.99998 and 0.9997, respectively. 

 

  

 
 

Figure 5: Correlation graphics of thermodynamic properties and temperatures 
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4. Conclusion 

 

In this paper, we have investigated molecular and structural properties of 2-cinnamoyl-1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide with density functional theory (DFT) calculations. To support 

the solid state structure, the geometric parameters of the title compound have been calculated using 

DFT (B3LYP) method with the 6-311G(d,p) basis set, and compared with the experimental findings. 

The DFT calculation was performed; molecular geometries and shapes were in good agreement with 

X-ray diffraction studies. The predicted NLO properties of the title compound are much greater than 

ones of urea. The investigation of non-linear optical properties suggests that the title compound can be 

a good applicant as a non-linear material due to the high values of the second order polarizability of 

the title molecule. The calculated HOMO and LUMO energies can be used to semiquantitatively 

estimate the ionization potential, electron affinity, electronegativity, electrophilicity index, hardness 

and chemical potential. The MEP map shows that the negative potential sites are on electronegative 

oxygen atoms as well as the positive potential sites are around the hydrogen atoms. MEP map shows 

several possible sites for electrophilic attack. Furthermore, the correlations between the statistical 

thermodynamics and temperature are also obtained. It is seen that the results of the thermodynamic 

parameters: heat capacity, entropy and enthalpy increase with the increasing temperature owing to the 

intensities of the molecular vibrations increase with increasing temperature. We hope that the research 

presented herein will be helpful for the design and synthesis new materials. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, a theoretical study on molecular structure of 3-methoxy-5-(2-

methylphenyldiazenyl)salicylaldehyde, (I), were reported. The corresponding structure has been 

optimized, and the highest occupied molecular orbital energy (EHOMO), the lowest unoccupied 

molecular orbital energy (ELUMO), energy gap (ΔE), softness (σ), hardness (η) and electronegativity (χ) 

have been calculated by using density functional theory (DFT) at B3LYP level with 6-31G(d,p) basis 

set. To investigate non-linear optical (NLO) properties, the electric dipole moment (μ), the linear 

polarizability (α) and the first order hyperpolarizability (β) values of the studied molecule have been 

computed using the DFT/B3LYP method with 6-31G(d,p) basis set. The thermodynamic properties of 

the studied compound at different temperatures (from 100 to 800 K) were calculated, revealing the 

correlations between standard heat capacity, standard entropy, standard enthalpy changes and 

temperatures. In addition, Mulliken population analysis and molecular electrostatic potential (MEP) of 

the title compound has been performed at the same level of theory.  

 

Keywords: Azo, NLO, thermodynamic properties, MEP 
 

 

3-Metoksi-5-(2-metilfenildiazenil)salisilaldehit’in Kuantum Kimyasal 

Özelliklerinin YFT Metoduyla İncelenmesi 
 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, 3-metoksi-5-(2-metilfenildiazenil)salisilaldehit, (I),’in molekül yapısı hakkında 

teorik bir çalışma sunulmuştur. İlgili yapı optimize edilmiş ve 6-31G(d,p) baz seti ile B3LYP 

düzeyinde yoğunluk fonksiyonel teori (YFT) kullanılarak en yüksek işgal edilmiş moleküler orbital 

enerjisi (EHOMO), en düşük boş moleküler orbital enerjisi (ELUMO), enerji aralığı (ΔE), yumuşaklık (σ), 

sertlik (η) ve elektronegatiflik (χ) hesaplandı. Molekülün lineer olmayan optik (NLO) özelliklerini 

incelemek için, incelenen molekülün elektriksel dipol momenti (μ), lineer polarizabilite (α) ve birinci 

derece hiperpolarizabilite (β) değerleri, 6-31G(d,p) baz seti YFT/B3LYP yöntemi ile hesaplandı. 

Çalışılan bileşiğin, standart ısı kapasitesi, standart entropi, standart entalpi değişimleri ve farklı 

sıcaklıklarda sıcaklıklar arasındaki korelasyonları gösteren (100-800 K aralığında) termodinamik 

özellikler hesaplandı. Buna ek olarak, bileşiğinin Mulliken popülasyon analizi ve moleküler 

elektrostatik potansiyeli (MEP) aynı teorik seviyede belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Azo, NLO, termodinamik özellikler, MEP 
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1. INTRODUCTION 

 

 The term “azobenzene” or simply “azo” is often used to refer to a wide class of molecules that 

share the core azobenzene structure, with different chemical functional groups extending from the 

phenyl rings. The azo linkage is isosteric with the ethylene linkage, two stable configurations thus can 

be anticipated, the trans and cis. Indeed, Hartley (1937) isolated cis azobenzene and characterised it, 

and Hutton and Steel (1964) prepared the first aliphatic cis azo compound. Azo compounds strongly 

absorb light and were historically used as dyes in a variety of industries. Diazenes have been the most 

widely used class of dyes owing to their versatile applications in various fields, such as dyeing textile 

fibres, colouring different materials, plastics, biological medical studies, lasers, liquid crystalline 

displays, electrooptical devices and ink-jet printers in high-technology areas (Catino and Farris, 1985; 

Gregory, 1991). 

In recent years, density functional theory (DFT) has become an increasingly useful tool for theoretical 

studies. The success of DFT is mainly due to the fact that it describes small molecules more reliably 

than Hartree-Fock theory. It is also computationally less demanding than wave function based 

methods with inclusion of electron correlation (Parr and Yang, 1989; Koch and Holthausen, 2000). 

Thus, in order to characterize the correlation between molecular structure and macroscopic properties 

in the studied compound, it seems to be essential to undertake a detailed comparative study of the 

isolated molecule and the solid state unit. 

In previous publication, the X-ray crystallography of 3-methoxy-5-(2-methylphenyldiazenyl) 

salicylaldehyde was studied (Ersanli et al., 2004:455-457). In spite of its importance, mentioned 

above, there is no any theoretical calculation on 3-methoxy-5-(2-methylphenyldiazenyl)-

salicylaldehyde has been published yet. In this study, we present the results of a detailed investigation 

of the synthesis and structural characterization of 3-methoxy-5-(2-methylphenyldiazenyl) 

salicylaldehyde using quantum chemical methods. Mulliken atomic charges, thermodynamic 

parameters, non-linear optical (NLO) properties, molecular electrostatic potential (MEP), and frontier 

molecular orbital (FMO) analysis of the title compound in the ground state have been calculated using 

the DFT(B3LYP) methods with 6-31G(d,p) basis set. Also, the purpose of this study is to investigate 

the energetic and structural properties of 3-methoxy-5-(2-methylphenyldiazenyl)salicylaldehyde using 

DFT calculations. And so, these calculations are valuable for providing insight into molecular 

analysis. 

 

2. Computational details 

Full geometry optimizations of the complexes were carried out using the density functional theory 

method at the B3LYP level (Lee et al., 1988). All calculations were performed with Gaussian03W 

program package (Frisch et al., 2004). 

 

3. Results and discussion  

3.1. Geometrical parameters 

The chemical scheme, Ortep3 diagram and atomic numbering scheme the theoretical geometric 

structure of the title compound are shown in Figure 1 and Figure 2a-b.  

 

OH

O

N

N

O

 
 

Figure 1: Chemical scheme of the title compound 

 

We noted that the experimental results belong to the solid phase and the theoretical calculations 

belong to the gaseous phase. In the solid state, the existence of the crystal field along with 
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intermolecular interactions have connected the molecules together, which results in the differences of 

bond parameters between the calculated and experimental values. Some selected geometric parameters 

are listed in Table 1, and the theoretical values are compared with the X-ray experimental data. The C-

N bond lengths in the compound are 1.427(3) Å and 1.418(3) Å in X-ray structure, whereas the 

corresponding value in optimized geometry is 1.41660 Å and 1.40969 Å for B3LYP. The C-O bond 

lengths are slightly different [C10-O2 = 1.344(4) Å, C11-O3 = 1.364(3) Å, C13-O1 = 1.234(4) Å and 

C14-O3 = 1.429(4) Å] in X-ray while these bond lengths have been calculated at 1.33101 Å, 1.35711 

Å, 1.23513 Å and 1.42054 Å for B3LYP, respectively. The N1=N2 bond length of 1.251(3) Å for X-

ray (Ersanli et al., 2004:230-231) and 1.26355 Å for DFT are indicative of a significant double-bond 

character. The N1-N2 crystallographic and calculated bond is in overall good agreement with each 

other, having average error maxima of 0.01255 Å. The bond lengths and bond angles of the title 

compound did not change with the increase in the polarity of the solvent. 

 

  
(a) (b) 

Figure 2: a) Ortep 3 diagram for (I), with the atom numbering scheme and with displacement 

ellipsoids drawn at the 50% probability level. Dashed lines are show the O2-H2O…O1 intramolecular 

hydrogen bonds, b) Optimized molecular structure of (I) 

 

Table 1: Selected optimized geometrical parameters of (I) in comparison with XRD data 

 

Parameters 

Experimental DFT-B3LYP/6-31G(d,p) 

X-ray 
(Ersanli et al., 2004) 

Gaseous 

phase (ɛ=1) 

Benzene 

(ɛ=2.27) 

Chloroform 

(ɛ=4.91) 

Ethanol 

(ɛ=24.55) 

Water 

(ɛ=78.39) 

Bond lengths (Å) 

N1-C1 1.427(3) 1.41660 1.41660 1.41660 1.41660 1.41660 

N2-C7 1.418(3) 1.40969 1.40969 1.40969 1.40969 1.40969 

C10-O2 1.344(4) 1.33101 1.33101 1.33101 1.33101 1.33101 

C11-O3 1.364(3) 1.35711 1.35711 1.35711 1.35711 1.35711 

C13-O1 1.234(4) 1.23513 1.23513 1.23513 1.23513 1.23513 

C14-O3 1.429(4) 1.42054 1.42054 1.42054 1.42054 1.42054 

N1-N2 1.251(3) 1.26355 1.26355 1.26355 1.26355 1.26355 

Bond angles (o) 

C6-C1-N1 123.7(2) 123.519 123.519 123.519 123.519 123.519 

C2-C1-N1 116.0(2) 115.971 115.971 115.971 115.971 115.971 

C8-C7-N2 116.1(2) 116.123 116.123 116.123 116.123 116.123 

C12-C7-N2 124.2(2) 124.147 124.147 124.147 124.147 124.147 

O2-C10-C9 122.3(2) 122.381 122.381 122.381 122.381 122.381 

O2-C10-C11 118.1(3) 118.467 118.467 118.467 118.467 118.467 

O3-C11-C12 126.1(2) 125.719 125.719 125.719 125.719 125.719 

O3-C11-C10 113.8(2) 114.737 114.737 114.737 114.737 114.737 

O1-C13-C9 124.5(3) 124.227 124.227 124.227 124.227 124.227 

N2-N1-C1 114.4(2) 115.117 115.117 115.117 115.117 115.117 

N1-N2-C7 114.6(2) 115.014 115.014 115.014 115.014 115.014 

C11-O3-C14 116.6(2) 117.716 117.716 117.716 117.716 117.716 

 

A globally comparison, by superimposing the molecular skeletons obtained from X-ray diffraction and 

the theoretical calculations atom by atom was done (Figure 3) and the RMSE (the root mean square 

error) value 0.127 was obtained for the title compound. In spite of the differences observed, the 

calculated geometric parameters are, in general, in good agreement with the X-ray structure. 
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Figure 3: Superimposition of the X-ray structure (blue) and calculated structure (red) of the title 

molecule 

 

3.2 Mullikan atomic charges 

Mulliken atomic charges have an important portion in the application of quantum mechanical 

calculation to molecular construction. The Mulliken atomic charges of the title compound were 

calculated at B3LYP/6-31G(d,p) level and illustrated in Table 2. It is clear from the Table 2 that the 

C11 atom carries the largest positive charge (0.337694) among the other carbon atoms therefore 

expected to be the site for nucleophilic attack in title compound. However, C15 atoms carry the 

highest negative charge (-0.319024). The Table 2 also shows that C1, C2, C7, C9, C10, C13 atoms of 

title compound exhibit positive charges, while other carbons, nitrogens and oxygens exhibit negative 

charge. However all hydrogen atoms carries positive charge. The calculated results show that the O 

atoms have bigger negative charge than some of the other atoms. In addition, the calculated atomic 

charge of the O2 atom is also -0.451142. The atomic charge analysis shows that the O2 atom behaves 

as a strong donor in the intramolecular O2-H2O…O1 interaction. 

 

Table 2: Mullikan charge distribution of (I) using B3LYP/ 6-31G(d,p) method 
Atom Charge (e) Atom Charge (e) 

C1 0.190193 H12 0.061855 

C2 0.064323 C13 0.308510 

C3 -0.090456 H13 0.075291 

H3 0.042399 C14 -0.052542 

C4 -0.023099 H14a 0.120910 

H4 0.051755 H14b 0.125177 

C5 -0.067500 H14c 0.120273 

H5 0.053564 C15 -0.319024 

C6 -0.002281 H15a 0.129085 

H6 0.058493 H15b 0.100305 

C7 0.215484 H15c 0.132293 

C8 -0.074826 O1 -0.473644 

H8 0.057066 O2 -0.451142 

C9 0.016735 O3 -0.535592 

C10 0.233191 H2O 0.274009 

C11 0.337694 N1 -0.325434 

C12 -0.041926 N2 -0.311137 

 

3.3. Nonlinear optical effects (NLO) 

It is well known that the higher values of dipole moment, polarizability, and hyperpolarizability are 

important for more active NLO properties. In this study dipole moment, polarizability and the second 

order polarizability or first hyperpolarizability of the titled molecule were investigated by using 

B3LYP method at 6-31G(d,p) basis set. The complete equations for calculating the magnitude of total 

static dipole moment (μ), the polarizability (α) and first hyperpolarizability (β), using the x, y, z 

components are defined as follows: 
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The dipole moment, polarizability and the first hyperpolarizability were calculated with the level of 

B3LYP/6-31G(d,p). Because the values of the polarizabilities α and hyperpolarizability β of output 

data are reported in atomic units (a.u.), the calculated values have been converted into electrostatic 

units (esu) (α: 1 a.u. = 0.1482x10-24 esu; β: 1 a.u. = 8.6393x10-33 esu). The studied molecular results of 

μ, α ve β are 3.7572 Debye, 29.47517 Å3 and 18.1576x10-30 cm5/esu, respectively. The dipole moment 

reflects molecular charge distribution in three given direction which can be used to describe charge 

movement across the molecule. The calculated value of dipole moment was found to be 3.7572 Debye. 

The magnitude of the molecular hyperpolarizability β is one of the important key factors in a NLO 

system. The first hyperpolarizability (β) value of the title compound is equal to 18.1576x10-30 cm5/esu. 

Total dipole moment and first order hyperpolarizability of title molecule are approximately 2.736 and 

48.706, respectively, times greater than that of urea values (µ and β of urea are 1.3732 Debye and 

0.3728×10-30 esu) obtained by B3LYP/6-31G(d,p) method. This result indicates the nonlinearity of the 

title molecule.  

Table 3: Electric dipole moment μ (Debye), mean polarizability α (in Å3) and first order 

hyperpolarizability β (in esu) value of (I) calculated by B3LYP/6-31G(d,p) 
Components B3LYP/6-31G(d,p) 
μi (D)  

μx 1.199755 
μy 0.437692 

μz 0.000062 
μtot 3.7572 

αij (Å3)  

αxx 56.92119 
αxy 1.11052 

αyy 31.50364 
αxz -0.00015 

αyz 0.00068 
αzz 10.77483 

α 29.47517 

βijk x10-30 (cm5/esu)  
βxxx 19177.2448 

βxxy -2242.7897 
βxyy -1824.3647 

βyyy -3172.6490 

βxxz -14.0234 
βyyz 7.4728 

βxzz 314.6347 
βyzz 8.7822 

βzzz 0.0081 
βvec 10.8946 
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β 18.1576 

 

3.4. Frontier molecular orbitals (FMOs) 

 

Figure 4 shows the distributions and energy levels of HOMO and LUMO computed at the B3LYP/6-

31G(d,p) level for the title compound. In present study; the calculations indicate that the compound 

has 71 occupied molecular orbitals (MOs). The highest occupied molecular orbital (HOMO) and the 

lowest unoccupied molecular orbital (LUMO), energy gaps, and total energies for the mentioned 

molecule were calculated and are given in Table 4. The computed energy values of HOMO and 

LUMO in gas phase are -5.787 eV and -2.294 eV, respectively. The difference between HOMO and 

LUMO energy value of the molecule is 3.493 eV for B3LYP/6-31G(d,p) method in gaseous phase, as 

seen in Table 4. Hard species having a large HOMO-LUMO gap will be more stable and less reactive 

than soft species having a small HOMO-LUMO gap (Özbek et al., 2009:158). The chemical reactivity 

descriptors calculated by using DFT/B3LYP/6-31G(d,p) level are total energy (E), ionization potential 

(I), electron affinity (A), chemical hardness (η), chemical softness (S), electronegativity (χ) and these 

values are listed in Table 4. From HOMO-LUMO plot it has been observed that HOMO is localized 

mainly on the pyridine ring. On the other hand LUMO is delocalized on the N=N of the azo group.  

 

 

EHOMO = -5.787 eV ELUMO = -2.294 eV 

 

Figure 4: Molecular orbital surfaces and given energy levels for HOMO and LUMO of the title 

compound computed at the B3LYP/6-31G(d,p) level in gaseous phase 

 

3.5. Total energies in gaseous phase and solvent media for (I)  

 

In order to evaluate the energetic behaviour of the compound in solvent media, we carried out 

calculations in gaseous phase and four kinds of solvent (benzene, chloroform, ethanol, water). The 

calculated total, HOMO and LUMO energies, μ, η, χ and S using the PCM by B3LYP/6-31G(d,p) are 

collected in Table 4. According to Table 4, we can conclude that obtained the chemical hardness by 

PCM method decrease with the increasing polarity of the solvent, while the chemical softness, 

electronegativity, ionization potential, electron affinity and dipole moment will increase with the 

increase of the polarity of the solvent. As a results, the stability of the title compound increases in 

going from the gaseous phase to the solution phase. 
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Table 4: Comparision of EHOMO, ELUMO, energy gaps (EHOMO - ELUMO) and related molecular properties 

of (I) in gaseous phase and solvent media 

 

Parameters 
Gaseous phase 

(ε=1) 
Benzene (ɛ=2.27) Chloroform (ε=4.91) 

Ethanol 

(ɛ=24.55) 
Water (ε=78.39) 

Etotal (Hartree) -915.17883157 -915.18292706 -915.18546215 -915.18797535 -915.18844350 

EHOMO (eV) -5.787 -5.821 -5.846 -5.872 -5.877 

ELUMO (eV) -2.294 -2.337 -2.367 -2.398 -2.404 

E (eV) 3.493 3.484 3.479 3.474 3.493 

 (eV) 1.747 1.742 1.740 1.737 1.736 

μ (D) 3.7572 3.8945 4.1350 4.3673 4.4100 

χ (eV) 4.041 4.079 4.107 4.135 4.141 

I (eV) 5.787 5.821 5.846 5.872 5.877 

A (eV) 2.294 2.337 2.367 2.398 2.404 

S (eV)-1 0.2863 0.2870 0.2874 0.2878 0.2879 

 

3.5. Molecular electrostatic potential (MEP) 

 

Molecular Electrostatic Potential (MEP) generally presents in the space around the molecule by the 

charge distribution. The MEP is related to the electronic density and is a very useful descriptor for 

determining sites for electrophilic attack and nucleophilic reactions as well as hydrogen-bonding 

interactions (Pullman and Berthod, 1978; Scirocco and Tomasi, 1978). The electrostatic potential V(r) 

are also well suited for analyzing processes based on the ‘‘recognition” of one molecule by another, as 

in drug receptor, and enzyme substrate interactions, because it is through their potentials that the two 

species first ‘‘see” each other (Politzer et al., 1985). The 3D plots of the molecular electrostatic 

potentials were calculated by using the optimized molecular structures at B3LYP/6-31G(d,p) level and 

shown in Figure 5. Gauss View 4.1.2 visualization program has been utilized to construct the MEP 

surface. The electrostatic potentials at the surface are represented by different colors; red, blue and 

green represent the regions of negative, positive and zero electrostatic potential respectively. Potential 

increases in the order red<orange<yellow<green<blue. The negative regions V(r) were related to 

electrophilic reactivity (H acceptor) and the positive ones to nucleophilic reactivity (H donor), as 

easily can be seen in Figure 5. The negative regions in the studied molecule were found localized O3 

(-0.043 a.u.), O2 (-0.041 a.u.) and O1 (-0.040 a.u.) atoms. The positive regions are localized around 

the hydrogen atoms of hydrogen’s of (14 CH3) methyl group [H14A (0.019 a.u.), H14B (0.023 a.u.), 

H14C (0.020 a.u.)],  H8 (0.018 a.u. and H13 (0.019 a.u.).  

 

 
Figure 5: The total electron density mapped with electrostatic potential surface of (I) 

 

3.6. Thermodynamics properties 

 

The various thermodynamical parameters are presented in the Table 5 by using DFT/B3LYP/6-

31G(d,p) level. From Table 5, we can observe that these thermodynamic functions are increasing with 

temperature ranging from 100 to 800 K due to the fact that the molecular vibrational intensities 
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increase with temperature (Bevan Ott and Boerio-Goates, 2000). All the theoretically calculated 

thermodynamic data provide helpful information for the further study on the (I). The correlations 

between these thermodynamic properties [heat capacity (𝐶𝑝,𝑚
0 ), entropy (𝑆𝑚

0 ), and enthalpy (𝐻𝑚
0 )] and 

temperatures T are as follows: 

 

𝐶𝑝,𝑚
0 (T) = 2.94802 + 0.25227T − 1.05318x10−4T2,     𝑅2 = 0.99963 

𝑆𝑚
0 (T) = 61.29879 + 0.28001T − 6.88224x10−5T2,      𝑅2 = 0.99993 

 𝐻𝑚
0 (T) = −1.50912 + 0.02219T + 7.96591x10−5T2,    𝑅2 = 0.99978 

 

Fitting factor of the thermodynamic functions such as heat capacity, entropy and enthalpy changes are 

0.99963, 0.99993 and 0.99978, respectively.  

 

Table 5: The temperature dependence of thermodynamic parameters of (I) 

 
Temperature (K) C0

p,m (Cal mol-1 K-1) S0
m (Cal mol-1 K-1) H0

m (kCal mol-1) 

100 28.108 88.089 1.870 

200 48.259 115.218 5.899 

298.15 67.794 138.919 11.789 

400 87.117 162.175 19.897 

500 103.490 183.872 29.651 

600 116.952 204.335 40.895 

700 127.920 223.521 53.356 

800 136.930 241.475 66.812 

 

The variation of the thermodynamic functions such as heat capacity, entropy and enthalpy with 

temperature are graphically represented in Figure 6. As illustrated in Figure 6, we can see the increase 

of calculated thermodynamic functions of (I) molecule with temperature. 

 

  

 
 

Figure 6: Correlation graphics of thermodynamic properties and temperatures 
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4. Conclusion 

In the present work, we have investigated molecular and structural properties of 3-methoxy-5-(2-

methylphenyldiazenyl)salicylalde with DFT calculations. Despite the differences observed in the 

geometric parameters, the general agreement is good, and the theoretical calculations support the solid 

state structures. In this present investigation, we have performed theoretical calculations of molecular 

electrostatic potential, nonlinear optical properties, HOMO-LUMO and thermodynamic properties for 

the organic molecule 3-methoxy-5-(2-methylphenyldiazenyl)salicylaldehyde. Molecular properties 

have been calculated by using DFT(B3LYP) method with 6-31G(d,p) basis set. The molecular 

electrostatic potential map shows that the negative potential sites are on the electronegative atoms as 

well as the positive potential sites are around the hydrogen atoms. The nonlinear optical properties are 

also addressed theoretically. The predicted NLO properties of the title compound are much greater 

than ones of urea. The investigation of non-linear optical properties suggests that (I) can be a good 

applicant as a non-linear material due to the high values of the second order polarizability of the title 

molecule. Furthermore, the results of the thermodynamics parameters of the compound increase with 

increasing temperature owing to the intensities of the molecular vibrations increases with rise in 

temperature. The correlations between the thermodynamic properties heat capacity, entropy and 

enthalpy temperatures T are also obtained. We hope the results of this study will be helpful for new 

researchers to synthesis new materials. 
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ABSTRACT 

 

Azobenzenes have a wide variety of potential applications for organic non-linear optics, 

optical storage media, chemosensors, and photochemical switches because of their characteristic 

colour and photoresponsive properties. In addition, azo compouds represent the dominant class of 

synthetic colourants employed in the textile, printing, agrochemical and pharmaceutical industries. 

The molecule of the title compound, C14H12N2O3, is approximately planar and displays a trans 

configuration with respect to the N=N double bond. In this study, the optimized geometries of 5-

(phenyldiazenyl)-6-methoxysalicylaldehyde have been calculated using density functional theory 

(DFT) method. The calculations were performed with Becke’s nonlocal three-parameter hybrid 

functional in combination with the Lee, Yang, and Parr correlation functional (B3LYP) using the 6-

311+G(d,p) basis set. The calculated results were compared the experimental determination results of 

the compound. The energetic behavior of the compound in solvent media was examined using the 

B3LYP method with the 6-311G+(d,p) basis set by applying the on sagerand the polarizable 

continuum model (PCM). The molecular orbitals (FMO) analysis, the molecular electrostatic potential 

(MEP) analysis, the non-linear optical properties (NLO) and thermodynamic properties 6-311+G(d,p) 

for the title compound were obtained with the same level of theory.  

 

Keywords: Azobenzene, FMO, MEP, NLO, Termodynamic parameters 

 

5-(Fenildiazenil)-6-metoksisalisilaldehit Üzerine Teorik Bir Çalışma 
 

 

ÖZET 

 

Azobenzenler, karakteristik renkleri ve fotorezonsif özellikleri nedeniyle, organik doğrusal 

olmayan optikler, optik depolama ortamı, kemosensör ve fotokimyasal anahtarlar için çok çeşitli 

potansiyel uygulamalara sahiptir. Buna ek olarak, azo kompozisyonlar, tekstil, matbaacılık, ziraat 

kimyası ve ilaç endüstrilerinde kullanılan sentetik renk vericilerinin egemen sınıfını temsil eder. 

C14H12N203 molekülü, yaklaşık olarak düzlemseldir ve N=N çift bağa göre bir trans konfigürasyonuna 

sahiptir. Bu çalışmada, 5-(fenildiazenil)-6-metoksisalisilaldehit’in optimize geometrileri, yoğunluk 

fonksiyonel teori (YFT) yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar, Lee, Yang ve Parr 

korelasyon fonksiyonu (B3LYP) ile kombine olarak Becke’nin yerel olmayan üç parametreli hibrid 

fonksiyonuyla 6-311+ G(d,p) baz seti kullanılarak gerçekleştirildi. Hesaplanan sonuçlar, bileşiğin 

deneysel sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bileşiğin çözücü ortamındaki enerjik davranışı, polarize 

edilebilir süreklilik modeli (PCM) uygulanarak 6-311G+(d,p) bazlı B3LYP yöntemi kullanılarak 

incelendi. Başlıktaki bileşik için moleküler orbital (FMO) analizi, moleküler elektrostatik potensiyel 

(MEP) analizi, doğrusal-olmayan optik özellikler (NLO) ve termodinamik özellikler 6-311+G(d,p) de 

aynı teori ile elde edildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Azobenzen, FMO, MEP, NLO, Termodinamik parametreler 
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INTRODUCTION 

 

 

Azo dyes are characterised by the azo linkage (-N=N-), which is in most molecules bridges two 

aromatic components, thus the parent molecule of azo dyes is azobenzene. Azo dyes gained their 

importance from their extensive applications in textile dyeing and as colourants in ink, and recently 

from their new applications in optical switching and optical data storage techniques (Irie, 2000:1683; 

Yager et al., 2006:250). 

By way of increasing development of computational chemistry in the past decade, the research of 

theoretical modeling of drug design, functional material design, etc., has become much more mature 

than ever. Many important chemical and physical properties of biological and chemical systems can be 

predicted from the first principles by various computational techniques. In conjunction with the 

development of technology, DFT has been favorite one due to its great accuracy in reproducing the 

experimental values of in molecule geometry, atomic charges, dipole moments, etc. (Gill et al., 1992). 

In previous publication, the X-ray crystallography of 5-(phenyldiazenyl)-6-methoxysalicylaldehyde 

was studied (Ersanli et al., 2004:230-231). In spite of its importance, mentioned above, there is no any 

theoretical calculation on 5-(phenyldiazenyl)-6-methoxysalicylaldehyde has been published yet. The 

purpose of this study is to investigate the energetic and structural properties of 5-(phenyldiazenyl)-6-

methoxysalicylaldehyde using DFT calculations. At the same time in this work, second-order non-

linear optical, FMOs, MEP and thermodynamic properties of 5-(phenyldiazenyl)-6-methoxy-

salicylaldehyde were investigated. Therefore, the present investigation was undertaken to study the 

molecular properties of 5-(phenyldiazenyl)-6-methoxysalicylaldehyde (5PD6MS) and to identify 

useful information of the molecule. 

 

2. Computational details 

 

All quantum chemical calculations were performed with the Gaussian 03W software package 

(Gaussian 03, 2004) and Gauss View 4.1.2 visualization program (Dennington et al., 2007) on a 

personel computer. Starting coordinates of the title molecule were taken from the X-ray geometry. In 

order to perform geometrical optimization and theoretical calculations of the title molecule, DFT 

method with Becke’s three parameters hybrid exchange-correlation functional (B3LYP) (Lee et al., 

1988) at 6-311+G(d,p) basis set (Hehre et al., 1972; Schlegel, 1982) was used. 

 

3. Results and discussion  

 

3.1. Geometrical parameters 

The Ortep 3 diagram and the atomic numbering scheme the theoretical geometric structure of the title 

compound are shown in Figure 1.a-b. The optimized parameters (bond lengths and bond angles) of the 

compound have been calculated using the B3LYP/6-311+G(d,p) method. These results are listed in 

Table 1 and compared with the experimental data. When the X-ray structure of the title compound is 

compared with its optimized counterpart, light conformational discrepancies are observed between 

them. The C-N bond lengths in the compound are 1.4315(18) Å and 1.4176(18) Å in X-ray structure, 

whereas the corresponding value in optimized geometry is 1.4179 Å and 1.41052 Å for B3LYP. The 

C-O bond lengths are slightly different [C10-O2 = 1.3425(17) Å, C11-O3 = 1.3578(16) Å, C13-O1 = 

1.224(2) Å and C14-O3 = 1.4166(19) Å] in X-ray while these bond lengths have been calculated at 

1.3307 Å, 1.3539 Å, 1.2284 Å and 1.4235 Å for B3LYP, respectively. The N1=N2 bond length of 

1.2553(17) Å for X-ray (Ersanli et al., 2004:230-231) and 1.2547 Å for DFT are indicative of a 

significant double-bond character. The N1-N2 crystallographic and calculated bond is in overall good 

agreement with each other, having average error maxima of 0.0006 Å. As seen from Table 1, most of 

the calculated bond lengths and the bond angles are slightly different from the experimental results. It 

can be noted that the experimental results belong to the solid phase and theoretical calculations belong 

to the gaseous phase. In the solid state the experimental results are related to molecular packing but in 

gaseous phase the isolated molecules are considered in the theoretical calculations. The bond lengths 

and bond angles of the title compound did not change with the increase in the polarity of the solvent. 
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(a) (b) 

Figure 1: a) Ortep 3 diagram for 5PD6MS, with the atom numbering scheme and with displacement 

ellipsoids drawn at the 50% probability level. Dashed lines are show the O2-H2a…O1 intramolecular 

hydrogen bonds, b) Optimized molecular structure of 5PD6MS 

 

Table 1: Selected optimized geometrical parameters of 5PD6MS in comparison with XRD data 

 

Parameters 

Experimental DFT-B3LYP/6-311+G(d,p) 

X-ray 
Gaseous 

phase (ɛ=1) 

Toluene 

(ɛ=2.37) 

Chloroform 

(ɛ=4.91) 

Acetonitrile 

(ɛ=35.69) 

Water 

(ɛ=78.39) 

Bond lengths (Å) 

N1-C1 1.4315(18) 1.4179 1.4179 1.4179 1.4179 1.4179 

N2-C7 1.4176(18) 1.4105 1.4105 1.4105 1.4105 1.4105 

C10-O2 1.3425(17) 1.3307 1.3307 1.3307 1.3307 1.3307 

C11-O3 1.3578(16) 1.3539 1.3539 1.3539 1.3539 1.3539 

C13-O1 1.224(2) 1.2284 1.2284 1.2284 1.2284 1.2284 

C14-O3 1.4166(19) 1.4235 1.4235 1.4235 1.4235 1.4235 

N1-N2 1.2553(17) 1.2547 1.2547 1.2547 1.2547 1.2547 

Bond angles (o) 

C6-C1-N1 123.64(14) 124.659 124.659 124.659 124.659 124.659 

C2-C1-N1 116.68(13) 115.501 115.501 115.501 115.501 115.501 

C8-C7-N2 115.15(12) 116.264 116.264 116.264 116.264 116.264 

C12-C7-N2 124.64(13) 123.927 123.927 123.927 123.927 123.927 

O2-C10-C9 122.46 (14) 122.485 122.485 122.485 122.485 122.485 

O2-C10-C11 117.62 (12) 118.335 118.335 118.335 118.335 118.335 

O3-C11-C12 126.27 (14) 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 

O3-C11-C10 114.21 (12) 114.990 114.990 114.990 114.990 114.990 

O1-C13-C9 124.87 (16) 124.274 124.274 124.274 124.274 124.274 

N2-N1-C1 112.99 (12) 115.462 115.462 115.462 115.462 115.462 

N1-N2-C7 115.72 (12) 115.452 115.452 115.452 115.452 115.452 

C11-O3-C14 116.83 (11) 118.234 118.234 118.234 118.234 118.234 

 

A globally comparison, by superimposing the molecular skeletons obtained from X-ray diffraction and 

the theoretical calculations atom by atom was done (Figure 2) and the RMSE (the root mean square 

error) value 0.113 was obtained for the title compound. In spite of the differences observed, the 

calculated geometric parameters are, in general, in good agreement with the X-ray structure. 

 

 
Figure 2: Superimposition of the X-ray structure (blue) and calculated structure (red) of the title 

molecule 
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3.2 Mullikan atomic charges 

Mulliken atomic charges have an important portion in the application of quantum mechanical 

calculation to molecular construction. Mullikan atomic charges calculated at the B3LYP level with 6-

311+G(d,p) basic sets and reported in Table 2. It is clear from the Table 2 that the C9 atom carries the 

largest positive charge (0.970369) among the other carbon atoms therefore expected to be the site for 

nucleophilic attack in title compound. However, C7 atoms carry the highest negative charge               

(-1.066438). The Table 2 also shows that C2, C6, C12, C13 atoms of title compound exhibit positive 

charges, while other carbons and oxygens exhibit negative charge. However all hydrogen and nitrogen 

carries positive charge. 

 

Table 2: Mullikan charge distribution of 5PD6MS using B3LYP/6-311+G(d,p) method 

 
Atom Charge (e) Atom Charge (e) 

C1 -0.100572 C11 -0.141013 

C2 0.152869 C12 0.888697 

H2 0.110048 H12 0.135709 

C3 -0.166100 C13 0.375387 

H3 0.111334 H13 0.106031 

C4 -0.065329 C14 -0.100745 

H4 0.111564 H14a 0.131523 

C5 -0.442334 H14b 0.127803 

H5 0.112138 H14c 0.149546 

C6 0.023522 O1 -0.333894 

H6 0.129988 O2 -0.265421 

C7 -1.066438 O3 -0.254026 

C8 -0.304065 H2a 0.327291 

H8 0.114510 N1 0.080987 

C9 0.970369 N2 0.009390 

C10 -0.928768   

 

3.3. Nonlinear optical effects (NLO) 

It is well known that the higher values of dipole moment, polarizability, and hyperpolarizability are 

important for more active NLO properties. In this study dipole moment, polarizability and the second 

order polarizability or first hyperpolarizability of the titled molecule were investigated by using 

B3LYP method at 6-311+G(d,p) basis set. The complete equations for calculating the magnitude of 

total static dipole moment (μ), the polarizability (α) and first hyperpolarizability (β), using the x, y, z 

components are defined as follows: 
1/ 2

2 2 2
x y z

 
   
 

            [1] 

  / 3xx yy zz              [2] 

[where xx , yy , and zz  are the diagonal elements in the standard orientation of molecular 

polarizability tensor] 
1/ 23vec 2 2 2

5 x y z

 
     
   

           [3] 
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x y z

 
   
 

            [4] 
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            [5] 

y yyy xxy yzz
    
 

            [6] 

z zzz xxz yyz
    
 

            [7] 

The dipole moment, polarizability and the first hyperpolarizability were calculated with the level of 

B3LYP/6-311+G(d,p). Because the values of the polarizabilities α and hyperpolarizability β of output 
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data are reported in atomic units (a.u.), the calculated values have been converted into electrostatic 

units (esu) (α: 1 a.u. = 0.1482x10-24 esu; β: 1 a.u. = 8.6393x10-33 esu). The studied molecular results of 

μ, α ve β are 3.7572 Debye, 29.9868 Å3 and 22.8366x10-30 cm5/esu, respectively. The dipole moment 

reflects molecular charge distribution in three given direction which can be used to describe charge 

movement across the molecule. The calculated value of dipole moment was found to be 3.7572 Debye. 

The highest value of dipole moment is observed for component μx = -3.59705 Debye. The calculated 

polarizability (α) of 5PD6MS is calculated as 29.9868 Å3. The magnitude of the molecular 

hyperpolarizability β is one of the important key factors in a NLO system. The first hyperpolarizability 

(β) value of the title compound is equal to 22.8366x10-30 cm5/esu. Total dipole moment of title 

molecule is approximately 2.736 times greater than that of urea and first order hyperpolarizability is 

very much greater than that of urea (µ and β of urea are 1.3732 Debye and 0.3728×10-30 esu) obtained 

by B3LYP/6-31+G(d,p) method. This result indicates the nonlinearity of the title molecule. In 

compound; it was noticed that in βxxx direction, which is the principal dipole moment axis, the smallest 

values of ten hyperpolarizability components as can be seen from Table 3 were noticed; and 

subsequently, electron cloud was more delocalized in the opposite of that direction. 

Table 3: Electric dipole moment μ (Debye), mean polarizability α (in Å3) and first order 

hyperpolarizability β (in esu) value of 5PD6MS calculated by B3LYP/6-311+G(d,p) 

 
Components B3LYP/6-311+G(d,p) 

μi (D)  

μx -3.59705 

μy 1.08378 
μz 0.00056 

μtot 3.7572 
αij  (Å3)  

αxx 58.1849 
αxy -2.1868 

αyy 31.7773 

αxz -0.0001 
αyz -0.0017 

αzz 14.8005 
α 29.9868 

βijk x10-30 (cm5/esu)  

βxxx -22474.7203 
βxxy -2199.0721 

βxyy 1709.0621 
βyyy -3641.2748 

βxxz -1.4533 
βyyz -0.4811 

βxzz -1313.8132 

βyzz 8.7822 
βzzz 0.3686 

βvec 13.7020 
β 22.8366 

 

3.4. Frontier molecular orbitals (FMOs) 

The highest occupied molecular orbital (HOMO) and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) 

are named as frontier molecular orbital’s (FMO). HOMO-LUMO orbital’s are the main orbital’s 

involved in the chemical stability of molecule. The HOMO represents donor, the ability to donate 

electrons, while LUMO as an electron acceptor. In present study; by careful observation of HOMO-

LUMO plot we can provide insight into the nature of reactivity, and some of the structural and 

physical properties of molecules. The positive phase of the molecule is represented in red color and 

negative phase in green color. From HOMO-LUMO plot it has been observed that HOMO is localized 

mainly on the pyridine ring. On the other hand LUMO is delocalized on the N=N of the azo group. 

HOMO-LUMO energies and the energy gap for title molecule have been calculated using B3LYP 

level with 6-311+G(d,p) basis set. Frontier orbital’s (HOMO and LUMO) were drawn to understand 

bonding scheme of title compound and it is shown in Figure 3. The computed energy values of HOMO 
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and LUMO in gas phase are -6.226 eV and -2.708 eV, respectively. The (LUMO-HOMO) energy gap 

is 3.518 eV. Hard species having a large HOMO-LUMO gap will be more stable and less reactive than 

soft species having a small HOMO-LUMO gap (Özbek et al., 2009:158). The chemical reactivity 

descriptors calculated by using DFT/B3LYP/6-311+G(d,p) level are total energy (E), ionization 

potential (I), electron affinity (A), chemical hardness (η), chemical softness (S), electronegativity (χ) 

and these values are listed in Table 4.  

 
 

EHOMO = -6.226 eV ELUMO = -2.708 eV 

 

Figure 3: The atomic orbital HOMO-LUMO plot of 5PD6MS at B3LYP/6-311+G(d,p) 

 
3.5. Total energies in gaseous phase and solvent media for 5PD6MS  

In order to evaluate the energetic behaviour of the compound in solvent media, we carried out 

calculations in gaseous phase and four kinds of solvent (toluone, chloroform, acetonitrile, water). The 

calculated total, HOMO and LUMO energies, μ, η, χ and S using the PCM by B3LYP/6-311+G(d,p) 

are collected in Table 4. According to Table 4, we can conclude that obtained the chemical hardness 

by PCM method decrease with the increasing polarity of the solvent, while the chemical softness, 

electronegativity, ionization potential, electron affinity and dipole moment will increase with the 

increase of the polarity of the solvent. As a results, the stability of the title compound increases in 

going from the gaseous phase to the solution phase. 

 

Table 4: Comparision of EHOMO, ELUMO, energy gaps (EHOMO - ELUMO) and related molecular properties 

of 5PD6MS in gaseous phase and solvent media 

Parameters 
Gaseous phase 

(ε=1) 
Toluene (ε=2.37) Chloroform (ε=4.91) 

Acetonitrile 

(ε=35.69) 
Water (ε=78.39) 

Etotal (Hartree) -876.07798662 -876.08377988 -876.08663418 -876.08994187 -876.09026161 

EHOMO (eV) -6.226 -6.248 -6.268 -6.295 -6.298 

ELUMO (eV) -2.708 -2.739 -2.763 -2.794 -2.797 

E (eV) 3.518 3.509 3.505 3.501 3.500 

 (eV) 1.759 1.754 1.752 1.751 1.750 

μ (D) 3.7572 4.5312 4.8207 5.1518 5.1836 

χ (eV) 4.4669 4.4937 4.5156 4.5443 4.5473 

I (eV) 6.226 6.248 6.268 6.295 6.298 

A (eV) 2.708 2.739 2.763 2.794 2.797 

S (eV)-1 0.2842 0.2850 0.2853 0.2856 0.2857 

 

 

3.5. Molecular electrostatic potential (MEP) 

The MEP is a plot of electrostatic potential mapped on constant electron density surface. MEP is very 

important in the study of molecular interactions, hydrogen bonding interactions prediction of relative 

sites for nucleophilic and electrophilic attack (Murray ve Sen, 1996). The 3D plots of the molecular 

electrostatic potentials were calculated by using the optimized molecular structures at B3LYP/6-

311+G(d,p) level and shown in Figure 4. Gauss View 4.1.2 visualization program has been utilized to 

construct the MEP surface. The electrostatic potentials at the surface are represented by different 

colors; red, blue and green represent the regions of negative, positive and zero electrostatic potential 

respectively. Potential increases in the order red<orange<yellow<green<blue. The negative regions 

V(r) were related to electrophilic reactivity (H acceptor) and the positive ones to nucleophilic 
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reactivity (H donor), as easily can be seen in Figure 4. The negative regions in the studied molecule 

were found localized O2 (-0.048 a.u.), O3 (-0.042 a.u.) and O1 (-0.040 a.u.) atoms. The positive 

regions are localized around the hydrogen atoms of hydrogen’s of (14 CH3) methyl group [H14A 

(0.027 a.u.), H14B (0.024 a.u.), H14C (0.025 a.u.)] and H13 (0.022 a.u.).  

 
Figure 4: The total electron density mapped with electrostatic potential surface of 5PD6MS 

 

3.6. Thermodynamics properties 

The various thermodynamical parameters are presented in the Table 5 by using DFT/B3LYP/6-

311+G(d,p) level. It is found that the values are increasing with temperatures ranging from 100 to 800 

K due to the fact that molecular vibrational intensities are increasing with temperatures. All the 

theoretically calculated thermodynamic data provide helpful information for the further study on the 

5PD6MS. The correlations between these thermodynamic properties [heat capacity (𝐶𝑝,𝑚
0 ), entropy 

(𝑆𝑚
0 ), and enthalpy (𝐻𝑚

0 )] and temperatures T are as follows: 

 

𝐶𝑝,𝑚
0 (T) = 1.42512 + 0.23806T − 1.02099x10−4T2,     𝑅2 = 0.99949 

𝑆𝑚
0 (T) = 61.03273 + 0.25583T − 6.08678x10−5T2,      𝑅2 = 0.99997 

 𝐻𝑚
0 (T) = −1.53116 + 0.02046T + 0.38499x10−5T2,    𝑅2 = 0.99967 

 

Fitting factor of the thermodynamic functions such as heat capacity, entropy and enthalpy changes are 

0.99949, 0.99997 and 0.99967, respectively. 

 

 

Table 5: The temperature dependence of thermodynamic parameters of 5PD6MS 
Temperature (K) C0

p,m (Cal mol-1 K-1) S0
m (Cal mol-1 K-1) H0

m (kCal mol-1) 

100 25.313 85.655 1.749 

200 43.813 110.269 5.406 

298.15 62.326 132.001 10.809 

400 80.514 153.495 18.304 

500 95.708 173.592 27.338 

600 108.045 192.535 37.747 

700 117.996 210.270 49.265 

800 126.105 226.839 61.682 
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4. Conclusion 

In the present work, we have investigated molecular and structural properties of 5-(phenyldiazenyl)-6-

methoxysalicylaldehyde with DFT calculations. The DFT calculation was performed; molecular 

geometries and shapes were in good agreement with X-ray diffraction studies. The nonlinear optical 

properties are also addressed theoretically. The predicted NLO properties of the title compound are 

much greater than ones of urea. The investigation of non-linear optical properties suggests that 

5PD6MS can be a good applicant as a non-linear material due to the high values of the second order 

polarizability of the title molecule. The calculated HOMO and LUMO energies can be used to 

semiquantitatively estimate the ionization potential, electron affinity, electronegativity, electrophilicity 

index, hardness and chemical potential. The total energy of 5PD6MS decreases with the increasing 

polarity of the solvent and the stability of 5PD6MS decreases in going from the gas phase to the 

solution phase. The MEP map shows that the negative potential sites are on electronegative oxygen 

atoms as well as the positive potential sites are around the hydrogen atoms. MEP map shows several 

possible sites for electrophilic attack. Furthermore, the results of the thermodynamics parameters of 

the compound increase with increasing temperature owing to the intensities of the molecular 

vibrations increases with rise in temperature. The correlations between the thermodynamic properties 

enthalpy, entropy, heat capacity and temperatures T are also obtained. We hope the results of this 

study will be helpful for new researchers to synthesis new materials. 
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ABSTRACT 

 

In this study, 3-methoxy-5-(4-methylphenoldiazenyl)salicylaldehyde (C15H14N2O3) structural and non-

linear optical properties of the molecules analysed. Experimental (X-rays) geometric parameters of 

molecules that bond lengths, bond angles and torsion angles (Ersanlı et al., 2004:455-457) are 

compared with theoretical values. Quantum mechanical calculations of the compound in the gas phase 

and various solvent phase with B3LYP hybrid functional and 6-311G(d,p) basis set using density 

functional theory (DFT) has been used. To have knowledge about the chemical stability of the 

structure, the highest molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital 

(LUMO) energy, electronic structure parameters (the dipole moment, electronegativity, chemical 

hardness-softness, ionization potential, electron affinity, etc.) and molecular electrostatic potential 

(MEP) map were examined. 100 K and 1000 K temperature range examined the thermodynamic 

properties and natural bond orbital (NBO) analysis was performed. Mulliken population analysis 

B3LYP/6-311G(d,p) level of theory DFT calculations were performed. All theoretical structure 

Gaussian 03W and GausView 4.1 interface programs were used in the analysis. 

 

Keywords: Azo, DFT, HOMO, LUMO, MEP 
 

3-Metoksi-5-(4-metilfenildiazenil)salisilaldehit Molekülünün Kuantum 

Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi  
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, 3-metoksi-5-(4-metilfenildiazenil)salisilaldehit (C15H14N2O3) molekülünün yapısal ve 

doğrusal olmayan optik özellikleri analiz edilmiştir. Molekülün deneysel (X-ışınları) geometrik 

parametreleri yani bağ uzunlukları, bağ açıları ve burulma açıları (Ersanlı vd., 2004:455-457) teorik 

geometrik parametre değerleri ile kıyaslanmıştır. Gaz fazında ve çeşitli çözücü fazlarında bileşiğin 

kuantum mekaniksel hesaplamaları, B3LYP hibrit fonksiyoneli ve 6-311G(d,p) baz seti kullanılarak 

yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) ile yapılmıştır. Yapının kimyasal kararlılığı hakkında bilgi sahibi 

olabilmek için, en yüksek moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) 

enerjileri, elektronik yapı parametreleri (dipol moment, elektronegatiflik, kimyasal sertlik-yumuşaklık, 

iyonlaşma potansiyeli, elektron ilgisi vb.) ve moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası 

incelenmiştir. 100 K ve 1000 K sıcaklık aralığında termodinamik özellikleri incelenmiş ve çizgisel 

olmayan optik (NLO) özellik analizleri yapılmıştır. Mulliken populasyon analizi B3LYP/6-311G(d,p) 

teori seviyesinde YFT hesaplamaları ile gerçekleştirilmiştir. Tüm teorik yapı analizlerinde 

Gaussian03W ve GaussView 4.1 ara yüz programları kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Azo, YFT, HOMO, LUMO, MEP 
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GİRİŞ 

 

Boyar maddeler, kimyasal yapılarına göre veya boyama özelliklerine göre sınıflandırılır. 

Kimyasal yapılarına göre sınıflandırmada en geniş grup azo boyar maddelerdir. Azo boyar madde 

kompleksleri tekstil, gıda, sağlık, elektronik ve boya sanayisi gibi birçok yerde uygulama alanı 

bulmuştur. Azo boyar maddelerinin bu kadar geniş kullanım alanı bulmasında; azo boyar maddelerinin 

boyama gücünün yüksek olması, sentezlenmelerinin kolay olması ve çok geniş bir renk aralığına sahip 

olmaları sayılabilir ve bu özelliklerinden dolayı azo boyar maaddeleri tercih nedeni haline getirmiştir. 

Azo bileşiklerin uygun termal özelliklere ve absorbsiyon bantlarına sahip olmalarından dolayı optik 

kaydetme özellikleri son derece yüksek olduğundan CD-R ve DVD’lerin kaydedici katmanında da 

kullanım alanı bulmuştur (Çınar, 2012:20). Azobenzen veya kısaca azo terimi azobenzen yapısıyla 

beraber fenil halkasında bir fonksiyonel grup içeren oldukça fazla sayıda molekül yerine kullanılır. 

Günümüz endüstrisinde kullanılan boyar maddelerin %80’inde azo grubu bulunmaktadır. Azo grubu (-

N=N-) içeren bileşikler olup, içerdikleri azo grubunun sayısına göre mono, bis, tris, tetrakis azo boyar 

maddeleri olarak isimlendirilirler. Azo grubuna çeşitli aromatik grupların bağlanması veya farklı 

sayıda azo gruplarının bulunmasıyla hemen hemen tüm renklerin elde edilmesi sağlanabilmektedir. 

Azo boyar maddeler, azot atomları arasındaki çift bağ ve azot atomu üzerindeki elektron çiftleri 

nedeniyle geometrik izomeri göstererek cis- ve trans- izomerlerine sahip olurlar (Çınar, 2012:25).  

Deneysel olarak yapılan çalışmalar moleküler yapı hakkında oldukça önemli bilgiler vermekle birlikte, 

özellikle çok sayıda atomdan oluşan büyük moleküllerde sentezleme aşamasının oldukça çok uzun 

zaman alması ve maliyet gibi kazançsızlıkları beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan 

kaldırabilmek ve deneysel çalışmalara ışık tutması bakımından kuantum mekaniği tabanlı teorik 

çalışmalar oldukça önem kazanmıştır. Teorik çalışmalar sayesinde bileşiğe ait deneysel olarak 

gözlenemeyen ya da gözlenmesi çok zor olan elektronik ve optik özellikler kolayca elde 

edilebilmektedir. Ayrıca, teorik çalışmalar deneysel olarak elde edilen verilerin yorumlanmasında da 

oldukça kolaylık sağlamaktadır. Molekülün yapısının incelenmesi atomun yapısının incelenmesinden 

çok daha karmaşık ve zor olması sebebiyle, moleküllerin bilgisayar ortamında incelenebilinmesini 

sağlayan bilgisayar benzetim yazılımları geliştirilmiştir. Bu bilgisayar benzetim yazılımları bize 

molekülün yapısı hakkında geniş kuramsal bilgiler sağlamaktadır. Molekül için elde edilmiş deneysel 

bilgilerle kuramsal bilgilerin karşılaştırılması sayesinde molekülün yapısı hakkında kesin verilere 

ulaşılır. Moleküler sistemlerin elektronik yapısını hesaplamak için hesaplama yöntemleri arasında yer 

alan YFT; moleküler geometri, titreşim frekansları, atom yükleri, dipol momentleri vb. değerleri 

deneysel değerlerle uyumlu bir şekilde türetmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır (Tekin vd., 

2015:52).  

Bu çalışmada; daha önceden X-ışını kırınımı verileriyle moleküler yapısı belirlenen 3-metoksi-5-(4-

metilfenildiazenil)salisilaldehit bileşiğinin (Ersanlı vd., 2004:455-457) gaz fazında ve çeşitli çözücü 

ortamlarında kuantum kimyasal hesaplamalarına değinilmiş, MEP, çizgisel olmayan optik (NLO) 

özellikleri, sınır orbital ve Mulliken populasyon analizi B3LYP/6-311G(d,p) baz seti kullanılarak YFT 

ile hesaplanıp yorumlanmıştır. Bu çalışmayla elde edilen verilerin azo bileşiklerinin moleküler 

özellikleri hakkında bundan sonraki benzer çalışmalar için araştırmacılara ışık tutacağı 

düşünülmektedir.  

 

Yöntem 

Daha önceden sentezlenen ve X-ışınları kırınımı verileri ile yapısı çözülen 3-metoksi-5-(4-

metilfenildiazenil)salisilaldehit molekülü için yapılan teorik hesaplamalar molekülün minimum enerji 

düzeyinde optimize olmuş haline B3LYP hiprit fonksiyoneli (Schlegel, 1982) ve 6-311G(d,p) (Peng 

vd., 1996) temel baz seti kullanılarak elde edilmiştir. Hesaplamalar, Gaussian03W yazılım paketi 

(Frisch vd., 2004) ve sistemin üç boyutlu modellemesinin yapılması ve teorik hesaplama sonucu elde 

edilen verilerin analiz edilmesinde yine aynı yazılım firması tarafından geliştirilen GaussView 4.1 ara 

yüz görselleştirme programı (Ditchfield vd., 1971) kullanılarak yapılmıştır. Yapının kimyasal 

kararlılığı hakkında bilgi sahibi olabilmek için; HOMO, LUMO enerjileri, elektronik yapı 

parametreleri ve MEP haritası aynı baz setinde incelenmiştir. Molekülün NLO özelliklerine çözücü 

etkisini incelemek için ise PCM (Polarizable Continuum Model) kullanılmıştır. Bileşiğin çözücü 

içerisindeki davranışlarını incelemek için optimizasyon hesaplamalarında dört çözücü (ε=4.9, 
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kloroform; ε=24.6, etanol; ε=32.6, metanol; ε=46.7, DMSO) kullanılmıştır. Mulliken populasyon 

analizi B3LYP/6-311G(d,p) teori seviyesinde YFT hesaplamaları ile gerçekleştirilmiştir. Son olarak; 

teorinin aynı baz setinde entalpi, entropi ve ısı sığası yani termodinamik özellikleri farklı sıcaklık 

değerlerinde hesaplanmış ve formüle edilmiştir.  

 

Bulgular 

Geometrik Parametreler 

Bu bölümde deneysel çalışması yapılan bileşiğin teorik hesaplamaları yapılmıştır. Molekülün teorik 

hesaplamaları Gaussian03W paket programında 6-311G(d,p) baz setinde B3LYP teorik yöntemi 

kullanılarak yapılmıştır. Deneysel yöntemle yapısı belirlenen bileşiğin, teorik yöntemlerle yapısı 

idealleştirilerek karşılaştırma yapılmıştır. Teorik çalışmada yapıyı idealleştirmek için başlangıç 

geometrisi olarak X-ışını kırınımından elde edilen atomik koordinatlar kullanılmıştır. Şekil 1 (a-b)’de 

bileşiğin X-ışını kırınım verileri yardımıyla elde edilen çizimi (Spek, 2009) ve optimize edilmiş görsel 

hali gösterilmiştir. 

 

 

 

(a) (b) 

  

Şekil 1: a) Molekülün X-ışını kırınımı deneyi ile elde edilen geometrisi, b) Molekülün teorik olarak 

elde edilen optimize geometrisi 

 

Molekülün deneysel, gaz fazında ve çözücü fazlarında seçilen optimize edilmiş geometrik bağ 

uzunlukları, bağ açıları ve burulma açılarının karşılaştırılması Tablo 1’de listelenmiştir.  

 

Tablo 1: Seçilmiş geometrik parametreler (Ǻ, o) 

 
Parametreler Deneysel YFT-B3LYP/6-311G(d,p) 

 X-ray Gaz fazı (ɛ=1) Kloroform (ɛ=4.9) Etanol (ɛ=24.6) Metanol (ɛ=32.6) DMSO (ɛ=46.7) 

Bağ uzunlukları (Ǻ) 

C1-N1 1.426(2) 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 

C7-N2 1.426(2) 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 

N1-N2 1.248(2) 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 

C10-O2 1.350(2) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 

C11-O3 1.362(2) 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 

C13-O1 1.224(2) 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226 

Bağ açıları (o) 

C2-C1-N1 116.1(1) 115.9 115.9 115.9 115.9 115.9 

C6-C1-N1 124.6(1) 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 

C8-C7-N2 125.2(1) 125.3 125.3 125.3 125.3 125.3 

N2-N1-C1 114.2(2) 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2 

N1-N2-C7 114.1(2) 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 

Burulma açıları (o) 

C6-C1-N1-N2 7.8(3) 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 

C1-N1-N2-C7 -179.2(2) -179.9 -179.9 -179.9 -179.9 -179.9 
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Tablo 1’den görülebileceği gibi moleküler geometriler arasında iyi bir uyum olmasına rağmen 

özellikle bağ uzunlukları değerleri arasında bazı farklılıklar gözlenmiştir. Maksimum sapma ise C10-

O2’ye aittir. Bu farklılıklar deneysel ve hesaplamalı süreçlerin molekülü ele alışından 

kaynaklanmaktadır. Deneysel sonuçlar katı kristal faza ait iken, teorik hesaplamalar sırasında molekül 

gaz fazında gibi düşünülür ve bu durum arasında bir fark görülmez. Gaz fazında ve diğer çözücülerde 

geometrik parametrelerin değişmediği gözlenmiştir. Ayrıca, deneysel geometri ile teorik olarak 

hesaplanmış geometrinin üst üste çizimi yapılarak model ve deneysel geometriler için kare-ortalama-

karekök sapma değeri hesaplanmıştır. Molekülün deneysel ve teorik olarak elde edilen geometrilerinin 

üst üste çizimi yaptırılarak süper pozisyonları Şekil 2’de gösterilmiştir. Mavi renk deneysel, kırmızı 

renk teorik geometriyi göstermektedir. Deneysel ve teorik model arasındaki kare-ortalama-karekök 

değeri B3LYP için 0.057 bulunmuştur. 

 

 
 

Şekil 2: C15H14N2O3 molekülünde deneysel ve B3LYP geometrisinin üst üste çizimi (deneysel mavi ve 

teorik kırmızı renk ile gösterilmiştir) 

 

HOMO-LUMO 

Kimyasal tepkimelerin büyük bir kısmı moleküller arasında elektron alış-verişi şeklindedir. Bu 

etkileşim genellikle HOMO ve LUMO adı verilen moleküler orbitaller arasında gerçekleşir. HOMO 

ve LUMO orbitalleri frontier moleküler orbitalleri olarak da bilinir. HOMO moleküler orbitali 

elektronlar tarafından doldurulmuş olan en yüksek dolu olan orbitali temsil ederken, LUMO orbitali 

ise doldurulmamış olan en düşük orbital olarak tanımlanır. HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkı 

ise EHOMO-ELUMO band aralığı (ΔE) olarak adlandırılır. HOMO orbitalleri molekülün elektron verme, 

LUMO orbitalleri ise molekülün elektron alma kabiliyetini temsil eder (Tekin vd., 2015: 57). HOMO-

LUMO aralığı ne kadar büyükse yüksek enerji durumlarını temsil eder. Enerji aralığının büyük olması 

dolayısıyla elektron akışı daha az olacaktır. Sonuç olarak; molekül daha sert ve reaktivitesi de daha az 

olur. Diğer taraftan, HOMO-LUMO aralığı ne kadar küçük olursa molekül daha yumuşak ve 

reaktivitesi de o kadar fazla olur. C15H14N2O3 molekülünün reaktivitesi hakkında bilgi sahibi 

olabilmek için aynı metot ve aynı baz seti kullanılarak gaz fazında ve dört farklı çözücü fazında 

hesaplanan molekülün HOMO ve LUMO enerjileri, EHOMO-ELUMO, dipol momenti (μ), kimyasal 

yumuşaklık (S), elektronegatiflik (χ), iyonizasyon potansiyeli (I = -EHOMO) ve elektroinfinitiv         

(A=- ELUMO) değerleri Tablo 2’de ve gaz fazında molekülün HOMO-1, HOMO, LUMO ve LUMO+1 

gösterimleri ise Şekil 3’de verilmiştir. C15H14N2O3 molekülü için çözücü polaritesinin artmasıyla dipol 

momenti (μ), kimyasal yumuşaklık (S) ve elektronegatiflik (χ) artarken, çözücünün polaritesinin 

artmasıyla bileşik için elde edilen ΔE ve kimyasal sertlik (η) değerleri azalma eğilimi göstermiştir.  
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Tablo 2: Gaz fazı ve çözücü fazında bileşiğin HOMO, LUMO enerjileri ve elektronik yapı 

parametreleri 

Parametreler Gaz fazı (ε=1) Kloroform (ε=4.9) Etanol (ε=24.6) Metanol (ε=32.6) DMSO (ε=46.7) 

EHOMO (eV) -5.915 -5.995 -6.031 -6.033 -6.039 

ELUMO (eV) -2.422 -2.518 -2.558 -2.561 2.583 

E (eV) 3.493 3.477 3.473 3.472 3.456 

 (eV) 1.7465 1.7385 1.7365 1.7360 1.728 

μ (D) 4.208 5.063 5.365 5.383 5.402 

χ (eV) 4.1685 4.2565 4.2945 4.2970 4.3110 

I (eV) 2.422 2.518 2.558 2.561 2.583 

A (eV) 5.915 5.995 6.031 6.033 6.039 

S (eV)-1 0.28628 0.28760 0.28794 0.28802 0.28935 

 

Hesaplamalar sonucunda incelen molekülün 71 işgal edilmiş orbitale sahip olduğu anlaşılmıştır. 

HOMO LUMO orbitalleri kimyasal reaksiyonlarda öncelikli rol oynarlar. Ayrıca elektrik ve optik 

özellikleriyle de büyük öneme sahiptirler (Uzun vd., 2016:62). Şekil 3’den de görüldüğü gibi; HOMO 

hemen hemen tüm molekül iskeleti üzerine yerelleşmişken, LUMO’da O1, C13 ve C3 atomları dışında 

tüm molekül iskeleti üzerine yerelleşmiştir. HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkı gaz fazında 

3.493 eV olarak hesaplanmıştır. Bu enerji aralığı değeri için molekülün daha yumuşak ve 

reaktivitesinin o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

 
 

EHOMO-1 = -6.431 eV ELUMO = -2.563 eV 

  

EHOMO = -6.019 eV ELUMO+1 = -2.134 eV 
  

Şekil 3: C15H14N2O3 molekülü için HOMO – LUMO orbitalleri 

 

Çizgisel Olmayan Optik (NLO) Özellikler 

Çizgisel olmayan optik (NLO), lazer ışığı gibi kuvvetli bir ışığın varlığında maddelerin optik 

özelliklerinin değiştirilmesi nedeni ile meydana gelen olayların incelenmesi bilimidir. NLO özellik 

gösteren optiksel malzemeler; elektro-optik, telekomünikasyon, veri toplama ve alma, bilgisayar ve 

gösteri teknolojisi alanlarındaki potansiyel uygulamaları sebebiyle yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. 

Yüksek NLO aktivitesine sahip materyaller, telekomünikasyon ve optiksel bilgiyi işlemede elektro-

optiksel anahtar elemanlar olarak kullanılırlar. Anorganik materyaller, organometalik materyaller, 
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organik moleküller, polimerler gibi pek çok materyal NLO aktivitesi için çalışılmıştır. Organik 

bileşiklerden azo benzen içeren bileşiklerin önemli bir karakteristik özelliği ise çizgisel olmayan optik 

özellik göstermeleridir (Ünver, 2006:19).  

Bir molekülün, kartezyen koordinatlar göz önünde bulundurularak elektronik dipol momenti [µi (i=x, 

y, z)] ve toplam dipol momenti [µtop] arasındaki ilişki; 

 

µtop=(µx
2+µy

2+µz
2)1/2         (1) 

 

şeklindedir. Bir atom veya molekülün kutuplanabilirliği ise çekirdek ve elektronların denge 

durumlarından ne kadar kolayca yer değiştirebildiğinin bir ölçüsüdür ve maddenin elektriksel bir 

karakteristiğidir. Moleküler kutuplanabilirlik aşağıdaki denklemle elde edilir. 

 

∝=
1

3
(∝𝑥𝑥+∝𝑦𝑦+∝𝑧𝑧)         (2) 

 

Birinci dereceden hiper  kutuplanabilirlik bir üçüncü derece tensördür ve bir 3x3x3 matrisle 

tanımlanır. Kleinman simetrisinden dolayı bu bileşenlerin sayısı 10’a indirgenebilir. Buna göre birinci 

dereceden hiper kutuplanabilirlik değeri; 

 

𝛽 = [(𝛽𝑥𝑥𝑥 + 𝛽𝑥𝑦𝑦 + 𝛽𝑥𝑧𝑧)
2
+ (𝛽𝑦𝑦𝑦 + 𝛽𝑦𝑧𝑧 + 𝛽𝑦𝑥𝑥)

2
+ (𝛽𝑧𝑧𝑧 + 𝛽𝑧𝑥𝑥 + 𝛽𝑧𝑦𝑦)

2
]
1
2⁄
 (3) 

 

ifadesi ile hesaplanır (Ersanlı ve Koşar, 2015:115). 

Molekülün NLO özelliklerinden indüklenmiş dipol moment, moleküler kutuplanabilirlik, birinci 

dereceden hiper kutuplanabilirlik kuantum kimyasal hesaplama metotlarından polar=enonly girişi 

kullanılarak Gaussian03W yazılımında B3LYP (YFT) metodu ve 6-311G(d,p) temel seti kullanılarak 

hem gaz fazında hem de çeşitli çözücü ortamlarında teorik olarak elde edilmiştir. Bileşiğin dört farklı 

çözücüde (kloroform, etanol, methanol ve DMSO) elde edilen kutuplanabilirlik, birinci derece hiper 

kutuplanabilirlik ve HOMO-LUMO enerji aralığı Tablo 3’de verilmiştir. Tabloya göre; çözücü 

polaritesinin artmasıyla dipol moment, kutuplanabilirlik ve birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik 

değerleri artarken, molekülün HOMO-LUMO enerji aralığında bir azalma söz konusudur. Bu enerji 

aralığındaki daralma dışarıdan uygulanan etki ile (harici elektrik alan) HOMO’dan LUMO’ya 

elektronların daha kolay geçişine ve molekülün yük asimetrisinde değişikliğe sebep olur. Bu 

değerlerin (α ve β) üre değerine göre büyük olması molekülün iyi bir NLO materyali olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

Tablo 3: C15H14N2O3 molekülünün gaz fazı ve farklı çözücü ortamlarında teorik enerji (Hartree), dipol 

moment (Debye), moleküler kutuplanabilirlik (Ǻ3), birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik (x10-30 

esu) ve EHOMO-ELUMO enerji (eV) değerleri 
Ortam E µ α β EHOMO-ELUMO 

Gaz fazı (ε=1) -915.3877606 4.208 30.826 14.562 3.493 

Kloroform (ε=4.9) -915.3951565 5.063 38.444 23.903 3.477 

Etanol (ε=24.6) -915.3979261 5.365 41.309 28.141 3.473 

Metanol (ε=32.6) -915.3981025 5.383 41.493 28.434 3.472 

DMSO (ε=46.7) -915.3982766 5.402 41.823 28.751 3.456 

 
Moleküler Elektrostatik Potansiyel (MEP) 

Moleküler elektrostatik potansiyel yüzeyleri elektron yoğunluğu ile ilgili olup, moleküler davranışların 

reaktifliği, yapı aktifliği ve hidrojen bağlarını açıklamak için kullanılan yararlı bir yöntemdir. 

Molekülün tamamı üzerinden çekirdeğe göre elektron yoğunluğunun fazla olduğu bölge en negatif 

bölgeyi temsil ederken, MEP haritası üzerinde kırmızıyla gösterilir Kısmi pozitif yüklerin bulunduğu 

en pozitif potansiyeli temsilen ise mavi renk kullanılır. Yeşil ile belirtilen bölgeler ise potansiyelin 

olmadığı, nötr olduğu bölgeleri temsil eder (Uzun vd., 2016:62). Molekülün B3LYP/6-311G(d,p) 

metodunda optimize edilmiş moleküler geometri kullanılarak elde edilen MEP yüzeyi Şekil 4’de 

verilmiştir. Tüm molekül üzerinde en negatif bölgeler sırasıyla -0.050, -0.044 ve -0.043 a.u. 
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değerleriyle O3, O2 ve O1 atomları etrafında ve bu bölgelerin elektrofilik atak için en uygun bölgeler 

olduğu söylenebilirken, en pozitif potansiyel ise H14B atomu etrafında 0.026 a.u. olarak bulunmuştur.  

 

 
Şekil 4: 3-Metoksi-5-(4-metilfenildiazenil)salisilaldehit kristaline ait moleküler elektrostatik 

potansiyel haritası (a.u.) 

 

 

Termodinamik Özellikler 

Termodinamik kuantum kimyasal veriler organik bileşiklerin reaksiyon mekanizmalarının 

incelenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Isı sığası, entropi ve entalpi gibi termodinamik 

parametreler materyallerin farklı sıcaklık ve basınç şartları altındaki termodinamik davranışları 

hakkında fikir verirler. 3-Metoksi-5-(4-metilfenildiazenil)salisilaldehit molekülü için termodinamik 

parametreler B3LYP/6-311G(d,p) metodu kullanılarak 100 K ve 1000 K aralığında hesaplanmıştır. 

Sıcaklığa karşı hesaplanan termodinamik parametre [ısı sığası (C0
p,m), entropi (S0

m) ve entalpi (H0
m)] 

değerleri Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4’den görüldüğü gibi; sıcaklık artışıyla birlikte molekülün titreşim şiddeti artacağından bileşiğin 

ısı sığası, entalpisi ve entropisi de artış göstermiştir. 

 

Tablo 4: İncelenen molekül için termodinamik özellikler 
Sıcaklık (K) C0

p,m (Cal mol-1 K-1) S0
m (Cal mol-1 K-1) H0

m (kCal mol-1) 

100 28.636 91.934 1.986 

200 48.546 119.320 6.051 

298.15 68.105 143.136 11.969 

400 87.502 166.495 20.113 

500 103.914 188.282 29.907 

600 117.379 208.823 41.194 

700 128.334 228.075 53.697 

800 137.323 246.083 67.193 

900 144.785 262.935 81.508 

1000 151.045 278.732 96.508 

 

Termodinamik parametrelere ait korelasyon grafikleri ise Şekil 5’de gösterilmiştir. İlave olarak 

incelenen bileşik için sıcaklığın bir fonksiyonu olarak korelasyon denklemleri aşağıdaki gibi elde 

edilmiştir. 
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Cp,m
0 (T) = 3.5881 + 0.25077T − 1.03696x10−4T2,        R2 = 0.99959 

Sm
0 (T) = 65.51111 + 0.27851T − 6.56311x10−5T2,      R2 = 0.99994 

 Hm
0 (T) = −2.77889 + 0.03168T + 6.85254x10−5T2,    R2 = 0.99943 

 

   
(a) (b) (c) 

Şekil 5: B3LYP/6-311G(d,p) ile elde edilen molekülün sıcaklığa karşı a) entalpi b) entropi ve c) ısı 

sığası değişimlerini gösteren grafikler 

 

İncelenen molekül için hesaplanan tüm teorik termodinamik parametreler, incelen moleküle benzer 

yeni sentezlenecek bileşikler ya da diğer azo türevi bileşikler için fikir vermede yardımcı olabilir. 

 

Mulliken Yük Değerleri 

Mulliken yükleri deneysel sonuçları nicel olarak tahmin etmekten ziyade nitel bir takım tahminler 

yapmak için kullanılır (Hohenberg ve Kohn, 1964:866). Bileşiğin gaz fazında Mulliken atomik yükleri 

Tablo 5’de listelenmiştir. Bu sonuçlara göre; elektronegativitesi daha düşük olan hidrojen atomlarında 

pozitif yükler toplanırken, negatif yükler çalışılan molekülün elektronegativitesi en yüksek olan O, N 

ve C atomları üzerinde toplanmıştır. Tablo 5’den görüldüğü gibi; tüm hidrojen atomları 0.078787 ve 

0.241721 aralığında net pozitif yüke sahiptir. Hidrojen atomlarının elektronegatiflik değerleri C 

atomlarından daha azdır. Bu durumda C-H bağlarında negatif yükün C üzerinde toplanması beklenir 

ve elde edilen değerler de bunu doğrulamaktadır.  

 

Tablo 5: B3LYP/6-311G(d,p) metoduna göre molekülün Mullikan yük dağılımı 

 

Atom Yük (e) Atom Yük (e) Atom Yük (e) 

N1 -0.203639 C8 0.084015 H8 0.078787 

N2 -0.204036 C9 -0.253232 H12 0.100300 

O1 -0.352687 C10 0.208261 H13 0.100496 

O2 -0.313674 C11 0.147241 H14A 0.101672 

O3 -0.343427 C12 -0.015506 H14B 0.100896 

C1 0.012424 C13 0.278346 H14C 0.119793 

C2 -0.028236 C14 -0.075835 H15A 0.101728 

C3 -0.065419 C15 0.101672 H15B 0.120479 

C4 -0.140692 H2 0.090135 H15C 0.098274 

C5 -0.068414 H3 0.082895 H2O 0.241721 

C6 0.044218 H5 0.084069   

C7 0.011112 H6 0.088212   

 

 

  



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

126 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada; 3-metoksi-5-(4-metilfenildiazenil)salisilaldehit molekülünün yapısal ve moleküler 

özellikleri YFT yöntemiyle teorik olarak incelenmiş ve daha önceden X-ışını kırınımı yöntemiyle elde 

edilen deneysel verilerle karşılaştırılması yapılmıştır. Molekül geometrisi olarak bağ uzunluğu ve bağ 

açı değerlerine bakıldığında az da olsa bu değerlerdeki farklılıklar, YFT’nin incelenen molekülü gaz 

fazında ele almasından ve moleküler etkileşmeleri dikkate almamasından kaynaklanmaktadır. HOMO 

ve LUMO arasındaki enerji farkı gaz fazında 3.493 eV olarak hesaplanmıştır. Bu enerji aralığı değeri 

bize molekülün daha yumuşak ve reaktivitesinin de o kadar fazla olduğunu ortaya koymuştur. Çözücü 

polaritesinin artmasıyla dipol moment, kutuplanabilirlik ve birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik 

değerleri artarken, molekülün HOMO-LUMO enerji aralığında bir azalma olmuştur. Bu enerji 

aralığındaki daralma dışarıdan uygulanan harici elektrik alanla HOMO’dan LUMO’ya elektronların 

daha kolay geçişine ve molekülün yük asimetrisinde değişikliğe sebep olmuştur. Ayrıca teorik 

hesaplamalar sonucu elde edilen birinci dereceden hiper kutuplanabilirlik değer bu molekül grubunun 

optik materyal olarak kullanabileceğini göstermiştir. MEP, Mulliken yük dağılımı, termodinamik 

kuantum kimyasal veriler ve elde edilen diğer sonuçlar bundan sonraki sentezlenecek benzer yapılara 

ya da azo türevi bileşikleri içeren çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

 

The compound C8H10NO+·Cl-·H2O has a crystal structure consisting of 4-acetylanilinium 

cations, chloride anions and water molecules. The crystal packing exhibits a three-dimensional state 

by bonding five ‘active’ H atoms and cations, anions and water molecules in dense N-H…O, N-H…Cl 

and O-H…Cl as well as stacking along c axis of the crystal. The geometrical structure of 4-

acetylanilinium chloride monohydrate using density functional method (DFT/B3LYP) with the aug-

cc-pVDZ base set and the quantum chemical calculations of its energies are discussed. The calculated 

results of the optimized geometric structure are consistent with the crystal structure and show that the 

theoretical results are in good agreement with the experimental values. In addition, the energy range 

between EHOMO and ELUMO, molecular electrostatic potential (MEP), highest occupied molecular orbital 

energy (EHOMO), lowest free molecular orbital energy (ELUMO), dipole moment and electronegativity is 

calculated and discussed for 4-acetylanilinium chloride monohydrate. 

 

Keywords: Acetylanilinium, HOMO, LUMO, MEP 

 

Kuantum Hesaplama Modelleri ile 4-Asetilanilinyum Klorür Monohidrat 

Molekülünün Teoriksel İncelenmesi 
 

ÖZET 

 

C8H10NO+·Cl-·H2O bileşiği; 4-asetilanilinyum katyonları, klorür anyonları ve su moleküllerinden 

oluşan kristal yapısına sahiptir. Kristalin c ekseni boyunca uzanan istiflenmenin yanı sıra yoğun N-

H…O, N-H…Cl ve O-H…Cl’ ün beş ‘aktif’ H atomları ve katyonlar, anyonlar ve su moleküllerinin 

bağlanımıyla üç boyutlu kristal paketlenme sergilenir. 4-Asetilanilinyum klorür monohidratın aug-cc-

pVDZ temel setli yoğunluk fonksiyonel teori (YFT/B3LYP) yöntemini kullanarak geometrik yapısı ve 

enerjilerinin kuantum kimyasal hesaplamaları ele alınmıştır. Optimize edilmiş geometrik yapının 

hesaplanan sonuçları kristal yapı ile tutarlı olduğunu ve teorik sonuçların deneysel değerlerle iyi bir 

uyum içinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, EHOMO ve ELUMO arasındaki enerji aralığı, moleküler 

elektrostatik potansiyel (MEP), en yüksek işgal edilmiş moleküler orbital enerjisi (EHOMO), en düşük 

boş moleküler orbital enerjisi (ELUMO), dipol momenti ve elektronegatiflik 4-acetylanilinium chloride 

monohydrate molekülü için hesaplanmış ve tartışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Asetilanilinyum, HOMO, LUMO, MEP 

 

 

INTRODUCTION 

 

The title compound, is composed of 4-acetylanilinium (C8H10NO+) cations, chloride anions and water 

molecules of crystallization. The title salt, 4-acetylanilinium chloride monohydrate, was obtained as an 

unexpected product during the attempted synthesis of a quinoline derivative, investigated as a part of 

an on-going programme into the synthesis and structural chemistry of quinolines of interest owing to 
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their putative anti-malarial activity (Kaiser et al., 2009). In previous publication, the X-ray 

crystallography of 4-acetylanilinium chloride monohydrate was studied (Ersanli et al., 2004:397-398). 

In spite of its importance, mentioned above, there is no any theoretical calculation on 4-

acetylanilinium chloride monohydrate has been published yet. To this end, the energy range between 

EHOMO and ELUMO, molecular electrostatic potential (MEP), highest occupied molecular orbital energy 

(EHOMO), lowest free molecular orbital energy (ELUMO), dipole moment and electronegativity is 

calculated and discussed for 4-acetylanilinium chloride monohydrate. Therefore, the present 

investigation was undertaken to study the molecular properties of 4-acetylanilinium chloride 

monohydrate and to identify useful information of the molecule. 

 

2. Computational details 

All quantum chemical calculations were performed with the Gaussian 03W software package 

(Gaussian 03, 2004) and Gauss View 4.1.2 visualization program (Dennington et al., 2007) on a 

personel computer. Starting coordinates of the title molecule were taken from the X-ray geometry. In 

order to perform geometrical optimization and theoretical calculations of the title molecule, DFT 

method with Becke’s three parameters hybrid exchange-correlation functional (B3LYP) (Lee et al., 

1988) at aug-cc-pVDZ basis set was used. 

 

3. Results and discussion  

3.1. Geometrical parameters 

Ionic (I), Figure 1, comprises a 2-acetylanilinium cation and a chloride anion. The molecular structure 

of 4-acetylanilinium chloride monohydrate belongs to C1 point group symmetry. The optimized 

molecular structure of the molecule is obtained from Gaussian 03 and Gauss View 4.1.2 program and 

is shown in Figure 1. The title compound diagram and the atomic numbering scheme and the 

theoretical geometric structure of the title compound are shown in Figure 1a-b. The optimized 

parameters (bond lengths and bond angles) of the compound have been calculated using the 

B3LYP/aug-cc-pVDZ method. These results are listed in Table 1 and compared with the experimental 

data. When the X-ray structure of the title compound is compared with its optimized counterpart, light 

conformational discrepancies are observed between them. As seen from Table 1, most of the 

calculated bond lengths and the bond angles are slightly different from the experimental results. It can 

be noted that the experimental results belong to the solid phase and theoretical calculations belong to 

the gas phase. In the solid state the experimental results are related to molecular packing but in 

gaseous phase the isolated molecules are considered in the theoretical calculations. The bond lengths 

and bond angles of the title compound did not change with the increase in the polarity of the solvent. 

 

  
(a) (b) 

 

Figure 1: a) Diagram for 4-acetylanilinium chloride monohydrate, with the atom numbering scheme, 

b) Optimized molecular structure of 4-acetylanilinium chloride monohydrate 
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Table 1: Selected optimized geometrical parameters of 4-acetylanilinium chloride monohydrate in 

comparison with XRD data 

 

Parameters 

Experimental DFT-B3LYP/aug-cc-pVDZ 

X-ray 
Gaseous 

phase (ɛ=1) 

Toluene 

(ɛ=2.37) 

Chloroform 

(ɛ=4.91) 

Acetonitrile 

(ɛ=35.69) 

Water 

(ɛ=78.39) 

Bond lengths (Å) 

N1-C1 1.454(2) 1.44556 1.44556 1.44556 1.44556 1.44556 

O1-C7 1.211(2) 1.22110 1.22110 1.22110 1.22110 1.22110 

Bond angles (o) 

C2-C1-N1 119.4(1) 119.026 119.026 119.026 119.026 119.026 

C6-C1-N1 118.74(13) 119.950 119.950 119.950 119.950 119.950 

O1-C7-C4 119.7(1) 120.241 120.241 120.241 120.241 120.241 

O1-C7-C8 121.5(2) 120.758 120.758 120.758 120.758 120.758 

C4-C7-C8 118.8(2) 119.004 119.004 119.004 119.004 119.004 

 
3.2 Mullikan atomic charges 

Mulliken atomic charges calculation has an important role in the application of quantum chemical 

calculation to molecular system because atomic charges affect dipole moment, molecular 

polarizability, electronic structure, and a lot of properties of molecular systems (Sidir et al., 2010). The 

charge distribution, over the atoms suggests the formation of donor and acceptor pairs involving the 

charge transfer in the molecule. Atomic charge has been used to describe the processes of 

electronegativity equalization and charge transfer in chemical reactions (Fliszar, 1983; Jug and 

Maksic, 1991). Mullikan atomic charges calculated at the B3LYP level with aug-cc-pVDZ basic set 

and reported in Table 2. It is clear from the Table 2 that the C2 atom carries the largest positive charge 

(2.288291) among the other carbon atoms therefore expected to be the site for nucleophilic attack in 

title compound. However, H5 atom carry the highest negative charge (-1.475915). The Table 2 also 

shows that C3, C4, C5, C6, C8 atoms of title compound exhibit positive charges, while other carbons 

and chlorine exhibit negative charge. 

 

Table 2: Mullikan charge distribution of 4-acetylanilinium chloride monohydrate using B3LYP/aug-

cc-pVDZ method 

 
Atom Charge (e) Atom Charge (e) 

C1 -1.483681 H8A -0.350468 

C2 2.288291 H8B -0.335420 

H2 -1.471630 H8C -0.702425 

C3 1.664455 O1 -0.562337 

H3 -1.441710 O1W 0.042155 

C4 0.588114 H1O -0.043280 

C5 2.252709 H2O -0.024946 

H5 -1.475915 N1 1.490071 

C6 1.232354 H1N 0.089693 

H6 -1.268197 H2N -0.638908 

C7 -0.793483 H3N -0.501920 

C8 2.230066 Cl1 -0.783587 

 
3.3. Nonlinear optical effects (NLO) 

It is well known that the higher values of dipole moment, polarizability, and hyperpolarizability are 

important for more active NLO properties. In this study dipole moment, polarizability and the second 

order polarizability or first hyperpolarizability of the titled molecule were investigated by using 

B3LYP method at aug-cc-pVDZ basis set. The studied molecular results of μ, α ve β are 6.222456 

Debye, 17.2424 Å3 and 15.7699x10-30 cm5/esu, respectively. The dipole moment reflects molecular 

charge distribution in three given direction which can be used to describe charge movement across the 

molecule. The highest value of dipole moment is observed for component μz = -5.699837 Debye. The 

magnitude of the molecular hyperpolarizability β is one of the important key factors in a NLO system. 

The first hyperpolarizability (β) value of the title compound is equal to 15.7699x10-30 cm5/esu. Total 

dipole moment of title molecule is approximately 4.531 times greater than that of urea and first order 
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hyperpolarizability is very much greater than that of urea.  This result indicates the nonlinearity of the 

title molecule. In compound; it was noticed that in βxxx direction, which is the principal dipole moment 

axis, the smallest values of ten hyperpolarizability components as can be seen from Table 3 were 

noticed; and subsequently, electron cloud was more delocalized in the opposite of that direction. 

 

Table 3: Electric dipole moment μ (Debye), mean polarizability α (in Å3) and first order 

hyperpolarizability β (in esu) value of 4-acetylanilinium chloride monohydrate calculated by 

B3LYP/aug-cc-pVDZ 
Components B3LYP/aug-cc-pVDZ 

μi (D)  

μx -2.076795 

μy -1.384824 

μz -5.699837 

μtot 6.222456 

αij  (Å
3)  

αxx 30.4130 

αxy -0.1974 

αyy 20.1443 

αxz -0.5562 

αyz 1.1699 

αzz 15.3651 

α 17.2424 

βijk x10-30 (cm5/esu)  

βxxx -15753.9278 

βxxy 1619.7944 

βxyy 369.1688 

βyyy -170.5218 

βxxz -42.8222 

βyyz -490.5978 

βxzz -282.4543 

βyzz -254.2864 

βzzz -808.0441 

βvec 9.4919 

β 15.7699 

 

3.4. HOMO-LUMO 

The highest occupied molecular orbital (HOMO) and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) 

are named as frontier molecular orbital’s (FMO). HOMO-LUMO orbital’s are the main orbital’s 

involved in the chemical stability of molecule. The HOMO represents donor, the ability to donate 

electrons, while LUMO as an electron acceptor. In present study; by careful observation of HOMO-

LUMO plot we can provide insight into the nature of reactivity, and some of the structural and 

physical properties of molecules.  

 

  
EHOMO = -6.978 eV ELUMO = -2.344 eV 

 

Figure 3: The atomic orbital HOMO-LUMO plot of 4-acetylanilinium chloride monohydrate at 

B3LYP/aug-cc-pVDZ 
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The positive phase of the molecule is represented in red color and negative phase in green color. From 

HOMO-LUMO plot it has been observed that HOMO is localized mainly on the chlorine atom. On the 

other hand LUMO is delocalized on the nitrogen and chlorine atoms. Frontier orbital’s (HOMO and 

LUMO) were drawn to understand bonding scheme of title compound and it is shown in Figure 3. The 

computed energy values of HOMO and LUMO in gas phase are -6.978 eV and -2.344 eV, 

respectively. The (LUMO-HOMO) energy gap is 4.634 eV. Hard species having a large HOMO-

LUMO gap will be more stable and less reactive than soft species having a small HOMO-LUMO gap 

(Özbek et al., 2009:158). The chemical reactivity descriptors calculated by using DFT/B3LYP/aug-cc-

pVDZ level are total energy (E), ionization potential (I), electron affinity (A), chemical hardness (η), 

chemical softness (S), electronegativity (χ) and these values are listed in Table 4.  

 

Table 4: Energy gap (EHOMO - ELUMO) and related molecular properties of 4-acetylanilinium chloride 

monohydrate in gaseous phase 

 
Parameters Gaseous phase (ε=1) 

Etotal (Hartree) -977.6068961 

EHOMO (eV) -6.978 

ELUMO (eV) -2.344 

E (eV) 4.634 

 (eV) 2.317 

μ (D) 6.222456 

χ (eV) 4.4660 

I (eV) 6.978 

A (eV) 2.344 

S (eV)-1 0.2158 

 

3.5. Molecular electrostatic potential (MEP) 

MEP for title molecules is calculated by B3LYP/aug-cc-pVDZ method as shown in Figure 4. The 

color code of these maps is in the range between -0.0512 a.u. (Deepest red) to +0.0688 a.u. (deepest 

blue). The positive (blue) regions of MEP are related to electrophilic reactivity and the negative 

(green) regions to nucleophilic reactivity shown in Figure 4. In MEP map, the maximum negative 

electrostatic potential is noted over Cl and O atoms. The results of the MEP show that negative 

potential are presented at electronegative oxygen atoms, whereas positive potential are present at 

hydrogen atoms. 

 

  
Figure 4: The total electron density mapped with electrostatic potential surface of 4-acetylanilinium 

chloride monohydrate 
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3.6. Thermodynamics properties 

On the basis of vibrational analysis at B3LYP/aug-cc-pVDZ level, the standard statistical 

thermodynamic functions: heat capacity (𝐶𝑝,𝑚
0 ), entropy (𝑆𝑚

0 ) and enthalpy (𝐻𝑚
0 ), changes for the title 

compound were obtained from the theoretical harmonic frequencies and listed in Table 5. From Table 

5, it can be observed that these thermodynamic functions are increasing with temperature ranging from 

100 to 800 K due to the fact that the molecular vibrational intensities increase with temperature. The 

correlation equations between heat capacities, entropies, enthalpy changes and temperatures were 

fitted by quadratic formulas: 

 

𝐶𝑝,𝑚
0 (T) = 7.24528 + 0.16929T − 7.43384x10−5T2,     𝑅2 = 0.99984 

𝑆𝑚
0 (T) = 62.29866 + 0.22535T − 7.14187x10−5T2,      𝑅2 = 0.99975 

 𝐻𝑚
0 (T) = −1.19674 + 0.0217T + 5.15142x10−5T2,    𝑅2 = 0.99979 

 

The corresponding fitting equations are as follows and the correlation graphics from those shows in 

Figure 5. All the thermodynamic data supply helpful information for the further study on the 4-

acetylanilinium chloride monohydrate. All thermodynamic calculations were done in gas phase and 

they could not be used in solution. 

 

  

 
 

Figure 5: Correlation graphics of thermodynamic properties and temperatures 
 

Fitting factor of the thermodynamic functions such as heat capacity, entropy and enthalpy changes are 

0.99984, 0.99975 and 0.99979, respectively. 
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Table 5: The temperature dependence of thermodynamic parameters of 4-acetylanilinium chloride 

monohydrate 

 

Temperature (K) C0
p,m (Cal mol-1 K-1) S0

m (Cal mol-1 K-1) H0
m (kCal mol-1) 

100 23.842 83.251 1.753 

200 37.682 105.444 5.034 

298.15 50.723 123.732 9.571 

400 63.207 141.005 15.589 

500 73.647 156.710 22.647 

600 82.206 171.283 30.653 

700 89.209 184.805 39.434 

800 95.014 197.373 48.852 
 

4. Conclusion 

In this study, we have investigated molecular and structural properties of 4-acetylanilinium chloride 

monohydrate with DFT calculations. Using the optimized geometry, the geometrical parameters, 

frontier orbital band gap, MEP, etc. of the title compound have been calculated and have been found to 

agree well with experimentally reported values. Furthermore, the thermodynamic data provide helpful 

information for the further study on the title compound. The correlations between the statistical 

thermodynamics and temperature are also obtained. It is seen that the heat capacities, entropies and 

enthalpies increase with the increasing temperature owing to the intensities of the molecular vibrations 

increase with increasing temperature. We hope the results of this study will be helpful for new 

researchers to synthesis new materials. 
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ABSTRACT 

 

There are two different stages in melamine impregnated line. One of them is resin bath and the other 

one is resin engraving line. During this process, the mixture of melamine and urea-formaldehyde (UF) 

resin or only melamine-formaldehyde (MF) resin is used. Furthermore, some other chemicals such as 

hardener, antidust, antiblock agents, etc. are added in melamine impregnated line. During melamine 

impregnated paper (MIP) manufacturing, nearly 6% waste was generated. In this study, MIP wastes 

(MIPW) were used as adhesive in manufacturing of particleboards. MIPW used in this study had 52% 

resin containing approximately 50% UF and 50% MF. Four different MIPW resin concentrations (10, 

15, 20 and 25%) were studied. For comparison, neat resin was used at the concentration of 5.2, 7.8, 

10.4 and 13%. Three panels were manufactured for each group. Test samples were prepared and their 

mechanical and physical properties including bending strength, modulus of elasticity, internal bond 

strength, surface stability, screw withdrawal strength, thickness swelling and water absorption of the 

samples were determined according to EN 310, EN 319 and EN 317 standards, respectively. As results 

of this study, amount of adhesives had significant effect on panel properties. The best result for MIPW 

and neat resin were obtained when %25 and 15.9% were used, respectively. Although the MIPW 

(%25) boards were provided lower mechanical and physical values than neat resin (15.9) boards, they 

were satisfied the most of standard requirements. 

 

Keywords: Melamine impregnated paper waste, neat resin, UF and MF, mechanical and physical 

properties 

 

Yonga Levha Üretiminde Melamin Emprenye Kağıt Atıklarının Tutkal 

Olarak Etkinliği 
 

ÖZET 

 

Melamin emprenye hattında reçinenin emprenye edilmesi için iki farklı aşama vardır. Bunlardan ilki 

reçine banyosu, diğeri ise reçine gravür hattıdır. Bu iki aşamada genellikle melamin formaldehit (MF) 

ve üre formaldehit (ÜF) karışımı ya da sadece melamin formaldehit (MF) reçinesi kullanılmaktadır. 

Reçinenin yanı sıra sertleştirici, blok ayırıcı ajanlar, tozitici vb. gibi bazı kimyasallar da emprenye 

hattinda eklenmektedir. Melamin emdirilmiş kağıt üretimi sırasında yaklaşık %6 atık meydana 

gelmektedir. Bu çalışmada Melamin emdirilmiş kağıt atıkları (MEK) yongalevha üretiminde 

yapıştırıcı reçine olarak kullanılmıştır. Kullanılan MEK'ler yaklaşık olarak %52 reçine içermekte ve 

bu reçinenin de %50’si MF, %50 si ÜF'den oluşmaktadır. Dört farklı MEK reçine oranına (10, 15, 20 

ve %25) sahip yongalevhalar üretilmiştir. Karşılaştırma için saf emprenye hattı reçine karışımı ile 5.2, 

7.8, 10.4 ve %13 oranlarında üretimler yapılmıştır. MEK etkinliğinin belirlenmesi için, saf emprenye 
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hattı reçine (SEHR) karışımı üretimlerinde MEK reçine olarak kullanıldığı üretimlerdeki oranların 

%52'si alınarak SEHR oranları belirlenmiştir. Her grup için 3 er levha üretilmiştir. Test örnekleri ilgili 

standarda uygun olarak hazırlanmıştır. Mekanik ve fiziksel özellikleri; eğime direnci, elastikiyet 

modülü, çekme direnci, yüzey sağlamlığı, vida tutma direnci, kalınlığına şişme ve su alma özellikleri 

ilgili standartlara (EN 310, EN 319 ve EN 317) göre belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapıştırıcı miktarı 

levha özelliklerini önemli derecede etkilemektedir. En iyi sonuçlar MEK’in %25 ve SEHR'nin %13 

kullanıldığı levhalarda elde edilmiştir. %25 MEK içeren levhalarda %13 SEHR kullanıldığı 

levhalardan daha düşük mekanik ve fiziksel sonuçlar gözlemlense de, bu levhalar standartta istenen 

çoğu özelliği karşılamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Melamin emdirilmiş kağıt atıkları, saf tutkal, ÜF ve MF, mekanik ve fiziksel 

özellikler 

 

INTRODUCTION 
 

Particleboards are extensively used in indoor applications and have large surface area which combining particles 

and thermoset resin (urea formaldehyde, melamine formaldehyde, phenol formaldehyde, etc.) under high 

temperature and pressure conditions. During particleboard manufacturing, wastes such as particles with resin, 

melamine impregnated paper (MIP), non-standard board, etc. were generated. Portion of them were reused in 

manufacturing panels while some other were utilized for generating energy (Mengeloğlu et al, 2015).  

Melamine impregnated paper (MIP) is decorative paper for wood based boards coating. The coating are provide 

a better visual for wood based board products and helps to keep humidity at the best levels for products. In 

addition, the coating improves the mechanical properties and keeps the nocuous gases such as formaldehyde, 

pesticides, etc. inside of boards (Nemli et al, 2005).  

Two and half million m2 of MIP wastes (MIPW) occur for a year in the middle-size middle density board plant 

which uses 420 million m2/year MIP, approximately. MIP contains chemicals (adhesives, curing agents, 

crosslinking agents, etc.) and it is not suitable for generating energy through burning them. It is required special 

running boilers at higher temperatures (Barbu and Steinwender, 2009). Researches have looked for alternatives 

to utilize these wastes. Alpar and Winkler (2006) have searched about MIP powder using in the manufacture of 

particleboard as filler and adhesives. They reported that there were not significant differences between 

particleboard manufactured with MIP powder and the one with UF adhesives. In another study, Ayrılmış (2012) 

grinded MIP with hammer-mill and screened them. The size of 2-3mm MIPs were utilized with glued fibers in 

fiberboard manufacturing. Adding of MIP in to the glued fibers improved mechanical properties.  

In this study, effectiveness of melamine ımpregnated paper waste as an adhesive in particleboard manufacturing 

was investigated. On this purpose, three-layer particleboards were manufactured with melamine impregnated 

waste (MIPW) and neat-melamine impregnated resin (neat-MIPR) with different rates of MIPW (10, 15, 20, 

%25) and (5.2, 7.8, 10.4, 13%) in particleboard manufacturing for this study. Mechanical and physical properties 

of the samples were determined according to TS EN 310, TS EN 319, TS EN 311 and TS EN 317 standards. 

 

EXPERIMENTAL 
 

Materials 
Particleboards were produced utilizing waste melamine impregnated paper waste (MIPW) and neat-melamine 

impregnated paper resin (neat-MIPR) as adhesives and 2 different types of particle (fine and coarse). MIP waste 

was got from the impregnation line of Kastamonu Integrated Adana MDF Facility. Neat-MIPR was also 

prepared in the same plant. Particles were obtained from Kastamonu Integrated Tarsus Particleboards Facility.  

 

Synthesis of Neat-Melamine Impregnated Paper Resin 
Melamine-formaldehyde (MF), urea-formaldehyde (UF) resin and added chemicals were mixed in mixer 

according to manufacturing schedule for general producing. Total resin (52% solid content) consisted of 50% 

MF and 50% UF. Used chemicals were hardener, wetting, antidusting, antiblock and form release agents. 

Sulfamic acid was utilized as a hardener. 

 

Particleboard Manufacturing 
Melamine impregnated paper waste (MIPW) granulated in Pulverizator with cooling capabilities into the flour 

form. These flours, screened and passed from 0,2mm sieve, were used as an adhesive in this study. Neat-

melamine impregnated paper resin (neat-MIPR) was also used as an adhesive. Fine particles were utilized in 

surface layers (SL) while coarse ones in core layer (CL). Eight different particleboard groups and three different 

particleboards with three layers (two surface layers and one core layer) were manufactured for each group. The 
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experimental design of the study was presented Table 1. The core layer was accounted for 67% of the total board 

weight. Surface layers were contained 33% of the total board weight.  

Table 1: Manufacturing schedule of Particleboards 

Board-

Type 
Layer 

MIPW 

(%) 

Neat-MIPR 

(%) 

M+10 
C * 10 0 

S ** 10 0 

M+15 
C 15 0 
S 15 0 

M+20 
C 20 0 
S 20 0 

M+25 
C 25 0 
S 25 0 

MS+10 
C 0 10 

S 0 10 

MS+15 
C 0 15 

S 0 15 

MS+20 
C 0 20 

S 0 20 

MS+25 
C 0 25 

S 0 25 
*C : Core Layer 
**S : Surface Layer 

 

Depending on the formulation particles, MIPW and neat-MIPR were dry-mixed in a high-intensity mixer to 

produce a homogeneous blend. The blends were laid into frame of 500mm x 500mm. A hot press was used for 

forming of particleboards (0,4-6,2 MPa). The target thickness was 19mm. Pressing time and temperature were 

240s and 200 °C, respectively. After pressing, particleboards were conditioned at a temperature of 20 °C and 

65% relative humidity. The conditioned boards were cut from four edges and grinded until their thickness was 

18mm. Then test samples were cut according to TS EN standards.  

 

Particleboard testing 
Testing of the samples was conducted in a climate-controlled testing laboratory. Densities were measured by air-

dried density method according to the TS EN 323 standard. Bending strength, modulus of elasticity, internal 

bond strength, surface stability, screw withdrawal strength, thickness swelling and water absorption of the 

samples were determined according to TS EN 310, TS EN 319, TS EN 311 and TS EN 317 standards, 

respectively. Nine samples for each group and three samples for each manufactured board were examined for all 

properties testing. Mechanical properties testing were performed on Zwick Z010 (10KN). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 
Particleboards were produced in the average density of 750 kg/m3. In this study, mechanical (bending strength, 

modulus of elasticity, internal bond strength and surface stability) and physical (thickness swelling and water 

absorption) properties of all samples were determined. All data of the study were summarized in Table 2. The 

arithmetic mean and standard deviation values were given for each group in the table.  

 

Table 2: Mechanical properties of Particleboards 

Board-

Type 

Bending 

strength 

(MPa) 

Modulus 

of 

elasticity 

(MPa) 

Internal 

bond 

strength 

(MPa) 

Surface 

stability 

(MPa) 

S.W.S* 

Average 

maximum 

load (N) 

Thickness 

swelling 

(%) 

Water 

absorption 

(%) 

M+10 
17.03              

(1.82)** 
3317.84         
(174.76) 

0.29                          
(0.05) 

0.85         
(0.21) 

733.00                          
(108.20) 

35.71      
(3.35) 

93.28            
(6.90) 

M+15 
24.04   
(1.53) 

3693.65                      
(262.88) 

0.36          
(0.07) 

0.90         
(0.25) 

952.78          
(134.24) 

26.74      
(2.08) 

82.08                
(9.57) 

M+20 
20.25   
(4.48) 

3373.81 
(530.41) 

0.40          
(0.14) 

1.00         
(0.27) 

949.89          
(241.00) 

29.55              
(12.70) 

86.44    
(15.82) 

M+25 
25.55 
(2.94) 

3843.51 
(225.47) 

0.58          
(0.10) 

1.19                 
(0.28) 

1070.78          
(99.84) 

17.82                  
(1.85) 

71.30                       
(10.66) 

MS+10 
14.36              
(1.84) 

2633.42         
(313.59) 

0.48                          
(0.16) 

0.84         
(0.27) 

841.89                          
(155.54) 

31.40      
(2.11) 

84.26            
(4.63) 
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MS+15 
17.92   
(2.03) 

3025.10                      
(371.99) 

0.66          
(0.17) 

1.08         
(0.20) 

1170.22          
(167.92) 

19.26      
(1.30) 

74.36                
(5.09) 

MS+20 
20.61   
(2.93) 

3194.84 
(403.99) 

0.75          
(0.08) 

1.42         
(0.35) 

1131.22          
(91.90) 

14.46              
(0.78) 

66.78    
(8.24) 

MS+25 
22.37 
(4.38) 

3311.45 
(414.33) 

0.90          
(0.13) 

1.58                 
(0.26) 

1185.89          
(248.26) 

11.57                  
(0.38) 

56.78                       
(3.51) 

Standard ≥ 13 
Min. 

1600 
≥ 0.35 ≥ 0.8 ≥ 450 Max. 15 Max. 80 

*   Screw withdrawal strength properties 

** Values in parenthesis are standard deviations.  
 

The graph of internal bond (IB) strength was given in Figure 1. Based on results, internal bond strength 

increased with rising of both MIPW and neat-MIPR rate in the boards. The best result was obtained from MS+25 

group which included 25% of neat-MIPR. All groups manufactured with neat-MIPR were satisfied standard 

values. In addition, the boards which produced with MIPW were also shown higher IB strength than standard 

requirements except M+10 group produced with the lowest MIPW ratio. If groups contained the same ratio of 

resin were compared between each other, neat-MIPR were shown better result than MIPW. It was reported that 

melamine formaldehyde glue was cured at 90-140 ° C (Bozkurt and Göker, 1990) and urea formaldehyde was 

cured at100 °C (Huş, 1977). During the impregnation, the paper was exposed hot weather between 140-170 °C 

for drying. That temperature was enough for curing reaction to both UF and MF resin. It is mean the resin has 

curing reaction for a short time in oven. The reduction of reactive groups in resins might cause to poor adhesion 

and decreasing on the mechanical properties. It might help to explain why neat-MIPR was provided better IB 

strength values than MIPW. Moreover, all the boards produced with both MIPW and neat-MIPR were satisfied 

standard requirements for IB strength except M+10 boards. 

 

 
Figure 1: Bar graphs of internal bond strength 

 

The graph of bending strength was given in Figure 2. Depending on the results, with the increasing of MIPW and 

neat-MIPR, bending strength increased. The best result was observed from M+25 boards produced with 25% rate 

MIPW. Boards manufactured with MIPW were provided better bending strength than neat-MIPW when 

compared the same usage rate. All manufactured particleboards reached standards requirements for bending 

strength. 
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Figure 2:  Bar graphs of bending strength 

 

To mention on modulus of elasticity, all observed data was summarized on the graph which was given in Figure 

3. With the rising of both resins, modulus of elasticity was tightly increased. Parallel with bending strength, the 

best result was obtained from M+25 boards. The other groups also had similar values. Modulus of elasticity 

(MOE) values for all produced board reached standards requirements. 

 
Figure 3:  Bar graphs of modulus of elasticity 

 

In figure 4. bar graphs of surface stability (SS) properties was shown. Depending on the results, surface stability 

properties was slightly increased with the rising of MIPW and neat-MIPR in the boards. The best result was 

obtained from MS+25 board. The boards manufactured with neat-MIPR were provided better SS properties than 

MIPW. 
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[1].  

Figure 4:  Bar graphs of surface stability 

 

The graph of screw withdrawal strength (average maximum load) was shown in Fig. 5. Parallel with internal 

bonding strength properties were observed for screw withdrawal strength (SWS) properties. Amount of resins 

was effective on SWS properties. With the rising of both resins, SWS properties were also increased. The neat-

MIPR boards had higher SWS values than MIPW boards. 

 
[2]. Figure 5:  Bar graphs of screw withdrawal strength 

The graph of thickness swelling and water absorption are shown in Fig. 6, Fig. 7, respectively. To mention on 

the thickness swelling properties, all the boards manufactured with MIPW were not satisfied standards 

requirements. However, boards contained maximum and 20% rate of neat-MIPR were reached the standard 

values for thickness swelling properties. While boards manufactured with maximum MIPW rate and with 15, 20, 

25% rate of neat-MIPR were provided standard values, the others were not. Amount of adhesive is effective on 

both thickness swelling and water absorption. To parallel with internal bond strength, Neat-MIPR was shown 

better properties than MIPW for thickness swelling and water absorption. It is thought that neat-MIPR might 

provide better adhesion in core layer than MIPW. That could be explained why neat-MIPR provide better 

properties than MIPW for thickness swelling and water absorption. 

 
Figure 6:  Bar graphs of thickness swelling 
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[3]. Figure 7:  Bar graphs of water absorption 

 

Moreover, all the data and standard requirement were summarized in Table 3.  Values matching standards was 

painted in green and if not, it was painted in red. 

 

Table 3: Summary of Mechanical and Physical properties of Particleboards 

BOARD ID B.S. M.E. I.B.S. S.S. S.W.S T.S. W.A. 

M+10        

M+15        

M+20        

M+25        

MS+10        

MS+15        

MS+20        

MS+25        

Standard Values ≥ 13 Min. 1600 ≥ 0,35 ≥ 0,8 ≥ 450 Max. 15 Max. 80 

B.S.: Bending Strength 

M.E.: Modulus of Elasticity 

I.B.S.: Internal Bonding Strength 

S.S.: Surface Stability 

S.W.S.: Screw Withdrawal Strength  

T.S.: Thickness Swelling 

W.A.: Water Absorption 

 

CONCLUSIONS 

 
As results of the study, MIPWs had reactive groups and they might utilize in the manufacturing of 

particleboards. Even if neat-MIPR provided better results than MIPW for many of mechanical and physical 

properties, MIPW also satisfied standard requirements, parallel with neat-MIPR. Particleboards were 

successfully produced with using MIPW and neat-MIPR as an adhesive and the following conclusions were 

reached; 

1. MS+20 and MS+25 groups were satisfied all standard requirements for all properties, 

2. MS+15 and M+25 groups were also reached standard values for all properties except thickness 

swelling, 

3. The boards produced with 15, 20% rate of MIPW and with lowest rate of neat-MIPR were 

provided standard requirements except thickness swelling and water absorption, 

4. For Internal bond strength, just M+10 group was not satisfied standard values, 

5. The boards manufactured with neat-MIPR were provided better mechanical and physical 

properties when groups with same ratio of resin content the were compared between each other, 

neat-MIPR were shown better result than MIPW, 

6. Amount of both adhesives had significant effect of panel properties. 

As a result, Melamine impregnated paper waste was effective on mechanical and physical properties as an 

adhesive in particleboard manufacturing. 
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ABSTRACT 

 

Particleboards are extensively used in indoor applications due to their some advantages over massive 

wood.  In some recent study, particleboards were manufactured using MIP waste as a resin 

replacement. However, formaldehyde emissions of such particleboards were much higher than 

standard ones.  In this study, Amine based chemical mixture (AFAD) was used as a formaldehyde 

emission scavenger during particleboard manufacturing. Melamine impregnated paper wastes (MIPW) 

were used as adhesive. The effect of AFAD loading on the formaldehyde emission and other panel 

properties were investigated.  Based on our previous findings, MIPW was used at 25% loading in both 

core and surface layers. Five different rates of AFAD (0, 2.5, 5, 7.5 and 10%) were studied. 

Formaldehyde emission properties were examined by perforator method according to EN 120. 

Furthermore, mechanical and physical properties including bending strength, modulus of elasticity, 

internal bond strength, surface stability, screw withdrawal strength, thickness swelling and water 

absorption of the samples were determined according to EN 310, EN 319 and EN 317 standards, 

respectively. Study showed that, amount of AFAD had significant effect on formaldehyde emission 

properties. With the increasing of AFAD rates, formaldehyde emission was decreased. The usage of 

10% AFAD provided best results. All produced boards were satisfied the standard requirements for 

mechanical and physical properties except thickness swelling property. 

 

Keywords: Formaldehyde emission, carcinogenic substance, melamine impregnated paper waste, 

mechanical and physical properties 
 

                             

Melamin Emdirilmiş Kağıt Atıkları (MEK) ile Yonga Levha Üretimi 

Sırasında AFAD'ın Formaldehit Emisyon Tutucu Olarak Kullanımı 
 

ÖZET 

 

Yongalevhalar, masif malzemeye göre sağlamış oldukları bazı avantajlar nedeni ile özellikle iç 

mekânlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Son zamanlarda ki yapılan bazı çalışmalarda, 

yongalevha üretiminde melamin emdirilmiş kağıt atıkları (MEK) tutkal yerine kullanılmaktadır. Fakat, 

bu üretilen levhaların standart levhalara nazaran formaldehit emisyon değerleri çok daha yüksek 

ölçülmektedir. Ahşap esaslı levhaların bazı dezavantajları vardır. Bunların başında formaldehit 

emisyon değerlerinin yüksek çıkması gelmektedir. Formaldehit, Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü 

(IARC)’nün 2004 yılında yürütmüş olduğu kapsamlı araştırmalar sonucunda insan sağlığı açısından 
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“Kanserojen Madde” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, yongalevha üretiminde amin bazlı karışım 

(AFAD) formaldehit tutucu olarak kullanılmıştır. Tutkal olarak MEK kullanılmıştır. Yapılan bu 

çalışmada, AFAD oranının formaldehit emisyonu ve diğer levha özellikleri üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Daha önceden elde etmiş olduğumuz değerler ışığında, yongalevha üretiminde orta ve 

üst tabakalarda %25 oranında MEK kullanılmıştır. Beş farklı oranda AFAD (0, 2.5, 5, 7.5 ve 10%) 

kullanılarak yongalevhalar üretilmiştir. Formaldehit emisyon değerleri perfaratör yöntemi ile EN 120 

ye göre belirlenmiştir. Formaldehit emisyonunun yanı sıra mekanik ve fiziksel özellikleri; eğilme 

direnci, elastikiyet modülü, çekme direnci, yüzey sağlamlığı, vida tutma direnci, kalınlığına şişme ve 

su alma özellikleri ilgili standartlara (EN 310, EN 319 ve EN 317) göre belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonucu olarak, AFAD oranının formaldehit emisyon değerleri üzerinde önemli derecede etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. En iyi sonuç %10 AFAD kullanımı sırasında elde edilmiştir. AFAD oranının 

artması ile formaldehit emisyon değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Üretilen tüm yongalevhalar 

standartta istenen kalınlığına şişme değerleri dışında ki tüm mekanik ve fiziksel değerleri sağlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Formaldehit emisyonu, kanserojen madde, melamin emdirilmiş kağıt atıkları, 

mekanik ve fiziksel özellikler  

 

 

INTRODUCTION 
 

Demands for wood and wood products are increasing day by day due to the rapid growth of the world 

population. This increase needs more wood materials. As one of the most common problems seen in today's 

forest destructions may be able to avoided by means of the rational use of forests and forest product (Başboğa 

and Güntekin, 2016). The alternative wood products such as particleboards, middle density fiber board (MDF), 

oriented strength board (OSB), etc. were produced instead of solid wood for rational use of forests. 

Lignocellulosic materials such as firewood, sawdust, annual plants stalks, forest pruning waste are used as well 

as wood raw materials in the particleboard manufacturing. Furthermore, formaldehyde based resin such as urea 

formaldehyde, melamine formaldehyde, and phenol formaldehyde resin were used as an adhesive. The main and 

also the most important disadvantage of wood panels produced with formaldehyde-based resin is their 

formaldehyde emission which is identified as "Carcinogenic Substance" by International Agency for Research 

on Cancer (IARC) in 2004. Solving this problem is one of the main issues of panel manufacturers. Many of 

researchers had study on it. 

The addition of some formaldehyde-scavenger chemicals to the mat during the manufacturing of the 

particleboards with urea formaldehyde resin reduces the formaldehyde emission. The addition of extra urea, 

phenol or melamine powder during resin production allows free formaldehyde to be trapped. The most common 

and simple method is to apply the formaldehyde / urea ratio closer to 1 or 1 in the mixture of resin, but this 

process affects negatively to panels strength values. Because of that the press time must be kept longer than 

standard. In addition, Long press time causes to capacity loss in production (Lee and Chung, 1984). The addition 

of melamine in the second or third stage of urea formaldehyde resin manufacturing is another way to reduce 

formaldehyde emission. The reduction of free formaldehyde in the panels with melamine powder is a known 

fact, but the increasing of melamine powder usage caused to rising of resin cost (Pizzi, 1994). Usage of 

hardeners, fillers and additives prepared in proper formulations in order to scavenged free formaldehyde after 

hardening helps to improving formaldehyde emission properties (Şahin et al., 2011). 

In this study, the usage of amine based chemical mixture (AFAD) as a formaldehyde emission scavenger 

during particleboard manufacturing with melamine impregnated paper waste (MIPW) was investigated. On this 

purpose, three-layer particleboards were manufactured with melamine impregnated waste (MIPW) and AFAD. 

Formaldehyde emission properties, mechanical and physical properties of the samples were determined 

according to EN 120, TS EN 310, TS EN 319, TS EN 311 and TS EN 317 standards. 

 

EXPERIMENTAL 
 

Materials 
Melamine impregnated paper waste (MIPW) as adhesives and 2 different types of particle (fine and 

coarse) were used. Amine based chemical mixture (AFAD) was used as a formaldehyde emission scavenger. 

MIP waste was obtained from the impregnation line of Kastamonu Integrated Adana MDF Facility and AFAD 

was prepared in the laboratory of same facility. 
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Particleboard Manufacturing 
Melamine impregnated paper waste (MIPW) granulated in Pulverizator with cooling capabilities into the 

flour form. These flours, screened and passed from 0.2mm sieve, were used as an adhesive in this study. Fine 

particles were utilized in surface layers (SL) while coarse ones in core layer (CL). Five different particleboard 

groups and particleboards with three layers (two surface layers and one core layer) were manufactured for each 

group. The experimental design of the study was presented Table 1. The core layer was accounted for 67% of the 

total board weight. Surface layers were contained 33% of the total board weight. 

Table 1: Manufacturing schedule of Particleboards 

Board-Type MIPW (%) AFAD (%)* 

A1 25 0 

A2 25 2,5 

A3 25 5 

A4 25 7,5 

A5 25 10 

* According to the ratio of liquid resin 
 

MIPW used in this study had 52% resin containing approximately 50% UF and 50% MF solid. The given 

rate of MIPW in the Table 1 was estimated as a liquid resin with 65% solid content. The amount of AFAD was 

determined by liquid weight ratio of MIPW. Depending on the formulation particles, MIPW and AFAD were 

dry-mixed in a high-intensity mixer to produce a homogeneous blend. Same ratio of MIPW and AFAD were 

used in both core and surface layers. The blends were laid into frame of 500mm x 500mm. A hot press was used 

for forming of particleboards (0.4-6.2 MPa). The target thickness was 19mm. Pressing time and temperature 

were 240s and 200°C, respectively. After pressing, particleboards were conditioned at a temperature of 20°C and 

65% relative humidity. The conditioned boards were cut from four edges and grinded until their thickness was 

18mm. Then test samples were cut according to TS EN standards.  

 

Particleboard testing 
Testing of the samples was conducted in a climate-controlled testing laboratory. Densities were measured 

by air-dried density method according to the TS EN 323 standard. Formaldehyde emission properties were 

examined by perforator method according to EN 120. Furthermore, mechanical and physical properties including 

bending strength, modulus of elasticity, internal bond strength, surface stability, screw withdrawal strength, 

thickness swelling and water absorption of the samples were determined according to EN 310, EN 319 and EN 

317 standards, respectively. Three samples for each manufactured board were examined for all properties testing. 

Mechanical properties testing were performed on Zwick Z010 (10KN). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 
Particleboards were produced in the density range of 755-798 kg/m3. In this study, formaldehyde 

emission, mechanical (bending strength, modulus of elasticity, internal bond strength, surface stability and screw 

withdrawal strength) and physical (thickness swelling and water absorption) properties of all samples were 

determined. All data of the study were summarized in Table 2. The arithmetic mean and standard deviation 

values were given for each group in the table.  

Table 2: Summarize of mechanical properties 

Board-

Type 

Formaldehyde 

emission 

(mg/100gr) 

Bending 

strength 

(MPa) 

Modulus 

of 

elasticity 

(MPa) 

Internal 

bond 

strength 

(MPa) 

Surface 

stability 

(MPa) 

S.W.S* 

Average 

maximum 

load (N) 

Thickness 

swelling 

(%) 

Water 

absorption 

(%) 

A1 
39.88 (E3) 28.45              

(1.24)** 
4110.08         
(116.00) 

0.66                          
(0.08) 

0.95         
(0.12) 

1108.33                          
(106.01) 

17.28      
(0.84) 

64.93            
(7.21) 

A2 
19,80 (E2) 19.39   

(2.11) 
3098.17                      
(299.18) 

0.60          
(0.05) 

1.42         
(0.10) 

911.00          
(130.91) 

16.05      
(1.89) 

62.40                
(3.78) 

A3 
16.70 (E2) 22.66   

(2.21) 
3371.56 

(72.30) 
0.64          
(0.07) 

1.48         
(0.10) 

857.33          
(74.77) 

17.27              
(2.35) 

62.40    
(5.99) 

A4 
15.13 (E2) 16.90 

(0.20) 
3016.94 

(77.64) 
0.57          
(0.14) 

1.59                 
(0.47) 

734.33          
(266.60) 

14.39                  
(1.21) 

61.39                       
(3.60) 

A5 9.05 (E2) 23.27              3697.79         0.54                          1.73         669.00                          18,55      64.86            
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(2.41) (74.27) (0.25) (0.16) (255.09) (5.36) (5.26) 
Standard E1 ≤ 8.00*** ≥ 13 Min. 1600 ≥ 0.35 ≥ 0.8 ≥ 450 Max. 15 Max. 80 

*   Screw withdrawal strength properties 

** Values in parenthesis are standard deviations.  
***According to the EN 120 perforator method which stay in EN 13986 standard for European Countries, E1 emission 
limit for wood based boards such as particleboard and MDF. 

 

The graph of formaldehyde emission (FE) was given in Figure 1. According to graph, formaldehyde 

emission values were decreased with addition of amine based chemical mixture (AFAD). E1 emission limit for 

wood based boards such as particleboard and MDF was 8 mg/100gr according to the EN 120 perforator method 

which stay in EN 13986 standard for European Countries. FE values which observed from A1 board (produced 

without AFAD) was 39.88 mg/100gr. This result was nearly five times bigger than the standard value. However, 

9.05 mg/100gr FE value was observed from A5 board which produced with highest AFAD rate. That value was 

in E2 emission limits range and it was closer E1 emission limit.  In the reaction between formaldehyde and urea, 

formaldehyde is linked to the amine groups contained in the urea to give (-mono, -di, -tri methylol urea) different 

numbers of derivatives which has methylol groups (Anonymous 1). It is thought that amine groups in AFAD 

were linked with free formaldehyde which came out after press from MIPW. 
 

 
Figure 2: Bar graphs of formaldehyde emission 

The graph of internal bond (IB) strength was given in Figure 2. Based on results, internal bond strength 

declined with rising of AFAD. The highest IB strength result was obtained from A1 board (0.66MPa). However, 

all produced boards were provided standard requirements (0.35 MPa). 0.54 MPa IB value was observed from A5 

and also the best FE value was got from same board. When those results investigated from human health, A5 

board which shown higher IB strength value than standard requirements, also shown best FE value. As a result, it 

could be said that the best results were obtained from A5 board. 

 

 
Figure 3: Bar graphs of internal bond strength 

The graph of bending strength was shown in Figure 3. Depending on the results, with the rising of AFAD, 

bending strength decreased. The highest bending strength and formaldehyde emission results were observed 

from A1 board produced without AFAD. All manufactured particleboards reached standards requirements for 

bending strength. 
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 Figure 3:  Bar graphs of bending strength 
To mention on modulus of elasticity, all observed data was summarized on the graph which was given in 

Figure 4. Modulus of elasticity was reduced with increasing of AFAD rate. Parallel with bending strength, not 

only the highest result was obtained from A1 boards but an also highest formaldehyde emission value was got 

from same board. Modulus of elasticity (MOE) values for all produced board reached standards requirements.  

  

 Figure 4:  Bar graphs of modulus of elasticity 
In figure 5. bar graphs of surface stability (SS) properties was shown. Depending on the results, surface 

stability properties was increased with the rising of AFAD mixture in the boards. The best result was obtained 

from A5 board. It was thought that ammonium chloride in the AFAD mixture which used as a hardener for urea 

formaldehyde resin might be provided better plasticization on the surface layer. It was helped to improving 

surface stability properties. All manufactured particleboards reached standards requirements for surface stability 

properties. 

 

  
 

Figure 5:  Bar graphs of surface stability 
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The graph of screw withdrawal strength (average maximum load) was shown in Fig. 6. Parallel with 

internal bond strength properties were observed for screw withdrawal strength (SWS) properties. Amount of 

AFAD mixture was effective on SWS properties. SWS properties were decreased with the rising of AFAD. On 

the other hand, all produced boards were satisfied standard requirements for SWS properties. 

  
Figure 6:  Bar graphs of screw withdrawal strength 

 

The graph of thickness swelling and water absorption are shown in Fig. 7, Fig. 8, respectively. To 

mention on the thickness swelling properties, all the boards manufactured with MIPW were not satisfied 

standards requirements except A4 board. With the rising of AFAD mixture, thickness swelling properties were 

declined but these decreased was not significant. Parallel with internal bond strength properties, adding of AFAD 

might be slightly weakened adhesion in the core layer, internal bond strength and thickness swelling properties 

were getting worse. These results might be caused by lack of paraffin usage in the formulation. During 

commercial particleboard manufacturing paraffin is used as water repellent material for help to obtain better 

thickness swelling and water absorption properties. In this study, nothing was used as a water repellent. Contrary 

to thickness swelling properties, water absorption properties of manufactured boards were shown similar results 

and they all were satisfied standard requirements. 

  
 

Figure 7:  Bar graphs of thickness swelling 
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Figure 8:  Bar graphs of water absorption 

 

Moreover, all the data and standard requirement were summarized in Table 3. Formaldehyde emission 

values were given according to EN 120 perforator method which stays in EN 13986 standard for European 

Countries (E classification). Mechanical and physical values matching standards was painted in green and if not, 

it was painted in red. 

 

Table 3: Summary of Mechanical and Physical properties of Particleboards 

BOARD ID F.E. B.S. M.E. I.B.S. S.S. S.W.S T.S. W.A. 

A1 E3 ≥ 30mg/100gr        

A2 8 ≤ E2 ≤ 30mg/100gr        

A3 8 ≤ E2 ≤ 30mg/100gr        

A4 8 ≤ E2 ≤ 30mg/100gr        

A5 8 ≤ E2 ≤ 30mg/100gr        

Standard Values  ≥ 13 Min. 1600 ≥ 0,35 ≥ 0,8 ≥ 450 Max. 15 Max. 80 

 F.E.: Formaldehyde Emission 

 B.S.: Bending Strength 

 M.E.: Modulus of Elasticity 

 I.B.S.: Internal Bonding Strength 

 S.S.: Surface Stability 

 S.W.S.: Screw Withdrawal Strength  

 T.S.: Thickness Swelling 

 W.A.: Water Absorption 

 

CONCLUSIONS 

 
As results of the study, AFAD chemical mixture successfully utilize as a formaldehyde emission 

scavenger in the manufacturing of particleboards with MIPW. Manufactured boards were tested and the 

following conclusions were reached; 

7. Usage of AFAD was improved formaldehyde emission values; with the increasing of AFAD 

rate, formaldehyde emission properties were reduced, 

8. All mechanical properties except surface stability properties were effected with addition of 

AFAD, but all manufactured boards were provided moreover the standard requirements,   

9. Surface stability properties were increased with the rising of AFAD rate, 

10. Physical properties were getting worse with the usage of AFAD, but this changing was not 

significant, 

11. All produced boards satisfied standard values for water absorption properties, 

12. Amount of AFAD mixture had significant effect on formaldehyde emission properties. 

As a result, Amine based chemical mixture (AFAD) might be used as a formaldehyde emission scavenger 

during particleboard manufacturing with the melamine impregnated paper waste. Moreover, effect of more than 

10% AFAD usage on the formaldehyde emission, mechanical and physical properties should be investigated.  
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ABSTRACT 

 
The high level of nitrate in vegetables is an undesirable situation. The nitrate entering the 

human body first turns into nitrite, then it reacts with secondary amines and forms nitrosamine 

compounds. Nitrosamines cause tumours in the liver, respiratory system and kidney and lead to gastric 

cancer. High doses of nitrate are of vital importance for the development of cyanosis in infants. The 

reduction of nitrate taken over a certain level with vegetables or other foods to nitrite causes poisoning 

known as methemoglobinemia. The conversion of nitrate taken by the digestive system into nitrite and 

its entrance to the blood circulation cause a disease called blue baby syndrome in infants. It is also 

known that nitrate causes vitamin A deficiency in the body. 

The causes of nitrate accumulation in vegetables are very diverse. The causes of nitrate 

accumulation in vegetables are genetic factors, plant variety, plant age, growing environment, soil and 

climate characteristics, fertilisation, light, temperature, carbon dioxide concentration and 

environmental factors formed by water, harvesting time and product storage. 70% of the nitrate taken 

originates from vegetables, 20% from nitrate-added foods, 10% from dairy products and fruit. 

Vegetables that accumulate the most nitrate among vegetables are parsley, spinach, lettuce, celery, 

cress, leek, head lettuce and sugar beet. High nitrate content is especially important for plants that are 

consumed raw. 

The prevention of the unconscious use of nitrogen fertilisers in agricultural areas is the leading 

one among the measures to reduce the negative effects of the high nitrate accumulation. Proper storage 

conditions must be provided within the time from the harvest to the moment it reaches the consumer. 

It is necessary to apply the monitoring policy and perform regular measurements in foods, drinking 

water, vegetables, and fruit. 

 
Keywords: vegetables, nitrate, accumulation, fertilisation, light,  product storage. 

 

Sebzelerde Nitrat Birikimi, Önemi Ve Etkileyen Faktörler 
 

ÖZET 

 
Sebzelerde, yüksek düzeyde nitrat  istenmeyen bir durumdur. İnsan vücuduna giren nitrat önce 

nitrite dönüşür, daha sonra sekonder aminlerle reaksiyona girerek nitrozamin bileşiklerini oluştururlar. 

Nitrozaminler   karaciğerde, solunum sisteminde ve böbrekte  tümörlere neden olmakta ve mide 

kanserine yol açmaktadırlar. Yüksek dozlarda nitrat bebeklerde siyanoz hastalığının ortaya çıkması 

bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Sebzeler veya diğer gıdalarla alınan belirli düzeyin 

üzerindeki nitratın nitrite indirgenmesiyle; Methemoglobinemia olarak bilinen zehirlenmeye neden 

olmaktadır. Sindirim sistemiyle alınan nitratın nitrite çevrilmesi ve kan dolaşımına geçmesiyle 

bebeklerde mavi bebek hastalığı adı verilen hastalığa neden olmaktadır.  Nitratın ayrıca vücutta A 

vitamini noksanlığına sebep olduğu da bilinmektedir. 

 Sebzelerde nitrat birikim nedenleri çok çeşitlidir. Sebzelerdeki nitrat birikim 

 nedenleri; genetik faktörler, bitki çeşidi, bitki yaşı, yetiştirme ortamı, toprak ve iklim özellikleri, 

gübreleme, ışık, sıcaklık, karbondioksit konsantrasyonu ve sudan oluşan çevresel faktörler, hasat 

zamanı ve ürün depolamadır. Alınan nitratın %70’i sebzelerden, %20’si nitrat katılmış gıdalardan, 

%10’u süt ürünleri ve meyvelerden kaynaklanmaktadır. Sebzeler içinde en çok nitrat biriktiren 

sebzeler ise maydanoz, ıspanak ,marul, kereviz, tere, pırasa ,kıvırcık marul ve şeker pancarıdır. 

Yüksek nitrat  içeriği özellikle çiğ olarak tüketilen bitkiler için önemlidir. 

Yüksek nitrat birikiminin ortaya çıkardığı bu olumsuz etkileri en aza indirmek için alınacak 
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önlemlerin başında, tarım alanlarında azotlu gübrelerin bilinçsizce kullanılmasının önüne geçilmesi 

gelmektedir. Hasattan tüketiciye ulaşana kadar geçen zaman içinde uygun depolama şartları 

sağlanmalıdır. Gıdalar da , içme sularında, sebze ve meyvelerde  izleme politikasının uygulanması ve 

düzenli ölçümlerin yapılması gerekmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: sebzeler, nitrat, birikim, gübreleme, ışık, depolama. 

 

INTRODUCTION 

 

Nitrate is found in soil, water, and plants as a result of nitrogen fixation. In the plant 

production, the consumption of particularly nitrogen fertilizers has been gradually increasing, and the 

nitrate amount in the environment has increased in parallel with this increase. 

Since nitrogen deficiency causes product decreases at a very high level, cultivators apply 

nitrogen fertilizers at high rates to bring the decrease that may occur in the product yield under control. 

As well as causing economic loss, this situation leads to nitrogen accumulation in plants. The reason 

for this is that protein and nucleic acids, the main elements of living material, contain more than 15% 

of nitrogen. For this reason, plants need nitrogen to grow better and yield the maximum product. 

However, the need of plants for nitrogen varies according to their gene characteristics and nutrition 

conditions (Öner 1998:160).  

In the case of the presence of nitrate in soil, plants get more nitrogen than they need and nitrate 

accumulation occurs in plants. In the case of the low amount of nitrate, a large amount of nitrate is 

reduced in the root in general. As the amount of nitrate increases, the nitrate over the reduction 

capacity of the root is transferred to the stem through xylem transmission tubes. For nitrogen in the 

form of nitrate, which is taken by a plant, to turn into plant or complex proteins or into other 

compounds that are not in the form of protein in plants, inorganic nitrogen needs to be digested. 

In the case when nitrate intake is more than metabolic need, many plants accumulate nitrate in 

their roots and surface parts. Nitrate accumulates in leaves, and in the mesophyll, particularly by being 

transferred by xylem (Pate 1980:313). The nitrate content of fruits and seeds is generally low.  

The nitrate content of plants is high in relation to the low light intensity especially in winter 

(Cantliffe 1972:152). As indicated by many researchers (Beevers and Hageman 1972:497, Garett and 

Amy 1978:1, Hewitt et al. 1976:633, Losada and Guerrero 1979:365), the assimilation of nitrate by 

plants is ensured by two enzymes (metal-protein), these are called nitrate and nitrite reductase. Nitrate 

is reduced to nitrite by nitrate reductase, and nitrite is reduced to ammonium by nitrite reductase. 

 

The Factors Affecting the Accumulation of Nitrate in Plants 

Even if the nitrogen amount in the soil remains the same, the nitrate amount accumulated in 

plants may be different. As nitrate accumulation in plants is related to environmental and genetic 

factors, the nutrients in the fertilizers applied also affect this accumulation. 

Environmental Factors 

Weather conditions are the important factor affecting the nitrate content of plants. There is a nitrate 

loss during the rain period due to washing. The fact that the weather is shadowy and cloudy causes the 

decrease in protein synthesis and leads to nitrate accumulation (Blom-Zandstra, 1989:553; Barker, 

1971:126 ; Özgür, 1995:11). 

Light 

A decrease in the light exposure time in plants increases nitrate concentration. In the dark, the 

activity of the nitrate reductase enzyme rapidly disappears, and nitrate cannot be reduced (Maynard et 

al., 1976:74).  

            The nitrate contents in plants are also affected by the light intensity and light duration during 

the photoperiod. While nitrate accumulation increases under the conditions when the light intensity is 

low as in winter, the nitrate content decreases at high light intensities (Stulen and Steege 1988:1046).  

 Since the activity of the nitrate reductase enzyme decreases in the dark, the nitrate reduction 

decreases, and it causes nitrate accumulation. At different times of the day, the nitrate contents also 

change. The nitrate contents of spinach and lettuce at a high light intensity are lower in the afternoon 

when compared to the morning. While there is more nitrate N accumulation in the leaves harvested in 

the morning, it decreases in the plants harvested in the afternoon. Therefore, the plants of which leafy 
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parts are consumed should be harvested in the afternoon, not in the morning. 

 Temperature 

 Interaction has been determined between nitrogen and temperature in various studies 

conducted. Temperature affects the increase in nitrogen uptake from the environment. 

 Thus, it is possible to say that although it varies by the plant variety, high temperature 

increases nitrate accumulation. A negative relationship was found between high temperatures (30°C 

and above) and the nitrate reductase activity (Maynard et al., 1976:100; Kara, 1993:11).  

Harvest Season 

While the harvesting of the green parts of plants when the light intensity is low increases 

nitrate accumulation, in the opposite case, the nitrate amount may decrease. While there is more nitrate 

N accumulation in the leaves harvested in the morning, it decreases in the plants harvested in the 

afternoon. Therefore, the plants of which leafy parts are consumed should be harvested in the 

afternoon, not in the morning.  

  Carbon dioxide Concentration 

 Carbon dioxide is used to increase the photosynthesis speed of the plants especially grown in 

greenhouses and thus to increase the product yield. 800—1000 ppm pure Co2 fertilizer is applied in 

greenhouse plants. A 10-20% yield increase is ensured in the vegetables of which fruits are consumed, 

and a 50-60% yield increase is ensured in the vegetables of which leaves are consumed. It has been 

determined that the low amount of carbon dioxide in the cultivation environment increases nitrate 

accumulation and the high amount decreases t accumulation (Maynard et al., 1976:110). 

  Water 

 The low amount of water causes nitrate accumulation in plants. The nitrate reductase activity 

and photosynthesis regress in the case of the low amount of water and thus the assimilation of nitrate 

stops. It poses a danger to plants grown without watering in the nitrate accumulation caused by the 

water shortage (Maynard et al.,1976:95). 

Since drought causes plant injury and nitrate concentration in the soil, a positive relationship 

was found between drought and nitrate accumulation (Lorenz, 1978:214; Maynard et al., 1976:88). 

  Genetic Factors 

The nitrate content differing by the genetic characteristics of plants not only varies by species 

but there are also differences in terms of the parts of plants. Nitrate found at least in flowers increases 

in the fruit, grains, leaves, roots, and stems, respectively (Kara, 1993:12). 

It has been found in the studies conducted on the spinach grown in greenhouses that nitrate 

accumulation is lower in flat-leafed cultures when compared to curly-leafed cultures. It has been 

determined in the studies conducted on different lettuce species that the nitrate amount is higher in 

curly species (Maynard and Barker, 1976:77; Maynard, 1978:223). 

Vegetables vary by nitrate contents. Vegetables are classified as follows in terms of the nitrate content 

of fresh weights (Blom-Zandstra, 1989:557; Walter, 1991:100). 

a) Vegetables containing less than 200 mg/kg of nitrate; asparagus, succory, beans, peas, 

mushrooms, potato, sweet pepper, sweet potato, tomato. 

b) Vegetables containing less than 500 mg/kg of nitrate; cauliflower, cucumber, aubergine, 

melon, onion, turnip, broccoli. 

c) Vegetables containing less than 1000 mg/kg of nitrate; white and red cabbage, carrot, parsley 

and yellow squash. 

d) Vegetables containing less than 2500 mg/kg of nitrate; celery, cress, leek, parsley leaf, 

spinach, sugar beet, lettuce. 

 

Cultivation Environment 

Considering the fact that greenhouse vegetable growing is widespread in our country, since an 

intensive agricultural application is performed especially under greenhouse conditions, higher amounts 

of fertilizer are applied to the soil when compared to the natural conditions. Thus, nitrate accumulation 

is more common in the vegetables and fruits grown in greenhouses (Çakıroğlu, 1995:57).  

Soil characteristics and climate effect 

Soil and climatic conditions have an important effect on the nitrogen contents of plants. The nitrate 

used in sandy areas does not accumulate in the soil and goes away from the profile in a short time, and 

as the soil texture gets heavier, nitrate accumulation also increases. The amount of the fertilizer used 
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only gains importance for the medium- and heavy-textured soils and remains unimportant for the light-

textured soils (sand) (Topçuoğlu et al.,1996:14; Zengin et al., 1998:114). 

Plant age 

Nitrogen contents vary by the plant age. Young leaves and root tips are rich in enzymes. The 

amount of the nitrate reductase enzyme in young leaves that have completed development is 10 times 

higher when compared to old leaves. There is more nitrate content in the leaf stalks of spinach. The 

exterior leaves of lettuce contain the higher amount of nitrate when compared to the interior leaves, 

and this difference can reach up to 3 times. The reason for this is mostly related to its age rather than 

the position of interior and exterior leaves. Since exterior leaves are older than interior leaves, they 

accumulate more nitrate. Thus, the nitrate content in leaves was determined to increase in spinach as 

the age of plants increased (Prakash et al., 1995:223; Zengin, 1998:114). 

 Plant nutrients 

  Nitrogen 

  The fertilizer form applied  
Ammonium nitrate fertilizer causes more nitrate accumulation when compared to urea and 

ammonium sulphate. The fact that nitrate accumulation is higher in the plants nourished with 

ammonium nitrate is related to the fact that the solubility of this fertilizer is higher when compared to 

other fertilizers and the plant uses the nitrate in this fertilizer more easily. The fertilizers containing 

nitrate nitrogen cause a higher increase in the nitrate concentration in plants when compared to other 

fertilizers. (Reisenauer, 1978:159; Çelik et al., 1998:55;Turan, 2002:56; Güneş, 1994:44; Şensoy et al., 

1996:250). 

It has been found out that the use of green and farm manure instead of nitrogen fertilizers 

decreases nitrate accumulation in cabbage and zucchini by 25-75% (Zhou et al., 2000:64). 

 Phosphor and Sulphur 

 The phosphor application to vegetables does not have a certain effect on nitrate accumulation. 

 Sulphur deficiency increases nitrate accumulation. This is because the nitrate reductase 

activity decreases and nitrate accumulation increases in the absence of cofactor and sulphur for the 

coenzyme of sulfhydryl group niacin and nitrate reductase enzyme activity. 

  Potassium 

 It is said that potassium deficiency slightly affects nitrate accumulation in vegetables. It is also 

stated that the application of the excessive amount of potassium stimulates nitrate absorption. The 

presence of potassium in the environment increases the transportation of nitrate to the stem and nitrate 

accumulation in the plant increases. 

 Calcium and Magnesium 

  Calcium deficiency slows the root development and has an indirect effect on nitrate 

absorption.It has not been precisely explained whether magnesium has an effect on nitrate 

accumulation other than the effect on the chloroplast formation and nitrate reductase activity in the 

plant metabolism. The presence of calcium or sodium in the environment increases the reduction of 

nitrate in roots (Beevers, 1969:497; Mohr et al., 1995:248; Kumar et al., 1993:343; Sikora et al., 

1999:302). 

 Other Microelements 

 Molybdenum among microelements is a part of the nitrate reductase enzyme, and it is a need 

for the reduction of nitrate to nitrite. There are very high levels of nitrate in plants with molybdenum 

deficiency.  

Chlorine has an antagonistic effect on the nitrate absorption from the soil. It has been found 

out that the chlorine applied to the plant decreases nitrate accumulation.  On the other hand, 

manganese deficiency increases nitrate accumulation because manganese is required for the 

assimilation in the plant (Maynard et al.,1976:98). 

Agricultural Pesticides  

 The chemicals and insecticides used in the control of weeds cause damage to plants and affect 

nitrate accumulation. Phenoxyacetic acid-derived weed pesticides based on 2,4 D (2,4-

dichlorophenoxyacetic acid) and 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) derivative applied to fight 

with weeds cause the nitrate in the soil especially during dry seasons to accumulate in the structure of 

cultivated plants at high intensities (Şanlı, 1989:157). 

Moreover, it has been stated that the use of herbicides such as cycloate, alachlor, lenacil 
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stimulates nitrate accumulation in spinach (Muramoto, 1999; Brown et al., 1993:). 

 

Product Storage 

 

The nitrite content of plants increases excessively under anaerobic storage conditions. Thus, the 

ventilation condition of the environment should be regarded while storing vegetables. There is no 

change in the nitrate contents of the plants to which potassium nitrate is applied in relation to the 

storage time and temperature; on the other hand, there is significant nitrate accumulation in the plants 

to which ammonium sulphate and urea are applied depending on the storage and temperature (Güneş, 

1994:88). 

 

CONCLUSIONS 

The importance of nitrate accumulation 

The high doses of nitrate are of vital importance in terms of the occurrence of cyanosis disease 

in infants. The conversion of the nitrate received with the digestive system to nitrite and its transition 

to the blood circulation cause the disease called blue baby syndrome in infants. The daily amount of 

nitrate taken into the human body is 50-120 mg; the nitrite amount is 2-5 mg. 

The maximum acceptable nitrate and nitrite contents for vegetables are standardized in many 

countries nowadays. Moreover, some countries want to know the nitrate contents in the vegetables that 

they will import in addition to the pesticide and hormone control. In these countries (such as the 

Netherlands, Germany), the nitrate contents of vegetables are determined before they are put up for 

sale, and the vegetables containing more nitrate than the threshold limit value are not allowed to be 

sold. The critical nitrate concentration identified for vegetables by the Netherlands is 4500 for winter 

lettuce and 2500 mg NO3‾/kg for summer lettuce (Anonymous, 1982; Anonymous, 1985). 

70% of the nitrate received is derived from vegetables, 20% from the food including nitrate, 

10% from dairy products and fruits (Sebecic and Vedrina –Dragojevic, 1999; Ximenes et al., 2000). 

It was reported in federal Germany in 1964 that two 2 and 3,5-month-old infants died due to 

nitrite poisoning as a result of eating mashed spinach and the nitrite concentration in the mashed fresh 

spinach was 2180 ppm. 15-70 mg of nitrate nitrogen or 20 mg of nitrite nitrogen for each kilogram of 

the human body is accepted as toxic. 

Some countries have determined a limit for the maximum nitrate amount that can be found in 

vegetables. In this respect, the Netherlands has determined 4500 mg NOз/kg to be the maximum 

acceptable limit for winter spinach and lettuce and 2500 mg NOз/kg to be the maximum acceptable 

limit for summer spinach and lettuce on the basis of wet weight.  

On the other hand, Germany has determined the maximum limit for children until the age of 

four to be 900 mg NOз/kg (fresh weight) for fresh vegetables, 450 mg NOз/kg (fresh weight) for 

canned vegetables; and this limit has been determined to be 1200 mg NOз/kg and 900 mg NOз/kg for 

children older than this age and for adults.  

The nitrate intake from vegetables or other food items is reduced to nitrite and cause toxicity 

known as methemoglobinemia especially in children.  Symptoms of methemoglobinemia include 

shortness of breath, fatigue, dark brown blood color and vomiting. Methemoglobinemia symptoms are 

and carninogenesis (tumors in liver, lung, kidney, stomach cancer), as result of the formation of 

nitrosamines (Bolin et all,1977:100 ; Gök ve ark.,1991:50).  

If nitrate which is got by various nutrients is not fragmented in mouth and stomach reaches to 

small intestine and absorbed in variable rates depending the sort of eaten nutrition. While nitrate 

normally causes toxic effect in higher dose (LD50=8-15 g), nitrite could be toxic in low dose. 

According to data of WHO and FAO, 219 mg. nitrate for a 60 kg human daily seems to be tolerable. 

Yet, this rate is inappropriate for infants who are more sensitive than adults. It’s known that high dose 

usage of nitrate effects thyroid gland negatively. Essentially composed of nitrite nitrate is mainly toxic 

and occurs as a result of the microbial issues on human organism (Szwonek, 1986:94) 

In the United States of America (USA), it is accepted that an adult receives 75 mg of nitrate on 

average a day (approximately 0.2-0.3 ppm nitrate nitrogen/kg/day); and it is stated that 85% of this 

amount is derived from vegetables.   

The daily acceptable nitrate intake determined by the scientific committee established by the 

European Union for the control of foodstuffs is 3.7 mg/kg as nitrate ion (0.85 mg/kg nitrate nitrogen); 
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nitrite is 0.06 mg/kg body weight nitrite ion.  

Although the use of nitrogen fertilizers at high levels provides an increase in products, it 

causes a decrease in the product quality in plant production, an increase in the nitrate level of the 

product, a deterioration of balance in the intake of other nutrients by the plant and soil and water 

pollution.  

The most important precaution to be taken to minimize these negative effects occurring is to 

introduce restrictions to the excessive consumption of fertilizers without reducing plant production. 

This is especially required in the irrigated farming areas and areas where greenhouses are dense. 

Moreover, it is absolutely necessary for the environmental and human health to pay attention to the 

application technique and the characteristic of the fertilizer to be selected. 
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ÖZET 

 

Örgütsel sessizlik, çalışanların örgüt ile ilgili sahip olduğu düşünce, görüş ve bilgiyi kasıtlı bir 

şekilde paylaşmaması olarak ifade edilebilir. Sağlık örgütlerinin kompleks bir yapıya sahip olması, 

değişik meslek gruplarını bünyesinde barındırması ve yüksek düzeyde iletişim gerektirmesi nedeniyle 

örgüt içerisinde ortaya çıkabilecek sessizlik ciddi sonuçları da beraberinde getirebilmektedir. Örgütsel 

sessizliğin ortadan kaldırılması yöneticilerin liderlik yaklaşımıyla yakından ilgilidir. Çalışanlara ilham 

veren, onların yetenek ve becerilerini örgüt amaçları doğrultusunda kullanan ve karar verme sürecine 

dahil eden dönüştürücü liderlik yaklaşımının örgütsel sessizlik düzeyini azaltacağı düşünülmektedir. 

Bu noktadan hareketle dönüştürücü liderlik ve  örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla Özel Salihli Hastanesi’nde çalışanlara yönelik ampirik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucunda dönüştürücü liderlik ve örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Örgüt, örgütsel sessizlik, liderlik, dönüştürücü liderlik, sağlık çalışanları 

 

The Relationship Between Transformational Leadership and 

Organizational Silence: A Research on Private Salihli Hospital’ Employees 
 

ABSTRACT  

 

Organizational silence can be expressed as not sharing thoughts, opinions and knowledge that 

employees have about the organization deliberately. Since health organizations have a complex 

structure, include different occupational groups, and require a high level of communication, the silence 

that may arise within the organization may bring serious consequences. The removal of organizational 

silence is closely related to the leadership of managers. It is thought that the transformational 

leadership approach that inspires employees, uses their talents and skills in the direction of 

organizational goals and put them into the decision-making process will reduce the level of 

organizational silence. From this point, an empirical research was carried out on  Private Salihli 

Hospital’ employees in order to determine the relationship between transformational leadership and 

organizational silence. As a result of the research, it was determined that there is a negative and 

significant relationship between transformational leadership and organizational silence. 

 

Keywords: Organization, organizational silence, leadership, transformational leadership, health 

service workers 

  

GİRİŞ 

 
Evrende değişim süreklidir ve değişmeyen tek şey değişimdir. Evrenin kendisi de sürekli bir değişim 

içindedir. Sosyal, ekonomik, siyasi ve teknik tüm sistemler değişim halindedir. Örgütler de bir 

sistemdir ve örgütsel sistemler açısından değişim kaçınılmazdır. Bilimsel gelişmeler, teknolojik 

yenilikler, iletişim potansiyeli, bilgi işlem becerileri, küresel boyutlu bilgi ve ticaret ağları, artan 

rekabet, ulaşım kolaylıkları ve küreselleşmeyi artıran yasal altyapı değişimleri, örgütleri sürekli 

değişime zorlamaktadır. Dolayısıyla hayatta kalmanın ve önde olmanın yolu sürekli değişimden 

geçmektedir  (Genç, 2007:185). 
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Örgütler, değişime uyum sağlama ya da değişimin öncüsü olma bakımından kendilerine güvenen ve 

sahip olduğu bilgiyi ifade etmekten çekinmeyen çalışanlara, daha çok ihtiyaç duymaktadırlar (Acaray 

vd., 2015:139). Kahveci ve Demirtaş’ a göre (2013) örgütlerin gelişebilmesi için çalışanların yeni 

fikirler üreterek örgüte katkıda bulunmaları oldukça önemlidir. Bunun için de çalışanların yeni fikirler 

üretmesi ve paylaşması için cesaretlendirilmesi gerekir (Aydın, 2015:54-55). Dolayısıyla dönüştürücü 

liderlik önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada dönüştürücü 

liderlik ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 
DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE BOYUTLARI 

 

Dönüştürücü liderlik, liderlik literatürünün yeni kavramlarından birisidir. Özellikle 1980’li yıllardan 

itibaren önem kazanmaya başlayan liderlik türlerinden birisidir (Thite, 1999: 253; Akt., Gül ve Şahin, 

2011:241). Dönüştürücü liderliğin gelişmesinde post-modern yönetim teknikleri, küreselleşme ve artan 

rekabet gibi faktörlerin estirdiği yenilik ve değişim rüzgarının önemli etkileri olmuştur (Bolat ve 

Seymen, 2003: 63). Araştırmacılar tarafından dönüştürücü lider ve liderlik üzerine birçok tanım 

yapılmıştır (Arıkan, 2001:297). 

Bayrak’ a (1997) göre geleneksel olarak tanımlanan liderlik anlayışı; belirli bir grup insanı, belirli 

amaçlar etrafında toplayabilmek ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme 

yönünde gerekli nitelik, yetenek ve tecrübeye sahip olmakla ilgili özelliklerin bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde liderlik, insanları etkileme ve yapıyı harekete geçirme süreçleri 

ile sınırlı değildir (Eraslan, 2006:2). Lider, toplayıcı, bütünleştirici ve işbirliği ruhunu yaratıcı 

nitelikleriyle, örgütün yaşayıp gelişmesi için gerekli olan atmosferi sağlayan kişidir (Akat vd., 

2002:280).   

Dönüştürücü liderlik konusunda araştırmalar yapan Burns’e göre, etkileşimci ve dönüştürücü liderlik, 

bir doğrunun iki farklı ucu olarak kabul edilirken, pek çok yazar, liderlerin, hem dönüştürücü hem de 

etkileşimci liderlik tarzlarını sergileyebileceğini ifade eder. Bass, liderlerin her iki tarzı da 

sergileyebileceklerini ancak, bu tarzların derecelerinin liderden lidere farklılaşacağını ileri sürer 

(Arıkan, 2001:299). Bass dönüştürücü liderliği çalışanların beklentilerin üzerinde performans 

göstermesini sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır (Bryman, 1992:98; Tetik, 2008:54). 

Dönüştürücü liderler, çevrelerini değiştirebilen liderlerdir (Bass ve Avolio, 1994:3; Kirby ve Paradise, 

1992:303; Eraslan, 2004:3). Bass ve Avolio’ya göre, dönüştürücü liderler, sadece zorunlu olarak 

çevresel olaylara tepkide bulunan kişiler değil aynı zamanda yeni bir çevre oluşturan kişilerdir (Çelik, 

1998:424). 

Ackoff’a (1999) göre, dönüştürücü lider, ideal bir duruma ilişkin bir vizyonun oluşturulması 

yeteneğine sahip kişidir (Arıkan, 2001:297). Dönüştürücü liderler; çevrelerini algılamada, 

şekillendirmede ve stratejik amaçları yaymada takipçilerin ilgisini ve dikkatini amaçlara daha iyi 

yöneltmektedir (Berson ve Avolio, 2004, s.627;Yavuz, 2009:51).  Thichy ve Devanna’ ya göre (1986) 

dönüştürücü liderler  şu özelliklere sahiptir; değişimin temsilcisidirler, yürekli ve cesaretlidirler, 

insanlara güven duyarlar, örgütsel değerleri sürdürürler, hayat boyu öğrenmeye açıktırlar, karmaşıklık 

ve belirsizlikle karar verme yeteneğe sahiptirler ve vizyon sahibidirler.  

 Bass ve Avolio (1995), dönüştürücü liderliğin  karizma (idealleşen etki), esinsel motivasyon, 

entelektüel teşvik ve bireysel ilgi  olmak üzere dört boyutu olduğunu belirtmişlerdir. Daha sonra 

karizma boyutunu idealleşen etki-atfedilen ve idealleşen etki- davranış şeklinde iki alt boyuta 

ayırmışlardır. 

İdealleşen etki-atfedilen; liderin takipçilerin kendisiyle çalışmaktan gurur duymalarını sağlaması, 

saygı uyandırması, güçlü ve güvenilir olduğunu hissettirmesi gibi lidere atfedilen etkileri içerir (Bass 

ve Avolio, 1994:4). 

İdealleşen etki-davranış boyutunda lider, kendisi için önemli olan değerleri ve inançları paylaşır, ortak 

bir amaç ve misyona sahip olmanın önemini vurgular, takipçilerinin geleceğe iyimser bakmalarını 

sağlarlar. 

Esinsel motivasyon boyutunda lider, yüksek hedeflere ulaşmada, takipçilerin algılarını ve duygularını 

harekete geçirerek, örgütün misyonuna sahip çıkılmasını ve grup amaçlarının gerçekleştirilmesini 

sağlar (Özalp ve Öcal, 2000:213). 
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Entelektüel teşvik boyutunda lider, takipçilerini eski sorunlara yeni yöntemlerle yaklaşmalarını ve 

onlara yeni fikirler vererek işleri yapma yollarını sorgulamaya teşvik eder (Karcıoğlu ve Kaygın, 

2013:4).  

Bireysel ilgi boyutunda  lider, takipçileriyle yakından ilgilenerek her birinin kişisel gereksinimlerini 

dikkate alarak bireysel ilgi gösterir (İşcan, 2006:164). 

 

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE BOYUTLARI 

 

Pinder ve Harlos (2001), yönetim literatüründe işgören sessizliği kavramının ilk kez 

1970 yılında Hirschman tarafından tanımlandığına dikkat çekmiştir. Hirschman sessizliği, 

pasif fakat bağlılık ile eş anlamda yapıcı bir tepki olarak ele almıştır (Çakıcı, 2007:149). 

Milliken ve Morrison’a (2003) göre sessizlik, “bireysel açıdan önem taşıyan sorun ve kaygılar 

hakkında örgütsel veya kurumsal bağlamda konuşmanın risk içerdiğinin düşünülmesi sonucu 

sergilenen bir davranıştır” (Aydın, 2015:16). Örgütsel sessizlik davranışı, örgütleri derinden 

etkileyen ve son yıllarda üzerinde çok fazla durulan oldukça önemli bir konudur (Alparslan ve 

Kayalar, 2012:7; Fidanboy ve Serpoush, 2014:754). 

Çakıcı’ya göre örgütsel sessizlik, örgütlerde çalışanların iyileşme ve gelişme adına işi 

veya işyeriyle ilgili görüş ve düşüncelerini bilinçli olarak esirgemesi ve sessizleşmesidir 

(Aydın, 2015:13). Diğer bir ifadeyle örgütsel sessizlik, çalışanların kasıtlı olarak, örgütü 

ilgilendiren konularla ve durumlarla ilgili öneri, düşünce ve bilgilerini ifade etmemesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Sorun yaratan biri olarak etiketlenme, olası tepkilerden çekinme, 

başkalarının görüşlerine uyma isteği veya herhangi bir değişiklik yaratmayacağına inanma 

örgütsel sessizliğin nedeni olarak görülmektedir (Acaray vd., 2015:139).  

Örgütsel sessizlik, “değişimi etkileyebilme ve düzeltebilme yeteneğinde olduğu 

algılanan kişilere, örgütsel durumlara ilişkin konularda, kişinin davranışsal, bilişsel ve/veya 

duygusal değerlendirmeleri hakkındaki düşüncelerini esirgemesi” şeklinde tanımlanabilir  

(Pinder ve Harlos, 2001: 334-335; Acaray vd., 2015:145). Morrison ve Milliken (2000:707) 

örgütsel sessizliği, “örgütsel değişimin ve gelişmenin önündeki tehlikeli bir engel ve çoğulcu 

bir örgüt geliştirmenin önünü tıkayan, kolektif bir fenomen” olarak görmektedir. (Çakıcı, 

2007:146). Böylece çalışanlar, örgütsel değişimi ve birçok iyileştirmeyi destekleme 

konusunda sessiz kalmakta ve örgütün geleceğine olumsuz etkileri olan bir duruma yol 

açmaktadır (Fidanboy ve Serpoush, 2014:754). Örgütsel sessizliğin olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmak için çalışanların fikirlerini açıkça ifade edebilmelerini ve paylaşımda bulunmalarını 

sağlayacak ortamın bulunması gereklidir (Shirivastava,1983; Fiol ve Lies, 1985; Crossan vd, 

1999; Lawrence vd, 2005; Fidanboy ve Serpoush, 2014:753). 

Dyne, Ang ve Botero (2003) sessizliği kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve 

korumacı sessizlik olmak üzere üç boyutta ifade etmişlerdir. Bu boyutlardan ilki çalışanların 

bilinçli olarak sessiz kaldıkları, kabullenici sessizliktir. İkincisi çalışanların kendi çıkarlarını 

korumak için sessiz kaldıkları, korunmacı  sessizliktir. Üçüncüsü ise, örgüt yararına ve 

ilişkilerini korumaya dayalı korumacı sessizliktir (Gürdoğan ve Atak, 2016:1108). 

Kabullenici sessizlik, çalışanların kasıtlı olarak görüş, öneri ve sorunlarını açıkça ifade 

etmemesidir (Dilek ve Taşkıran, 2016:403). Diğer bir ifadeyle kabullenici sessizlik 

“çalışanların herhangi bir sorun, olay ya da konu karşısında olan bitene rıza göstermesi 

sonucunda, içinde bulunduğu durum hakkında görüş, öneri, bilgi ve düşüncelerini dile 

getirmemesi” olarak tanımlanmaktadır (Dyne vd, 2003: 1366; Dilek ve Taşkıran, 2016:409). 

Kabullenici sessizlik davranışını benimsemiş örgüt çalışanları, mevcut koşullar çalışana 

güven vermediği için değişimden rahatsızlık duymaktadırlar  (Pınder ve Harlos 2011). Bu 

pasif davranış artık günümüzde geçerli değildir. Çünkü hızlı ve sürekli değişime ayak 

uydurmak için çalışanların bazı stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Kabullenici sessizlikte 

değişime karşı korku söz konusu olduğundan çevre koşullarına ayak uydurmak 

zorlaşmaktadır (Ürek vd., 2016:12). 
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Korunmacı sessizlik, bireyin açıkça konuşma korkusu ve yeni fikirlerle ortaya 

koyulacak değişiklik önerisinin kişisel olarak riskli sonuçlar doğuracağı korkusu nedeniyle 

fikir ve bilgi saklaması söz konusudur (Zehir, 2011: 1). Morrison ve Milliken’in (2000) 

örgütsel sessizliğin korku temeline dayandığını vurgulayarak, korunmacı sessizliği “korkuya 

bağlı olarak kendini koruma amacı ile ilgili fikir, bilgi ve düşünceleri saklama olarak” 

tanımlamışlardır (Erdoğan, 2011:34). Alparslan ve Kayalar’a (2012) göre, çalışanlar dışsal 

tehditlerden kendilerini korumak isterler, yöneticilerin duymak istemedikleri bir şeyi 

cezalandırılmaktan korktukları için ifade etmeyebilirler (Tayfun ve Çatır, 2013:117). 

Korumacı sessizlik, örgüt menfaati için bireyin örgütün aleyhinde olacak hiçbir bilgiyi 

dışarıya yansıtmamasıdır (Çakıcı, 2010:34). Van Dyne vd. (2003)’e göre; örgütte ortaya çıkan 

sıkıntılara tahammül edip, sızlanmadan ve şikayet etmeden çalışmaya devam edebilmek örgüt 

yararına gösterilecek bir davranış gereğidir (Barçın, 2012:25). Başkaları düşünülerek yapılan 

bu davranışta; kendinden çok başkalarının mutluluğunu düşünme ya da yardımseverlik gibi 

nedenlerle çalışanların işle ilgili düşüncelerini diğer insanların ya da örgütün yararı için 

gizleme düşüncesi hakimdir (Dyne vd., 2003:1364). 

 
YÖNTEM 

 
Araştırmanın Amacı 

 

Günümüzde örgütlerin başarısı büyük ölçüde, çalışanların sorumlu oldukları işlerle ya da diğer 

faaliyetlerle ilgili görüş ve önerilerini rahatlıkla ifade edebilmelerine, sorunları ve çözüm önerilerini 

özgürce tartışabilmelerine bağlıdır. Çalışanların görüşlerinin alınmadığı, karar verme sürecine 

katılmadığı örgütlerde zamanla örgütsel sessizlik iklimi oluşur. Bu iklimin ortadan kaldırılması 

yöneticinin liderlik yaklaşımıyla yakından ilgilidir. Çalışanlara ilham veren, onların yetenek ve 

becerilerini örgüt amaçları doğrultusunda kullanan, onlara bireysel ilgi göstererek motivasyonlarına 

odaklanan ve karar verme sürecine dahil eden liderlik yaklaşımı dönüştürücü liderliktir. Dolayısıyla 

dönüştürücü liderlik yaklaşımının örgütsel sessizlik düzeyini azaltacağı düşünülmektedir. Bu 

bağlamda Manisa’nın Salihli İlçesi’nde hizmet veren Özel Salihli Hastanesi’nde çalışanlara (doktor, 

hemşire, tıbbi sekreter vb.) yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda sekiz hipotez oluşturulmuştur. Bunlar: 

H1: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının algısına göre hastane tepe yöneticisi dönüştürücü 

liderlik özelliklerine sahiptir. 

H2: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının algısına göre örgütsel sessizlik düzeyi düşüktür. 

H3: Dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-atfedilen alt boyutu ile örgütsel sessizliğin 

kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-davranış alt boyutu ile örgütsel sessizliğin 

kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Dönüştürücü liderliğin esinsel motivasyon alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici 

sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Dönüştürücü liderliğin entelektüel teşvik alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici 

sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Dönüştürücü liderliğin bireysel önem alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici 

sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H8: Dönüştürücü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 
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Araştırmanın Önemi 

 

Örgütler yoğun rekabet ve hızlı değişim koşullarında faaliyetlerini yürütmektedir. Yaşanan hızlı 

değişim ve dönüşümler örgütlerin sistemlerini  ve bu sistemlerde çalışan kişilerin davranış ve rollerini 

de etkilemektedir. Örgütlerin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabette öne çıkabilmesi değişen koşullara 

uyum sağlamaktan geçmektedir. Bu da değişimi etkileyebilme ve düzeltebilme yeteneğine sahip 

çalışanların fikirlerini, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini 

gerektirir. Dolayısıyla yöneticilerin değişimi başarıyla yönetebilmeleri açısından çalışanların bilgi, 

beceri ve deneyimlerini örgüt amaçlarına kanalize etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin 

çalışanları karar verme süreçlerine ve iş süreçlerine katılmaları, inisiyatif almaları, düşüncelerini 

rahatlıkla ifade edebilmeleri ve sahip oldukları bilgiyi paylaşmalarını engelleyecek  örgütsel sessizlik 

iklimini ortadan kaldırmaları önemlidir. Bu noktada dönüştürücü liderliğin önemi de ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da dönüştürücü liderliğin örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olup olmadığını hastane işletmeleri özelinde incelemektir.  

 

Araştırmanın Yöntemi  

 

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini bir özel hastanedeki 217 sağlık 

çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında sağlık çalışanlarının iş yoğunluğu dikkate alınarak 

basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 70 adet anket formu dağıtılmış, 50’si geriye dönmüştür. 

Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde katılımcıların dönüştürücü 

liderlik algısını belirlemeye yönelik verileri toplamak için,  Bass ve Avolio’nun (1992) geliştirdiği 

“Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği- MLQ 5X” formundan yararlanılmıştır. Anket 20 soru ve beş boyut 

içermektedir. Üçüncü bölümde ise örgütsel sessizlik düzeyini belirlemeye yönelik verileri toplamak 

için, Dyn, Ang ve Bareto (2003) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Anket 30 soru ve üç boyut içermektedir. Kullanılan anketler 5’li Likert ölçeğine göre 

değerlendirilmiştir. Bu araştırma sadece bir özel hastanede uygulandığından durum tespiti 

niteliğindedir. 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu kısımda öncelikle araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının kişisel özelliklerine ilişkin bilgiler 

verilmiş, arkasından geliştirilen hipotezler ortalama ve korelasyon analizi ile test edilmiştir. 

 
Çalışmaya İlişkin Analizler 

 

Çalışmada toplam 50 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılanlara ait bazı kişisel 

istatistikler Tablo 1’de, dönüştürücü liderlik ve alt boyutlarına ilişkin ortalamalar Tablo 2’de, örgütsel 

sessizlik ve alt boyutlarına ilişkin ortalamalar Tablo 3’de ve korelasyon analizine ilişkin sonuçlar 

Tablo 4’de gösterilmektedir.  

                           
Tablo 1: Araştırmaya  Katılanların Kişisel Özellikleri 

Değişkenler Seçenekler Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet Bayan 30 60 

Erkek 20 40 

Yaş 18-28 arası 21 42 

29-38 arası 21 42 

39-47 arası 7 14 

48 ve üstü 1 2 

Eğitim Lise 10 20 

Sağlık Meslek Lisesi 11 22 

Ön Lisans 13 26 

Lisans 4 8 

Lisansüstü 2 24 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

162 

 

Medeni Durum Evli 27 54 

Bekar 23 46 

Görev Unvanı Doktor 13 26 

Hemşire 11 22 

Tıbbi Sekreter 17 34 

Memur 2 4 

Teknisyen 4 8 

Laborant 3 6 

Kurumda 
Çalışma Süresi 

1-5 yıl 30 60 

6-10 yıl 18 36 

11-15 yıl 1 2 

16 yıl ve üstü 1 2 

Kıdem Yılı 1-5 yıl 24 48 

6-10 yıl 13 26 

11-15 yıl 7 14 

16 yıl ve üstü 6 12 

 
Tablo 1’den de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %60’ı bayanlardan, %40’ı 

erkeklerden;  %42’si 18-28 yaş arasında, %42’si 29-38 yaş arasında, %14’ü 39-47 yaş arasında, %2’si 

ise 48 ve üstü yaş grubunda; %26’sı ön lisans, %24’ü lisansüstü, %22’si sağlık meslek lisesi, %20’si 

lise ve %8’i ise lisans mezunu; %54’ü evli, %46’sı bekar; çalışanların %34’ü tıbbi sekreter, %26’sı 

doktor, %22’si hemşire, %8’i teknisyen, %6’sı laborant, %4’ü ise memur; şu an çalıştıkları hastanede 

çalışma sürelerine bakıldığında %60’ı 1-5 yıl, %36’sı 6-10 yıl, %2’si 11-15 yıl, %2’si 16 yıl ve üstü 

çalışma süresine sahip, meslekte çalışma sürelerine bakıldığında çalışanların %48’i 1-5 yıl, %26’sı 6-

10 yıl, %14’ü 11-15 yıl, %12’si ise 16 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. 

 

Tablo 2: Dönüştürücü Liderlik ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Boyutlar N Ortalama (x) Std. Sapma 

İdealleştirilmiş Etki-Atfedilen 50 4.07 ,652 

İdealleştirilmiş Etki-Davranış 50 4,13 ,678 

Esinsel Motivasyon 50 3,99 ,835 

Entelektüel Teşvik 50 4,20 ,670 

Bireysel Önem 50 4,10 ,795 

Dönüştürücü Liderlik 50 4,09 ,654 

 
Tablo 2’deki boyut ortalamaları ve genel dönüştürücü liderlik ortalaması  değerlendirildiğinde tüm 

boyutlara ilişkin ortalamaların yüksek düzeyde başarılı kabul edilebilecek düzeyde olduğu ve birbirine 

yakın oranlar olduğu görülmektedir.  

Boyut ortalamaları açısından bakıldığında, araştırma kapsamındaki hastane tepe yöneticisinin 

çalışanların algısına göre, entelektüel teşvik (x=4,20) boyutundan sonra en çok idealleştirilmiş etki-

davranış  (x=4,13) ve bireysel önem (x=4,10) boyutuna ilişkin özellikleri taşıdığı görülmektedir. Bunu 

da idealleştirilmiş etki-atfedilen (x=4,07) ve esinsel motivasyon (x=3,99) boyutları izlemektedir. Genel 

dönüştürücü liderlik ortalaması ise 4,09’dur.  

Bu sonuç araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının algısına göre, hastane tepe yöneticisinin, tüm 

boyutlar kapsamında dönüştürücü liderlik özelliklerini yüksek düzeyde taşıdığı söylenebilir. 

            

Tablo 3: Örgütsel Sessizlik ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Boyutlar N Ortalama Std.Sapma 

Kabullenici Sessizlik 50 2,02 ,779 

Korunmacı Sessizlik 50 2,02 ,885 

Korumacı Sessizlik 50 2,12 ,930 

Örgütsel Sessizlik 50 2,05 ,818 
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Tablo 3’deki boyut ortalamaları ve genel örgütsel sinizm ortalaması  değerlendirildiğinde tüm 

boyutlara ilişkin ortalamaların oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Boyut ortalamaları 

açısından bakıldığında, araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının algısına göre, kabullenici 

sessizlik boyut ortalaması (x=2,02), korunmacı sessizlik boyut ortalaması (x=2,02) ve korumacı boyut 

ortalaması (x=2,12)’dir. Elde edilen sonuçlara göre sağlık çalışanları yönetsel ve örgütsel konularda, 

işleriyle ilgili konularda sessiz kalmadıkları söylenebilir. Bu noktada hastane tepe yöneticisinin 

dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip olmasının etkili olduğu düşünülebilir. 

Dönüştürücü liderlik ve boyutları ile örgütsel sinizm ve boyutları arasındaki ilişkiler Tablo 4’de 

özetlenmiştir.  

 

               Tablo 4: Dönüştürücü Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Korelasyon Analizi 

BOYUTLAR 

Kabullenici 

Sessizlik 

Korunmacı 

Sessizlik 

Korumacı 

Sessizlik 

Örgütsel 

Sessizlik 

İdealleştirilmiş 

Etki-Atfedilen 

Pearson 

Correlation 
-,596** -,416** -,531** -,541** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

İdealleştirilmiş 

Etki-Davranış 

Pearson 

Correlation 
-,554** -,383** -,437** -,480** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,002 ,000 

N 50 50 50 50 

Esinsel 

Motivasyon 

Pearson 

Correlation 
-,480** -,393** -,542** -,500** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Entelektüel 

Teşvik 

Pearson 

Correlation 
-,363** -,282* -,338* -,345* 

Sig. (2-tailed) ,009 ,047 ,017 ,014 

N 50 50 50 50 

Bireysel Önem Pearson 

Correlation 
-,655** -,475** -,543** -,586** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

Dönüştürücü 

Liderlik 

Pearson 

Correlation 
-,590** -,436** -,536** -,548** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 

 
Tablo 4’deki sonuçlar kapsamında değerlendirildiğinde dönüştürücü liderlik ve alt boyutları ile 

örgütsel sinizm ve alt boyutları arasında yüksek düzeyde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Boyutlar arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir: 

Dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-atfedilen boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici 

sessizlik boyutu arasında p<0.01 (-596), korunmacı sessizlik boyutu arasında p<0.01 (-416)  ve 

korumacı sessizlik boyutu arasında p<0.01 (-531) düzeyinde  negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-davranış boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik 

boyutu arasında p<0.01 (-554), korunmacı sessizlik boyutu arasında p<0.01 (-383) ve koruması 

sessizlik boyutu arasında p<0.01 (437) düzeyinde negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Dönüştürücü liderliğin esinsel motivasyon boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutu 

arasında p<0.01 (-480), korunmacı sessizlik boyutu arasında p<0.01 (-393)  ve korumacı sessizlik 

boyutu arasında p<0.01 (-542) düzeyinde  negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Dönüştürücü liderliğin entelektüel teşvik boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutu 

arasında p<0.01 (-363), korunmacı sessizlik boyutu arasında p<0.05 (-282)  ve korumacı sessizlik 

boyutu arasında p<0.05 (-338) düzeyinde  negatif yönlü bir ilişki vardır. 
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Dönüştürücü liderliğin bireysel önem boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutu 

arasında p<0.01 (-655), korunmacı sessizlik boyutu arasında p<0.01 (-475)  ve korumacı sessizlik 

boyutu arasında p<0.01 (-543) düzeyinde  negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Dönüştürücü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında p<0.01 (-548) düzeyinde negatif yönlü anlamlı bir 

ilişki vardır. Bu sonuçlara göre dönüştürücü liderlik tutum ve davranışlarının örgütsel sessizlik 

düzeyini düşürdüğü söylenebilir. Bu da örgütler açısında arzu edilen bir sonuçtur. 

 

SONUÇ 

 

Örgütsel sessizlik, çalışanların bilinçli olarak örgütsel yönetsel ve işleriyle ilgili konularda görüş, 

düşünce ve bilgilerini açıkça ifade etmemeleri olarak tanımlanmaktadır (Acaray vd., 2015:139). Bu 

durum, düşüncelerinin herhangi bir değişiklik yaratmayacağına inanma, sorun çıkaran uyumsuz biri 

olarak etiketlenme endişesi, yeni fikir ve önerilerin iş yükünü artıracağına ya da işini kaybedeceğine 

inanma gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Örgütsel sessizliğin yüksek düzeyde olduğu örgütlerde 

verimlilik, yenilik, yaratıcılık, kalite ve başarıyı engelleyecek birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. 

Örgütsel sessizlik sorununun en etkili çözüm yolunun dönüştürücü liderlik olduğu söylenebilir. 

Dönüştürücü lider, insanı örgütün en değerli unsursu olarak gören, yenilikçiliğe yaratıcılığa önem 

veren vizyon sahibi bir lider tipidir. Çalışanların moral değerlerini sürekli göz önünde bulundurur. 

Değerlerin sonuca götüreceğine inanan lider, çalışanların örgüte bağlılığını, tatminlerini ve 

performanslarını artıracak değerleri sürekli sunar. Bütün bu özellikleri ile dönüştürücü lider (Tetik, 

2008:193) örgütsel sessizlik iklimini ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla vizyon yaratarak ve bu vizyonu 

paylaşarak çalışanlarla iletişim kuran, güvenilir, saygı duyulan, karizmatik etkiye sahip, entelektüel 

teşvikte bulunarak yüksek motivasyon becerisi olan, yaratıcılığa önem veren, çalışanlara bireysel ilgi 

gösteren güvenirlilik ve özgüveni yüksek olan dönüştürücü lider çalışanların görüş, düşünce ve 

bilgilerini rahatlıkla ifade etmelerini sağlayacak ortamı yaratarak örgüte katkılarını en yüksek düzeye 

çıkarabilir. 

Bu noktadan hareketle, dönüştürücü liderliğin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirmeye yönelik 

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde hizmet sunan özel bir hastanede ampirik bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda  elde edilen sonuçlar, oluşturulan sekiz hipotezle 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

Araştırmanın ilk hipotezi araştırmaya konu olan hastane tepe yöneticisinin dönüştürücü liderlik 

özelliklerini taşıdığı yönündedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında dönüştürücü liderlik 

boyut ortalamalarına bakıldığında; entelektüel teşvik boyut ortalaması (x=4,20), idealleştirilmiş etki-

davranış boyut ortalaması  (x=4,13), bireysel önem boyut ortalaması (x=4,10), idealleştirilmiş etki-

atfedilen boyut ortalaması (x=4,07), esinsel motivasyon boyut ortalaması (x=3,99) ve genel 

dönüştürücü liderlik ortalaması ise (x=4,09)’dur. Bu bulguya göre, araştırma kapsamındaki hastane 

tepe yöneticisinin sağlık çalışanlarının  algısına göre dönüştürücü liderlik özelliklerine sahiptir. Bu da 

araştırmanın ilk hipotezini (H1) desteklemektedir. 

İkinci hipotez, araştırmaya konu olan hastanede örgütsel sessizlik düzeyi düşüktür. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlar kapsamında örgütsel sessizlik boyut ortalamalarına bakıldığında; kabullenici sessizlik 

boyut ortalaması (x=2,02), korunmacı sessizlik boyut ortalaması (x=2,02), korumacı sessizlik boyut 

ortalaması (x=2,12) ve örgütsel sessizlik ortalaması (x=2,05)’dir. Bu bulguya göre sağlık çalışanlarının 

örgüt, yönetim ve işle ilgili konularda sessiz kalmadıkları, yani görüş, düşünce ve önerilerini açıkça 

ifade ettikleri söylenebilir. Bu da araştırma kapsamındaki hastane açısından son derece olumlu bir 

sonuçtur. Dolayısıyla H2 desteklenmiştir. 

Üçüncü hipotez, dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-atfedilen alt boyutu ile örgütsel sessizliğin 

kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında çalışanlara uygulanan anket 

sonuçlarına göre, dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-atfedilen alt boyutu ile örgütsel sessizliğin 

kabullenici sessizlik boyutu (-596), korunmacı sessizlik boyutu (-416)  ve korumacı sessizlik boyutu (-

531) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Dolayısıyla H3 desteklenmiştir. 

Dördüncü hipotez, dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-davranış alt boyutu ile örgütsel 

sessizliğin kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında 

negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında çalışanlara 

uygulanan anket sonuçlarına göre, dönüştürücü liderliğin idealleştirilmiş etki-davranış alt boyutu ile 
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örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutu (-554), korunmacı sessizlik boyutu (-383)  ve 

korumacı sessizlik boyutu (-437) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulguya göre H4 

desteklenmiştir. 

Beşinci hipotez, dönüştürücü liderliğin esinsel motivasyon alt boyutu ile örgütsel sessizliğin 

kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında çalışanlara uygulanan anket 

sonuçlarına göre, dönüştürücü liderliğin esinsel motivasyon alt boyutu ile örgütsel sessizliğin 

kabullenici sessizlik boyutu (-480), korunmacı sessizlik boyutu (-393)  ve korumacı sessizlik boyutu (-

542) arasında  negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulguya göre H5 desteklenmiştir. 

Altıncı hipotez, dönüştürücü liderliğin entelektüel teşvik alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici 

sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında çalışanlara uygulanan anket sonuçlarına 

göre, dönüştürücü liderliğin entelektüel teşvik alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik 

boyutu (-363), korunmacı sessizlik boyutu (-282)  ve korumacı sessizlik boyutu (-338) arasında  

negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulguya göre H6 desteklenmiştir. 

Yedinci hipotez, dönüştürücü liderliğin bireysel önem alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici 

sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında çalışanlara uygulanan anket sonuçlarına 

göre, dönüştürücü liderliğin bireysel önem alt boyutu ile örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik 

boyutu (-655), korunmacı sessizlik boyutu (-475)  ve korumacı sessizlik boyutu (-543) arasında  

negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulguya göre H7 desteklenmiştir. 

Sekizinci hipotez, dönüştürücü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında çalışanlara uygulanan anket sonuçlarına göre, 

dönüştürücü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında (-548)  negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu 

bulguya göre H8 desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Environmental pollution is one of the most important problems of the last century on the 

world that develops rapidly from the technological point of view and the population is increasing day 

by day. There are many studies in different sectors for the elimination of industrial wastes damage to 

the environment or recycling of these wastes. The CO2 emissions of the cement industry during 

production are still important among global warming factors. In addition, efforts to recycle due to the 

problem of fly ash storage from the thermal power plant wastes in the energy sector are rapidly 

continuing today. The fly ash from the brines of the thermal power plants can be activated with 

various alkalis to produce similar binding building material to traditional portland cement. Scientific 

studies on the development of a material called geopolymer concrete, produced by mixing this binder 

with aggregate and water, have gained momentum in recent years. In this study, F class fly ash, 

sodium hydroxide (NaOH) - sodium silicate (Na2SiO3) mixture activator, sand and water mixture were 

placed in molds of dimensions 40 mm × 40 mm × 160 mm, then activated at different temperatures 

between 50-90 ºC to produce geopolymer mortar samples. For comparison purposes, conventional 

mortar samples with cement binders were prepared in the same dimensions. The resulting geopolymer 

mortar samples were allowed to stand at room temperature for 28 days, then separately suspended in 

Na2SO4 and MgSO4 for 180 days. Geopolymer mortar samples and mortar samples with cement 

binders were tested for length changes, bending and compressive strength. The geopolymer samples 

under the influence of Na2SO4 and MgSO4 have lower strength performance than the cement-bonded 

samples, it was observed that the curing temperature of the geopolymer samples was effective on the 

sulfate strength. 

 

Keywords: Geopolymer, , fly ash, strenth, sulfate 

 

 

Jeopolimer Harçların Farklı Sülfatlar Etkisi Altında Performansları 
 

ÖZET 

 

Teknolojik açıdan hızla gelişen ve nüfusu her geçen gün hızla artan dünya üzerinde, çevre 

kirliliği son yüzyılın en önemli problemlerinden birisidir. Endüstriyel atıkların, çevreye vermiş olduğu 

zararları bertaraf edilmesi veya bu atıkların geri dönüşümü için farklı sektörde birçok çalışma 

yapılmaktadır. Çimento endüstrisinin, üretim sırasındaki CO2 salınımı, küresel ısınma faktörleri 

arasında hala önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra, enerji sektöründeki termik santral 

atıklarından olan uçucu külün depolanma sorunu nedeniyle geri dönüşümüne yönelik çalışmalar 

günümüzde hızla devam etmektedir. Termik santrallerin bacalarından çıkan uçucu külü, çeşitli 

alkaliler ile aktifleştirilerek geleneksel portland çimentosuna benzer bağlayıcı yapı malzemesi üretmek 

mümkündür. Bu bağlayıcının agrega ve su ile karıştırılması ile üretilen ve jeopolimer beton adı verilen 

malzemenin geliştirmesine yönelik bilimsel çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu çalışmada F 

sınıfı uçucu kül,  sodyum hidroksit (NaOH)- sodyum silikat (Na2SiO3) karışımı aktivatör, kum ve su 

karışımı 40 mm×40mm×160 mm boyutlarındaki kalıplara yerleştirilmiş, daha sonra 50-90 ºC arasında 

farklı sıcaklıklarda aktive edilerek jeopolimer harç numuneler üretilmiştir. Karşılaştırma amacıyla aynı 

boyutlarda çimento bağlayıcılı geleneksel harç numuneler hazırlanmıştır. Üretilen jeopolimer harç 

numuneler 28 gün oda sıcaklığında bekletildikten sonra, ayrı ayrı Na2SO4 ve MgSO4 içerisinde 180 

gün süreyle bekletilmiştir. Jeopolimer harç numunelerin ve çimento bağlayıcılı harç numunelerin,boy 
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değişimleri, eğilme ve basınç dayanımları test edilmiştir. Na2SO4 ve MgSO4 etkisinde kalan 

jeopolimer numunelerin, çimento bağlayıcılı numunelere göre dayanım performansı düşük olmakla 

birlikte, jeopolimer numunelerde kür sıcaklığının sülfat dayanımı üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Jeopolimer, uçucu kül, dayanım, sülfat 

 

GİRİŞ 

 

Endüstriyel atıkların fazlalığı küresel ısınmaya neden olmaktadır. Çimento endüstrisi, karbon 

dioksit gibi sera gazı salınımıyla bu sorunu artıran enerji yoğun bir sektördür (Heath vd, 2014). 

Sürdürülebilir kalkınma için çeşitli araştırmacılar, endüstriyel atık ürünlerinin, geleneksel portland 

çimentosunun alternatifi olarak, atık ve küresel ısınma gibi sorunları çözmek için kullanılmasına 

odaklanmışlardır. Silis dumanı, uçucu kül, metakaolin, vb. atık ürünlerin beton uygulamalarında 

kullanılması faydalı bulunmuş, fakat bu atıklar geleneksel portland çimentosunun kısmen 

değiştirilmesi olarak kullanılabilir durumda olup ve tamamen onun yerini alamamıştır ( Chalee vd 

2013, Chalee vd,2010, Krammart vd 2014 ). 

Genel olarak olarak silis ve alümin içeren her malzeme alkalilerle aktive edilmektedir. 

Günümüze kadar yapılan araştırmalarda, uçucu kül, yüksek fırın cürufu, uçucu kül-cüruf karışımları, 

kaolinitik killer,  metakaolin, metakaolin-uçucu kül karışımları, metakaolin-cüruf karışımları, cüruf-

kırmızı çamur karışımları, uçucu kül ile kaolin ve bir tür zeolit minerali olan stabilite gibi kalsine 

olmamış maddelerin karışımları kullanılmıştır. (Aydın, 2010). Davidovits, geopolimer malzemeyi 

alümina silikat malzemelerin poli-yoğunlaşması sonucu oluşan geopolimerizasyon olarak 

tanımlamıştır. Alkali aktivasyonu sonucu üretilen harçlara ilk defa Davidovits, jeopolimer terimini 

kullanmıştır (Davidovits, 2008). Genel olarak alkali aktivasyonunda kullanılan alkali oksitler, sodyum, 

potasyum, lityum, rubidyum ve sezyum gibi maliyeti yüksek ve kısıtlı hidroksitlerdir. LiOH’in suda 

çözünebilirliği düşüktür. Suda daha çok çözünebilen sodyum hidroksit ve potasyum hidrosit özellikle 

F tipi uçucu külün alkali aktivasyonu çalışmalarında, yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. NaOH, 

ağırlıklı olarak Cl2 ile birlikte klor-alkali olarak üretilir. Alkali aktivasyonundaki bu kullanımın önemli 

çevresel etkileri vardır. Benzer şekilde potasyum klorürün hidrolizi sonucu potasyum hidroksit elde 

edilir (Peterman ve Hammons, 2010). Geleneksel portland çimentosu ile üretilen harçlar ile jeopolimer 

kıyaslandığında, çimentolu harçlarda, C-S–H, hidrasyon yoluyla dayanım kazanırken, 

geopolimerleşme dehidroksilasyon ile dayanım kazanır. Bunlar zıt süreçlerdir. Bununla birlikte, C-S-

H ve geopolimerin dayanım kazanması SiO2 içeren bağları oluşturmasıyla gerçekleşir (Mahbob, 

2014). NaOH ve Na2SiO3 kullanarak oluşturdukları jeopolimer harçların Yapılan XRD analizlerinde, 

N-A-S-H jel oluşumları gözlenmiştir. Sodyum sülfatın varlığı, uçucu külün aktivasyonunu 

engellemektedir. Bununla birlikte ortamda çözünür silis içeriği arttıkça, reaksiyonun mekanik dayanım 

üzerindeki etkisinin azaldığı gözlenmiştir. Sülfatın varlığında, yeni bileşimlerin oluşumu 

gözlenmemiştir. Bunun yanı sıra gözenek içerisindeki sülfat iyonlarının alüminosilikatlar üzerinde 

olumsuz etki yaptığı N-A-S-H jel oluşumunu geciktirdiği gözlenmiştir  (Criado vd, 2009). Jeopolimer 

reaksiyonu başlıca dört basamaktan oluşmaktadır (Mathekga vd,2016 ): 

 

 Sodyum hidroksit ve sodyum silikatın neden olduğu kuvvetli alkalin sıvı saldırısından dolayı 

kül alüminosilikattan Al ve Si oksitlerin çözünmesi, 

 Polimerizasyon ile Si-O-Si ve Si-O-Al gibi oligomer bağlarının oluşturulması, 

 Oligomerlerin polikondensasyonu ile üç boyutlu alüminosilikat yapıların oluşturulması, 

 Geri kalan ve reaksiyona uğramayan katı dolgu maddesi parçacıklarının alüminosilikat ağına 

yapışması, mukavemetinin ve termal stabilitesinin daha da artırılması. 

Değişik oranlarda uçucu kül ve metakaolin ile farklı oranlarda NaOH ve Na2SiO3 ile aktive 

edilmesi ile üretilen geopolimer pastalarda, 180 günlük sülfat etkisi sonucunda dayanım kayıpları 

gözlenmiştir.  Metakaloin yerine uçucu kül ikamesinin dayanımı artırdığı tespit edilmiştir (Duan vd, 

2015). Yapılan çalışmalarda NaOH ve Na2SiO3 ile Alkali aktive edilmiş yüksek fırın cürufu+pomza 

numunelerin büzülme ve sülfat etkisine karşı dayanıklılıklarının çimento bağlayıcılı kontol 

numunelerinden daha iyi sonuç verdiğini tespit edilmiştir. (Özodabaş ve Yılmaz 2013), 

Uçucu kül içeren jeopolimerler, çimento ikamesi ile birlikte daha fazla mekanik 

dayanım,sülfat ve asitlere karşı daha fazla dayanım özelliği göstermektedir (Nematollahi vd, 2015-, 
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Onutai vd, 2015). Jeopolimerler, düşük yoğunluk, mikro gözeneklilik veya nano gözeneklilik, ihmal 

edilebilir büzülme, yüksek mukavemet, termal kararlılık, yüksek yüzey sertliği, yangın ve kimyasal 

direnç dahil olmak üzere mükemmel fiziko-kimyasal ve mekanik özelliklere sahiptir 

(Swanepoel,2002- Barbosa ve Mackenzie, 1999). Bu özelliklerden dolayı, inşaat, ulaşım, yol yapımı, 

havacılık, madencilik ve metalurji alanlarında bazı endüstriyel uygulamalar için alternatif malzemeler 

olarak görülmektedirler (Panias vd, 2007). 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1.Materyal 

2.1.1. Sodyum hidroksit (NaOH) 

Çalışmada aktivatör olarak kullanılan NaOH’un, molekül ağılığı 40 gr/mol olup, piyasada boncuk 

olarak isimlendirilmektedir. Sodyum hidroksitin (NaOH)  kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. NaOH’un kimyasal kompozisyonu 

Kimyasal Adı Sodyum Hidroksit (Kostik) 

Kimyasal Formülü NaOH 

Molekül ağırlığı 40 gr/mol 

Asidimetrik ≥97 

Na2CO3 ≤1 

Cl <0,01 

SO4 ≤0,01 

Ağır Metal ≤0,002 

Al ≤0,002 

Fe ≤0,002 

 

2.1.2. Sodyum silikat (Na2SiO3) 

Sodyum silikat cam suyu olarak bilinir. Cam şişeler içerisinde veya plastik kaplarda satılmaktadır. 

Çalışmada kullanılan sodyum silikatın kimyasal kompozisyonu Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Na2SiO3’ün kimyasal kompozisyonu 

Kimyasal Adı Sodyum Silikat (Cam suyu) 

Kimyasal Formülü Na2SiO3nH2O 

Molekül ağırlığı  122,06 g/mol 

Yoğunluk 1,39 g/cm3 (20 C’de) 

Ağırlıkça Modül SiO2/Na2O 2,00 

Na2O %11,71 

SiO2 %23,46 

Demir(Fe) 39 ppm 

Klor (Cl) %0,01 

Sülfat (SO4) %0,01 

 

2.1.3 F sınıfı uçucu kül 

Çalışmada, Kütahya Tavşanlı’da Bulunan Tunçbilek Termik Santrali’nden sağlanan F sınıfı uçucu kül 

kullanılmıştır. Uçucu külün özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Tunçbilek F sınıfı uçucu külünün fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Kimyasal kompozisyon (%) 

MgO  3,68 

Al2SO3  21,41 

SiO2  58,73 

SO3  0,25 

Na2O  0,28 

Ka2O  1,65 

CaO  1,88 

Fe2SO3  10,46 

Çözünmez kalıntı 24,33 

Kızdırma kaybı 0,64 

TOPLAM 98,98 

Fiziksel özellikler  

Özgül ağırlık (ton/m3) 2,24 

45 mikron elek bakiyesi (%) 4,9 

Blain özgül yüzey (cm2/gr) 3703 

 

2.1.4.Su 

Harç karışımlarının hazırlanmasında şehir şebeke suyu kullanılmıştır.  

 

2.1.5. Kum 

Çalışmada, TS EN 196-1 e uygun maksimum agrega boyutu 2 mm olan Rilem Cembureau Standart 

kumu (CEN) kullanılmıştır.  

 

2.1.6. Sodyum sülfat (Na2SO4) 

Çalışma kapsamında üretilen numunelerin sodyum sülfat (Na2SO4) etkisini test etmek için, toz 

halindeki Na2SO4 kullanılmıştır. Kullanılan Na2SO4’ün molekül ağırlığı 142,04 g/mol olup, saflık 

derecesi %99 tur. 

 

2.1.7. Magnezyum sülfat (MgSO4) 

Çalışma kapsamında üretilen numunelerin magnezyum sülfat (MgSO4) etkisini test etmek için, toz 

halindeki MgSO4 kullanılmıştır. Kullanılan MgSO4’ün molekül ağırlığı 246,46 g/mol olup, saflık 

derecesi %99 tur. 

 

2.1.8. Çimento 

Kontrol numunelerinin üretimi için Kontrol numuneleri üretiminde, CEM I 42,5 R çimento 

kullanılmıştır. 

 

2.2.Yöntem 

F sınıfı uçucu kül, kum, aktivatör (NaOH+Na2SiO3) ve su standart harç mikserinde karıştırılmak 

suretiyle harç numuneler hazırlanmıştır. Üretilen tüm jeopolimer harçların su/bağlayıcı oranı 0,35, 

kum/bağlayıcı oranı ise 2,5 olarak ayarlanmıştır. Aktivatör oranı ise, ağırlıkça  %14 sodyum (Na) ve 

silikat modülü  Ms=0,2 olarak  seçilmiştir. Mikserde hazırlana harç numuneler 40mm×40mm×160 

mm boyutlarındaki standart kalıplara yerleştirilmiş, daha sonra ise 48 saat süre ile 50 °C, 60 °C, 70 °C, 

°80 C, 90 °C, 100 °C değişen sıcaklıklarda, sıcaklık kürüne maruz bırakılmıştır. Sıcaklık küründen 

sonra tüm numuneler 28 gün oda sıcaklığında havada kür edilmiştir. Kontrol amacıyla hazırlanan 

çimento bağlayıcılı numune ise 28 gün boyunca su küründe bekletilmiştir. ASTM C 1012 de belirtilen 
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esaslara göre numuneler, ayrı ayrı sodyum sülfat (Na2SO4) ve magnezyum sülfat (MgSO4)  çözeltisi 

içerisine konulmuştur. Numunelerin kür ortamı ve test ortamı sıcaklıkları 23.0± 2.0 °C oda 

sıcaklığıdır. Na2SO4 çözeltisinin kullanılmadan pH değeri 6,9, MgSO4 çözeltisinin PH değeri ise 6,7 

olarak ölçülmüştür. Çözeltilerin hacmi 1 adet 4040160 mm boyutlarında prizmatik numune için 

1000 ml olacak şekilde hazırlanmıştır. Çözelti içerisine konulan numunelerin 1,2, 3, 4, 8, 13 ve 15 

haftalık boy değişimleri komparatör ile ölçülmüştür 15. haftadan sonra 4, 5 ve 6 ay olmak üzere üç 

ölçüm daha yapılmış, toplam 6 ay boyunca numuneler kontrol edilmiştir.Na2SO4 ve mgSO4 çözeltisi, 

1. ve 3. aylarda değiştirilmiştir. Numunelerin 1. Ay, 3. Ay ve 6. ay sonundaki boy değişimleri ile 

eğilme dayanımı ve basınç dayanımı değerleri ölçülmüştür.    

 

3.Deney Sonuçları 

3.1. Sodyum sülfat etkisi deneyi 

Numunelerin boy değişim durumlarını gösteren Şekil 1’ deki grafikte gösterilmiştir. Numuneler, 

sıcaklık kürüne göre kodlanmış olup 50 °C, 60 °C, 70 °C, °80 C, 90 °C, 100 °C ‘de kür edilen 

numunelere sırasıyla F50, F60, F70, F80, F90 ve F100 kodları verilmiştir. En yüksek boy değişimi 

değeri 50 ºC’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F50 numunesi görülürken, en düşük boy değişimi 

değeri ise 100 ºC ‘ de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F100 numunesinde gözlenmiştir. Genel 

olarak 60 ºC ve üzerinde sıcaklık kürü uygulanarak üretilen çimentosuz numunelerin boy değişim 

değerlerinin kontrol numunesine kıyasla daha az olduğu gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 1. Numunelerin Na2SO4 etkisinde boy değişimleri 

Numunelerin Na2SO4 çözeltisine konulmadan önceki eğilme dayanımları ile 30, 90, 180 gün Na2SO4 

etkisi sonundaki eğilme dayanımları Şekil 2’de verilmiştir. F sınıfı uçucu kül ile üretilen çimentosuz 

numunelerin tamamında eğilme dayanımları belirgin şekilde azalmıştır. Kontrol numunesinin eğilme 

dayanımındaki azalma oranı, F sınıfı uçucu kül ile üretilen çimentosuz numunelere göre daha azdır. 50 

ºC’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F50 numunesinin eğilme dayanımı 180 gün sonra %48,32 

azalma gösterirken, 100 C’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F100 numunesinin eğilme dayanımı 

%81,64 azalma göstermiştir. Çimentosuz numunelerde, üretim sırasındaki kür sıcaklığının artması 

Na2SO4 etkisi sonunda eğilme dayanımında azalmaya sebep olmuştur. Kontrol numunesinin 180 

günlük Na2SO4 etkisi sonunda eğilme dayanımı %7,89 azalma göstermiş olup, genel olarak 

çimentosuz numunelere göre Na2SO4 etkisine karşı daha az eğilme dayanımı kaybettikleri tespit 

edilmiştir. 
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Şekil 2. Numunelerin Na2SO4 etkisinde eğilme dayanımı değişimleri 

 

Numunelerin Na2SO4 çözeltisine konulmadan önceki eğilme dayanımları ile 30, 90, 180 gün Na2SO4 

etkisi sonundaki basınç dayanımları şekil 3’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Numunelerin Na2SO4 etkisinde basınç dayanımı değişimleri 

 

F sınıfı uçucu kül ile üretilen çimentosuz numunelerin tamamının basınç dayanımları Na2SO4 

etkisi sonucu azalma göstermiştir. Kontrol numunesinin Na2SO4 etkisinde basınç dayanım azalması 

daha azdır. F sınıfı uçucu kül ile üretilen çimentosuz numuneler 30 gün içerisinde belirgin basınç 

dayanımı azalması gösterirken, kontrol numunesinde görülen basınç kaybı azalması 90. günden 

itibaren başlamıştır. 50 ºC’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F50 numunesinin eğilme dayanımı 

180 gün sonra %63,30 azalma gösterirken, 100 C’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F100 

numunesinin eğilme dayanımı %67,94 azalma göstermiştir.  
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3.2. Magnezyum sülfat etkisi deneyi sonuçları 

MgSO4 çözeltisi içerisine konulan numunelerin, ASTM C 1012 de belirtilen esaslara göre 6 ay 

boyunca boy değişimleri ve 1. Ay, 3. Ay ve 6. Ay sonundaki eğilme ve basınç dayanımları 

ölçülmüştür. Numunelerin boy değişim durumlarını gösteren grafik Şekil 4 ‘te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Numunelerin MgSO4 etkisinde boy değişimleri 

 

MgSO4 çözeltisi içerisinde bekletilen numunelerin boy değişimleri incelendiğinde, 50 ºC’de 

sıcaklık kürü uygulanarak üretilen çimentosuz numunelerin en yüksek boy değişimi gösterdiği, 

çimentosuz numuneler içerisinde ise en az boy değişimi gösteren numunenin 80 ºC’de sıcaklık kürü 

uygulanarak üretilen F80 numunesi olduğu gözlenmiştir. Kontrol numunesinin, çimentosuz 

numunelere kıyasla daha az boy değişimi gösterdiği tespit edilmiştir. Genel olarak 60 ºC, 70 ºC ve 80 

ºC’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen çimentosuz numunelerin birbirlerine yakın boy değişim 

miktarı gösterdiği söylenebilir. 

F sınıfı uçucu kül kullanılarak üretilen çimentosuz numunelerin MgSO4 etkisinde eğilme 

dayanımları belirgin şekilde azalma göstermiştir. 50 ºC’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F50 

numunesi, 180 gün MgSO4 etkisinden sonra %57,38 oranında eğilme dayanımı kaybına uğrarken, 

F100 numunesi %79,99 oranında eğilme dayanımı kaybetmiştir. Çimentosuz numunelerin en yüksek 

dayanım kayıp oranları ilk 30 günlük sülfat etkisinde görülmektedir. Kontrol numunesinin MgSO4 

etkisindeki eğilme dayanımı performansı, çimentosuz numunelere göre daha iyidir. Numunelerin 

MgSO4 etkisinde eğilme dayanımlarının değişimini gösteren grafik Şekil 5.’te verilmiştir. 
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Şekil 5.  Numunelerin MgSO4 etkisinde eğilme dayanımları değişimi 

 

F sınıfı uçucu kül kullanılarak üretilen çimentosuz numunelerin MgSO4 etkisinde basınç 

dayanımları belirgin şekilde azalma göstermiştir. Numunelerin MgSO4 etkisinde basınç dayanımları, 

Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Numunelerin MgSO4 etkisinde basınç dayanımları değişimi 

 

50 ºC’de sıcaklık kürü uygulanarak üretilen F50 numunesi, 180 gün MgSO4 etkisinden sonra 

%56,35 oranında basınç dayanımı kaybına uğrarken, F100 numunesi %78,33 oranında basınç 

dayanımı kaybetmiştir. Çimentosuz numunelerin en yüksek basınç dayanım kayıp oranları ilk 30 

günlük sülfat etkisinde görülmektedir. Kontrol numunesinin MgSO4 etkisindeki eğilme dayanımı 

performansı 30 günlük sülfat etkisinden sonra azalma göstermiştir. Kontrol numunesinin magnezyum 

sülfat etkisindeki basınç dayanımı çimentosuz numunelere göre daha iyi performans göstermiştir. 

3.3. Na2SO4 ve MgSO4’ün dayanıma etkisinin karşılaştırılması 
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Şekil 7 ’de Na2SO4 ve MgSO4 numunelerinin eğilme dayanımlarının karşılaştırılması grafiksel olarak 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7. Na2SO4 ve MgSO4 numunelerin eğilme dayanımlarının karşılaştırılması 

 

Şekil 8’de Na2SO4 ve MgSO4 numunelerinin basınç dayanımlarının karşılaştırılması grafiksel olarak 

gösterilmiştir. F sınıfı uçucu kül ile üretilen çimentosuz numunelerde ve kontrol numunesinde, 180 

gün sonundaki MgSO4’ün Na2SO4’e göre basınç dayanımı üzerinde daha az olumsuz etki gösterdiği 

gözlenmiştir. Kontrol numunelerin sülfat etkisi altındaki basınç dayanımları, çimentosuz numunelere 

göre daha iyi performans göstermektedir.  

 
Şekil 8. Na2SO4 ve MgSO4 numunelerin eğilme dayanımlarının karşılaştırılması 

 

 

 

4.SONUÇ 

NaOH ve Na2SiO3 ile aktive edilerek üretilmiş jeopolimer harçların 180 gün boyunca Na2SO4 ve 

MgSO4 etkisi altında performansları incelenmiş, tüm jeopolimer numunelerin sülfat dayanımlarının 

portland çimento ile üretilmiş kontrol numunelerinden daha düşük olduğu gözlenmiştir. Yüksek 

sıcaklıkta kür edilen ve yüksek dayanıma sahip numunelerin jeopolimer harç grupları içerisinde daha 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

S
ü
lf

at
 Ö

n
ce

si

M
g
S

O
4

 (
3

0
 g

ü
n

)

N
a2

 S
O

4
 (

3
0

 g
ü

n
)

M
g
S

O
4

 9
0
 g

ü
n

N
a2

S
O

4
 9

0
 g

ü
n

M
g
S

O
4

 1
8
0

 G
ü
n

N
a2

S
O

4
 1

8
0

 g
ü
n

Na2SO4 ve MgSO4 etkisinde eğilme dayanımları ( MPa)

F50 F60 F70 F80 F90 F100 Kontrol

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

M
g
S

O
4

 ö
n
ce

si

N
a2

S
O

4
 ö

n
ce

si

M
g
S

o
4

 (
3
0

 g
ü
n

)

N
a2

 S
O

4
 (

3
0

 g
ü

n
)

M
g
S

o
4

 9
0

 g
ü
n

N
a2

S
O

4
 9

0
 g

ü
n

M
g
S

O
4

 1
8
0

 G
ü
n

N
a2

S
O

4
 1

8
0

 g
ü
n

Na2SO4 ve MgSO4 etkisinde basınç dayanımları (MPa)

F50 F60 F70 F80 F90 F100 Kontrol



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

176 

 

iyi performans sergiledikleri tespit edilmiştir.180 gün sonundaki MgSO4’ün Na2SO4’e göre basınç 

dayanımı üzerinde daha fazla olumsuz etki gösterdiği gözlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 
When we looked at the history of boron chemistry, we can mostly see neutral and anionic forms.For 

many years,these compounds have been used both in industrial and synthetic organic chemistry in 

many reactions.Although the cationic forms of boron have been known for many years,unfortunately it 

wasn’t studied in detail until recently.In 1985,scientists Nöth and Kelle studied type of cationic boron 

and classified them by systematically separating them. Despite electrophilic characters of neutral 

boron,there are cationic halides in three different coordination. The cationic form of boron is divided 

according to their coordination numbers,These are; 

 
The borinium cation is the most reactive in this species.Borinium cation is easily surrounded by 

electron donating groups due to the borinium cation have low coordination number and empty 

orbitals.The reactivity is increases.By the time of 1992 years,stable borinium cation compound could 

not be obtained that except of gas phase in the mass spectrometer.Bis diisopropylamido borinium 

cation was first obtained after then tetramethyl piperidine ligand structure was sythesized as a crystal. 

Borinium cations are synthesized alkyl amino borohydrides with lewis acids (BX3,AlX3 and GaX3) 

through reaction result transfer of halogen to lewis acid.In this reaction,alkyl groups are consider that 

sterically bulky groups  and to avoid for the formation of multiple structures such as dimer and 

trimer.These syntheses have shown that bisamido borinium ions bound to various amido groups can 

easily synthesized with in the presence of suitable conjugated anions.  

 

Keywords: Synthesis, Organbobor, Borinium, Cation 
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Yeni Borinyum Bileşiklerinin Sentezi 
 

ÖZET 

 
Bor kimyasına baktığımızda çoğunlukla nötral ve anyonik türlerini sıklıkla görürüz. Uzun yıllar 

boyunca bu bileşikleri sentetik ve endüstriyel kimyada birçok reaksiyonu çalışılmıştır.  Borun 

katyonik formları uzun yıllardır bilinmesine rağmen ne yazık ki 1985 yılına – Nöth ve Kelle katyonik 

bor türlerinin sınıflandırıp ayırana kadar - kadar ayrıntılı olarak çalışılmamıştır. Nötral borun 

elektrofilik karakterine rağmen, katynik türleri üç farklı koordinasyona sahiptir. Borun katyonik 

formu 2,3 ve 4 koordinasyon sayısına göre üçe ayrılır, bunlar; 

 
Bu türlerden borinyum katyonu en reaktif tür olup düşük koordinasyon sayısı ve boş 

orbitalleri nedeniyle çevresi elektron verici gruplar ile kolaylıkla sarılmaktadır.  Bu da 

reaktivitesini artırmaktadır.  1992 yılına kadar kütle spektrometresinde gaz fazı dışında kararlı 

borinyum katyonu bileşiği elde edilemedi.  İlk elde edilen bis diizopropilamido borinyum 

katyonu olup akabinde tetrametil piperidin ligandlı yapı kristal halinde sentezlenmiştir.  

Borinyum katyonları alkilamino bor halojenürlerin Lewis asitleri (BX3, AlX3 ve GaX3) ile 

reaksiyonu sonucu halojenin Lewis asidine transferi neticesinde sentezlenir.  Bu reaksiyonda 

dimer ve trimer gibi çoklu yapıların oluşmaması için alkil gruplarının sterik olarak hacimli 

gruplar olmasına dikkat edilir. Bu sentezler göstermiştir ki çeşitli amido grupları bağlanmış 

olan bisamido borinyum iyonları uygun eşlenik anyonlar varlığında rahatlıkla 

sentezlenebilmektedirler.  

 
Anahtar Kelimeler: Sentez, Organobor, Borinyum,Katyon 
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Abstract 

 

The awareness of the environment has become a topic that many organizations have been paying 

attention to when carrying out their daily and strategic activities. Green supply chain management 

provides a positive link between companies' environmental impact and profitability. Green 

procurement is expanding business objectives because it is a symbol of business mission and a result 

of social responsibility behavior, in order to save natural resources, give the least damage to the 

environment, work with suppliers who recycle as much raw materials as possible, solve environmental 

problems and create results that will provide mutual benefits to suppliers,is expanding its business 

objectives. In order to carry out logistic activities in a way that will cause the least damage to the 

environment, green logistics activities are being carried out to measure the negative effects of all 

activities on the environment and to minimize the activities. While green applications for businesses 

have added additional costs at the beginning and after the end, a holistic approach will have a positive 

impact on operational profitability by preventing wastes and minimizing waste, simplifying recycling, 

reuse, production and design processes. On this reserach, the importance of the green supply chain and 

green logistics activities for the apparel sector is being explored with various exemplary applications. 
 

Keywords: Green supply, green logistics, environmental standards, green production 

 

 

Konfeksiyon Sektöründe Yeşil Tedarik Zinciri Ve Yeşil Lojistik 

Faaliyetlerinin İşletme Performansına Etkisi 
 

 

Özet 

 

Çevreye duyarlılık anlayışı, birçok organizasyonun günlük ve stratejik aktivitelerini gerçekleştirirken 

dikkat ettikleri bir konu haline gelmiştir. Yeşil tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin çevre etkisi ve 

kârlılığı arasında pozitif bir ilişki sağlamaktadır. Yeşil tedarik, doğal kaynak tasarrufunun sağlanması, 

çevreye en az zararın verilmesi, hammaddede mümkün olduğunca geri dönüşüm yapan tedarikçilerle 

çalışılması, çevre ile ilgili problemleri çözebilmek ve tedarikçilerle karşılıklı yararlar sağlayacak 

sonuçlar yaratmak için işletme misyonunun bir sembolü ve sosyal sorumluluk davranışının bir sonucu 

olması nedeniyle işletme amaçlarını genişletmektedir. Çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek 

ve en aza indirme çalışmaları yeşil lojistik faaliyetlerini oluşturmaktadır. İşletmeler için yeşil 

uygulamalar, başlangıç aşamasında ve sonrasında ilave maliyetler getirmiş olsa da bütünlüklü bir 

yaklaşımda israfların önlenmesi ve atıkların azaltılması, geri dönüşüm, yeniden kullanım, üretim ve 

tasarım süreçlerinin yalınlaştırılması gibi uygulamalar ile işletme kârlılığına olumlu etkisi mümkün 

olacaktır. Bu çalışmada, değeri gün geçtikçe artan yeşil tedarik zinciri ve yeşil lojistik faaliyetlerinin 

konfeksiyon sektörü için önemi çeşitli örnek uygulamalar ile anlatılmaya çalışılmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Yeşil tedarik, yeşil lojistik, çevre standartları, yeşil üretim 
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GİRİŞ 

 

Son yıllarda çevreye duyarlılık anlayışı, birçok işletmenin günlük ve stratejik aktivitelerini 

gerçekleştirirken özen gösterdikleri bir konu haline gelmiştir. Yaşanan çevre sorunları, toplumların 

çevre duyarlılığının hızla gelişmesini sağlamış ve yasal çevreler, müşteriler, rakipler ve paydaşlar 

olarak sınıflandırılabilecek çeşitli grupların, çevresel faaliyetlerini arttırmaları konusunda işletmeler 

üzerinde baskı oluşturmasına neden olmuştur (Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008:12). 

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (Green Supply Chain Management) kavramı, ilk kez 1996 

yılında Michigan Eyalet Üniversitesi’nin Üretim Araştırma Merkezi tarafından bir üretim tedarik 

zincirinin çevresel etkilerinin azaltılması ve optimum kaynak kullanımı konularının kapsamlı bir 

şekilde dikkate alınmasını sağlamak için yürütülen bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır (Peker, 2010). 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi büyük bir sistem olarak görülmektedir. Bu büyük sistem yeşil 

satın alma, yeşil üretim, yeşil lojistik, yeşil paketleme ve tersine lojistik alt sistemlerinin bir araya 

gelerek birbirleriyle entegre olması sonucunda ortaya çıkmıştır (Özesen, 2009). 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi işletmeler için bir kârlılık aracıdır. İşletmeler başlangıç 

aşamasında ve sonrasında ilave maliyetler üstlenmiş olsa da bütünlüklü bir yaklaşımda israfların 

önlenmesi ve atıkların azaltılması, geri dönüşüm, yeniden kullanım, üretim ve tasarım süreçlerinin 

yalınlaştırılması, malzeme ve bilgi akışının genel optimizasyonunun sağlanması ve tüm alt sistemlerin 

birbiriyle koordineli çalışmasını sağlayarak maliyetlerin azaltılması gibi uygulamalar ile kârlılık 

mümkün olabilmektedir. Günümüzde artık yeşil tedarik zinciri uygulamaları ile işletmenin çevreye 

etkisi ve kârlılığı arasındaki pozitif ilişki ön plana çıkmaktadır (Korkankorkmaz, 2012). 

Bu çalışmada, değeri gün geçtikçe artan yeşil tedarik zinciri ve yeşil lojistik faaliyetlerinin 

konfeksiyon sektörü için önemi çeşitli örnek uygulamalar ile anlatılmaya çalışılmaktadır. 

 

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 

Yeşil Satın Alma Faaliyeti 

Tedarik zincirinin ilk basamağı olan yeşil satın alma, tasarım aşamasında başlayan ve ürünün 

son aşamasına kadar devam eden bir süreçtir. 

Drumwright’a göre; işletmeler iki nedenden ötürü yeşil satın almaya ihtiyaç duymaktadırlar. İlk 

olarak proaktif yaklaşıma sahip işletmeler, yeşil tedariki sosyal sorumluluk davranışının bir sonucu 

olarak görüp uygulamaktadırlar. İkinci olarak ise işletmeler dışsal baskılardan dolayı yeşil tedarike 

yönelmektedirler (Güzel, 2011). 

Yeşil sıfatı kazanmak isteyen firma, tüm bileşenlerini hesaba katmalıdır. Bu konu ile ilgili 

olarak Wal-Mart CEO’su Lee Scott’ın şu sözü önemlidir “Tüm değer zincirine bakmamız gerektiğini 

fark ettik. Eğer sadece kendi operasyonlarımıza odaklanırsak, çevre üzerindeki etkilerimizin sadece 

%10’u ile kendimizi sınırlandırmış oluruz, %90’lık fırsatları ise elemiş oluruz.” (Güner, 2010). 

Yeşil satın alma faaliyetlerini aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 Geri dönüştürülmüş malzemeler, toksin içermeyen bileşenler gibi çevre dostu özellikleri olan 

malzeme ve bileşen satın almaktır. 

 Eko-etiket gibi çevre dostu özellikleri olduğunu gösteren ürünler satın almaktır. 

 Hammadde ve malzemelerin taşınmasında geri dönüştürülmüş/yeniden 

kullanılabilir/yoğunluğu az ambalaj kullanımını sağlayacak ürünler satın almaktır. 

 Tedarikçilere çevresel uygulamalar konusunda bilgi sağlama/eğitim vermektir. 

 Tedarikçilerin çevresel performansını değerlendirmektir. 

 Tedarikçilerin bünyelerinde EMS (Çevresel Yönetim Sistemleri) kurmalarını ve bu 

uygulamaları devam ettirmelerini sağlamaktır. 

 Tedarikçilerin EMAS, ISO 14001 gibi belgeleri almalarını sağlamaktır. 

 Tedarikçilere, ürün tasarımında kullandıkları malzemeleri değiştirmelerini sağlayarak 

çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmaktır (Peker, 2010). 
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Yeşil Tedarik Faaliyetlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi 

Doğal kaynak tasarrufunun sağlanması, çevreye en az zararın verilmesi, hammadde tedarikinde 

mümkün olduğunca geri dönüşüm yapan tedarikçilerle çalışılması, çevre ile ilgili problemleri 

çözebilmek ve karşılıklı yararlar sağlayacak sonuçlar yaratmak için stratejik olarak işletmelerin, 

tedarikçileriyle hatta tedarikçilerin tedarikçileriyle de ortak bir çalışma yürütmeleri gerekir. Bunun için 

tedarikçilerin çevre kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.  

İşletmelerin, yeşil satın alma amaçlarına ulaşmak için tedarikçilerinden sadece belirli kriterlere 

uymalarını beklemeleri yeterli değildir. İşletmeler genellikle KOBİ’lerden oluşan tedarikçilerini, 

çevre, çevre yönetimi ve çevre uygulamaları ile ilişkili konularda eğitmeli ve çevresel problemleri 

çözmeleri, belirlediği kriterlere uygunluklarını sağlamaları için yardım etmelidirler (Peker, 2010). 

Yeşil satın alma yöntemi ile işletmeler, tedarikçileri ile uzun süreli ilişkiler sağlar. Yeşil 

tedarikte,  temel kriter fiyattan ziyade çevresel etkiler ve amaçlar olduğu için işletme çevresel amaçları 

ile en uyumlu firmayı tercih eder. Bu açından, yeşil tedarik zincirinde tedarikçilerin değerlendirilmesi 

ve seçimi farklılaşır, önem kazanır. Ayrıca, tedarikçi seçiminde yerli tedarikçilerin tercih edilmesi 

mesafenin yakın olması, ulaşımda ve iletişimde maliyetlerin azaltılması açısından önem 

kazanmaktadır. Yeşil satın alma, ürünün çevresel kalitesini de belirlemektedir. Enerji ve kaynakları 

koruyarak, çevre üzerinde olumsuz etkileri daha az olan, zehirli atıklar içermeyen hammadde, yarı 

mamul ve ürünler ile; daha az enerji tüketen ve çevreye olumsuz etkileri daha az olan makine, 

ekipman ve donanımların satın alma işlemi yapılır (Korkankorkmaz, 2012). 

Yeşil tedarik zinciri uygulamalarının önündeki engellerden birisi, çevresel standartlara göre 

tedarikçi belirlendiği için tedarikçi miktarının azalması nedeniyle tedarik zinciri esnekliğini ortadan 

kalkması olacaktır. Bu durum kaynakların az olduğu dönemlerde fiyat artışlarına sebep olabilmektedir. 

Ayrıca müşterinin talep edeceği yenilikçi ürünlere ulaşma imkânını da azaltabilmektedir (Güner, 

2010). 

 

Yeşil Lojistik Faaliyeti 

Yeşil lojistik; çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır. 

Yeşil lojistik faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 Birim ürün taşıma başına CO2 emisyonu, 

 Gürültü kirliliği, 

 İntermodal taşıma oranı (karayolları taşıma yükünün diğer taşıma yollarına aktarılması), 

 Depolama alanlarının çevreye etkisi, 

 Depo içinde ve açık alanlarda elektrikli forklift kullanımı, 

 Depolarda ısınmanın ve soğutmanın karbon türevleri dışındaki kaynaklarla (rüzgâr, güneş 

enerjisi, jeotermal enerji, yer altı ısıtması vb.) yapılması, 

 Şehir içi dağıtımlarda fosil yakıt kullanmayan araçların kullanılması, 

 Atık malzemelerin değerlendirme 

istasyonlarına taşınmasıdır (Güner, 

2010). 

 

İşletmeler yeşil lojistik alanında 

nakliyede model değiştirme, araç yükleme 

etkinliğinin sağlanması ve ambalaj atıklarının 

azaltılması uygulamalarını 

gerçekleştirebilirler.  

Nakliyede model değiştirme; çevresel 

yükü azaltmak için havayolu veya karayolu 

ile nakliyeden, demiryolu veya denizyolu ile 

nakliyeye geçmektir. Nakliye modelinin 

değiştirilmesindeki amaç; demiryolu ve 

denizyolu ile nakliyenin, diğer nakliye 

yollarına göre daha az CO2 salınmasını ve 

daha az çevresel yük oluşturulmasını 
Şekil 1: Nakliye Türlerine Göre CO2 Salınım 

Miktarları 
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sağlamaktır. Şekil 1’de nakliye türlerine göre CO2 salınım miktarları 

gösterilmektedir (Peker, 2010). 

İşletmeler, rakipleriyle dahi olsa stratejik işbirliği oluşturarak 

nakliyeden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltabilir. Araç yükleme 

etkinliğinin sağlanması, dağıtımdan kaynaklanan çevresel etkilerin 

azaltılmasına yardımcı olmasının yanı sıra maliyetlerin de 

azaltılmasında etkili olacak bir uygulamadır. Küçük partiler halinde ve 

sık aralıkla yapılan ürün nakliyesinden kaçınılmalıdır. Büyük gruplar 

halinde ürünlerin taşınması için planlama yapılmalıdır 

(Korkankorkmaz, 2012). Ambalajların nakliye araçlarına uygun 

olmaması nedeniyle araç içerisinde boş yerlerin kalması ve yanlış 

rotalama nedeniyle araçların boş gönderilmesi, araçların kapasitelerinin 

altında kullanılmasına neden olan ve en çok karşılaşılan nedenlerdendir. 

İşletmelerin, taşıma araçlarına uygun ambalaj tasarlamaları ve optimum 

rotalama oluşturacak bir sistem kurmaları, araç yükleme etkinliklerini 

arttırmalarına yardımcı olacaktır. Şekil 2’de araç içi kargo yükleme 

etkinliğinin geliştirilmesi gösterilmiştir. 

Ambalaj atıkları, dağıtım fonksiyonun neden olduğu olumsuz 

çevresel etkilerden bir diğeridir. Ambalaj atıklarının azaltılması için tek kullanımlık ambalajlar yerine 

birçok kez kullanılabilen ve fiber levha gibi dayanıklı malzemelerden üretilmiş konteynır, palet gibi 

ambalajlar tercih edilmeli; eğer karton gibi daha az dayanıklı ambalajların kullanılması gerekiyorsa 

geri dönüştürülebilir malzemeler içermesine dikkat edilmelidir (Peker, 2010). 

Günümüzde tüm dünyada yaklaşık 400 milyar dolarlık çevre ve yeşil lojistik pazarının olduğu 

ön görülmektedir. Türkiye'de yeşil lojistik uygulaması % 3, dünyada ise % 15’tir. Yeşil lojistikle ilgili 

Türkiye'de yapılmakta olan çalışmalar, kullanım yoğunluğuna göre sıralanacak olursa; taşıma 

fonksiyonu, depolama faaliyetleri, paketleme faaliyetleri, enerji tasarrufu sağlanması, yenilenebilir 

enerji kullanılması, geri dönüştürülebilen malzemeler, çevreye daha az zarar veren ekipmanların 

yeğlenmesidir. Ancak genel anlamda ülkemizde yeşil lojistik uygulamaları, çevreye verilen zararın 

ölçülmesi ve verimliliği arttırıcı çalışmalar ile bu zararın azaltılması düzeyindedir (Ekol Lojistik, 

2017). 

 

YEŞİL TEDARİK VE YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

 

Dünyada lider tekstil markaları tedarik zincirlerini arındırmada kararlı adımlar atmaktadır. Nike, 

Adidas, Puma, H&M, M&S, C&A, Li-Ning, Zara, Mango, Esprit, Levi's, Uniqlo, Benetton, Victoria's 

Secret, G-Star Raw ve Valentino’dan oluşan 16 büyük moda evi, marka ve perakendeciler Greenpeace 

in Detoks kampanyasına katılıp, 2020 yılına kadar bütün sağlığa zararlı kimyasalları tedarik 

zincirlerinden kaldırmayı kabul etmişlerdir. 2011 yılında başlatılan Detoks kampanyasının amacı 

global markalar ve tedarikçileri ile su kirliliği arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmaktır. Bu amaçla üretici 

ülkelerde saha çalışmaları, araştırmalar ve marka ürünler üzerinde birçok testler yapılmaktadır (ITMA, 

2013:5,6). 

Yeşil çalışmaları ile örnek gösterilebilecek işletmelerden biri IKEA’dır. Yassı kolilerle 

paketleme adını verdiği yöntemle her kutunun her milimini düşürerek kamyon ve trenlerin çalışma 

kapasitesini ciddi oranda artırmıştır. Bu ambalajlama yöntemi ile her bir ürün için %15’e varan oranda 

bir yakıt tasarrufu sağlamıştır (Güzel, 2011). 

Unilever’in yeşil lojistik alanında hedefi; 2020 yılına kadar global lojistik ağında CO2 

salınımını, üretim hacminin artmasına karşın 2010 seviyesinde ya da daha düşük olmasını sağlamaktır. 

Bu durum CO2 verimliliğinde %40 iyileşme anlamına gelmektedir. Bu hedefe kamyonların kat ettiği 

yolu azaltarak, daha düşük emisyonlu araçlar kullanarak, demiryolu ya da denizyolu gibi alternatif 

ulaşım biçimlerini devreye sokarak ve depolarındaki enerji verimliliğini artırarak ulaşmayı 

hedeflemektedir (Lojistik Hattı-1, 2014). 

Türkiye’de Çarşı Mağazaları, Çalık Denim, Yeşim Tekstil, Narkonteks, LC Waikiki, Kiğılı, 

Koleksiyon Mobilya ve Derimod yeşil tedarik zinciri ve yönetimi alanında çeşitli çalışmalar 

yapmaktadır.  

Şekil 2: Kargo Yükleme 

Etkinliğinin 

Geliştirilmesi 
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Çarşı Mağazaları tedarikçi sayısının artmasıyla, müşterilere sunulacak ürün kalitesinin kontrolü 

ve müşteri beklentisinin yerine getirilmesinde zorluk olacağı için bu sayının sınırlandırılması yoluna 

gitmiştir. Çok ürün çok tedarikçi ilkesi yerine, yeterli ürün güçlü tedarikçi prensibiyle çalışmayı tercih 

ederek tedarikçi sayısını 600’lerden 515’e düşürmüştür. Ayrıca tedarikçileri ile elektronik ortamda 

iletişim kurmasını sağlayan Otomatik Bilgi Alışverişi (EDI) Projesi veri tabanı ile operasyonları 

basitleştirmiş ve süreçte hız kazanmıştır (Capital, 2003). 

Üretim tesisleri Malatya’da bulunan Çalık Denim, hammaddelerin toplamasından üretimine 

kadar tüm faaliyetlerini uluslararası sertifikalar çerçevesinde çevresel etkiyi azaltmak üzere 

geliştirerek gerçekleştirmektedir. Tesiste iki çeşit karbon emisyon kaynağının yanı sıra fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve çamur arıtma birimleri yer almaktadır. Kâğıt, naylon, karton, tahta, telef, metal 

gibi atıklar, lisanslı şirketlere verilerek geri dönüşüme kazandırılması sağlanmaktadır. Şirket, doğal 

kaynaklardan tasarruf amacıyla atık ısı geri kazanım sistemi uygulamaları yapmaktadır. Çalık Denim, 

toplam üretimin %12’sini oluşturan %100 organik kumaş üretimi (GOTS) gerçekleştirmektedir. 

1983 yılından itibaren faaliyet gösteren, Nike, GAP ve Zara gibi dünyaca ünlü markalara üretim 

yapan Yeşim Tekstil, yeşil şirket ile yeşil üretim eğilimine öncülük eden firmalardandır. Önce yeşil 

fabrika projesini hayata geçiren şirket, ardından doğa dostu geri dönüşümlü yeni ürünler geliştirmiştir. 

Şirket, tedarikçilerinin de yeşil olması yönünde çalışma başlatmıştır. Tüm üretim birimlerinde su ve 

enerji tasarrufu projeleri geliştirip uygulamaktadır. 2000 yılında kendi arıtma tesisini faaliyete 

geçirmiştir. 2009'dan beri elektronik atıkları sertifikalı geri dönüşüm şirketleriyle imha edilmeye 

başlanmıştır. Atık kâğıt, plastik ve piller de toplanıp lisanslı geri dönüşüm şirketlerine verilmektedir. 

Yeşim Tekstil 2009 yılında Türkiye'de ilk kez doğa dostu deri görünümlü kumaşları üretmiştir. Deri 

görünümlü kumaşlar sayesinde hiçbir canlıya zarar vermeden üretim yapmaktadır. Sürdürülebilir bir 

yaşam için organik ürünlerin yanı sıra geri dönüşümlü ürünlere de ağırlık veren şirket, 2010 yılında 

AR-GE çalışmalarının sonucunda "Yeşim Recycle" ve "Yeşim Organik" markalarını oluşturmuştur. 

İşletmede kullanılan suyun %50'sinin üstünde tekrar geri kazanımı, organik kumaşın toplam üretim 

içerisindeki oranını %25'e getirmek, üretilen kumaşlarda pamuktan yapılan iplik kullanımını toplam 

kumaş üretimi içinde %20'ye ulaştırmak ve geri dönüştürülebilir kumaş üretimini, toplam kumaş 

üretimi içinde %5'e çıkarmayı amaçlamak sürdürülebilirlik hedefleri arasındadır (Capital, 2014). 

2001 yılından itibaren faaliyet gösteren Narkonteks Tekstil, toplam maliyet içerisindeki %0,3 

ürün sevkiyat maliyeti ile ürünlerinin tamamının sevkiyatını koli ile gerçekleştirmektedir. Özellikle 

depo organizasyonunda yapacağı süreç iyileştirmeleri ve yazılım içerisinde yapacağı iyileştirmelerle 

önemli tasarruflar sağlamayı hedeflemektedir.  RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisini 

ürün kimliklendirmesinde kullanmaya hazırlanan Narkonteks, bu teknolojik değişimle beraber lojistik 

süreçlerinde önemli ölçüde verimlilik artışı sağlamayı, veri güvenliğinin ve müşteri memnuniyetini 

artmasını amaçlamaktadır (Lojistik Hattı-2, 2014). 

Yılda yaklaşık 2400 tonluk bir yük trafiği olan Kiğılı’nın lojistik maliyeti %8 civarındadır. 

Şirket maksimum yükleme ve doğru rotasyon yaparak lojistik maliyetini minimal düzeye indirmeye 

çalışmaktadır (Lojistik Hattı-3, 2014). 

Tedarik zinciri yönetimi bakımından Zara ve LCW markaları değerlendirildiğinde;  Zara 

üretiminin yarısından fazlasını İspanya dışından karşılamaktadır. Başta Türkiye’de ve Çin’de olmak 

üzere yaptırdığı üretimi, İspanya’da bulunan dev bir depolama merkezine toplamaktadır. Dünyanın 

dört bir tarafında bulunan mağazalardan gelen talepler doğrultusunda haftada en az iki sefer olmak 

üzere mağazalara ürünleri yollamaktadır. LC Waikiki ise Türkiye odaklı üretim gerçekleştirip, 

mağazaların istekleri doğrultusunda ürün sevkiyatlarını gerçekleştirmektedir. Her iki markanın tedarik 

ve satın alma aşaması değerlendirildiğinde tüm malzeme satın alımlarında çevre ve insan sağlığını ön 

planda tutup buna göre testler yapmakta ve üretimini gerçekleştirmektedirler (Nsmdmr, 2012). 

Türkiye’nin önemli yerli mobilya üreticilerinden Koleksiyon Mobilya, bugüne kadar çevreye 

duyarlı üretim için 1 milyon 537 bin Euro harcamıştır. Atıkların arındırılması, üretim süreçlerinde üst 

düzeyde geri dönüşüm sağlanması konularında yatırım yapan şirket, rekabeti tasarımla sağlama yoluna 

gitmiştir. Şirket, gelişmiş ülke standartlarına uygun olarak tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların ve 

çevrenin korunmasını, aynı zamanda insanın sağlıklı ve güvenilir ortamlarda çalışmasını ilke olarak 

benimsemiştir. Koleksiyon Mobilya, üretimini sürdürülebilir hale getirmek için pek çok düzenleme 

yapmıştır. Şirketin Tekirdağ fabrikasında atıklar sıfır noktasına getirilmiş ve geri dönüştürülmeye 

başlanmıştır. Kimyasal ve biyolojik atık tesisleri kurulmuştur. Bu tesislerde yağlar dahil arıtılmaya, 

atıklar çevre mevzuatına uygun biçimde ayrıştırılmaya başlanmıştır. Fabrika içindeki üretim hattı 
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değiştirilmiştir. Su bazlı boyalara geçilmiştir. Ağaçlar 11 kez zımparalanarak daha pürüzsüz hale gelen 

yüzeyleri sayesinde boya tüketimi azaltılmıştır. Sağlığa zararlı trietil klorür adlı kimyasal maddenin 

kullanımı bırakılmıştır. Boya tabancalarını temizlemek için kullanılan tinerin dokuz kere filtrelenerek 

arıtma tesisine gönderilmesi sağlanmıştır. Kumaş, petrokimya ürünleri, plastikler, rezinler için daha 

önce kullanılmış geri dönüştürülmüş malzemeler tercih edilmiştir. Metal olarak %100 geri 

dönüştürülebilmesi nedeniyle alüminyum kullanılmaktadır. Böylece tüm malzeme seçimleri ise ürün 

ömrü sona erdikten sonra kolaylıkla ayrıştırılabilecek şekilde tasarlanmaktadır (Capital, 2010). 

İzmirli Arkas Holding, yeşil lojistik konusunda uzun vadeli projeler hayata geçirmektedir. Tüm 

limanlarında atık yönetim sistemleri kuran Arkas, ayrıca deniz, demir ve karayolu entegre lojistik 

hizmetleri sayesinde optimum yakıt ve lojistik maliyeti sunmakta ve karbon salımını azaltmaya 

çalışmaktadır. Şirket, gemilerini ekonomik hızda çalıştırarak gemi başına günlük 20 ton yakıt tasarrufu 

sağlamaktadır. Böylece yıllık 29 geminin toplam yakıt tüketimini, 211 bin 700 ton azaltarak karbon 

salımını düşürmektedir. Arkas, Londra’daki Brunel Üniversitesi ile “Mini-Chip” (Deniz Sevkiyatında 

Karbon Ayak İzinin Azaltılması) çalışması ile bir ilke imza atmıştır. Denizcilik sektöründe karbon 

ayak izi konusunda kesin servis ve maliyet hedefleriyle ölçümlenen bir sistem oluşturmayı 

hedeflemektedir (Capital, 2014). 

Tekstil ve konfeksiyon sektörleri haricinde yeşil tedarik ve yeşil lojistiğe önem veren firmalar; 

3M, Tesco Kipa, Ülker Grubu Polinas, Banvit, Tetra Pak, Garanti ve Ford’dur (Güzel, 2011). 

Sonuç olarak verilen örnek uygulamalarda görüldüğü gibi yeşil tedarik zinciri çalışmaları çevre 

dostu ürün satın alma, daha az nakliyat, daha az hareketlilik, daha az enerji, doğrudan dağıtım, geri 

dönüşüm, kısa rotalar belirlemek ve alanların daha verimli kullanılması gibi uygulamalara 

dayanmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İşletmeler, tedarik zinciri faaliyetlerini yapılandırırken çevreye en az zarar vermeye dikkat 

ederek iş sürecinde, sosyal ve ekonomik alanlarda kazanımlar elde etmektedir. İşletmeler açısından 

etkin planlanmış ve yönetilen yeşil tedarik zincirinin faydası ve önemi çoktur. İşletmeler tedarik 

zinciri faaliyetlerine yeşil yaklaşımını dahil ederek maliyetlerini azaltabilir, verimlilik ve pazardaki 

paylarını arttırabilirler. İşletmeler proaktif bir yaklaşımla yeşil girişimlere yönelik politika ve 

stratejiler oluşturmalı ve gelişim, iyileştirme ve değişime kendilerini açık tutmalıdırlar. 

Yeşil tedarik ve yeşil lojistik için işletmelere yönelik öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 İşletmeler yeniliği destekleyecek biçimde, esnek bir yapıya sahip olmalıdırlar.  

 İşletmeler işlevsel performanslarını arttırmanın yanında çevresel ve ekonomik 

performanslarını da artırarak genel işletme performanslarını artırabilirler.  

 Çevresel performans hakkında işletmeler bilinçlendirilmeli ve devlet tarafından teşvik 

edilmek suretiyle genel işletme performansı artırılmalıdır.  

 İşletmeler çevresel yönetim standartlarına (ISO14000) uyum göstermelidirler. 

 Tüketici talepleri göz önünde bulundurularak, tüketicilerin çevreyi korumaya yönelik 

istekleri ve bu konuda rakip işletmelerin göstermiş oldukları çabalar yakından takip 

edilmelidir.  

 İşletmeler araştırma ve geliştirmeye büyük önem vermeli ve kaynak ayırmalıdırlar. Bu 

bölümler araştırmalar yaparak uzun vadeli araştırma projeleri ortaya koyup, yeşil 

teknolojilerin geliştirilmesi, yeşil üretim biçimlerinin bulunması geri dönüşüm ve yeniden 

kullanım gibi çevre ile ilgili araştırma ve önlem alınmasını sağlamalıdır. 

 İşletmeler mümkün olduğunca yeşil stratejileri benimsemiş tedarikçileri tercih etmelidirler. 

Böylece birçok işletme yeşil stratejileri kullanmak durumunda kalacaktır. 

 Tedarikçiler teknolojik bütünleşme için kalite düzeylerini ve performanslarını artırmalıdırlar.  

 İşletmeler tedarik zincirleri boyunca malzemelerin üreticiden tüketiciye akışında daha az ve 

çevreye dost enerji kullanan araçlar seçmeli ve malzeme akışı mümkün olan en kısa şekilde 

gerçekleşmelidir (Güzel, 2011). 
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Özet 

 

Böcekler, gerek ormanlarda dikili ağaçlarda, gerek kesimden sonra satış için bekleyen 

tomruklarda ve gerekse ağaç malzemenin mamul ve yarı mamul aşamalarında zarar yapan önemli 

etkenlerdendir. FAO’ nun yaptığı araştırmaya göre göre her yıl yaklaşık 35 milyon hektarlık alan 

böceklerden dolayı tahrip edilmektedir. Bununla beraber Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde bir 

yıl içerisinde böcek, mantar ve deniz organizmalarının odunda yaptığı zararın yaklaşık 500 milyon 

dolar olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla böceklerle etkin bir şekilde mücadele etmenin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmada odun zararlısı böceklerle mücadele yöntemleri irdelenmiş ve böceklerle 

mücadelede hangi yöntemlerin etkin bir şekilde kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Odun zararlısı 

böceklerle mücadelede kullanılan mücadele yöntemleri, biyoteknik mücadele yöntemleri; biyolojik 

mücadele yöntemleri, mekanik mücadele yöntemleri, kimyasal mücadele yöntemleri, entegre 

mücadele yöntemleri ve davranış değiştiren kimyasallardır. Bu kapsamda yöntemlerin birbirlerine göre 

avantaj ve dezavantajları belirlenerek hangi zararlıya karşı hangi yöntemin daha etkin bir şekilde 

uygulanacağı irdelenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Odun zararlısı böcekler, Mücadele yöntemleri, feromonlar 

 

Control Methods against Wood Destroying Insects 
 

Abstract 

 

Insects are one of the most important factors that damages both planted trees in forest and 

pending logs for sale and product and semi products stages of wood. According to FAO, 35 million 

hectares land is being destroying due to insects per year. In addition, only in USA, 500 million dollars 

damage in wood has been recorded because of insect, fungi and marine borer in one year. Therefore, 

the importance of effectively struggling with insects appears. In this study, the control methods against 

insects are examined and focused what control methods can be used effectively. The control methods 

used in the fight against wood harmful insects are; biotechnical control methods, biological control 

methods, mechanical control methods, chemical control methods, integrated pest management 

methods and changing behavior chemicals. In this scope, by determining the advantages and 

disadvantages of methods, which method can be used effectively against which harmful were 

examined.  

 

Keywords: Wood destroying insects, Control methods pheromones 

 

Giriş 

 

Böcekler insanlar tarafından değerli olan kaynakları tehdit ettiklerinde zararlı olarak 

adlandırılırlar  (Gould, 1991). Odunda tahribat yapan böceklere ise odun zararlısı böcekler denir. Odun 

zararlısı böcekler ahşap malzemelerin teknik ve ekonomik değerlerini düşürmektedir. Bu sebeple odun 

zararlısı böceklerle mücadele oldukça önem arz etmektedir. Odun zararlılarıyla mücadelede 

kullanılabilecek yöntemleri genel olarak 6 grupta toplayabiliriz  (Eyüboğlu, 2011; Anonim, 2009; 

Serez ve Zümeroğlu, 2001). Bunlar; 

1) Biyoteknik mücadele yöntemleri 

2) Biyolojik mücadele yöntemleri 
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3) Mekanik mücadele yöntemleri 

4) Kimyasal mücadele yöntemleri 

5) Entegre mücadele yöntemleri 

6) Davranış değiştiren kimyasallardır. 

1) Biyoteknik Mücadele Yöntemleri 

Biyoteknoloji, doğal kaynakların kontrollü ve kontrolsüz olarak üretiminde önemli bir 

fonksiyon olmakla birlikte, sonuçları bakımından geliştirme, düzenleme, yönlendirme ve bu hedefe 

ulaşmada, biyolojik sistemlerden yararlanılan bir yaşam teknolojisidir.  

Zararlının türüne özgü olan ve çevre koşullarına uyumlu olan biyoteknik yöntemler, zararlıların 

biyolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri üzerinde etkili olan doğal olarak salgıladıkları veya 

sentetik olarak üretilebilen bazı maddeleri kullanarak zararlıların doğal özellikleri olan çiftleşme, 

beslenme, barınma yeteneklerini bozma yoluyla uygulanan yöntemlerdir. Biyoteknik yöntemlerin 

kullanılmasında gerek zararlı gerekse çevre faktörlerinin ayrıntılı olarak bilinmesi oldukça önem arz 

etmektedir. Yöntemin kimyasal ilaç kullanımını azaltmak, çevreyi korumak ve kimyasal ilaç kullanımı 

sebebiyle bozulan çevreyi önceki durumuna geri dönüştürmek vb. avantajları mevcuttur (Birişik ve 

ark, 2013). Biyoteknik yöntemleri sıralayacak olursak; 

1) Cezbedici feromon ve tuzakların mücadele öncesi dolaylı olarak çeşitli biyoekolojik amaçlarla 

kullanımı 

2) Cezbedici, feromon ve tuzakların dolaysız olarak mücadelede kullanımı 

a) Kitlesel tuzaklama 

b) Şaşırtma veya çiftleşmeyi engelleme 

c) Cezbedici feromon+insektisit karışımı  

3) Engelleyiciler  

a) Yumurtlamayı engelleyiciler 

b) Beslenmeyi engelleyiciler  

c) Gelişmeyi engelleyiciler  

d) Hormonlar 

e) Kimyasal sterilantlar 

4) Gelişmeyi engelleyici diğer biyoteknik yöntemler 

a) Kısır böcek salma yöntemi 

b) F-1 kısırlık  

c) Genetik mekanizmalar (stoplazmik uyuşmazlık, melezleme, resesif, letal gen taşıyıcılar, 

translokasyon oluşmuş bireyler) (Serez ve Zümeroğlu, 2001). 

 

Türkiye’de odun zararlısı böceklerle mücadelede yeni entegre yöntemler gelişmektedir. İskandinav tipi 

feromon tuzaklarına paslanmaz çelik tellerden yapılmış kafes sistemleri eklenerek böceklerin canlı 

olarak da yakalanması sağlanmaktadır (Yalçın ve ark. 2016).   

2) Biyolojik Mücadele Yöntemleri 

Canlı organizmalardan faydalanılarak kitle üremesi yapan zararlı böceklerin, 

ormanlarımızdaki ağaç türlerinin geleceğini tehlike altına sokmasını önlemek ve bu 

zararlıların popülasyon artışına engel olmak için yapılan mücadele şeklidir. Predatör böcekler, 

funguslar, bakteriler, nematodlar, protozoalar, virüsler,parazitoitler ve memeliler zararlı türleri 

doğal denge sınırında tutmak için kullanılan canlı organizmalardır. Predatör (yırtıcı) böcekler 

ve parazitler zararlı böceklerin her evresi ile beslenmektedirler. Ağaçlarda ve odunlarda zarar 

yapan böceklerin popülasyon artışlarını dengede tutulmasında bu tür predatör böceklerden 

faydalanılmaktadır. Bu amaçla bu tür doğal dengeyi sağlayan predatörlerin laboratuvar 

şartlarında üretilmesi ve zararlı popülasyonunun yoğun olduğu alanlara aktarılması ile 

biyolojik mücadele yapılabilmektedir (Eyüboğlu, 2011; Anonim, 2009). 

Türkiye’de odun zararlısı böceklerle biyolojik mücadele Artvin’de 1985 uygulanmıştır. 

Doğu Karadeniz’de Ladin ağaçlarında zarar yapan Dendroctonus micans’a (Dev soymuk 

böceği) karşı 3 232 688 Rhizophagus grandis üretilmiş ve ormanlara bırakılmıştır. 2006-2008 

yılları arasında Ips typographus böceğine karşı bu böceğin larvaları ile beslenen 20 000 adet 

Thanasimus formicarius böceği üretilerek doğaya bırakılmıştır (Web 1).   
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3) Mekanik Mücadele Yöntemleri 

Doğal dengeyi bozan zararlıların yok edilebilmesi için ya da zarar yapmalarını önlemek 

için el, araç ya da makineler kullanılarak yapılan mücadeleye mekanik mücadele denir. 

Orman veya odun zararlısı böcekler için uygulanan en önemli ve etkili mekanik mücadele 

yöntemi tuzaklarla yakalama metodudur. Ayrıca bu tür böceklerin zararını doğal denge 

koşullarına indirmek için yumurta, pupa, larva dönemlerinde de mekanik mücadele 

yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, Odun zararlısı böceklerin imhasında çeşitli ağaçlar tuzak 

ağacı olarak kullanılabilir. Böylece böcek arız olmuş ağaçlar veya tarafımızdan hazırlanan 

tuzak odunları sahada bırakılıp böceklerin toplanması sağlanır. Daha sonra tuzak odunları 

imha edilerek böcekler ile mücadele edilebilir (Anonim, 2007; Anonim, 2009; Anonim, 2011 

Eyüboğlu, 2011). 

4) Kimyasal Mücadele Yöntemleri 
Bütün mücadele yöntemleri içerisinde en fazla kullanılan yöntem olmasına karşın 

çevresel birçok problemi ortaya çıkarması nedeniyle gerek duyulmadıkça en son başvurulması 

gereken bir yöntemdir. Ayrıca Ormandaki bitki ve faydalı bitki türlerine zarar vermeyen 

organik ve biyolojik preparatlar kullanılmalıdır. Bu mücadele yöntemi çoğunlukla odun 

zararlılarının en zayıf olduğu larva safhasında gerçekleştirilir (Randall, 2000; Eyüboğlu, 

2011; Anonim, 2009). 

5) Entegre Mücadele Yöntemleri 

Entegre mücadele yöntemlerinde, belirli bir alanda bulunan birçok zararlı etmenlerle 

mücadele ayrı ayrı değil birbirini tamamlayacak şekilde yapılan mücadele şeklidir. Entegre 

mücadele yöntemi diğer mücadele yöntemlerinin sebep olabileceği olumsuzlukları minimize 

edebilmektedir. Örneğin kimyasal mücadele yöntemi sonucu; zararlıların ilaçlara karşı direnç 

göstermesini önler, faydalı böceklerin korunmasını destekler, çevresel problemleri minimize 

edebilmektedir. Fakat entegre mücadele yöntemi fazla sayıda ve yeterli donanımda personel 

ile uzun bir zamana gereksinim duyması bakımından oldukça zor bir metottur (Anonim, 2009; 

Eyüboğlu, 2011). 

Ağaçlarda zarar yapan böceklere karşı yapılabilecek örnek bir entegre mücadele 

yöntemi verilecek olursa; doğal dengeyi bozan odun zararlısı böceklerin yoğunluklarını doğal 

denge sınırına indirmek için sahaya feromon tuzakları asarak, zararlıya karşı laboratuvarlarda 

predatör böcekleri üreterek, böceğin yumurtalarını, tırtıllarını, pupalarını ve erginlerini 

toplayıp imha ederek, predatörleri zararlı türün popülasyonunun yoğun olduğu sahalara 

vererek entegre bir mücadele yapabiliriz (Anonim, 2009; Eyüboğlu, 2011). 

6) Davranış Değiştiren Kimyasallar 

Davranışı değiştiren kimyasallar; cezbediciler, feromonlar ve bunların tuzak sistemleri 

ile kombinasyonunun yanı sıra hormonlar, uzaklaştırıcılar, beslenmeye ve yumurtlamaya 

mani olucu ve gelişmeyi önleyici her çeşit kimyasalları kapsar. Doğal olarak salgılansın veya 

salgılanmasın tür içi ve türler arası olarak böceklerin davranışını değiştiren veya etkileyen 

maddelerdir (Sezer ve Zümreoğlu, 2011) 

Cezbediciler, feromonlar, hormonlar, uzaklaştırıcılar, beslenmeye ve yumurtlamaya 

mani olucu ve gelişmeyi önleyici kimyasal maddeler doğal olarak salgılansın veya 

salgılanmasın tür içi ve türler arası odun zararlılarının davranışlarını etkiler yahut değiştirir 

(Sezer ve Zümreoğlu, 2011).  

6.1) Doğal Olarak Salgılananlar  

6.1.1) Feromonlar 

Feromon, bir organizma tarafından vücudun dışına salgılanan ve aynı türün diğer 

bireyleri tarafından algılandığında, algılayan bireyde özel bir reaksiyona neden olan yarı 

kimyasal maddedir (Gould, 1991; Türkuçar ve Toros, 1992; Seybold, 2016). Feromonlara 

aynı türden olan böcekler arasında davranışsal bir mesajlaşma aracı olup, türler arasında 

kullanılan kimyasal bir konuşma dili veya sinyal de denilebilir (Rau, 1929). Feromonlar 
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zararlılarla entegre mücadele yöntemlerinden olup, birçok böceğe ait feromonlar izole edilip 

tanımlanmıştır. Son yıllarda ise firmalar tarafından sentetik olarak üretimi yapılmakta ve 

birçok amaç için böceklere karşı çekici olarak kullanılmaktadırlar (Serez, 1983). Özellikle 

cinsel cezbedici hormonlar bitki koruma alanında büyük ölçüde kullanılmaktadır. 

Feromonlar böceklerin beslenme, çiftleşme, savunma, gizlenme ve kaçma gibi en temel 

davranışlarını belirlemede etkili bir faktördür (Kovancı ve Pehlevan, 2016). Bir başka deyişle 

feromonlar, aynı türe ait bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan kimyasal 

sinyallerdir.  

Feromon ile mücadelenin diğer biyolojik mücadele uygulamalarına göre birçok 

üstünlüğü vardır. Feromonların yayıcı sistemler sayesinde ilaçlama yapılmadığından ilaç 

kalıntısı problemi yaşanmaz. Feromonlar insan sağlığına zararsızdır, toprak suyunda ve 

yabani hayatta birikim yapmaz ve biyolojik mücadele gibi diğer mücadele uygulamalarına 

olumsuz etki göstermez. Feromonlar kullanılarak uygulanan çiftleşmenin engellemesi tekniği, 

böcek dayanıklılık (direnç) yönetimi için alternatif bir araçtır 

Feromonların Avantajları 

 İnsan ve doğaya karşı herhangi bir olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Entegre bir 

mücadele yöntemi olarak ele aldığımızda, organik ve iyi tarım uygulama alanlarında etkili bir 

mücadele yöntemi. Feromonlar ayrıca zararlılara karşı doğrudan kısırlaştırıcı olan 

kemosterilantlarla bir arada kullanılabilir. Böylece feromonlar cezbedici olarak kullanılıp 

tuzağa gelen böcekler kısırlaştırılarak üremeleri engellenmiş ve sonraki döller için sayıları 

azaltılmış olur. Feromonların parazitoit, predatör, bal arısı ve diğer tozlayıcı böcekler gibi 

yararlı organizmalar ile omurgalı hayvanlara ve insanlara bilinen herhangi bir olumsuz etkisi 

yoktur. Bu nedenle feromonlar Entegre mücadele, organik ve iyi tarım alanlarında alternatif 

bir mücadele şekli olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadırlar.  

Feromonlar, küçük hidrofobik moleküllerden suda çözünebilen böcek ilaçlarına 

çevrilebilir.  40 yıldan fazla süredir bilim adamları 1500 ‘ün üzerinde farklı böcek türlerinin 

feromonlarını tanımlamışlardır.  

Feromonların kullanılması ile tarımsal arazi, orman ve şehirde haşere yönetiminde geniş 

uygulama buldu ve feromonla ilişkili ürünlerin keşfi, üretimi ve satışında uzmanlaşan şirketler 

kurulmaya başlandı (Seybold, 2016). Feromonla yapılan biyoteknik mücadele, tuzak ağaçları 

ile yapılan mücadeleye göre daha seri bir mücadele şeklidir. Feromonlarla insektisitleri 

karşılaştıracak olursak;  

Tablo 1: Feromonlar ve insektisiterin etki şekilerinin karşılaştırılması (Kaygın, 2007) 

Etki şekilleri                                  Feromonlar                                   İnsektisitler 

Toksitite                                       organizmalara karşı etkisiz                            genellikle toksik 

Doğal düşmanlar                          etkisiz                                                     genellikle zararlı 

Çevre kirliliği                               yok                                                        zararlıdırlar 

Uygulama sayısı                           yılda 1 veya 2                                      1 veya daha fazla 

Populasyon yoğunluğu                yüksek populasyonda etki az                  yüksek pop. etkili 

Deneme alan büyüklüğü              büyük alanlarda etkili                        küçük alanlarda etkili 

Seçicilik                                        hedef türe etkili                                    pek çok tür öldürebilir 

Feromonların Dezavantajları 

Feromonlar ülkemizde üretilmemektedir ve gerektiğinde satın alınmaları zaman 

almaktadır. Satın alınan feromonların sağlıkları hakkında yeterli garanti sağlamak çok güç 

olmaktadır.Soğuk hava depolarında + 4 C ile -15 C arasında uzun müddet muhafaza 

edilmeleri oldukça risklidir. Böcek türleri için etkili şekilde uygulanacak feromon türlerini her 

zaman temin etmek mümkün olmamaktadır.Feromon pahalıdır.Her zaman aynı başarı 

garantisi yoktur. Bu sebeple feromonlar ülkemizde üretilmeye başlanıncaya ve her zararlı 

böcek türü için yeterli, ucuz ve sağlıklı olarak temini mümkün oluncaya kadar, bu mücadele 
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metodunun zararlı böceklere karşı gerekli önlemlerin diğer mücadele metodları ile alınması 

uygun olacaktır.Feromonların sağlıklı bir şekilde temin edilmeleri halinde ise kullanılmalarına 

devam edilmelidir. 
Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışma kapsamında odun zararlısı böceklerde kullanılabilecek mücadele yöntemleri üzerinde 

durulmuş ve kullanılan yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır. 

Böceklerle mücadelede birçok yöntem geliştirilmiştir, ancak son yıllarda biyoteknik ve entegre 

mücadele yöntemleri daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Odun zararlısı böceklerle mücadele edilmesi 

gerektiğinde, öncelikli olarak mücadele edilecek böcek türü belirlenmeli ve o böcek türüne göre 

mücadele yöntemi kullanılmalıdır. Ancak böceklerle mücadele yöntemleri kullanırken doğaya zarar 

vermeyen mücadele yöntemleri kullanılmalıdır. Feromon asma tekniği odun zararlısı böceklerle 

mücadelede etkin bir şekilde kullanılması gereken yöntem olduğu yapılan bu çalışmayla bir kez daha 

ön plana çıkmıştır.    

Kaynaklar 

Anonim, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Böcek ve Hastalıklar, 

Artvin, 2009. 

Anonim, Millî Eğitim Bakanlığı,  MEGEP, Ankara, 2007. 

Anonim, Private Pesticide Applicator Safety Education Manual, 19th Edition, Chapter 1. Integrated 

Pest Management, Produced by the Pesticide Safety & Environmental Education Program 

University of Minnesota Extension, 2011. 

Birişik, N., Altındişli F.Ö., Kılıç T ve Ark. (Editör: Birişik, N) Teoriden Pratiğe Biyoteknik     

Mücadele Kitabı, 2013. 

Eyüboğlu, B. Gümüşhane İli Torul İlçesi Ormanlık Alanlarında Zarar Yapan Ips Sexdentatus’un 

Zararı, Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar, Yüksek lisans tezi, Artvin Çoruh 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Ankara. 2011. 

Gould, F. Arthropod behavior and the efficacy of plant protectants. Annu. Rev. Entomol., 36:305–330, 

1991.  

Kaygın, A. T. Endüstriyel Odun Zararlıları, 2007 

Kovancı, O. B., Pehlevan B. Böcek Feromonlarının Çiftleşmenin Engellenmesi amacıyla Tarımsal 

Mücadelede Kullanılması Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma 

Bölümü.(http://ziraat.uludag.edu.tr/ureticiler/ciftlesmenin_engellenmesi.pdf) (E.T.18.08.2016). 

Randall C. J. Management of Wood-destroying Pests. A Guide for Commercial Applicators Category 

7B, Academic Specialist Pesticide Education Program, Michigan State University. 2000 

Rau, P., N. L. Rau. The sex attraction and rhythmic periodicity in the giant saturniid moths and its 

relation to the function of reproduction. Trans. Acad. Sci. St. Louis 26:83–221, 1929. 

Serez, M. Zararlı Böcek Savaşında Feromonların Kullanılması. Karadeniz Üniversitesi Orman Fak., 

Orman Genel müdürlüğü Konferansları, Ankara, 1983 

Serez, M., Zümreoğlu,  A. Tarım ve Orman Zararlarına Karşı Biyoteknik Yöntemler, Çanakkale, 

2001. 

Serez, M. Kabuk böceklerinin savaşında tarihi gelişmeler KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, 1986. 

Seybold., S J., Donaldson S. Pheromones in insect pestmanagement ,University of nevada ,Fact Sheet 

98-41) (https://www.unce.unr.edu/publications/files/ag/other/fs9841.pdf)  (E.T:15.07.2016) 

Türkuçar, A.S., Toros .S. Böceklerde ve Akarlarda Alarm Feromonları, Türk. Entomol. Derg. 16(2), 

115-128, 1992 

Web 1 (http://www.hopam.com/icerikdetay.php?iid=7220) (E.T:15.07.2016). 
Yalçın, M., Yüksel, B., Akçay, Ç., Çil, M. Zararlı Böceklerin Toplanmasında Kullanılacak Entegre Feromon 

Tuzak Sistemi: Böcek Toplama Kafesleri, KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(1), 2016. 

Yıdırım, E. Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar Kitabı, 3. Baskı, 2012 
  

http://ziraat.uludag.edu.tr/ureticiler/ciftlesmenin_engellenmesi.pdf
https://www.unce.unr.edu/publications/files/ag/other/fs9841.pdf
http://www.hopam.com/icerikdetay.php?iid=7220


IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

191 

 

Investigation of the Effect of Parallel FACTS Devices on Voltage Stability 

in Power Systems 

 

Ali  ÖZTÜRK* 
Assoc. Prof. Duzce University, 

Turkey 

 

Hüseyin BAKIR 
Graduate Student Duzce University, 

Turkey 

 

Salih TOSUN 
  Assist. Prof. Düzce University, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Along with the developing technology, the demand for electricity is increasing day by day. The 

increase in energy demand forces power systems to work in areas close to the limits of stability. Since 

this leads to a reduction in the stability limits, the importance of voltage stability increases with 

increasing energy demand. Voltage stability can be defined as the ability of the load buses of a power 

system to keep the voltage amplitude values within certain limits in all conditions. As demand for 

electric energy increase, power systems are becoming more complicated as well. Conventional 

methods used to prevent voltage instability and collapse in growing and complicated systems 

sometimes cannot meet the needs of the system. Today thanks to the developing power electronic 

based FACTS devices, the voltage problems of complex and growing systems are solved more quickly 

and effectively. Besides, when the FACTS devices are used properly, FACTS devices increase the 

stability limits of power systems and ensure that the available resources are used in the best possible 

way. 

In this study, the effect of STATCOM and SVC controllers on power system voltage collapses was 

investigated. The study was carried out using the IEEE-6 bus test system in the PSAT program and 

based on the λ-V curves of the load buses of the system. Here λ represents the rate of increase of the 

load, referred to as the load parameter. First, continuous power flow analysis of the IEEE-6 bus power 

system was performed and maximum load parameters were obtained without SVC and STATCOM. 

Then, SVC and STATCOM were connected to the weakest buses of the power system in terms of 

voltage stability and λ-V change curves were obtained. As a result of the simulation studies, SVC and 

STATCOM have been observed to increase the loadability limits of the system. 

 

Keywords:  Contination Power Flow, PSAT, Power System, Voltage Stability, SVC, STATCOM 
     

 

 

Güç Sistemlerinde Paralel FACTS Cihazlarının Gerilim Kararlılığına 

Etkisinin İncelenmesi 
 

Özet 

 

Gelişen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine olan talep de her geçen gün artmaktadır. Enerji 

talebindeki artış güç sistemlerini kararlılık sınırlarına yakın bölgelerde çalışmaya zorlamaktadır. Bu 

durum kararlılık sınırlarının azalmasına yol açtığından dolayı gerilim kararlılığının önemi de enerji 

ihtiyacının artmasıyla birlikte artmaktadır. Gerilim kararlılığı, bir güç sisteminin yük baralarının, 

gerilim genlik değerlerini tüm koşullarda belirli limitler arasında tutabilme yeteneği olarak 

tanımlanabilir. Elektrik enerjisine olan talep arttıkça güç sistemleri de büyüyerek karmaşık hale 

gelmektedir. Büyüyen ve karmaşıklaşan sistemlerde gerilim kararsızlığı ve çökmelerini önlemek için 

kullanılan klasik yöntemler bazen sistem ihtiyaçlarını karşılayamaz. Günümüzde gelişen güç 

elektroniği tabanlı FACTS cihazları sayesinde karmaşıklaşan ve büyüyen sistemlerin gerilim 

problemleri daha hızlı ve etkin şekilde çözülmektedir. Bunun yanı sıra FACTS cihazları uygun olarak 

kullanıldıkları zaman güç sistemlerinin kararlılık sınırlarını artırarak mevcut kaynakların en iyi şekilde 

kullanılmasını sağlamaktadır. 
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Bu çalışmada, STATCOM ve SVC denetleyicilerinin güç sistemi gerilim çökmelerine karşı etkisi 

incelenmiştir. Çalışma PSAT programında IEEE-6 baralı test sistemi kullanılarak ve sistemin yük 

baralarındaki λ-V eğrileri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Burada λ yüklenme parametresi adı verilen 

yük artış oranını temsil etmektedir. Öncelikle IEEE-6 baralı güç sisteminin sürekli güç akışı analizi 

yapılarak SVC ve STATCOM olmaksızın maksimum yüklenme parametrelerinin bulunması yoluna 

gidilmiştir. Daha sonra da güç sisteminin gerilim kararlılığı bakımından en zayıf baralarına SVC ve 

STATCOM bağlanarak V değişim eğrileri elde edilmiştir. Simülasyon çalışmaları sonucunda, SVC 

ve STATCOM'un sistemin yüklenebilirlik sınırlarını artırdığı gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürekli Güç Akışı, PSAT, Güç Sistemi, Gerilim Kararlılığı, SVC, STATCOM 

 

 

GİRİŞ 

 

Artan elektrik enerjisi talebini karşılamak için güç sistemi bağlantıları hızla geliştirilmekte ve 

iletim hatları kararlılık sınırına daha yakın çalışmaya zorlanmaktadır. Bu durum güç sisteminin aşırı 

derecede zorlanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma koşulları altında, güç sisteminin gerilim 

kararlılığı endişeleri de artmaktadır. Bu sebepten dolayı sistem kararlılığı marjını geliştirmek ve voltaj 

çöküşünü engellemek için birtakım düzeltici eylemler gerekmektedir (Kundur, 1994; Gao, Morison 

and Kundur, 1996:1314-1324). Reaktif güç eksikliğinin gerilim çökmesine yol açan gerilim 

istikrarsızlığının başlıca nedeni olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, reaktif güç desteği için reaktif güç 

enjeksiyonları (şönt / seri) kullanılmaktadır (Zhang, Rajagopalan and Conto, 2010:1-7). 

Gerilim kararlılığı analizi, güç sisteminin reaktif güç bakımından eksik olduğu alanları 

belirlemek için gerçekleştirilir. Böylece sistemdeki zayıf bara belirlenmiş olur. En zayıf bara, gerilim 

çökmesi yaşanmasına en yakın olan bara olarak tanımlanır. Bu işlem sistemin sürekli güç akışı 

yöntemi ile belirlenen voltaj büyüklüğüne dikkat edilerek gerçekleştirilir (Kazemi, Vahidinasab and 

Mosallanejad, 2006:191-195; Ray and Chandle, 2015:443-448). Ayrıca güç sisteminde voltaj 

büyüklüğünün düşük olduğu zayıf baraya FACTS denetleyicileri ekleyerek yüklenebilirlik marjı 

(sistemin iletebileceği maksimum güç) artırılabilir. FACTS kontrolörleri gerilim büyüklüğü, açısı ve 

hat empedansı üzerinde hızlı ve güvenilir kontrol sağlar (Dong, Chowdhury, Crow and Acar, 

2005:338-345). 

Statik senkron kompanzatör ve statik var kompanzatör, FACTS ailesinin önemli üyeleridir. Bu 

cihazlar hızlı yanıt, sürekli reaktif güç düzenlemesi gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bu özelliklerinden 

dolayı paralel FACTS cihazlarının gerilim kararlılığı problemi için etkili bir çözüm olduğu 

kanıtlanmıştır (Ajjarapu and Christy, 1992:416-423; Lakkireddy, Rastgoufard, Leevongwat and 

Rastgoufard, 2015:1-5). 

Güç sistemi kararlılık analizi için ilk olarak IEEE-6 baralı test sisteminde tanjant vektör analizi 

yapılarak sistemin kritik barası belirlenmiştir. Daha sonra sistemin en zayıf barasına FACTS cihazları 

bağlanarak sistemin kararlılık limitleri incelenmiştir. 

Bu çalışmada, STATCOM ve SVC denetleyicilerinin güç sistemi gerilim çökmelerine karşı 

etkisi incelenmiştir. Çalışma PSAT programı ile 6 baralı sistem kullanılarak ve sistemin yük 

baralarındaki λ-V eğrileri baz alınarak yapılmıştır. Burada λ yüklenme parametresi adı verilen yük 

artış oranını temsil etmektedir. Öncelikle IEEE-6 baralı güç sisteminin sürekli güç akışı analizi 

yapılarak SVC ve STATCOM sistemde olmadığı durumda maksimum yüklenme parametrelerinin 

bulunması yoluna gidilmiştir. Daha sonra da güç sisteminin gerilim kararlılığı bakımından en zayıf 

baralarına SVC ve STATCOM bağlanarak V değişim eğrileri elde edilmiştir. Simülasyon 

çalışmaları sonucunda, SVC ve STATCOM 'un sistemin yüklenebilirlik sınırlarını arttırdığı 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

GERİLİM KARARLILIĞI 
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Gerilim kararlılığı tanım olarak, bir güç sisteminin herhangi bir bozucu etkiye maruz kaldıktan sonra 

her baradaki gerilimi istenen gerilim seviyesinde tutabilme yeteneğidir. Gerilim kararsızlığı; aşırı 

yüklenmiş, bozucu etkiye maruz kalmış veya yetersiz reaktif güç üretiminin olduğu güç sistemlerinin 

problemidir. Gerilim kararsızlığı bölgesel bir olay olsa da sistemin bir kısmının hatta tümünün devre 

dışı kalmasına neden olabilecek bir gerilim çökmesi olayına dönüşebilir. Gerilim kararsızlığının temel 

sebebi yükteki artıştır. Bu yüzden gerilim kararlılığı, yük kararlılığı problemi olarak da adlandırılır 

(Boonchiam, Sode-Yome, Mithulananthan and Aodsup, 2009:655-660). 

Güç sistemlerindeki kararsızlık FACTS cihazlarının kullanımıyla giderilebilir. FACTS cihazları 

sadece güç sistemlerinin kararlılığını artırmakla kalmaz aynı zamanda güç sistemlerine işletme 

esnekliği de sağlar (Mithulananthan, Sode-Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005). 

Normal koşullarda ve bozucu etki sonrasında sistemdeki tüm baralarada kabul edilebilir gerilim 

seviyesini koruyabilen güç sistemleri gerilim bakımından kararlıdır. Sistemin koşulları değiştiğinde 

bozucu bir etki veya yükte artış olduğunda kontrol edilemeyen bir gerilim düşümü meydana gelir ve 

bu durum gerilim kararsızlığına yol açar (Kundur, 1994).  

Gerilim kararlılığı birbirini tamamlayıcı nitelikteki statik analiz (güç akışına dayalı) ve dinamik 

analiz (zaman domeninde) yöntemleriyle yapılmaktadır. Güç akışı metoduna dayalı statik analiz 

genelde P-V veya Q-V eğrileri kullanılarak yapılmaktadır. Bu eğriler sistemdeki P, Q, V arasındaki 

ilişkiyi ve gerilim kararlılığıyla ilgisi bulunan sürekli haldeki yüklenmeyi göstermektedir. Başka bir 

ifadeyle sistemdeki bir baradan çekilen güç arttırıldığında o baradaki gerilimin değişimi bu eğriler ile 

ifade edilmektedir. Karakteristik P-V eğrisi Şekil 1’de gösterilmektedir (BAYSAL, UZUNOĞLU and 

KOCATEPE, 2007:321-325).  

 

 
Şekil 1: Karakteristik P-V Eğrisi  

(Dirik, Özdemir and Kocaman, 2006:36-40) 

 

 

FACTS CİHAZLARI  
 

FACTS cihazları kontrolü bakımından güç elektroniği tabanlı olduğundan geleneksel 

kontrolörlere göre daha hızlı tepki verirler. Bu cihazlar uygun olarak kullanıldıkları zaman iletim 

hatlarının kararlılık sınırlarını artırır. FACTS cihazlarının iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi 

iletim sistemlerinin güç taşıma kapasitesinin arttırılması, ikincisi ise iletim hatları üzerindeki güç 

akışını kontrol etmektir (Hasanovic, 2000). 

Günümüzde FACTS adı altında bir çok güç akış denetleyicisi geliştirilmiştir. Bunlardan en 

yaygın olarak kullanılanları; Statik Var Kompanzatör (SVC), Tristör Kontrollü Seri Kapasitör 

(TCSC), Statik Kompanzatör (STATCOM), Birleşik Güç Akış Kontrolörü (UPFC), Faz Kaydırıcısı ve 

Statik Senkron Seri Kapasitör (SSSC) olarak gösterilebilir. 

FACTS cihazlarını kullanarak iletim hatları için seri ve şönt kompanzasyon yapılabilir. Seri 

kompanzasyonda hat empedansı değiştirilir ki bu net empedansın azalması anlamına gelir ve böylece 

iletilebilir etkin güç artar. Şönt kompanzasyonda ise bağlantı noktasındaki gerilimi ayarlamak 

amacıyla hatta reaktif akım enjekte edilir (Soman, 2015). 

FACTS cihazlarının genel sınıflandırması şu şekildedir:  

 Seri Kontrolörler 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

194 

 

 Şönt Kontrolörler 

 Seri-Şönt Kontrolörler 

 Seri-Seri Kontrolörler 

 

Seri Kontrol Cihazları 
 

Seri denetleyiciler, iletim hattına gerilim enjekte eden kondansatörler veya reaktörlerden oluşur. 

Seri denetleyiciler esas olarak değişken empedanslı cihazlardır. Seri denetleyicilerin başlıca görevi, 

iletim hattının endüktifliğini azaltmaktır. Bu cihazlar değişken reaktif güç üretir veya tüketirler 

(Soman, 2015). Seri FACTS denetleyicilerinin genel şeması Şekil 2’de gösterildiği gibidir. 

 

 
  

Şekil 2: Seri FACTS Denetleyicileri  

(Mahdad, 2013) 

 

Seri kontrolör örnekleri; 

 SSSC - Statik senkron kompanzatör 

 TCSC - Tristör kontrollü seri kondansatör 

 TCSR - Tristör kontrollü seri reaktör 

 TSSC - Tristör anahtarlamalı seri kondansatör  

 TSSR - Tristör anahtarlamalı reaktör 

 

Şönt Kontrol Cihazları 
 

Şönt kontrol cihazları, iletim hattına akım enjekte eden kapasitörler veya reaktörler gibi değişken 

empedanslı cihazlarından oluşur. Şönt denetleyicilerin başlıca görevi, iletim hattının kapasitifliğini 

azaltmaktır. Enjekte edilen akım hat voltajıyla aynı fazdadır (Soman, 2015). Şönt FACTS 

denetleyicilerinin genel şeması Şekil 3’de gösterildiği gibidir 

 

 
Şekil 3: Şönt FACTS Denetleyicileri  

(Mahdad, 2013) 

 

 

Şönt kontrolör örnekleri; 

 STATCOM -Statik senkron kompanzatör 
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 SVC -Statik VAR kompanzatör 

 TCR - Tristörlü kontrollü reaktör 

 TSR – Tristör anahtarlamalı reaktör 

 TSC - Tristör anahtarlamalı kondansatör 

Seri-Şönt Kontrol Cihazları 

 

Seri-şönt kontrolör cihazları eşzamanlı olarak çalıştırılan seri ve şönt kontrolörlerin birleşimidir. 

Denetleyicinin şönt bölümü kullanarak hat içine akım enjekte edilebilir ve ilgili denetleyicinin seri 

bölümü ile seri voltaj enjekte edilebilir. Birleştirilmiş güç akışı kontrolörleri UPFC’de olduğu gibi, 

şönt ve seri kontrolörler arasında ortak DC güç bağlantısı yoluyla aktif güç alışverişi yapılabilir 

(Soman, 2015). Seri-Şönt FACTS denetleyicilerinin genel şeması Şekil 4’de gösterildiği gibidir. 

 

 
 

Şekil 4: Seri-Şönt FACTS Denetleyicileri  

(Mahdad, 2013) 

 

 

Seri-Seri Kontrol Cihazları 

 

Seri-seri kontrol cihazları çok hatlı bir iletim sistemi durumunda koordineli olarak kontrol edilen ayrı 

serilerden oluşur. Ayrıca seri kontrol cihazlarının her hatta bağımsız olarak reaktif güç telafisini 

gerçekleştirdiği birleşik bir kontrolör olabilir. Seri-Seri Kontrol Cihazları ortak DC bağlantısı 

vasıtasıyla hatlar arasındaki aktif güç değişimini kolaylaştırırlar. Çünkü, IPFC (Interline Power Flow 

Controller) gibi seri seri kontrol cihazlarında, kontrolör dönüştürücülerindeki DC terminalleri birbirine 

bağlıdır (Soman, 2015).  

 

A) Statcom  (Statik Senkron Kompanzatör) 

 

STATCOM, sistem tarafından ihtiyaç duyulan aktif ve reaktif gücü sağlamak için doğru akım 

giriş gerilimini alternatif akım çıkış gerilimine çeviren gerilim kaynaklı dönüştürücüdür. İnverter ile 

AC sistem arasındaki reaktif güç değişimi çıkış voltajının genliği değiştirilerek kontrol edilebilir. Çıkış 

voltajının genliği AC sistem voltajından büyük olursa, inverter AC sistemi için reaktif güç üretir. Çıkış 

voltajının genliği AC sistemin voltajından küçük olursa, invertör AC sistemden reaktif güç çeker. 

Çıkış voltajı AC sistem gerilimine eşit olursa, reaktif güç alıverişi olmaz (Mithulananthan, Sode-

Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005). 

AC sistem ve evirici arasındaki aktif güç alışverişi, AC sistem gerilimi ile evirici çıkış gerilimi 

arasındaki faz açısı değiştirilerek kontrol edilir. Evirici çıkış gerilimi AC sistem geriliminden ileri 

fazda tutulursa evirici AC sisteme aktif güç verir. Evirici çıkış gerilimi AC sistem geriliminden geri 

fazda tutulursa evirici AC sistemden aktif güç çeker. Sürekli halde STATCOM ve AC sistem 

arasındaki güç alışverişi çoğunlukla reaktiftir, Şebekeden çekilen aktif güç STATCOM’un iç 

kayıplarını karşılamak içindir (Mithulananthan, Sode-Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005). 

STATCOM‟un temel yapısı ve V-I eğrisi Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.STATCOM, AC 

sistem geriliminden bağımsız olarak çıkış akımını kontrol edebilir. Herhangi bir sistem gerilim 

değerinde tam kapasitif veya tam endüktif çıkış akımı sağlayabilmesi, STATCOM’un SVC’ye 

üstünlüklerinden biridir. Çünkü düşük AC sistem geriliminde SVC’nin çıkış akımı da azalmaktadır. 
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Ayrıca, sürekli halde daha büyük yükleri beslemek için STATCOM, SVC’ye göre daha fazla reaktif 

güç sağlayabilir (Mithulananthan, Sode-Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005) 

 

 
Şekil 5: STATCOM’un Temel Yapısı 

 (Mithulananthan, Sode-Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005) 

 

Şekil 6’da STATCOM’un sürekli halde çalışma halinde V-I grafiği verilmiştir. Grafikte güç sistemine, 

belli aralıkta hem endüktif ve hem de kapasitif akım sağlanabildiği görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 6: STATCOM’un Terminal Karakteristiği  

(Guleryuz and Demiroren, 2011:1-5) 

 

STATCOM’a ait diferansiyel-cebirsel eşitlikler aşağıda verilmiştir. (1) eşitliği STATCOM için 

kullanılan kontrol sisteminin modeline karşılık gelirken, (3) eşitliği STATCOM’un bağlı olduğu 

baranın güç akışı eşitliğini gösterir (Guleryuz and Demiroren, 2011:1-5). 

 

[
�̇�𝑐
�̇�
�̇�
] = 𝑓(𝑥𝑐, 𝛼, 𝑚, 𝑉, 𝑉𝑑𝑐 , 𝑉𝑟𝑒𝑓)                                                                                   (1) 

 

�̇�𝑑𝑐 =
𝑉.𝐼

𝐶.𝑉𝑑𝑐
cos(𝛿 − 휃) −

1

𝑅𝐶.𝐶
𝑉𝑑𝑐 −

𝑅

𝐶

𝐼2

𝑉𝑑𝑐
                                                                     (2) 
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0 = 

[
 
 
 
 

𝑃 − 𝑉𝐼 cos(𝛿 − 휃)

𝑄 − 𝑉𝐼 sin(𝛿 − 휃)

𝑃 − 𝑉2𝐺 + 𝑘𝑉𝑑𝑐𝑉𝐺 cos(𝛿 − 𝛼) + 𝑘𝑉𝑑𝑐𝑉𝐵 sin(𝛿 − 𝛼)

𝑄 + 𝑉2𝐵 − 𝑘𝑉𝑑𝑐𝑉𝐵 cos(𝛿 − 𝛼) + 𝑘𝑉𝑑𝑐𝑉𝐺 sin(𝛿 − 𝛼)⏟                                  
𝑔(𝛼,𝑘,𝑉,𝑉𝑑𝑐 ,𝛿,𝐼,𝜃,𝑃,𝑄) ]

 
 
 
 

                                         (3) 

 

B) Svc ( Statik VAR Kompanzatör ) 

 

SVC kontrol edilebilir şönt kapasitör ve şönt reaktörlerden oluşmaktadır. SVC’nin temel yapısı 

Şekil 7’de gösterilmektedir. SVC tarafından kontrol edilen güç sistemi kontrol değişkeni bara uç 

gerilimidir.  SVC’nin toplam suseptansı, tristörlerin genellikle 90° ~180° arasındaki bir açı değerinde 

tetiklenmesiyle kontrol edilir (Guleryuz and Demiroren, 2011:1-5). Şekil 7’de SVC’nin temel yapısı 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 7: SVC’nin Temel Yapısı  

(Mithulananthan, Sode-Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005) 

 

SVC, tristör kontrollü reaktörün tetikleme açısının değişmesiyle elde edilen değişken 

empedanslı bir kontrolör özelliği gösterir. SVC’ye ait V-I karakteristiği Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 8: SVC’nin Terminal Karakteristiği  

(Guleryuz and Demiroren, 2011:1-5) 
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Normal çalışma esnasında SVC toplam süseptansı terminal gerilimine göre ayarlayabilir. Fakat 

SVC maksimum ve minimum süseptans sınırlarında sabit kapasitör veya sabit endüktans gibi davranır. 

Bmaks noktasında, tüm tristör anahtarlamalı kapasitörler devrededir ve SVC nominal kapasitif akımını 

verir. Bmin noktasında ise endüktif akımı vermek üzere tristör-kontrollü reaktörler tamamen 

iletimdedir ve tüm tristör anahtarlamalı kapasitörler devre dışıdır.  Sistemde jeneratör veya iletim 

hattındaki arızadan kaynaklı önemli gerilim problemleri olduğunda SVC hemen devreye girer ve 

sisteme reaktif güç desteği sağlar. Gerilim kararlılığını arttırmak için bir yardımcı eleman olarak 

kullanılabilir. Buna ek olarak, SVC ile sadece bir referans voltaj seviyesinin korunması değil, aynı 

zamanda sistem sönümlemesini iyileştirmek için referans voltaj sinyalinin modüle edilmesi de 

mümkündür (Mithulananthan, Sode-Yome, Acharya and Phichaisawat, 2005). 

SVC’ye ait diferansiyel-cebirsel denklem ifadeleri aşağıdaki gibidir (Guleryuz and Demiroren, 

2011:1-5); 

 

 
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥𝐶
𝛼
] = 𝑓(𝑥𝑐 , 𝛼, 𝑉, 𝑉𝑟𝑒𝑓)                                                                                    (4) 

 

0 = 

[
 
 
 
 
𝐵𝑒 − (2𝛼 − sin 2𝛼 − 𝜋(2 − 𝑋𝐿 𝑋𝐶))/(𝜋𝑋𝐿)⁄

𝐼 − 𝑉𝑖𝐵𝑒
𝑄 − 𝑉𝑖

2𝐵𝑒⏟      

𝑔(𝛼, 𝑉, 𝑉𝑖 , 𝐼, 𝑄, 𝐵𝑒) ]
 
 
 
 

                                          (5) 

 

0 = [
𝑉 − 𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑋𝑆𝐿𝐼

𝑔(𝛼, 𝑉, 𝑉𝑖 , 𝐼, 𝑄, 𝐵𝑒)
]                                                                                    (6) 

 

 

BENZETİM ÇALIŞMALARI 

 

Bu çalıșma PSAT programı ile IEEE 6 baralı sistem kullanılarak ve sistemin λ-V eğrileri baz alınarak 

yapılmıștır. Șekil 9’da IEEE 6 baralı sistemin genel yapısı mevcuttur. Şekil 9’da verilen sistemde 2. 

bara salınım barası diye ifade edilen referans baradır. Bu bara gerilimi her an sabit tutacak kadar güçlü 

kabul edilir. Güç açısı sıfırdır.1.ve 3. baralar ise P-V veya gerilim kontrollü baraları ifade eder. 4-5 ve 

6. baralar ise P-Q veya yük baralarıdır. Güç sisteminin normal yüklenme değerleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

199 

 

 
 

Şekil 9: IEEE-6 Baralı Test Sistemi 

Tablo 1: Sistemin Generatör ve Yük Verileri 
 

Bara Tipi 
 

Bara No 

 

Gerilim p.u 

 

Aktif Güç    

(p.u.) 

 

Reaktif Güç 

(p.u.) 

P-V 1 1.05 0.9 - 

Salınım 2 1.05 - - 

P-V 3 1.05 0.6 - 

Yük 4 - 0.9 0.6 

Yük 5 - 1.0 0.7 

Yük 6 - 0.9 0.6 

 

PSAT programı ile IEEE 6 baralı test sisteminde ilk olarak sürekli hal güç akışı yapılarak sistemin 

tanjant vektörleri hesap edilmiş ve sistemin en zayıf barası tespit edilmiştir. Yapılan tanjant vektör 

analizine göre sistemin yük baralarının tanjant vektörleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Baraların Tanjant Vektörleri 

Bara Adı Tanjant Vektör 

Bara 4 0.0689 

Bara 5 0.1047 

Bara 6 0.0644 

 
İlk durumda PSAT proğramında güç akışı yapılarak her bir baraya ait gerilim değerleri hesaplanmıştır. 

Tanjant vektörü sürekli güç akışı sonunda gerilim değerindeki değişimlerin yüklenme değerine (λmax) 

bölünmesi ile bulunur. Tanjant vektör analizine göre tanjant vektör değeri en büyük olan bara sistemin 

en zayıf barasıdır. Bu sistemde en zayıf bara 5 numaralı baradır. 

Temel durumda yapılan sürekli güç akışı sonucunda sistemin en zayıf barasının λ-V eğrisi Şekil 10’da 

gösterilmektedir. Temel durumda Vkritik = 0.5452, Pkritik = 2.4471 ve λ = 2.011 olmaktadır. 
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Şekil 10. Temel Durumda λ-V Eğrisi 

 

Sistemde gerilim kararlılığı bakımından en kritik durumda olan 5 nolu barada iyileştirme çalışmaları 

yapmak gerekir. Bu durumda 5 nolu baraya SVC ilave edilerek sürekli yük akışı yapılmıştır. Sistemde 

bozucu etki yokken SVC eklenmesi durumunda sistemin kritik değerleri Vkritik = 0.6613, Pkritik = 

2.8742 ve λ = 2.375 değerini almaktadır. Bu durumda λ-V eğrisi Şekil 11’deki gibi olmaktadır. 

 

 
Şekil 11: Kritik Yük Barasına SVC İlave Edilmesi Durumunda λ-V Eğrisi 

 

Sistemde bozucu etki yokken STATCOM eklenmesi durumunda sistemin kritik barasına ait değerler 

Vkritik = 0.7043, Pkritik = 3.0174 ve λ = 2.695 değerini almaktadır. Bu durumda λ-V eğrisi Şekil 

12’deki gibi olmaktadır. 
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Şekil 12: Kritik Yük Barasına STATCOM İlave Edilmesi Durumunda λ -V Eğrisi 

 

 

Güç sisteminde hiçbir bozucu etki yokken sistemin kritik barasına eklenen SVC ve STATCOM ile 

kritik baranın yüklenebilirlik değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Kritik Bara Değerleri (p.u.)  

Kritik Bara V λ P 

Denetleyicisiz 0.5452 2.011 2.4471 

SVC 0.6613 2.375 2.8742 

STATCOM 0.7043 2.695 3.0174 

 

 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada, IEEE-6 baralı test sisteminin gerilim kararlılığı analizi gerçekleştirilmiştir. Benzetim 

çalışmalarında ilk olarak paralel FACTS cihazları sisteme bağlanmadan önce yani temel durumda 

sürekli güç akış yöntemiyle λ -V eğrileri elde edilmiştir. Elde edilen λ –V değerlerini kullanarak 

baraların tanjant vektör değerleri hesaplanmıştır. Tanjant vektör değerlerinden yararlanarak sistemin 

kritik barası belirlenmiştir. 

Benzetim çalışmalarının ikinci kısmında gerilim kararlılığını ve sistemin yüklenebilirlik sınırlarını 

artırmak amacıyla kritik baraya SVC ve STATCOM denetleyicileri eklenerek sürekli güç akışı 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen λ -V eğrilerinden STATCOM ve SVC denetleyicilerinin güç 

sisteminin statik yüklenme sınırlarını ve gerilim kararlılığını artırdığı gözlemlenmiştir.  

FACTS denetleyicileri sistemin yüklenebilirlik sınırlarını arttırarak sistemin gerilim çökmelerine karşı 

daha güvenli hale gelmesini sağlamıştır. Sistemde STATCOM’un SVC’ye göre daha iyi sonuçlar 

verdiği gözlemlenmiştir. Kararlılık ve yüklenebilirlik açısından STATCOM ve SVC denetleyicilerinin 

kullanılmasının önemi, bu çalışma ile ortaya konulmuştur. 
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Özet 
Bu çalışmada, İnsansız hava araçlarında kullanılan motor çeşitleri ve kontrol yöntemleri 

karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. En uygun motor ve kontrolör seçiminin yapımı amaçlanmıştır. 

Çalışmada matlab simulink yöntemi kullanılacaktır. İnsansız Hava Araçlarında kullanılan Piston tipi, 

Turboprop tipi, Turbofan/Turbojet tipi, Elektrik tipi gibi motor tipleri incelenecektir. Elektrik motor 

tipi olarak Fırçasız (brushless) motorları, kontrol etmek için kullanılan ESC (Electronic Speed 

Controller) motor sürücü üniteleri karşılaştırılmalı olarak çalıştırılması amaçlanmaktadır. Belirlenen 

bir İnsansız hava aracı için en uygun motor tipi ve kontrolör yöntemi bulunmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı(Drone), ESC motor sürücüler, Fırçasız(Brushless) motorlar 

 

Uunmanned Aerial Vechicles Used Motor Types and  

Methods of Control of Comparision 
 

Abstract 

 

In this study, Unmanned Aerial Vehicles Used Motor Types and Methods of Control of comparison 

has been made. The choice of the most suitable motor and controller construction aimed. The Matlab 

Simulink method will be used in the study. Motor types such as Piston type, Turboprop type, Turbofan 

/ Turbojet type, Electric type used in Unmanned Aerial Vehicles will be examined. Brushless motors as 

the electric motor type are intended to be operated comparatively with ESC (Electronic Speed 

Controller) motor drive units used to control. We will try to find the most appropriate engine type and 

controller method for a given unmanned aerial vehicle. 

 

 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicles(Drone), ESC Motor Driver Units, Brushless Motors 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzün popüler araçlarından olan insansız hava araçları (drone) bu kapsamda 

değerlendirilmektedir (Dikmen ve arkadaşları, 2010). Döner kanat yapısının dikey iniş kalkış 

yapabilme, havada askıda kalabilme ve düşük hızda uçuş yapabilme, küçük boyutları ve daha iyi 

manevra kabiliyeti olması nedeniyle rakiplerine göre birçok avantajları vardır. Farklı  rotorlu döner 

kanatlar günümüzde daha çok askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Askeri amaçların dışında farklı 

amaçlar nedeniyle de insansız hava araçlarına yatırımlar yapılmaktadır. Bunların başında iletim 

hatları denetiminde, sınır devriyelerinde, arama-kurtarma faaliyetlerinde, petrol ve doğalgaz 

aramalarında, yangın izlemede, topoğrafya ve tarımda kullanımı gelmektedir.  

Dört rotorlu döner kanat Drone çapraz şekilde yerleştirilmiş uçlarında bulunan dört adet motorla 

hareketi sağlanan bir insansız hava aracıdır (microcopter.com, 2011). Bir dört rotorlu döner kanat 

Drone önde, arkada, sağda ve solda olmak üzere dört tane motora sahiptir ve bu motorlara enerji 

verilmesiyle motorlara bağlı bulunan pervaneler hareket ederek dönme eksenleri doğrultusunda 

kaldırma kuvvetleri oluşturur. Önde ve arkada bulunan pervaneler saatin tersi yönünde dönerken, 

solda ve sağda bulunan pervaneler saat yönünde dönerler. Pervanelerin hepsi eşit hızlarla 

döndüğünde Drone merkezindeki toplam tork dengelenir, böylece kendi ekseni etrafındaki dönme 
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açısı olan yönelme açısı sabit kalır. Sağ ve sol pervanelerin hızları birbirinden farklı olduğu 

durumda kaldırma kuvvetleri arasında bir fark oluşur ve yalpalama açısı değişir. Aynı şekilde ön ve 

arka pervanelerin hızlarının birbirinden farklı olduğu durumda da yunuslama açısı değişir. Bütün 

pervanelerin hızlarının aynı oranda değiştirilmesiyle de döner kanat Drone z-ekseni doğrultusunda 

hareket eder. Dört rotorlu döner kanat tipli Drone'lar fırçasız DC motorları, elektronik hız 

denetleyicileri, çeşitli sensörleri (basınç, gyro, pusula, gps, ultrasonik, vb.), pervaneleri, güç sistemi, 

kamera ve iletişim sistemleri gibi donanımsal birimleri içermektedir (Hoffmann G ve arkadaşları 

2004). Drone’larda mutlaka fırçasız DC Motorları tercih etmemiz gerekir. Müthiş bir verimlilik 

sağlayıp aynı zamanda hız kontrolü sağlıyor. Bu hız kontrolü insan arayüzü sayesinde gerçeklemesi 

Drone’nu anlık bir kontrol sağlamasına yardımcı olmaktadır (Dönerkanat Projesi, 2011). Birden 

fazla fırçasız DC motor ve ESC datasheetleri okuyup hangisine karar vermem gerektiğine , Motor ve 

ESC lerin senkron uyumunu göz önüne alınması gerekir.. Bu uyumda en dikkat edilmesi gereken 

Motorun çektiği akım, tork değerleri göz önüne alarak ESC seçilmesidir. Motor seçiminde ilk ve en 

önemli kriter itiş gücüdür. Seçilecek motorun itiş gücüne karar verebilmek için bilinmesi gereken en 

önemli husus, bitmiş haldeki multikopterin, uçuş sırasındaki herşey dahil ağırlığının ne olacağıdır. 

Uçuş sırasındaki herşey dahil ağırlık, AUW (All-Up-Weight) olarak adlandırılır (Öner K. T. ve 

arkadaşları,2008). Bir motorun tam gazda iken verebildiği itiş gücü ~= (AUW x 2) / Motor sayısı 

şeklinde formül edildiğine göre ; fırçasız DC motor seçerken ilk olarak itiş gücüne bakılır , 

sonrasında tercih edilen motoru sürecek olan ESC tercih edilir(Ceren Z. ve Altuğ  E.,2009). 

 
Bu çalışmada Drone’lar için kullanılan fırçasız DC motoru için seçim yöntemleri ile 

kapasite hesabı yapılmıştır. Ayrıca fırçasız DC motorun kontrol yöntemleri incelenmiş, kablosuz 

haberleşmelerine ilişkin bilgisayar program kodları üzerinde çalışılmış ve Matlab ortamında 

simulasyonları gerçekleştirilmiştir.  

 

 

     İnsansız Hava araçlarında Kullanılan Motor Çeşitleri  

 
Servo Motorlar 

Servo motorlar, ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmıştır. Arabanın direksiyonunu, 

uçağın kanatlarını ve helikopterlerin swashplate dediğimiz mekanizmasını hareket ettirmede 

kullanılırlar. Genellikle 180° gibi çalışma açılarına sahiptirler. İstenilen konuma gitmesi ve o herhangi 

başka bir komut gelmediği sürece o konumda sabit kalması düşünülerek tasarlanmışlardır. Servo 

motorlar PWM sinyal ile çalışırlar. Duty cycle ile gelen veriye göre Motorun açısı belirlenir. 

 

Step Motorlar 

Step Motorlar çok hassas konum kontrolü imkanı sağlayan uygulamalarda kullanılır. Bu kontrolü 

sağlarken düşük devirde yüksek tork uygular.  Genel olarak CNC tezgahlar gibi uygulamalarda 

kullanılır.        

      

Fırçasız DC Motorlar 

Fırçasız DC motorların yapısını çok basit şekilde fırçalı motorun tam tersi şeklinde düşünebiliriz. 

Burada, mıknatıs kısmı motorun milinde bulunur ve sargılar (yani bobinler) sabit durur. Dikkatinizi 

çektiyse, fırçasız motorların 3 adet kablosu bulunur. Bu kablolar, motor içindeki sarımların farklı 

fazlarına bağlıdır. Farklı fazlara farklı sıralarla elektrik akımı verildiğinde, rotor (motorun dönen 

parçası) içindeki mıknatıslara ters şekilde bir manyetik alan oluşur ve bu sayede motor döner. Fırçalı 

motorların aksine, bobinlere uygulanan gerilim için aşınan bir parça barındırmadığından, sürtünmeye 

bağlı verim kaybı ve bakım gerektiren parça sayısı daha azdır.  Fırçasız motorlar çalışmak için 

mutlaka bir sürücüye ihtiyaç duyarlar. Bu sürücü devresine, kısaca ESC ismi verilmiştir. (electronic 

speed control). 

 

 

İnsansız Hava Aracı Motor ve Ağırlık İlişkisi 
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Bu çalışmada insansız hava aracı olarak 4 motorlu hava aracı olarak bilinen Quadcopter dikkate 

alınmıştır. Quadcopterin motoru ve Quadcopterin toplam ağırlığı arasındaki ilişkiyi incelemek 

istediğimizde karşımıza iki ana parametre çıkıyor aslında, bunları sırasıyla belirlersek eğer süreci çok 

doğru bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz. 

 

 

Quadcopter toplam ağırlığı 

 

İlk olarak toplam ağırlığın kestirilebiliyor olması gerekmektedir. Bunun için tabiki de net bir rakam 

vermek mümkün değildir zira motorun ağırlığı bilinmediği için fakat yine de bir tahmin yapılması 

gerekmektedir. Bunu yaparken de bütün Quadcopter elemanları eksiksiz bir şekilde hesaba katılmalı 

motor ağırlığı içinde bir değer kestirilmelidir; gövde motorlar pervaneler elektronik hız kontrolörleri 

batarya isteğe bağlı kamera ve diğer devre elemanların hepsi toplam ağırlık tahmininin içerisindedir. 

 

Eğer bu durum formülüze edilmek istenirse söyle bir formülle daha net bir cevaba varılabilir; 

 

E=(A*B*D)- C                                                                       (1) 
 

Yük kapasitesi Denklem 1 ile ifade edilmktedir. Denklem 1 ‘de  

A=motor itme kuvvetini,  

B=Motor adedi,  

C=Quadcopterin toplam ağırlığı 

D=havada kalma engeli 

E=Yük kapasitesi ifade etmektedir. (rcdronegood.com,2017) 

Quadcopter motor secimi 

Quadcopterin ucan araçlar sınıfında olmasından dolayı performansa dayalı bir yapıda olma gerekliliği 

mecburidir. Bu bağlamda performansı sağlayacak birim; tabiki özellikle motor ve motorun akim 

gerilim ve diğer parametrelerine uygun değerlerde seçilmiş pervanelerdir. 

 

Fırçalı motorlar yüksek oranda akım çekip, yüksek oranda enerji kaybıyla çalışıp düşük güç üretirler. 

Fırçasız motorlar ise çok daha verimli ve uzun ömürlü motorlardır.  

 

Quadcopterler performans odaklı araçlar olması hasebiyle fırçasız dc motorlar bu aracımız için en 

optimum motor grubu seçeneği olarak karsımıza çıkmaktadır. 

 

Peki kullanacağımız bu fırçasız dc motorun özellikleri nasıl olmalı nasıl bir KW değerine akim gerilim 

değerlerine en önemlisi nasıl bir itki değerine sahip olması lazım? Bu duruma cevap olarak iki yöntem 

üzerinde durulmaktadır bunlardan ilki daha genel geçer bir yöntem diğeri ise formülüze edilerek 

hazırlanmış daha kesin bir yöntemdir. 

 

 

Genel motor secim kaidesi 

Genel olarak baktığımızda belirlenen toplam Quadcopter ağırlığının iki kati bir itki kuvveti sağlayacak 

bir motor secimi yapılması gerekmektedir. Bundan daha az bir değer seçilirse eğer Quadcopterin uçuş 

esnasında yeteri kadar çevik olmasının mümkün olmadığı fark edilecektir ya da bunun yerine 3 veya 4 

ya da 10 katlık itki kuvvetli bir motor seçilirse bu ilk olarak maliyet acısından ciddi bir kayıp olur ve 

bu şekilde dizayn edilmiş bir Quadcopterin uçuş esnasında ciddi manada kontrolsüz, kontrolü çok güç 

bir hava aracı olması sonucunu ortaya çıkarır. Bu bağlamda teorik ve daha ziyade pratikte yapılmış 

birçok uygulamada görülmüştür ki toplam Quadcopter ağırlığının iki kati seçilen itki kuvvetli bir 

motor hem yeterli manevra kabiliyeti hem optimum maliyet hem de kontrolü daha kolay bir araç 

ortaya çıkarmaktadır. 

 

Motor özelliklerini belirlerken aslında bir parametre daha karşımıza çıkmaktadır buda 

Quadcopterimizin nasıl bir ihtiyaca cevaben kullanılacağı sorusu; 
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Örneğin eğer yarış Quadcopteri ise burada oran 8:1 hatta 10:1 seçilebilmektedir. Fakat sadece taşıma 

için veya normal kullanım içinse 2:1 oranı yeterli olacaktır. (cankatdonmez.weebly.com,2017) 

 

 

Formülize edilmiş motor secimi  

Daha detaylı incelediğimizde karsımıza çıkan bu formül üzerinden genel ağırlıklar ve motor 

karakteristiği arasındaki ilişki ile motor seçimimizi daha optimum şekilde gerçekleştirebilme imkânı 

oluşmaktadır; motor itme kuvveti hesabı Denklem 2 ile yapılabilir. Denklem 2’de E Yük kapasitesini, 

F motor sayısını, G Quadcopter toplam ağırlığını, D havada kalma engeli, A motor itme kuvveti ifade 

eder(thatflyingthing.com,2017). 

 

A=((1/D) *(E+G)) /F                                                              (2) 
 

Kontrol Yöntemleri 

Daha birçok sistem ve bakış açısı bulunsa da bu çalışmada önemine ittihazen  P (oransal),  PI(oransal 

integral) , PD(oransal türev) ve PID(oransal integral türev) kontrol yöntemleri üzerinde durulmuştur. 

Yapılan çalışmalar neticesinde  PID kontrol yöntemi ile gerceklenmis bir durum en optimum olarak 

karsımıza çıkmaktadır.  Ayrıca bazı sistemlerde uygun bir sistem kontrolü sağlamak için sadece bir 

veya iki işlem kullanmak gerekebilir. Bu, diğer parametrelere sıfır değeri vererek elde edilebilir. Bu 

durumda PID, ilgili denetim eylemlerinin yokluğuna göre PI, PD, P veya I olarak tanımlanır. Türevsel 

eylem, ölçüm gürültüsüne hassas olduğundan PI kontrolörleri, oldukça yaygındır. Bir İntegral öğesinin 

olmaması kontrol hareketi nedeniyle sistemin istenilen değere ulaşmasını engelleyebilir. 

(Wikipedia.org/wiki/PID 2017) 

P Kontrol 

P kontrol yöntemi oransal kontrol yöntemi olarakta nitelendirilir. P mevcut hata ile ilgilidir. Genellikle 

sadece bir enerjili sistemlerde sistemi stabilize kararlı hale getirmek için kullanılır. Ana değişim 

materyali P oransalı ile sistem hata katsayısı azaltılır. Kazanç faktörü K arttıkça sistemi kararsız hale 

getiren durum indirgenir ve sistem kararlı hale çekilmiş olur. Fakat bu sistemlerde sistem asla tam 

manasıyla kararlı hale geçmez. Sadece tolere edilebilir bir değere indirgemek için bu kontrol yöntemi 

kullanılabilir. 

 

Bu manada ucan bir sistemde bu yöntemin kullanılması mümkün değildir zira tolere edilebilir bir 

değer ucan sistemlerdeki hassas durumla birlikte kabul edilemez bir hal alabilir. 

 

PI Kontrol 

PI sisteminde I geçmiş hata ile ilgilidir. Bu kontrol sisteminde P kontrol sisteminden kaynaklanan 

kararlı durum hata oranın ortadan kaldırılması için kullanılır. Fakat yanıt hızı ve sistemin genel 

istikrarı acısından da olumsuz bazı sonuçlar doğurduğu gerceğide yadsınamaz. Bu kontrol sistemi 

genelde sistem hızı için sorun olmadığı yerlerde kullanılır. Hal böyle olunca hızın önemsenmediği 

yerlerde daha sik tercih edilmesi gerektiği gerçeği karşımıza çıkınca ucan bir sistemde kullanılması 

uygun görülmemektedir. 

 

PD Kontrol 

PD sisteminde D ise gelecekteki hataların tahmini ile ilgilidir. PD kontrol sisteminin kullanılmasında 

genelde amaç sistem kararlılığını kontrol ederken gelecekteki hata tahminlerini kullanarak bir kararlı 

duruma erişme yöntemidir. Hata sinyal değerinin ani değişim etkilerini önlemek için türev sinyal 

değişkeni hata sinyal çıktılarını alır. 

 

PID Kontrol 

PID kontrol yöntemi üç parametre üzerinden kontrol işlemini gerçekleştirirken Quadcopterin istenilen 

tepkileri hızlı ve neredeyse sıfır hata ile gerçekleştirmesi için bu sistem sunduğu imkanlar ile bizim ve 

birçok Quadcopter kullanıcısının vazgeçilmez bir tercihi olmuştur PID kontrol üzerine biraz daha 

teorik olarak eğilir neden bu kontrol yönteminin seçildiği üzerine daha somut bilgilere sahip olmuş 

oluruz. (Temel, S ve arkadaslari ODTU) 

 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

207 

 

PID kontrol kullanım kolaylığı nedeniyle endüstride çok kullanılan bir kontrol yöntemidir. u(t) kontrol 

değişkeni, e(t) toplama noktası, KPID, Ti, Td PID parametreleri olmak üzere Karl Astrom tarafından 

tanımlanan algoritma denklemleri  Denklem(3) ve (4)’ de ifade edilmişti. 

  

 

 

                                                                                                                                                    (3) 

 

 

                                                                                                         (4) 

 

 
 

P oransal, I integral, D türevsel kontrol olmak üzere  Denklem(3) ve  (4)’de görüldüğü gibi daha basite 

indirgenebilir ve bu durum Denklem 5-8 ile ifade edilmiştir.   

 

  

                                                                                                                                                             (5) 

 

 

                                                                                                                  (6) 

  

                                                                                                                                                           (7) 

                                                                                                                                                         (8) 

 

 

 

Oransal kontrol, hata miktarına ve Kp katsayısına bağlı olarak oransal kontrol, denetleyici çıkışını 

üretir. Sistemin statik doğruluğunu ve dinamik cevabını artırır. Oransal kontrol, hatanın ve oransal 

kontrol katsayısının doğrudan fonksiyonudur.  İntegral kontrolde, Ki kontrol katsayısına ve hata 

miktarına göre denetleyici çıkışı ayarlanır. Dinamik cevaptan feragat ederek statik doğruluk miktarını 

artırır. İntegral kontrol, hata birikiminin ve integral denetleyici katsayısının fonksiyonudur. Türevsel 

kontrolde ise hatanın değişme hızına ve Kd türevsel kontrol katsayısına bağlı olarak, denetleyici çıkışı 

ayarlanır. Dinamik cevabı artırır veya geliştirir. Türevsel kontrol, hatanın değişme hızının ve türevsel 

kontrol katsayısının doğrudan fonksiyonudur.  

 

Quadcopter hava aracının X, Y, Z eksenleri boyunca ve bu eksenler etrafındaki hareketinin PID 

tekniğiyle kontrolünü basitleştirmek için çeşitli varsayımlar yapılmıştır. Bu basitleştirmede sistem 

dinamiklerini tanımlayan hareket denklemleri arasındaki çapraz bağlaşım etkileri ihmal edilmiştir ve 

sistem hareketi  , Z ekseni boyunca düşey hareket , Yunuslama hareketiyle birleştirilmiş X ekseni 

boyunca hareket ,  Yalpa hareketiyle birleştirilmiş Y ekseni boyunca yanlamasına hareket , Sapma 

hareketi  olarak sınıflara ayrılmıştır. Bu durumda  X, Y, Z eksenlerindeki hareketlerinin ve sapma 

hareketinin kontrolü için kurulan benzetim modelleri  Matlab simulink ortamında test edilmiştir. Bu 

hareketlerin kontrol edildiği modeller Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ‘ de verilmiştir. (Tosun  D. C. 

2015 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekil 1 X Ekseni Yönünde  Hareket Kontrolü  (Tosun  D. C. 2015 ) 
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                                    Şekil 2 Y Ekseni Yönünde  Hareket Kontrolü (Tosun  D. C. 2015 ) 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

 

 

                                   Şekil 3 Z Ekseni Yönünde  Hareket Kontrolü (Tosun  D. C. 2015 ) 

 

 

 
 

                                     Şekil 4 Sapma Ekseni Yönünde  Hareket Kontrolü (Tosun  D. C. 2015 ) 

 

Fırçasız DC Motolar ve ESC Hız Kontrol Sürücüsü 

Fırçasız Doğru Akım (DC) motorları artık günümüzde, endüstriyel uygulamaların çoğunda, özellikle 

otomotiv sektörü, uzay teknolojileri, bilgisayar teknolojileri, tıp elektroniği, askeri alanlar, robotik 

uygulamaları ve ev ürünlerinde sıkça kullanılmaktadır (Waslander S. L ve arkadaşları 

 2005) Bu motorlar, yüksek moment/akım ve yüksek moment/eylemsizlik oranına sahiptir. Ayrıca 

Fırçasız DC motorların, sağlam yapı, yüksek verim ve yüksek güvenirlik gibi üstünlükleri vardır.    

Bu özelliklerinin yanında, Fırçasız DC motorların avantaj ve dezavantajlarını aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz (Waslander S. L ve arkadaşları 2005). 

 

Fırçasız DC motorların avantajları: 

Hız kontrol olanağına sahiptir, verimleri çok yüksektir, fırçasız yapıları sebebi ile ark oluşturmamakta 

ve fırçadan çıkan karbon tozlarını içermemektedir, küçük boyutta yüksek moment üretebilirler, uyarma 

akımına ihtiyaç duymazlar, güvenilir çalışma ortamı sağlarlar, soğutulması kolaydır, yüksek hızlarda 

çalışma imkanı verirler, sessiz çalışma sağlarlar. 

 

Fırçasız DC motorların dezavantajları: 

Kontrol devresi karmaşıktır, pozisyon sensörlerine ihtiyaç duyarlar, maliyetleri yüksektir.Fırçasız DC 

Motorların hız kontrolünü ESC (Electronic Speed Controller) ile sağlanır. Bu çalışmada kullanılan 

ESC ile motorun kontrolünü PWM (Pulse Width Modulation) ile sağlanmıştır. Kısaca burada sinyal 

ucuna bir PWM verilir, böylece normal fırçalı DC motorda fırçaların yaptığı kısmı sinyal ucunadaki 

PWM ile sağlanmıştır. PWM sayesinde  motora istediğimiz hız ve kontrolünü anlık sağlamış olur. 

Şekil 4’de ESC ile motor arasındaki bağlantı yapısı gösterilmiştir. 
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Şekil 5. ESC ile Motor Arasındaki Bağlantı Yapısı 

 

                       Şekil 6. Proteus ile Tasarlanmış Fırçasız DC Motor Kontrolü Devresi 

    

Şekil 7. Simulink Fırçasız DC Motor Modeli ve Kontrol Şeması 

 

 

Elektrikli hava aracında kullanılacak fırçasız DC motor kontrol simülasyonu için kurulan devre şeması 

Şekil 6’ de gösterilmiştir. Fırçasız DC motor Matlab simulasyonu için kurulan devreşemsı ise Şekil 

7’da gösterilmiştir. Bu motorların kablosuz Radyo Frekansı (RF) ile haberleşmesi gerekmektedir bu 

sebep ile bir alıcı bir verici devreye ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Fırçasız DC Motor Kontrol Devresinin RF ile Hberleşmesi 
Devremizin kontrolü RF haberleşme sistemi kullanılarak sağlanmıştır. Bunu yaparken alıcı ve verici 
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RF modüller kullanıldı. RF haberleşmenin mantığına gelecek olursak; Öncelikle haberleşmenin 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için verici modül tarafından “Preamble” mesajının gönderilmesi 

gerekmektedir (The JAviator Project,2011). Bu işlem, alıcı modülün uyandırılması şeklinde tabir 

edilebilir ve alıcı modülün, göndermiş olduğumuz verileri düzgün bir şekilde alabilmesi için şarttır. 

Sonra senkron ve ardından data bitleri yollanır. Bu çalışmada preamble mesajı 0x55 (0101 0101) 

olarak ayarlanmıştır. Alıcı verici devresi baskılı devre kartı (PCB) çizim şeması Şekil 8 ‘de 

verilmiştir. 

 
Şekil 8. Alıcı verici Devresinin PCB çizimi 

  

Devrenin PCB , Alıcı verici için C kodları detaylı olarak aşağıda  belirtilmiştir. 

 

Alıcı Devresinin C kodu; 
 

     #fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD 

     #use delay(clock=4000000) 

     #use rs232(baud=9600, xmit=PN_B2, rcv=PIN_B1) 

      char a; 

      void main()       { 

      setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı 

      setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı 

      setup_CCP1(CCP_OFF); 

       set_tris_b(0xFF); // B portu komple giriş 

        set_tris_a(0x00); // B portu komple çıkış 

        output_a()0x00; // A portu temizlendi 

 

 while(1) 

  a=getc();  // gelen bilgiyi a değişkenine ata 

  if(a==’A’)   // A bilgisi gelince motor sağa dönsün 

  { 

   output_high(pin_A0); 

   output_low(pin_A1); 

  } 

  if(a==’B’)   // B bilgisi gelince motor sola dönsün 

  { 

   output_low(pin_A0); 

   output_high(pin_A1); }}} 

Verici  Devresinin C kodu; 

 
    #include <16f628A.h> 
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    #fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD 

     #use delay(clock=4000000) 

     #use rs232(baud=9600, xmit=PN_B2, rcv=PIN_B1) 

       void preamble()   {  // Preamble donanım senkronizasyonu sağlar. 

  putc(0x55); 

putc(0x00); 

putc(0xFF); 

return;} 

      void main()       { 

       setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı 

       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı 

      setup_CCP1(CCP_OFF); 

       set_tris_a(0xFF); // A portu komple giriş 

        set_tris_b(0x00); // B portu komple çıkış 

        output_b()0x00; // B portu temizlendi 

 while(1) 

  preamble(); 

  if(!input(pin_A0))   // A0 pini 0 volt ise A bilgisini yolla 

  { putc(‘A’); } 

  if(!input(pin_A1))   // A1 pini 0 volt ise B bilgisini yolla 

  { putc(‘B’);  }}} 

 

 

SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada fırçasız DC motorları; Proteus ve Simulink programları kullanarak simulasyon 

ortamında karşılaştırıılması sonucunda aralarında en verimli olan motor tespit edilmiştir. Ayrıca 

insansız hava aracının uçma esnasındaki yön kontrolleri için literatürde de kullanılan PID control 

yöntemi Simulink ortamında uygulanmış sonuçlar değerlendirilmiştir.  Belirlenen sistemin testleri 

Proteus ve Simulink Programları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.  İnsansız hava araçlarında motor 

seçiminden sonra en önemli etken olan ve hız kontrolünü sağlayan ESC seçimi çok önemlidir. Bu 

çalışmada seçilen motorlara uygun olan ESC seçimi yapılmıştır. Motor tespitini yaparken ilk olarak 

motorun itiş güçlerini datasheetlerden tespit edilmiştir.  AUW’u sağlamak için bir motor için en 

önemli özelliğinin itiş gücü olduğunu belirlenmiştir. Fırçasız DC motorları hız kontrolünün 

sağlanması için ise ESC kullanılması gerektiği görülmüştür. PWM ile sistemin uygulaması 

sağlanmıştır.  Böylece Normal DC motorlarda fırçaların yapmış olduğu görevi ESC den çıkan 

PWM sinyalleri uygulayarak gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur.   Fırçasız DC Motorla diğer DC 

motorlara göre, verimleri yüksektir, fırça içermedikleri için bir ark oluşturmazlar, sessiz çalışırlar ve 

soğutulmaları çok basit olduğu anlaşılmıştır.  Küçük ağırlıklarda dört DC motor içeren insansız 

hava araçları için motor olarak fırçasız DC motor, sürücü olarak ESC kullanımının daha avantajlı 

olduğu görülmüştür. Ayrıca RF ile haberleşme sağlamanın da sistemini tasarımını kolaylaştırdığı 

anlaşılmıştır.   
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Abstract 

 

Wastes can be classified depending on various factors such as consumption, production, chemical and 

physical properties. In this scope, municipal solid wastes are generally classified as solid wastes, 

liquid and gaseous wastes, and packaging wastes, of which compositions change income and 

education level. It is emphasized that recycling is an important process in terms of reducing energy 

and primary raw material consumption and reducing the amount of wastes produced considering an 

environmental perception in the world. For this reason, those that can be evaluated in solid wastes 

need to be collected separately, sorted by their type, transformed into secondary raw material or value-

added agricultural materials by physical, chemical or biological processes and thus activities should be 

continued. In this study, the system of separate collection, classification and evaluation of recyclable 

and recyclable wastes at source, which is called recycling systems in selected district municipalities of 

Istanbul, was examined and classification of waste and manageability of wastes in terms of income 

level, socioeconomic aspects of the region were examined. The recycling of previously collected 

materials and the recycling of used materials have been studied and the recycling projects of the 

district municipalities in the province of Istanbul have been examined. 
 

 

Ekonomik Gelir Temelinde Kentsel Atıkların Geri Dönüşümün Yönetilebilirliği: 

İstanbul Örneği 
 

Özet 

 

Atıklar; tüketim, üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 

sınıflandırılabilir. Buna göre, içeriği gelir ve eğitim seviyesi ile değişebilen atıklar genel olarak; katı 

atıklar, sıvı ve gaz atıklar, ambalaj atıkları, şeklinde sınıflandırılabilir. Dünyada çevresel bakış açısıyla 

enerji ve birincil hammadde tüketimini ve üretilen atık miktarını azaltması bakımından geri kazanımın 

önemli bir işlem olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle katı atıklar içerisinde değerlendirilebilir 

olanlarının, ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel, kimyasal ya da biyolojik işlemlerle 

ikincil hammaddeye veya tarım girdisine dönüştürülmesi gerekmekte olup bu şekilde faaliyetlerin 

devam etmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmada, İstanbul ilinde seçilen ilçe belediyelerinde geri dönüşüm 

sistemleri olarak adlandırılan Kaynakta Ayrıma-Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama-Sınıflama-

Değerlendirme ve Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma sistemi incelenmiş, gelir seviyesi, bölgenin 

sosyoekonomik yönleri bakımından atıkların sınıflandırılması ve yönetilebilirliği incelenmiştir. Daha 

önce toplanan materyallerin yeniden işlenmesi ve kullanılması olan geri dönüşümün başarısı çalışılmış 

ve İstanbul ilindeki ilçe belediyelerin geri dönüşüm projeleri incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Atık, Gelir Seviyesi, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi   
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GİRİŞ 

Çevre ve insan sorunu olarak katı atıklar; atık döngüsü içinde, üretildikleri andan, son 

uzaklaştırma aşamasına kadar çevre ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir. Katı atıklar, 

gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle doğrudan; gerekse fare, sinek vb. 

diğer canlılar için beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve insan sağlığını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle birlikte 

kaynaklar bilinçsizce kullanılmakta ve bu tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Gittikçe artan oranda 

karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve bireyi etkilemektedir. Daha önce toplanan 

materyallerin yeniden işlenmesi, üretilmesi ve kullanılması olan geri dönüşüm, günümüz dünyasında 

önemli yer tutar. Bu çalışma; atık çeşitleri, atık yönetimi ve geri dönüşüme dikkat çekmeye çalışmakta 

olan İstanbul İlçe Belediyelerinin geri dönüşüm stratejilerine yoğunlaşmaktadır.( Gündüzalp, 2013; 

Güven, 2013; EEA, 2005). 

Modern hayatın sürdürülmesi amacıyla doğal kaynaklar hızla tüketilmekte bunun sonucunda 

kullanılan ürünlerin ömürlerini doldurulması ile büyük bir atık sorunu meydana gelmektedir. Gerek 

doğal kaynakların hızla tükeniyor olması gerek doğanın tahribatı ve çevre kirliliği ve gerekse de 

tüketimden kaynaklanan atıkların bertaraf sorunu, bertaraf maliyetleri ve depolama yer ihtiyacının 

doğurduğu sorunlar insanoğlunun kaynakların optimum kullanımı ve atıkların azaltılması veya 

değerlendirilmesi konusunda yeni yöntemler bulmaya itmektedir. Bu çalışmada katı atıkların 

azaltılmasından tekrar kullanımına, geri kazanılmasından geri dönüşümüne kadar atık azaltma ve 

değerlendirme yöntemleri incelenmiş, İstanbul örneği üzerinde ülkemizin mevcut durumu 

incelenmiştir. (Lüy ve diğ., 2007) 

Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması ve insan sağlığına zarar vermeden 

bertaraflarına ilişkin yükümlülük, yetki ve sorumluluklar 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile belediyelere önemli sorumluluklar verilmektedir. Bu 

yönetmelik ile evsel katı atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf 

edilmesi ile ilgili teknik ve idari konuları belirlemiştir. Atık yönetiminin temel ilkeleri, atıkların 

kaynağında azaltılması, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraflarının 

sağlanmasıdır. Ülkemizde kişi kaşına yaklaşık 1,4 kg atık oluşumu gerçekleşmektedir. Üretilen katı 

atıkların kompozisyonu, mevsimlere, yerleşim yerlerine ve bu yörelerde yürütülen sosyoekonomik 

faaliyetlere göre hem nitelik hem de nicelik olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle Türkiye için 

ortalama bir atık kompozisyonu vermek oldukça güçtür. Ancak, TÜİK’in 1993 yılı Temmuz-Aralık 

döneminde 11 Büyükşehir ve merkez belediyesinde (Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, 

Samsun, Bursa, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, Konya) yaptığı kompozisyon belirleme çalışması 

sonucuna göre Türkiye’nin tahmini ortalama katı atık kompozisyonu ile Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nca 2004 yılı içerisinde düzenli depolama sahası bulunan illerde yapılan çalışma sonucuna 

göre belirlenen atık kompozisyonları Tablo 1.’de verilmektedir (TÇD, 2007). 

 

Tablo 1: Türkiye’nin ortalama atık kompozisyonu* 

Atık Cinsi  
Atık kompozisyonu % oranları 

TÜİK verilerine göre ÇOB Verilerine göre 

Organik atık (mutfak, park, bahçe vs.) 65,45 49 

Kül, cüruf, taş ve toprak vs.  22,48 13 

Geri kazanılabilir atık 12,07 38 

* Ref: TÜİK, Çevre ve Orman Bakanlığı (Türkiye Çevre Durum Raporu, 2007). 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi ülkemizde üretilen atıkların çoğu organik karakterli atıklar olup 

geri kazanılabilir atık oranı ortalama %30 civarındadır. Ülkemizde 1994 ve 2016 yılları arasında 

toplanan kentsel atık miktarı %51 oranında artmıştır. Kontrol altında tutulan belirli çöplüklerde 

toplanan, yakılan veya depolanan kentsel atık miktarı 1994 yılında %5,6 iken bu oran 2016 yılında 

%60’a yükselmiştir. Türkiye de bu yıllar arasında kişi başına düşen kentsel atık miktarı 1,10’ dan 

1,4 kg/kişi‘ye yükselmiştir.  

Bu çalışmada, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bağlı ekonomik kategorilere ve bölge 

özelliklerine göre seçilen Üsküdar, Fatih, Beyoğlu, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenler 
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belediyelerinde üretilen kentsel katı atık kompozisyonu belirlenerek, geri dönüşüm çalışmaları 

incelenmiş ve geri dönüşümün yönetilebilirliği araştırılmıştır. 

 

MATERYAL ve METOT 

Katı atık karakterizasyonu için 15 bileşen olarak Kâğıt-Karton, Cam, Pet, Poşet, Plastikler, 

Metaller, Organik Atık, Elekt. - Elektronik Atık, Tehlikeli Atıklar, Tetrapak, Tekstil, Çocuk Bezi, 

Park-Bahçe Atıkları, Diğer Yanabilir atıklar belirlenmiş, bu atıkların kompozisyonu elde edilmiştir. 

Her bir bileşen için ayrı bir kap bulunmaktadır. Kapların üzerine madde gruplarının adı (plastik, metal, 

cam vs) yazan etiketler ile karışıklığa sebep olmamak için yapıştırılmıştır. Mahalleler belirlendikten 

sonraki aşama numune alınacak bölgelerin seçilmesi olmuş, bunun için belediyenin Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüklerindeki yetkilerle görüşülerek uygun numune alma noktaları belirlenmiştir. 

Genellikle her bir gelir grubuna ait 1 tona yakın atık numunesi analiz için bağlı bulunduğum 

AKMERCAN Şirketler Grubu bünyesinde hizmet veren belediyenin temizlik elemanları tarafından 

alınmıştır. 

Kış mevsimi çalışmalarında eleme aşamasında da, önerilen yöntemde her bir atık kategorisinin 

önce kül ile birlikte, daha sonra elekten geçirilerek tekrar tartılmasının gerekliliği belirtildiği halde, 

yapılan ön çalışmalarda diğer atıklara bulaşmış/yapışmış elenebilir kül miktarının ihmal edilecek 

kadar düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, her bir kategori belirlendikten sonra kalan külün 

ayrıca tartılarak miktarının ölçülmesi tercih edilmiştir. Bunun için öncelikle kolay ayrılabilen atıklar( 

kâğıt, karton, metal, cam vb.) kategorilerine ayrıştırılırken silkelenip kül vb. kalıntılardan 

arındırılmasına dikkat edilmiştir. Eleğin altında kalan kısım küldür. Üstte kalanlar tekrar aynı kaba 

konulur ve tartılır, tartımlar not edilir. Yani tartım sırasına göre dara, toplam ağırlık ( brüt) ve kül 

içermeyen atığın ağırlığı ile kap tartılır, not edilir. Her bir bileşen için bu şekilde kül miktarı bulunur. 

Tüm grupların tartımı bittikten sonra bu tartımlar toplanarak, toplam numune içindeki kül miktarı elde 

edilmiştir (KAB, 2016). 

 

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 
Yeniden değerlendirme imkânı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden 

geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm 

denir. Geri dönüşümde amaç; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında 

ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülebilir. Demir, çelik, bakır, 

kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar 

kullanılması, tabii kaynakların tüketilmesini önleyecektir. Bu durum ülkelerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan 

enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Örneğin kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında 

kullanılması hava kirliliğini % 74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azalttığı ve bir ton atık 

kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.  

Geri dönüşüm ile elde edilen malzemede endüstriyel işlem sayısı azaldığı için enerji tasarrufu 

sağlanır. Metal içecek kutularının geri dönüşüm işlemlerinde metal doğrudan eritilerek yeni ürün 

haline dönüştürülür. Böylelikle hem üretim için kullanılan maden cevherine hem de madenin 

saflaştırması için uygulanan işlemlere gerek duyulmaz. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri 

dönüşümünden %96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan 

kâğıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın %50'si 

kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu 

sağlanabilir.  

 

 

Geri Dönüşümü Yapılan Materyaller 

 

Alüminyum: Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra bu parçalar 

büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile 

neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir. Alüminyumun geri kazanımıyla; 

• Enerji tüketiminde azalma % 95, hava kirliliğinde azalma % 90, su kirliliğinde azalma % 97, 

baca gazı kirletici emisyonunda düşüş % 99 oranında olur ve boksit cevherinde korunmuş 

olur. 
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• Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında; 8 kg boksit madeni, 4 kg kimyasal madde, 

14 kW/sa elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur. 

• On adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, 100 kW/sa bir lambanın 35 saatte 

veya bir TV’ nin 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur. 

• Bir ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilirse; 1300 kg boksit bakiyesi, 15000 litre 

soğutma suyu, 860 litre proses suyu, 2000 kg CO2 ve 11 kg SO2 emisyonu daha az oluşur. 

 

Metaller: Evsel atıklardan ayrı olarak toplanan metal ambalaj atıkları ilk önce toplama ayırma 

tesislerinde malzemeye göre ayrılır. Burada büyük mıknatıs sistemleri yardımı ile yığın içersindeki 

alüminyum, çelik v.b. gibi malzemeleri birbirinden ayrılır. Toplanan ambalaj atıkları taşıma ve 

depolama kolaylığı bakımından preslenir. Böylelikle hacim küçültülür. Bu işlem sonucunda metal 

ambalajlar işlenecekleri tesise getirilirler. Burada ilk önce fiziksel öğütme işlemi yapılır. Öğütülme 

işleminin ardından yüksek dereceli fırınlarda eriyik hale getirilir. Eriyik kalıba dökülerek metal bloklar 

oluşturulur. Oluşturulan bu metal bloklar preslenerek istenilen kalınlığa getirilir. Aerosol, içecek 

kutusu, boya tenekesi gibi her türlü ambalaja uygun biçimlendirmeden sonra doluma hazır hale gelir. 

Kâğıt: Kâğıt öncelikle kâğıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer 

gerekirse içinde lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep ayırıcı 

olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kâğıt lifleri, geri 

dönüşmüş kâğıt üretiminde kullanılır. Atık kâğıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Her geri kazanımda, 

liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kâğıt üretilemez. 

1 ton kullanılmış kâğıt geri dönüştürüldüğü zaman; 

• Sera gazı olan karbon dioksitin havadan 12400 m3 bertaraf edilebilir. 

• 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi, 

• 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması, 

• Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu, 

• Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,-2,4 m3 çöp 

depolama alanından tasarruf, 

• 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi 

mümkündür. 

 

Plastik: Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. 

Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinelerinde kırılıp küçük parçalara 

ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim 

işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da 

kullanabilir. Kullanılmış plastikler geri kazanılıp tekrar üretime sokulduğunda yeni montlar, 

endüstriyel fiberler, iş şapkası, bakkal arabası sapları, okul ve işyeri parçaları, golf ve tenis 

malzemeleri, bahçe mobilyası köşe taşları, çöp toplama kutuları, saksı, bank, oto yedek parçaları, su 

metre kutusu, kovalar, halı malzemesi ve dren boruları gibi yeni plastik ürünleri elde etmek 

mümkündür. Sadece PET geri dönüşümünden şu ürünler elde edilir; halı tabanları, uyku torbaları, 

giysilerdeki yalıtım maddesi, oto parçaları, boya fırçaları, can kurtarma yastıkları, torbalar, posta 

kutuları, piknik masaları, çitler, yürüyüş botları, çift bölmeli kovalar, laser toner kartuşu, kayışlar ve 

geotekstiller. Plastik geri dönüşümü ile; 

• 1050 adet geri dönüştürülmüş plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu yapılabilir, 

• 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılıp üretimde kullanılırsa 6 saatlik 60 watt’lık elektrik 

enerjisini tasarruf edilebilir. 

• 25 adet 2 litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu maddeden bir plastik süveter elde 

edebilirsiniz. 

• 25 kullanılmış plastik şişeden bir ceket üretilebilir.  

• 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir. 

 

Cam: Camın bileşimine giren üç grup madde vardır. Bunlar cam haline gelebilen oksitler, 

eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Şişe, kavanoz, cam bardak, vazo ve diğer cam atıklar 

toplama kutularında veya atığın oluştuğu yerlerde ayrı toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak 

geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Cam maddeler kırılır ve 

hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Kırılan cam, beton katkısı ve cam asfalt 
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olarak da kullanılmaktadır. Cam asfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. 

Kullandığımız her üç cam ambalajdan en az biri, geri kazanılan camdan yapılmıştır. Cam ambalaj 

üretiminde atık cam şişe ve kavanozlar kullanılır. Diğer cam çeşitleri, içerdikleri hammaddenin farklı 

olması nedeniyle bu işleme dâhil edilmez. Bir cam şişenin geri dönüşümü neticesinde tasarruf edilen 

enerji;100 watt'lık bir ampulün 1 saatte, bir bilgisayarın 25 dakikada, Bir televizyonun 20 dakikada, 

Bir çamaşır makinesinin 10 dakikada kullandığı enerjiye denktir. Camın geri dönüşümünün faydaları: 

• Enerji tüketiminde azalma %25, 

• Hava Kirliliğinde azalma %20, 

• Maden atığında azalma %80, 

• Su Tüketiminde azalma %50, 

• Korunan doğal kaynaklar: kum, soda, kireç. 

 

Kompozit: Toplanan kompozit ambalajlar birçok malzemenin birlikte kullanılmasıyla elde 

edildiği için geri dönüşüm prosesi de karmaşık aşamalardan oluşur. Öğütme ve ayrıştırma 

işlemlerinden sonra kâğıt ve alüminyum/polietilen kısım birbirinden ayrılır. Geri kazanılan kâğıt bir 

nevi kâğıt geri dönüşüm işlemlerinden geçirilerek, kâğıt mendil, tuvalet kâğıdı ve oluklu mukavva gibi 

ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Kâğıt kısmı ayrıldıktan sonra geri kalan kısım (Alüminyum ve 

Polietilen/veya başka bir malzeme) çimento fabrikalarında kalorifik değerleri yüksek olduğu için ilave 

yakıt olarak kullanılabilir. Yine aynı şekilde enerji amaçlı yakarak geri kazanılabilir. Bir diğer 

uygulama da ülkemizde yekpan adıyla üretilen ürünlerdir. Kompozit ambalajlar kırpılıp öğütüldükten 

sonra preslerde sıkıştırılarak sunta benzeri bir malzeme üretilir. Oluşan ürün bahçe mobilyası 

yapımında kullanılabilecek derecede suya ve neme dayanıklı bir malzemedir. 
 

2.3. İstanbul İlinde Geri Kazanım Çalışmaları 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz’da bulunan 1000 ton/gün atık işleme kapasitesine 

sahip Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde, evsel atığın içinden alüminyum, plastik, metal, demir, 

cam, kâğıt ve karton gibi geri dönüşmesi olan atıklar tam otomasyonlu mekanik ayrıştırıcılarda 

ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Geriye kalan organik kısımdan ise yılda ortalama 

19.000 ton kompost gübre üretilerek İstanbul’ un yeşil dokusunun canlandırılması için park ve 

bahçelerde çiçek üretiminde kullanılmaktadır. Şile Kömürcüoda’da bulunan Türkiye’nin ilk Entegre 

Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisinde yaklaşık 2.000 ton/gün evsel atık çeşitli mekanik 

ve biyolojik işlemlerden geçirilerek uygun metotlarla işlenerek atıktan türetilmiş yakıta (ATY) 

dönüştürülüyor. Ayrıca alüminyum, plastik, metal, demir, cam, kâğıt ve karton gibi geri dönüşebilen 

malzemeler geri kazanılmaktadır. (Bozkurt, 2012). Böylelikle yakıt olarak geri dönüştürülen bu atıklar 

ekonomiye kazandırılıyor ve yılda 170.000 ton sera gazı azaltımı sağlanmış oluyor. Atıkların geri 

dönüşümü amacıyla 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’ 

Atıkların Kontrol Yönetmeliği’’ kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması işinin yönetimi İSTAÇ A.Ş‘ye 

verilmiştir. İSTAÇ A.Ş yüklendiği bu görev için bir geri kazanım prosesi gerçekleştirmiştir. Proje dört 

adımda gerçekleştirilmektedir: Mevcut durum analizi, Protokollerin imzalanması, Uygulama planının 

hazırlanması ile Uygulama ve eğitim safhası. Mevcut durum analizinde “Yönetim Planı” 

hazırlanmıştır. Yönetim planı; yerel mevzuat ve direktiflerin karşılaştırılmasını, yasal 

yükümlülüklerini, belediyenin düzenli depolama alanları ve kompost tesislerinin durumunu ortaya 

koymak ve eğitim politikaları belirlemektedir. İkinci adımda yönetmelikler gereği lisanslı atık toplama 

ve ayırma firmaları, belediyeler ve İSTAÇ A.Ş ile protokoller imzalanmıştır. Üçüncü adımda protokol 

imzalayan taraflar bir araya gelerek her ilçe için uygulama planları oluşturmuşlardır. Uygulama 

planlarında, bölgelerin coğrafi, ekonomik özellikleri ele alınmıştır. Son adımda hazırlanan uygulama 

planlarında belirlenen pilot bölgelerde, kaynağında ayrı toplama çalışmaları başlatılmıştır. Ocak 

2017’de başlanılan çalışmalar bugün 6 ilçede devam etmektedir. Uygulamaya devam edilen 6 ilçe 

Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenler’dir. İstanbul’un çöpünden yıllık 340 

milyon KW elektrik enerjisi üretilirken, bu rakam Trabzon büyüklüğünde bir şehrin hane başına 

elektrik ihtiyacını karşılamaktadır (Lüy vd., 2007). Tablo 1’de toplanan katı atıkların karakterizasyon 

sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 2: Hafta içi ve hafta sonu toplanan kentsel atık numunelerinin karakterizasyon sonuçları. 

No Atık Türü 
Üsküdar Fatih Beyoğlu Küçükçekmece Başakşehir Esenler 

Genel 

Ortalama 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 Kâğıt-Karton 9,58 11,77 14,32 10,19 10,69 8,71 10,88 

2 Cam 6,4 7,95 10,31 2,6 2,7 2,47 5,41 

3 Pet 6,4 2,14 1,38 1,71 1,19 0,8 2,27 

4 Poşet 11,14 6,87 9,99 11,28 11,33 10,09 10,12 

5 Plastikler 6,4 2,27 2,62 2,18 2,38 1,84 2,95 

6 Metaller 6,4 1,6 0,9 1,03 0,91 0,41 1,88 

9 Organik Atık 20,48 50,31 43,73 53,26 45,16 45,27 43,04 

10 Elekt. - Elektronik Atık 0 0,07 0,5 0,02 0,17 0,24 0,17 

11 Tehlikeli Atıklar 1,56 0,22 0,15 0,07 0,31 0,39 0,45 

12 Tetrapak 6,8 0,46 1,18 1 0,48 0,46 1,73 

13 Tekstil 6,4 5,94 5,52 7,18 11,36 13,55 8,33 

14 Çocuk Bezi 6,4 2,22 1,65 4,6 5,98 6,98 4,64 

15 Park-Bahçe Atıkları 4,62 0,12 0,05 0,01 0,26 0,19 0,88 

16 Diğer Yanabilir 4,84 7,21 6,86 4,87 6,64 8,02 6,41 

17 Diğer Yanmayan 1,56 0,87 0,85 0 0,47 0,59 0,72 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her gün 17000 ton atığın oluştuğu İstanbul’ da, kaynakta 

ayrı toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Kentte oluşan 

atıkların tamamı 1994 yılından beri faaliyet gösteren İSTAÇ A.Ş tarafından Asya ve Avrupa 

yakalarında bulunan düzenli depolama sahalarında çevreye ve insan sağlığına zarar gelmeyecek 

şekilde bertaraf edilmektedir. Belediye atıklarının içerisinden gelen organik içerikli bölümün 

değerlendirilmesi, düzenli depolama sahalarına gönderilen atıkların azaltılması amacıyla kompost 

tesisleri faal bir şekilde çalışmaktadır. Bu tesislerde yıllık 20 bin ton kompost İstanbul’un bahçelerinde 

aynı zamanda ana arter kenarlarında düzenlenen yeşil alanlarda kullanılmaktadır (Atık Yönetimi 

Eylem Planı 2008-2012).  

Şekil 1’ de görüldüğü gibi İstanbul ilçelerinin gelir düzeylerine göre atık karakterizasyonunda 

farklılıklar göstermektedir. Sosyo-ekonomik, kültür gibi birçok durumdan dolayı bu fark meydana 

gelmektedir. Kâğıt ve karton atık grubu düşük gelirli yere nazaran yüksektir. Bunun nedeni yüksek 

gelirli yerlerde okuma yazma oranı düşük gelirli yerlere göre yüksek olmasından dolayı gazete, dergi 

vb. ürünlerin daha fazla kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu da atık karakterinde açık bir şekilde 

görülmektedir. Plastiklerin yüksek gelir grubunda yüksek olma nedeni ise gıdalarını düşük gelirli 

gruba nazaran daha fazla ambalaj halinde almaları ve hazır gıdaların tüketilmesidir.  
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Şekil 1: Hafta içi ve hafta sonu toplanan kentsel atıkların yüzde değerleri 

 

Ambalaj-poşet oranının ilçelere göre orantılı bir şekilde dağıldığı gözlenmektedir. Fatih 

ilçesinde düşük olmasının bölgenin yerel nüfusun düşük olmasının pazar alışverişinin daha düşük 

olması her ürüne verilen ayrı poşetlerin bu orandaki farkın oluşmasını sağlamaktadır. Tekstil oranının 

şekilde görüldüğü gibi yüksek gelirli ilçede düşük olmasının iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi 

düşük gelirli ilçelerde hazır giyim türü atölyelerden çıkan atıklar ile yüksek gelirli kesimin kaliteli ve 
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uzun yıllar kullanabileceği tekstil ürünlerine sahip oluşudur. Bunların yanında ambalaj atıklarının geri 

kazanım oranları, geri dönüşümde önemli bir yere sahiptir. İstanbul ilinde 2015 yılı ambalaj ve 

ambalaj atıkları istatistik sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. (İÇD, 2015). İstanbul ilinde oluşan kentsel 

katı atıklar için geri kazanılabilecek atık yüzdesi yaklaşık %44 olarak hesaplanmıştır. Burada 

gerçekleşen geri kazanım oranı (%) olarak en çok cam (%75), kâğıt-karton (%8) ve daha az oranda da 

plastik (~%2) materyaller göze çarpmaktadır. Gerçekleşen geri kazanım oranları tüm materyaller 

üzerinden ortalama %5,48 gibi düşük bir oranda kalmış olup beklenen geri kazanım oranına bir tek 

kâğıt-kartonda türünde ulaşılmıştır. 

Tablo 3: İstanbul ilinde 2015 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistikleri. 

Ambalaj 

Cinsi 

Üretilen 

Ambalaj 

Miktarı (kg) 

Piyasaya 

Sürülen 

Ambalaj 

Miktarı (kg) 

Geri 

Kazanım 

Oranları 

(%) 

Geri 

Kazanılması 

Gereken 

Miktar (kg) 

Geri 

Kazanılan 

Miktar (kg) 

Gerçekleşen 

Geri Kazanım 

Oranı (%) 

Plastik 816.385.840 175.277.187 48 84.133.049 1.520.440 1,80 

Metal 51.917.356 52.776.765 48 25.332.847 40.000 0,15 

Kompozit 75.398.886 37.951.681 48 18.216.806 0 0 

Kâğıt 

Karton 
833.000.739 1.759.634.337 48 844.624.481 65.299.302 7,73 

Cam 814.736.744 168.456.028 48 80.858.893 60.872.966 75,28 

Ahşap 11.331.208 135.876.412 5 6.793.820 0 0 

Toplam 2.602.770.773 2.329.972.410 46% 1.059.969.896 127.732.708 %5,48 

 

 

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 

Katı atık karakterizasyonunun yapılması İstanbul’da üretilen kentsel katı atıklar hakkında bilgi 

edinme toplama ve atık karakterizasyonu yapılan bölgenin sosyoekonomik durumundan geri 

dönüşümün sağlanmasına verilen katkının özetlemesinde bize yardımcı olacaktır. Ülkemizde geri 

kazanım çalışmaları “Ambalâj ve Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılmaktadır. 

Bu kapsamda İstanbul’da İSTAÇ A.Ş.’de geri kazanım çalışmalarında görev almaktadır. Bunun için 

çeşitli projeler yapılmış olup devam eden projeler bulunmaktadır. Ayrıca, halkın bilinçlenmesi 

çalışmaları da yürütülmektedir. Bu çalışmada, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Küçükçekmece, Başakşehir 

ve Esenler ilçesi genelini çok iyi temsil edecek atıkların karakterizasyon çalışmaları yapılmış istatistik 

çıkarılmış ve geri kazanım oranları incelenmiştir. Gerekli belediyeler ile görüşme sonucunda 

belirlenen yüksek gelir ve düşük gelir seviyeli ilçelerde geri dönüşüm ve atıklar incelenmiştir.  

Yapılan atık karakterizasyonu ve bölgesel atık istatistikleri İstanbul’da geri dönüşümüm çok 

iyi yapılamadığını veya kayıt altına alınmayan geri dönüşüm/geri kazanım işleminin büyüklüğüne 

işaret etmektedir. Özellikle, yüksek gelir düzeyine sahip bölgelerde ambalaj atıklarının geri 

kazanımında daha başarılı olunduğu görülmekle beraber, düşük gelirli bölgelerde ise organik atık 

miktarlarında fazlalık göze çarpmakta, buna karşın geri dönüşüm için sunulan atık çöp 

konteynırlarından gerekli verimin alınamadığı görülmüştür. Geri dönüşüm işiyle uğraşan 

firma/kişilerin de bu süreçte bir takım veri kayıplarına neden olduğu da görülmekle beraber kâğıt-

kartın, metal ve cam gibi geri kazanımı kolay materyallerin, geri kazanılma oranlarının artmasını 

sağladığı görülmüştür. Ancak, elektronik atıklar gibi geri dönüşümü kimyasal prosese dayanan 

materyaller için ciddi bir çalışma yapılmasının ve bu gibi materyaller cazip ortamların oluşturulması 

gerekmektedir. Geri kazanım çalışmalarının istenen düzeyde olması ve bir fayda sağlayabilmesi için 

kaynakta ayrım oldukça önemli bir konudur. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi atık 

üreticilerine düşmekle birlikte mamul üreticilerinin ve katı atıkları toplamakla yükümlü olan 

Belediyelerin de atık üreticilerine gerekli yardımı yapmak ve onların bilinçlenmesine katkı sağlamaları 

gerekmektedir Sağlıklı ve verimli bir geri kazanım çalışması tüm tarafların koordineli olarak çalışması 

ile gerçekleştirilecek bir yönetim sistemi ile mümkündür. Bu hususta tüm İstanbullulara düşen görev, 

geri kazanımı mümkün her türlü atığı diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve uygun konteynırlara 

atmaktır. 
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Özet 

 

GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en sıcak 

aynı zamanda en geniş sulama alanına sahip bölgesidir. Bu nedenle yağlık bitki üretiminde önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bölgede yağlık bitki olarak kanola tarımı yaygınlaşmakta; ancak söz konusu 

bitkinin gübrelemesi ve sulamasına ilişkin yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu amaçla, farklı azot 

ve sulama suyu düzeylerinin kışlık kanolanın bazı verim bileşenlerine etkilerini belirlemeye yönelik 

2012-2013 yetiştirme döneminde bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf bloklarında 

bölünmüş parseller deneme deseninde üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Çalışmada ana konuları 

azot dozları (0, 70, 140, 210 kg ha-1), alt konuları sulama suyu düzeyleri (susuz, %50, %75, %100) 

oluşturmuştur. Topraktaki eksik nemin tamamlanmasına dayanan bu çalışmada tam sulanan konuya 

720 mm sulama suyu uygulanmıştır. Çalışmada, konuların 1000 tane ağırlıkları 3.45 g ile 4.23 g 

arasında; bitki dal sayısının 8.13 ile 19.27 adet arasında; bitki başına harnup sayısının 50.00 adet ile 

174.53 adet arasında; bitki boyunun 66.80 cm ile 130.93 cm arasında; protein oranının %15.90 ile 

%23.81 arasında ve yağ oranının %28.5 ile %39.6 arasında değişmiştir. Yapılan istatistik analizler 

sonucunda uygulanan azot miktarının bin tane ağırlığında, dal sayısında, harnup sayısında ve protein 

oranlarında önemli düzeyde farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Uygulanan sulama suyu 

düzeylerinin ise dal sayısında, harnup sayısında, bitki boyunda ve yağ oranında önemli düzeyde 

farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kanola, Azot, Harran Ovası 

 

The Effect of Different Nitrogen and Water Levels on the Yield Parameters 

of Canola (Brassica napus L.) in Arid Conditions 
 

Abstract 

 

The GAP (Southeastern Anatolia Project) is Turkey's hottest region as well as having the widest 

irrigation area. For this reason there is great potantiol for oilcrop production.Canola farming has 

become widespread as an oilcrop in the region, but there has been insufficient study of plant 

fertilization and irrigation. For this purpose, research was carried out during the 2012-2013 growing 

season to determine the effects of different nitrogen and irrigation water levels on some yield 

components of the winter canola. The study was conducted in three replications in a split parcel trial 

design in random blocks. Nitrogen doses, (0, 7, 14, 21 kg/da)were the main topics and irrigation water 

levels (anhydrous, %50, %75, %100) were the sub-topics. Irrigation water of 720 mm was applied to 

the fully irrigated subject in the study where the irrigation of the soil nematization was carried out. In 

the study, it is detected that the weight of 1000 is between 3.45 g and 4.23 g; the number of plant 

branches is between 8.13 and 19.27; the pieces of the carob per plant is between 50.00 and174.53; the 

length of the plant is between 66.80 cm and 130.93 cm; protein ratio between 15.90% and 23.81% and 

the fat ratio between 28.5% and 39.6%. The statistical analysis showed that the doses of nitrogen had 

significant effect on, 1000 grain weight, number of branches, carob number and protein ratios. The 

level of  irrigation applied has been found to create significant differences in the number of branches, 

number of carob, plant height and percentfat. 
 

Keywords: Canola, Nitrogen, Harran Plain 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

223 

 

 

GİRİŞ 

 

Kanola veya diğer adıyla kolza (Brasicca napus L. oleifera), lahana (Brassica oleracea L.) ile 

yağ şalgamının (B. campestris veya yeni adı B. rapa) doğada kendiliğinden melezlenmesi sonucunda 

oluşmuş bir türdür. Kanola yağı, Brasica rapa (Polonya kanolası) ve Brassica napus (Arjantin 

kanolası) aşılanmasından oluşan Kanada'da yetiştirilen kanola bitkisinin tohumlarından elde edilen 

bitkisel bir yağdır. Türkiye’de, rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle de bilinmektedir. Kanola, kışlık ve 

yazlık olarak yetişebilmektedir.  

Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yoğun olarak tarımı yapılan kanola Türkiye’nin de 

hemen her bölgesinde yetişebilen bir yağ bitkisidir. Kolza tohumu üretiminin en yaygın olduğu ülkeler 

Çin, Kanada, Hindistan, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, ve Pakistan’dır. İklim bakımından 

seçici olmadığından ziraatı bütün dünyada yapılabilmektedir. 

Tohumu %38-50 yağ ve % 16-24 protein içeren ve geçmişte kolza olarak isimlendirilen çeşitler 

% 45-50 oranındaki erüsik asit içeriği nedeniyle yemeklik yağ olarak kullanılamıyordu. Islah 

çalışmaları ile tohumlardaki erüsik asit oranının %0 düzeyine düşürülmesi sonucu, yeniden üretime 

başlanmıştır (Bahçeçi, 2012:1). Kanola, tohumlarında bulunan yağın katı, sıvı ve ham yağ olarak 

kullanılması, yağının orta ve yüksek oranda oleik asit içermesi, kaynama noktasının yüksek olması 

(238ºC) nedeniyle iyi bir kızartma yağı oluşu, E vitaminince zengin olmasından dolayı bilinen en iyi 

yağ bitkilerinden birisidir. 

Kanola, iklim isteklerinin geniş sınırlar içinde olması ve ayrıca yazlık-kışlık formlarının 

bulunması nedeniyle Türkiye’de geniş alanlarda ekilebilecek potansiyele sahip bir yağ bitkisidir. Zira 

karasal iklime sahip ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de benzer ekolojilerde ve yıllık toplam yağışı az 

olmasına rağmen ilkbahar yağışlarının yeterli olduğu yöreler ile su tutma yeteneği yüksek topraklarda 

başarılı bir şekilde kışlık olarak yetiştirilme imkanına sahiptir. Kışlık çeşitler Marmara, Güneydoğu 

Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, yazlık çeşitler de İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 

de ekilebilir. 

Kışlık kanola kar altında -15 0C soğuğa kadar dayanıklıdır. Ancak kışa girerken kuvvetli bir kök 

oluşturması ve rozetleşmesini tamamlamış olması gerekmektedir. Bunun için de Ekim ayı başında 

tavlı toprağa ekilmeli ve çıkışı sağlanmalıdır. Eğer kuraklık nedeniyle kuruya ekilmişse bir çıkış suyu 

verilmesi, zamanında bitki çıkışını ve kış gelmeden bitkinin yeterince kuvvetlenmesini sağlar. Kışa 

zayıf giren kanola bitkileri soğuktan sıfırın altındaki sıcaklıklarda zarar görmektedir (Anonim, 

2012:62). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2010 yılında 312 bin 496 dekar 

alanda 106 bin 450 ton kolza üretilmiştir. 1990 yılında 2 bin 100 ton olan üretim, 2007 yılına 

gelindiğinde 28 bin 727 tona çıkmış, bu tarihten sonra ise önemli artış yaşanmıştır. Kolza üretimi 

2008’de 83 bin 965 ton, 2009’da 113 bin 886 ton olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda üretimde artış 

yaşanmasına rağmen Türkiye, dünya kolza üretiminden sadece %0.1 pay almaktadır. Kolzanın 

Türkiye’deki toplam yağlı tohum üretiminden aldığı pay ise %3.5’tir.  

GAP bölgesi, Türkiye’nin en geniş sulama alanına sahip olmasıyla yağlık bitki üretiminde 

önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede yağlık bitki olarak kanola tarımı yaygınlaşmaktadır. Türkiye 

ve GAP Bölgesinde kanola yetiştirilmesine yönelik birtakım çeşit ve adaptasyon çalışmaları (İlbeyi, 

1985; Güçer, 1993) yapılmasına karşın, su-azot ilişkilerine yönelik yapılmış kapsamlı bir çalışma 

yoktur. Dünyada farklı iklim koşullarında bazı çalışmalar yapılmıştır (Nielsen 1996:307; Al-Barrak 

2006:87; Moaveni vd. 2010:71; Bilibio vd.’nin 2011:672; Hamzei ve Soltani’nin 2012:153; Dadivar 

ve Khodshenas 2007:845; Tahir vd. 2007:739; Ahmadi ve Bahrani 2009:755); ancak bunlar 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarını yeterince temsil etmemektedir. Bu amaçla, Harran Ovası tarla 

koşullarında kanola su azot ilişkilerine yönelik çalışmaların yapılması, bu bitkiden potansiyel ürün 

alınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu araştırma projesi, Harran Ovasında kışlık kanolanın, 

farklı azot dozlarında sulama suyu gereksinimini, sulamanın ve azot dozlarının kanolanın bazı verim 

bileşenlerine etkileri ile yağ ve protein oranı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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MATERYAL METOD 

 

Materyal 

Araştırma Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Harran Ovasında yürütülmüştür. 

Deneme yeri 360 42’ kuzey enlemi 380 58’ doğu boylamında olup, denizden yüksekliği 460 m’ dir. 

Harran Ovası, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin karasal iklim özelliklerini taşımakta ancak, ovada 

Akdeniz ikliminin etkisi de görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Gece ve 

gündüz arasındaki sıcaklık farkı yüksektir. Harran Ovasında yıllık ortalama yağış 365 mm, ortalama 

sıcaklık 17.2 °C ve açık su yüzeyinden buharlaşması 1850 mm’dir.  

 

Tablo 1: Deneme alanı topraklarına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler 
Toprak 

Derinliği 

(cm) 

Hacim 

Ağırlığı 

(g cm-3) 

Tarla  

Kapasitesi 

(g g-1) 

Solma 

Noktası 

(g g-1) 

Elektriksel  

İletkenlik 

(dS m-1) 

Fosfor 

P2O5 

(kg da-1) 

Potasyum 

K2O 

(kg da-1) 

Organik 

Madde 

(%) 

pH 

0-20     2.95 158.9 1.76  

20-40     2.06 144.1 1.61  

0-30 1.37 0.357 0.221 1.08    7.3 

30-60 1.48 0.363 0.212 1.08    7.4 

60-90 1.48 0.357 0.22 1.13    7.4 

 
Denemede Brasicca napus ssp Oleifera L. Triangle çeşidi kullanılmıştır. Küçük taneli kışlık bir 

çeşit olup bin tane ağırlığı gelişme durumuna göre 4.0-5.0 g, bitki boyu 150-160 cm arasında değişen 

bir çeşittir. 

 

Yöntem  

Kanola, toprak hazırlığına karşı çok duyarlı bir bitki olduğundan toprak hazırlığı, özenle 

yapılmalıdır. Bu amaçla, önceki bitkinin hasadından sonra deneme alanı, pullukla derin olarak 

sürülmüş, diskaro ve tapan çekilerek ekim öncesi düzeltilmiştir. Markör ile bitki sıraları oluşturularak 

ekim yapılmıştır. Ekim sıklığı 30x10 cm olarak gerçekleştirilmiştir (Başalma, 2006:193). Ekim öncesi 

taban gübresi olarak tüm alana 16 kg/da fosfor (P2O5) uygulanmış ve toprak iyice karıştırılmıştır. 

Denemede ana parsellere uygulana dört farklı azot düzeyinin (N0, N70, N140, N210 kg ha-1) yarısı ekimle 

birlikte amonyum sülfat (NH4)2SO4 formunda; diğer yarısı da amonyum nitrat (NH4NO3) formunda 

çiçeklenme öncesi sıralara elle verilmiştir. Deneme parsellerinin sulanmasında damla sulama sistemi 

kullanılmıştır. Bitki kök bölgesindeki eksik suyun tarla kapasitesine tamamlanması tanık konuyu 

oluşturmuştur. Diğer konular ise tanık konuya verilen suyun %50’si, %75’i ve susuz şeklinde 

olmuştur. Sulamalarda sulama öncesi 90 cm toprak profilinde gravimetrik yöntemle belirlenen nem,  

tarla kapasitesine tamamlanmıştır. Deneme konuları ve deseni, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 

deneme deseninde (splitplot) üç yinelemeli olarak düzenlenmiştir. Çalışmada ana konuları azot 

dozları, alt konuları sulama suyu düzeyleri oluşturmuştur. 

Deneme konularında bitki su tüketiminin hesaplanmasında su dengesi eşitliği kullanılmıştır (James, 

1988). 

ET = I + P + Cr -Dp-Rf± ΔS  

Eşitlikte, ET: Bitki su tüketimi (mm); I: Sulama suyu (mm), P; yağış (mm), Cr; kılcal yükseliş 

(mm), Rf; yüzey akış, ΔS; bitki kök bölgesinde meydana gelen toprak suyu değişimi (mm), Dp değeri 

ise derine süzülme kayıplarıdır (mm). 

Hasat, ilk çiçeklenmeden 50 gün sonra, harnuplar tamamen sararınca, çatlayarak kanola 

tohumlarının kendiliğinden dökülmesine izin verilmeyecek şekilde elle yapılmıştır. Hasat edilen 

bitkiler tamamen kuruduktan sonra taneleme işlemi yapılmıştır. Sap ve samanlardan kese kâğıtlarına 

koyularak, rutubetsiz bir ortamda saklanmıştır. 
Çalışmada, deneme konularının bitki su tüketimi, 1000 tane ağırlığı; bitki dal sayısı; bitki başına 

harnup sayısı; bitki boyu; tohumların protein oranı ve yağ oranı belirlenmiştir. Elde edilen veriler 

MİNİTAB paket programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

 

Araştırmada sulamalara 05.04.2013 tarihinde başlanmış, 24.05.2013 tarihinde son verilmiştir. 

Konulara uygulanan sulama suyu miktarları ve toplam sulama suyu miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Deneme Konularına Uygulanan Toplam Sulama Suyu, mm 

Sulama Zamanı I100 I75 I50 

Dallanma (05.04.2013) 121.0 90.7 60.5 

Çiçeklenme (18.04.2013) 212.0 159.0 106.0 

Tohum Bağlama (01.05.2013) 185.5 139.1 92.7 

Olgunlaşma (24.05.2013) 201.7 151.3 100.8 

 

Bitki büyüme dönemine bağlı olarak yapılan sulamalarda en düşük sulamalar bahar yağışlarının 

da etkisiyle dallanma döneminde yapılmıştır. Bitkinin gelişmesi ve sıcaklığın artmasıyla su tüketim 

miktarları artmış ve 212 mm’ye varan sulama suları uygulanmıştır. Sezonun en yüksek sulama suyu 

I100 konusuna 212 mm ile uygulanırken en düşük sulama suyu da I50 konusuna 60.5 mm olarak 

verilmiştir. 

Deneme konularından elde edilen verim parametreleri ve parametrelere ilişkin Tukey grupları 

Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Azot ve su uygulamalarının kanola bitkisinde ortalama bitki boyu, yan dal sayısı ve 

harnup sayısı değerleri ve Tukey test grupları 
Azot Düzeyi 

(kg/da) 

Sulama Düzeyi 

(%) 

Bitki Boyu  

(cm) 

Dal Sayısı 

(adet) 

Harnup Sayısı 

(adet) 

N0 

Io 101.00 ab 8.13 b 112.00 ab 

I50 110.93 ab 12.20 ab 129.20 ab 

I75 118.73 ab 15.33 ab 213.27 ab 

I100 115.26 ab 10.13 ab 161.93 ab 

N7 

Io 89.60 ab 11.93 ab 50.00 b 

I50 66.8 b 12.87 ab 120.13 ab 

I75 116.80 ab 15.20 ab 133.30 ab 

I100 121.40 a 16.20 ab 133.20 ab 

N14 

Io 100.20 ab 14.10 ab 75.00 b 

I50 109.60 ab 14.67 ab 134.73 ab 

I75 108.33 ab 13.27 ab 116.70 ab 

I100 130.93 a 19.27 a 173.87 ab 

N21 

Io 105.5 ab 12.20 ab 141.20 ab 

I50 115.20 ab 14.73 ab 174.53 ab 

I75 111.00 ab 19.25 ab 261.20 a 

I100 128.50 a 18.50 ab 218.40 ab 

Her sütunda farklı harflerle (a, b vb.) belirtilen Tukey grupları p<0,05 önem düzeyinde farklıdır. 
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Tablo 2’den, azot ve su uygulamalarında en düşük bitki boyu 66.8 cm ile N7 I50 konusunda 

ölçülürken; en yüksek bitki boyunun ise 130.93 cm ile N14 I100 konusunda ölçülmüştür.. Çalışmada en 

düşük dal sayısının 8.13 adet ile N0 I0 konusunda; en yüksek dal sayısının ise 19.27 adet ile N14 I100 

konusunda belirlenmiştir. Azot ve su uygulamalarında en düşük harnup sayısı 50 adet ile N7 I0 

konusunda, en yüksek harnup sayısı 261.20 adet ile N21 I75 konusunda ölçülmüştür. 

 

Tablo 3:Azot ve su uygulamalarının kanola bitkisinde ortalama bin tane ağırlığı, yağ oranı ve 

protein oranı değerleri ve Tukey test grupları 

Azot 

Düzeyi 

Sulama 

Düzeyi 

Bin Tane 

Ağ. (g) 

Yağ Oranı 

(%) 

Protein Oranı 

(%) 

N0 

Io 3.88 35.3 ab 21.11 ab 

I50 4.18 33.3 ab 15.90 b 

I75 4.07 36 ab 18.78 ab 

I100 4.17 36.3 ab 17.85 b 

N7 

Io 3.82 31.6 ab 20.88 ab 

I50 3.93 34.6 ab 20.00 ab 

I75 4.24 36.5 ab 20.12 ab 

I100 3.90 35.5 ab 19.33 ab 

N14 

Io 4.00 28.5 b 20.99 ab 

I50 4.03 32.3 ab 21.54 ab 

I75 4.23 35.6 ab 20.06 ab 

I100 3.96 39.6 a 19.65 ab 

N21 

Io 4.32 33 ab 21.26 ab 

I50 3.70 31.7 ab 23.81 a 

I75 3.45 37.5 a 20.03 ab 

I100 4.04 36.5 ab 20.56 ab 

Her sütunda farklı harflerle (a, b vb.) belirtilen Tukey grupları p<0,05 önem düzeyinde farklıdır. 

 

Bin tane ağırlığı bakımından azot ve su uygulamalarında en düşük ağırlık 3.45 g ile N21 I75 

konusunda belirlenmiş, en yüksek bin tane ağırlığı 4.32 g ile N21 I0 konusunda belirlenmiştir (Tablo 3). 

Bin tane ağırlığını Başalma (2004:211) 3.1-3.5 g, Özgüven vd. (1992) 2.3-3.8 g, Koç (2000:83) 3.97-

4.33 g, Tunçtürk (2008:259) 3.63-3.90 g, Kıllı ve Emrebaş (2011:315), 2.8-6.7 g arasında tespit 

ettiklerini belirtmişlerdir.  

Yağ oranı bakımından azot ve su uygulamalarında en düşük oran %28.5 ile N14 I0 konusunda, en 

yüksek yağ oranı %39.6 ile N14 I100 konusunda ölçülmüştür. Farklı çeşitler kullanılarak ve farklı gübre 

uygulamaları yapılarak yürütülen bazı çalışmalarda (Baydar (2005:1), %35.4-44.4, Çalışkan vd. 

(1998:127) %34.76-39.39, Tunçtürk (2008:259) %38.5-38.9, Kıllı ve Emrebaş (2011:315) %35-40.7) 

araştırmacılar yağ oranını değişik oranlarda tespit etmişlerdir. 

Azot ve su uygulamalarında protein oranı bakımından en düşük oran %15.90 ile N0 I50 

konusunda görülmüş olup; en yüksek oran % 23.81 ile N21 I50 konusunda tespit edilmiştir. Protein 

oranını Öztürk ve Akınerdem (1999:155) %25.70-26.02, Karaaslan (1999:328) %16.10-17.07, 

Tunçtürk (2008:259) %17.6-19.9 arasında tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

Daha önceki yapılan çalışmalar N14 I100 konusundan ve N14 I75 konusundan elde edilen veriler ile 

benzer özellik göstermektedir. Diğer konulardan elde edilen veriler yapılan diğer çalışmalara göre 
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daha düşük bulunmuştur. Bu farklılığın sebebi konulara uygulanan sulama düzeyi ve azot dozları 

olabileceği gibi denemenin kurulduğu bölgenin sıcak-kurak ikliminden kaynaklanmış olabilir. 

 

SONUÇ 

 

Elde edilen veriler sonucunda en yüksek bitki boyu, en fazla dal sayısı, en yüksek yağ oranı N14 

I100 konusunda tespit edilmiştir. En yüksek harnup sayısı ve protein oranı ise N21 I75 konusunda tespit 

edilmiştir. Azot dozları ve sulama suyu düzeylerinin, bin tane sayısı üzerinde önemli düzeyde bir 

etkilerinin olmadığı belirlenmiştir. 

Kanola bitkisinin bir yağ bitkisi olması ve bu amaçla yetiştirilmesi göz önüne alındığında; 

dekara 14 kg azot uygulanması ve her sulama döneminde toprağın tarla kapasitesine tamamlanması ile 

sıcak-kurak iklime sahip bölgelerde en yüksek yağ verimi elde edilebilir. 
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Abstract 

 

Enhancing the Maximum Loading Parameter (MLP) value in power system is very significant in terms 

of voltage stability. In this study, the relation between voltage and MLP in IEEE 14 buses system. 

Static Synchronous Compensator (STATCOM), a device of Flexible AC Transmission System 

(FACTS), is used for enhancing the MLP. Newton Raphson algorithm has been enhanced according to 

the admittance and jacobian matrix. In the analysis of continuous power flow, the comparisons of the 

cases without STATCOM, with STATCOM and multiple STATCOM have been done depending on 

the active and reactive power equations. This comparison has been done in the buses that have the 

lowest voltage profile in the continuous power flow. According to the results of this study it has been 

showed that the multiple use of STATCOM is very effective in terms of voltage stability in power 

systems. 

 

Keywords: MLP, STATCOM, Newton raphson algorithm, jacobian matrix 
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INTRODUCTION 

 

The voltage stability is very effective for the operation and reconstruction of power systems. As 

a result of transient cases and changing operation conditions, such instable events as changing voltage 

profiles in power systems have occurred. For this reason reactive power support is needed to arrange 

the bus voltages. FACTS devices are utilized to provide reactive power support for buses. When the 

previous studies in literature related to FACTS devices utilized in power systems (Messina, et. al. 

2003). 

Various critical clearing time and maximum loading conditions have been taken as the base in 

investigating voltage regulation and rotor angle stability in (Abido, 2005). (Sahoo, et. al. 2004; Soto 

and Ruben, 2004) includes a feedback nonlinear controller design for a STATCOM installed in a 

single machine infinite bus system, and it indicates that the proposed controller supplies a coordinated 

control of ac-dc bus voltage as well as good damping under transient conditions. STATCOM 

modeling for voltage and angle stability studies is included in (Canizares, et. al. 2003). The effect of 

control mode of STATCOM is given in (Padiyar and Nagesh 2006) and it is shown that STATCOM 

operation in damping power, synchronizing power and transient stability was of a higher limit than 

control mode. Comparable results were obtained in (Norouzi and Sharaf 2005; Moursi and Shara 

2006) where the optimal control schemes are given for dynamic voltage regulation. It has been 

demonstrated that STATCOM plays a positive role in developing transient stability in infinite-multi 

machine power systems. Certain studies on STATCOM are as follows: (Norouzi and Sharaf 2005; 

Moursi and Shara 2006) deals with dynamic operation of STATCOM under various load excursions. 

In the analysis of steady-state and transient stability in an infinite bus system, (Norouzi and Sharaf 

2005; Moursi and Shara 2006) is used. STATCOM provides voltage support and it is effective in 

damping oscillations (Gu and Jie 2007; Sahoo, et. al. 2004). Chatterjee and Arindam 2011 

demonstrates the application of STATCOM in damping interarea oscillations. Trajectory sensitivity 

analysis (TSA) has been instrumental in identifying optimal locations of STATCOM devices. A 

method was suggested for the evaluation of first swing stability of a large power system in the 

presence of STATCOM (Haque 2006). Observation of machine angles and active reactive power 

changes was taken as the base in testing multi machine system. Another study deals with the effect of 

STATCOM device on developing angle stability in the presence of local and interarea oscillations 

(Zarghami and Crow 2008). 

Voltage stability analysis besides transient stability analyses is crucial in power systems. A lot 

of studies in literature are concerned with the use of STATCOM in voltage stability analysis (Sode-

Yome and Mithulananthan 2004; Kamarposhti and Lesani 2011; Shaygan and Morteza 2011). 

However, the single use of FACTS devices may not suffice due to the changes in operation conditions 

of power systems. Certain studies (Domínguez-Navarro, et. al. 2007; Radman and Raje 2007; 

Lahaçani, et. al. 2010) dealing with static voltage stability analysis demonstrated the use of different 

test systems employing newton raphson algorithm. Newton raphson algorithm used in this analysis has 

been enhanced through mathematics. This enhancement process has been done by using STATCOM. 

In this study, the effects of STATCOM on voltage stability have been investigated. The evaluation of 

the relation between the use of multiple STATCOM and voltage-MLP in multiple buses power 

systems has been done. The enhancement of voltage profiles by using multiple STATCOM has been 

showed in the figures below. 

 

STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR (STATCOM) 

 

STATCOM, one of the FACTS devices, provides reactive power support to arrange voltage 

which is connected to the bus. The enhancement of MLP takes place depending on reactive power 

support. The terminal characteristics of FACTS devices have been showed in equation 1 and 4. 
. ( , , , , )c c c sx f x x V Q u   (1) 
. ( , , , )s s c sx f x x V Q   (2) 

( , , , )p c sP g x x V Q   (3) 

( , , , )p c sQ g x x V Q   (4) 
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where xc are the control system variables, xs are the controlled state variables, and the algebraic 

variables V and θ are the voltage amplitudes and phases at the buses at which the components are 

connected, they are vectors in case of series components. Finally, the variable u represents the input 

control parameters, such as reference voltages or reference power owns (Kamarposhti and Lesani 

2011). 

The power flow equations of the system with STATCOM connected to bus i can be given 

below: 

 
1

cos( )
N

i i j kj k j kj

j

P P V V Y   


              (5) 

 
1

sin( )
N

i i j kj k j kj

j

Q Q V V Y   


              (6) 

where P and Q are found to be: 

 

       
2

cos( )k k k jP G V V E Y            (7) 

       
2

sin( )k k k jQ G V V E Y             (8) 

As shown in Figure 1, The STATCOM is connected in parallel with Bus i, STATCOM consist 

of a voltage source converter connected to the system through a coupling transformer, therefore 

modelled as a controllable voltage source series with a leakage reactance excluding ohmic losses. 
 

Bus i

Load
Vbus

Transmission Line

X1

Vs Vdc

 
Figure 1: STATCOM Circuit Modelling 

 

By adjusting the magnitude of the injected voltage, the reactive power exchange can be 

controlled. STATCOM connection is ac system bus. AC system voltage and the voltage-sourced 

converter terminal voltage is the same. This ensures that there is sending of only reactive power and 

no real power between the STATCOM and the AC system (Chatterjee and Arindam 2011). The 

expressions for the current, reactive power injection, voltage and DC link voltage are given as. 

 

1

s bus
s

V V
I

jX


   (9) 

2

1

/ 1s bus
s bus

V V
Q V

X


   (10) 

(cos sin )inj dcV m k V j       (11) 

s d qI I jI    (12) 

( cos sin )dc
d q

dc

dV m k
I I

dt C
 


    (13) 
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STATIC VOLTAGE STABILITY 

 

Static voltage stability gets the value by directly depending on reactive power change. The 

spread of the loading limit of the loading bus and the operation conditions of the power system can be 

enhanced by providing reactive power support. The system collapses when the reactive power support 

is below the limit and the voltage drop starts to cut down. In order to prevent this, it is very important 

to arrange voltage according to the reactive power. The relation between MLP of the system and 

active-reactive power value of the bus has been showed in equation 14 and 15. 

0 (1 )L LP P     (14) 

0 (1 )L LQ Q     (15) 

PL0 and QL0 Initial active and reactive power values, PL and QL active and reactive power of the 

load λ MLP (Leonidaki, et. al. 2005). 

 

Continuous Load Flow 

Continuous load flow method is used for the analysis of voltage and MLP. Continuous load 

flow is very effective in analyzing certain difficulties without the support of certain system models. 

The voltage has the ability to automatically change against the adverse situation that may be caused by 

single analysis of the system equations. The use of strategy in continuous load flow has been shown in 

Fig. 2. 

 

(z0 , λ0)
λ2

λ1

λ

λ

∆ z1

z1

z2

 
Figure 2: Continuation Power Flow Method 

 

Here, (z1, λ1) is known as balance point, Δ λ1is used for parameter value change and Δz1 is used 

for vector analysis. At the first stage, prediction is done. z1+ Δz1+ Δλ1 values are produced initially. 

These values are used for correcting z2 +Δz2 which are the new balance points in the system profile 

(Kazemi and Badrzadeh 2004). 

 

 

 

 

Configuring Admitance and Jacobian Matrix through Newton Raphson 

That STATCOM is connected to the line and bus, and admittance matrix is modified as in Fig. 

1. The new admittance matrix is constituted through the elements which are parallel connected to the 

bus. The new admittance matrix and STATCOM have been shown in equations 16 and 17. 

 

0

0

ij i STATCOM ijline

new

ij ij ij j

y y y y
Y

y y y y

   
  

    
  (16) 

1
STATCOM

STATCOM

y
X

   (17) 

The admittance matrix between buses when the admittance matrix components are used with 

STATCOM has been shown between equation 18 and 20. 
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0
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0 0
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ij STATCOM i j
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Y
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  (20) 

The matrix presentation of the line is shown according to the equation 18 and 20. 

 
2 2

0

0 0 0 0

2 2 2

0

0 0 0 0 0 0

4 4

1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
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y y
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y y y
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  (21) 

The generator active and reactive power equations have been added to the admittance matrix 

while using lines in the continuous load flow analysis of STATCOM in multiple buses power systems. 

The relation of admittance matrix between buses by using multiple STATCOM has been shown in 

equation 22. 
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The admittance is expanded by using multiple STATCOM in power systems. There are not any 

changes while this expansion is added to the admittance of the buses. 

The continuous load flow is calculated again while connecting STATCOM to the bus to arrange 

voltage profile. These calculations take place in Jacobian matrix. The calculations of the buses where 

STATCOM is connected have been done according to the bus voltage control. That the STATCOM 

provides reactive power to the circuit and absorbs reactive power from the circuit depends on the 

voltage. Therefore it is very significant to use trigger angle of the converter circuit in STATCOM 

(Lahaçani, et. al. 2010). The situation of Jacobian matrix without STATCOM has been shown in 

equation 23. 
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The matrix expression of Jacobian matrix with STATCOM use has been shown in 

equation 24. 
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While calculating the derivation of single STATCOM depending on reactive power trigger 

angle, the other values becomes 0. The matrix expression of Jacobian matrix with multiple 

STATCOM use has been shown in equation 25. 
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While calculating the derivation of multiple STATCOM depending on reactive power trigger 

angle, the other values becomes 0. 
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The reactive power of Jacobian matrix depending on the trigger angle of the 

STATCOM has been shown in equation 24 and 25. 
 

old

k k STATCOMQ Q Q

  

 
 

  
  (28) 

1 1 1

1 1 1

old

k k STATCOMQ Q Q

  

 
 

  
  (29) 

While active powers become 0 by adding STATCOM to the Jacobian matrix, reactive power 

values are obtained as derivations depending on trigger angle. The trigger angles of the STATCOM 
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are used synchronous. By using STATCOM several times in power systems, operation conditions 

have been improved. The STATCOM is connected to the buses that have weak voltage profile so 

reactive power support is completely provided. 

 

ANALYSIS APPROACH 

 

The load flow analysis is required for static voltage stability analyses. The results of the load 

flow are important for making decision in determining the location of the STATCOM. The following 

steps are considered in analyzing static voltage stability effects of the system with multiple 

STATCOM. 

Level 1) Perform load flow 

Level 2) List the buses from the lowest voltage to the second lowest voltage based on the load 

flow results. 

Levels 3) Without STATCOM continuous load flow. 

Level 4) Locate a STATCOM on the bus with the lowest voltage. 

Level 5) Locate a STATCOM on the bus with the second lowest voltage.  

Level 6) Comparison of different scenarios on continuous load flow. 

 

CASE STUDY 

 

A modeling and simulation study has been carried out on IEEE 14 bus system shown in Fig. 3. 

The system has 1 slack bus (bus 1), 9 load buses (buses 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) and 4 generator 

buses (buses 2, 3, 6, 8).  

 

 
Figure 3: IEEE 14 Bus System 

A load flow analysis is performed to determine the buses with the lowest voltage and second 

lowest voltage (Milano 2005). While determined bus 8 has the lowest voltage, determined bus 8 has 

the second lowest voltage. Without STATCOM, with STATCOM and multiple STATCOM devices in 

the system are simulated and effects are analyzed through observing voltage-MLP.  

 

SIMULATION RESULTS 

 

Firstly, the continuous load flow analysis has been done in IEEE 14 buses power system. 

According to the results of this analysis it is understood that the 5th and 14th buses have the lowest 

voltage value. It is also observed that 4th and 9th buses have the low voltage level as well as 5th and 14th 

buses. The relation between voltage-MLP and 4th, 5th, 9th and 14th buses has been shown in Fig. 4 and 

5. 
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Figure 4: 4 and 9 Number Bus Voltage-MLP without STATCOM 

 
Figure 5: 5 and 14 Number Bus Voltage-MLP without STATCOM 

According to the result of continuous load flow in 14 buses power system of IEEE, MLP value 

is obtained as 3.8927. In consequence of continuous load flow, the lowest voltage is on the 5th bus. 

The relation between voltage-MLP and 4th, 5th, 9th and 14th buses as a result of connecting 100 MVA 

STATCOM to the 5th bus has been shown in Fig. 6 and 7. 

 
Figure 6: 4 and 9 Number Bus Voltage-MLP with STATCOM 
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Figure 7: 5 and 14 Number Bus Voltage-MLP with STATCOM 

According to the result of continuous load flow in 14 buses power system of IEEE by 

connecting STATCOM to the 14th bus, MLP value is obtained as 4.01. In consequence of continuous 

load flow, the lowest voltage is on the 5th bus. The relation between voltage-MLP and 4th, 5th, 9th and 

14th buses as a result of connecting 100 MVA STATCOM to the 5th and 14th buses has been shown in 

Fig. 8 and 9. 

 
Figure 8: 4 and 9 Number Bus Voltage-MLP with Multiple STATCOM 
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Figure 9: 4 and 9 Number Bus Voltage-MLP with Multiple STATCOM 

According to the result of continuous load flow in 14 buses power system of IEEE by 

connecting STATCOM to the 5th and 14th buses, MLP value is obtained as 5.3022.  

The power flow has been utilized in IEEE 14 buses power systems for optimal placement of 

STATCOM. According to the load flow analysis, 5th and 14th buses have the lowest voltage profile.  

 

CONCLUSIONS 
 

In this study, the effects of STATCOM on static voltage stability in IEEE 14 buses power 

system have been investigated. The analyses of continuous load flow without STATCOM, with 

STATCOM and with multiple STATCOM have been evaluated. The admittance matrix and Jacobian 

matrix in Newton Raphson algorithm have been enhanced mathematically according to the 

STATCOM. As a result of this study, it has been seen that the relation between connecting 

STATCOM to the buses and voltage-MLP gives relatively good results. It has been also seen that 

STATCOM increases all load bus voltages. It has been shown in this study that the use of multiple 

STATCOM in larger power systems gives effective results in terms of stability in power systems. 
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Words of Arabic and Persian origin used in N. Ganjavi’s works («Iskandar-

nameh») 
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The formation and development of different nations` social, political, cultural, economic, 

scientific, military and etc. relations are also reflected on their languages. As a result of such relation, 

world languages adopt words and terms from one another. In this case, affixes may also pass along 

with words and phrases. They pass both through spoken language and written literature. Of course, the 

amount of loan words in this or that language is different. They influence the recipient language in 

different ways. However, in all cases the main goal is to enrich the language. Studies show that the 

Azerbaijani language has not been left out of this process. It has been in the mutual interchange of 

words and expressions with the world languages. Its vocabulary has adopted a lot of words from the 

Arabic and Persian languages.  

All words that our language adopted are the examples of literary creative works. The fact that 

they were adopted by lexical-semantic way is known in linguistics. This lexical way can be 

summarized as follows: 

1. Adopted by means of literary and creative works 

2. Adopted from dialects 

3. Adopted as scientific, artistic, publicistic, domestic, official-business lexicons 

4. Adopted by means of literary translation 

5. Adopted by means of trade and commodity turnover 

It should be mentioned that our language has adopted words of Arabic and Persian origin with 

their roots and affixes. These words have been formed by both morphological and syntactical ways, 

and this process continues today. Words of Arabic and Persian origin can be summarized as follows: 

1. The history of adoption of Arabic and Persian words is very ancient, with most of 

them being used both in literary and spoken languages up today.  

2. Some of these words have changed their phonetic composition based on the internal 

rules of our language and are used in accordance with the pronunciation pecularities of 

our language. And even determining them to be loan words becomes very difficult. 

3. Although part of Persian and Arabic words are used in our language relevant to their 

original form, they do not differ from our own words in spoken or literary language, 

and are equally understood by everyone. At first glance, nobody can realize that these 

are loan words. 

4. A group of Arabic and Persian words are used in our language along with their lexical 

affixes, and most of them accept lexical morphemes of the Azerbaijani language. 

5. A small percentage of words of Arabic and Persian origin is used not in spoken 

language but in written literature and in the language of intelligentsia. The wordstock 

of  any language is constantly changing and it is constantly enriched with the help of 

new words, and the obsolete words gradually disappear in connection with the 

development of society, science and technology. The term "lexicon" is used to refer to 

the speech or the vocabulary of the works of this or that writer, or to the words 

belonging to a certain field of activity (profession). 

It is known that the great Azerbaijani poet and thinker, one of the giant figures of the world 

literature like Homer, Dante, Shakespeare and Pushkin, Nizami Ganjavi opened a new bright page, 

which has a special place in Azerbaijani and world literature, with his creative work and its content, 

social-philosophical ideals, figurative qualities, and the perfection of the form. 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

241 

 

Nizami gained fame all over the world with his five narrative poems which were included in 

the world literature as "Khamseh". The poet's philosophical, ideological and moral views are reflected 

in these poems. 

Iskandar-nameh (The Book of Alexander) is a grandiose and monumental conclusion of 

Nizami`s creative work. It was a new but natural event both for the creativity of Nizami and for the 

literature of the nations of the Near and Middle East, in terms of selection and development of the 

topic, as well as setting the most important issues arising from the demand of the time. 

Nizami related a lot of secret and mysterious events, edifying philosophical legends and fables 

to Iskandar and commented on them. The poet says the following words about the sources he had 

worked on: 

No work about Iskandar 

Had a brief information. 

Treasure house was full of words, 

However, copies had scattered pearls. 

I took pearls from old copies, 

And decorated them with poetry. 

From the oldest historical manuscripts, 

Jewish, Christian, and Pahlavi 

I chose the most delicate words, 

Throwing shells, I got the essence. 

As can be seen, along with Arabic and Persian sources, the poet mentions that he had 

researched Jewish, Christian and Pahlavi sources. Here, the words of Persian-Arabic origin used by 

the poet, made the work even  stronger and more effective. 

"Iskandar-nameh" consists of two books. The manuscripts of the work that exist today clearly 

show it. However, Nizami recognizes Iskandar from three aspects in the introduction of "Sharaf-

nameh": 

First of all, I will speak about his reigning, 

And declare that he is a conqueror. 

I will write adorned words with wisdom, 

I will renew old history. 

I will open the door to prophecy, 

Even God is pleased with him, as a Prophet. 

The first part is called "Sharaf-nameh", the second part is called "Iqbal-nameh". "Iqbal-

nameh" in its turn can also be divided into two parts. In the first part Iskandar`s improvement as a 

scientist is described and in the second part the poet portrays him attaining the prophecy and his deeds 

as a prophet. "Sharaf-nameh" is the largest part of the work. Here Iskandar`s birth, his going to school, 

his first military expeditions and wars are portrayed. Iskandar`s visit to Barda is one of the most 

exciting pages of "Sharaf-nameh". Iskandar`s purpose in waging wars is to restore justice everywhere, 

and at the same time to gain knowledge spread in those countries. 

The first part – "Sharaf-nameh" is translated into Azerbaijani by our great poet Abdulla Shaig. 

The best feature of this translation is the high artistic value, naturalness and fluency peculiar to 

Abdulla Shaig`s works. Abdulla Shaig`s translation being relevant to the original work by meaning 

and characters greatly differs from it: 

State and splendor founded by Iskandar, 

Is given the sublimity. 

He gives life to the heavens and the earth, 

He is a great conqueror, overthrowing the enemy. 

Although the words state (dövlət), splendor (əzəmət), sublimity (şövkət), conqueror 

(cahangir), enemy (düşmən) are of Arabic-Persian origin, the poet gave the whole translation very 

fluently and skillfully; he chose meaningful words from the rich treasure of our mother tongue and put 

them side by side like pearls. 
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The jewelry in your tray is overflowing, 

The reprimand, the rebuke, whom it suits? 

Why to scatter jewelry onto the tablecloth?! 

And to teach me to flee from the gem?! 

The words of Arabic-Persian origin used here, like tablecloth (süfrə), rebuke (töhmət), jewelry 

(cəvahir), gem (gövhər) made the poem artistic, colorful, and also helped to enrich the wordstock of 

our language. 

The second part is called "Iqbal-nameh". This part is translated into Azerbaijani by Mikail 

Rzaguluzadeh. The author  translated even the most difficult and complicated parts in a fluent and 

compact manner, and chose meaningful words from the rich treasure of our mother tongue and put 

them side by side like pearls. In "Iqbal-nameh", Nizami prefers social and philosophical thoughts, and 

searching for more complex creativity, he tries to reflect the human nature to be capable of the most 

essential human emotions and the triumph of the human mind. He endeavored to analyze progressive 

scientific and humane opinions of his time connected with such issues as life and death, man and 

nature, ruler and society, creation and the world, science and religion, mind and morality and etc. 

"Iqbal-nameh" also consists of two parts. In the first part Iskandar is described as a scientist. He 

encompasses himself with scholars, and respects science and scientists more than anyone else: 

He declared such a decree: 

"A scientist is the most dearest for me. 

Power is in science, in no other way 

One can exceed others. 

Remember, the rank of the scientist 

Is higher than any rank." 

The words of Arabic-Persian origin used here, like scientist (alim), dear (əziz), but (fəqət), 

helped to enrich the wordstock of our language. 

For this reason, the bright thoughts and passions of Nizami's heroes preserved the beauty and 

the flame in Mikail Rzaguluzadeh's translation and were as strong as in the original work. It is 

absolutely impossible to understand that the work is translated; with the help of Arabic and Persian 

words the translation sounds like original and preserves its beauty. And this is the greatest 

achievement, since it has been achieved not by distortion, but by accuracy, correctness and artistic 

adequacy. The dignity of the original work is preserved, thoughts are expressed in the deep and wise 

content, and the freshness of the characters and similes is protected. The poet talks about life, the 

world, the people of his age, their aims, their outlook on life, their deeds, and connects these themes 

with the main content in the beginning and in different parts throughout the work. He reaches such a 

point that he understands other nations` languages without translation: 

Attacking from the East to the West 

I must wake peoples up! 

Without knowing the language of those peoples 

How can I speak to them? 

How can I understand what they say? 

There are still many obstacles in front of me... 

One is – this difficult campaign 

Can cause panic in the army. 

The words of Arabic-Persian origin used here, such as the East (məşriq), the West (məğrib), 

people (xalq), campaign (səfər), panic (vahimə), made the poem even more colourful from the stylistic 

point of view. 

In the work, Nizami used some sources, as well as written and oral legends associating 

Iskandar to the Chinese Great Walls and reflected certain ideas. 

White Chinese silk adorned the sky 

The earth uncovered its black veil. 

The great ruler said to the sailor: 
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"Quickly, take a boat into the sea" 

I want to watch wavy water, 

There is a divine mystery on these veils. 

    *** 

 If a ship had fallen into the whirl, 

It would have remained there for ages. 

And finally would have been broken apart, 

No one survived from there safe and sound. 

Here, the words of Arabic-Persian origin, like whirl (girdab), finally (nəhayət), safe and sound 

(səlamət), strengthen the poem even more effectively, where events happen vividly. 

The words of Arabic-Persian origin masterly used by the author enrich and make colourful the 

wordstock of our language. 

Although it was desirable to use Persian-Arabic words in poems at those times, the use of 

these words appropriately required great talent. Because, not all poets are able to use such words 

appropriately, to create rich meaning in the verses, to take into consideration the structure of words, 

and to create proper rhyming. 

Nizami`s immortal saga was translated from Persian into Azerbaijani. The best feature of this 

translation is the high artistic, natural, and fluent nature of the work. Even the most difficult and 

complicated parts were translated in a fluent and compact way, and meaningful words from the rich 

treasure of our mother tongue were chosen and put side by side like pearls. At the same time, the 

authors  translated the work relevant to original style by using words of Arabic-Persian origin.  

If living like a human is this 

Then who are we, and what are we? 

Sending to deserts, to wilderness, to seas 

His purpose was to show us 

That we should hate violence, 

And learn living like those people. 

It can be added here that Nizami's creative work  is poetry of hate to violence and love to 

beautiful, humane lifestyle. The bright thoughts and passions of Nizami's heroes preserved the beauty 

and the flame in translation and were as strong as in the original work. It is absolutely impossible to 

understand that the work is translated; the work preserves its originality and beauty thanks to the 

proper usage of Presian-Arabic words. And this is the greatest achievement, since it has been achieved 

not by distortion, but by accuracy, correctness and artistic adequacy. The dignity of the original work 

is preserved, thoughts are expressed in the deep and wise content, and the freshness of the characters 

and similes is protected. The breath of the authors is felt in every line of the translation, the Persian-

Arabic words that are used have also enriched the language of the work. They enliven Nizami`s work 

in our language with the passion and power of inspiration of a real poet`s heart. 
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ABSTRACT 

 

One of the most problems arising among energy consumer is effect on static voltage stability of the 

nonlinear load modeling. In this study, effects of static voltage stability of linear load modeling in 11 

bus power system were investigated. In nonlinear load modelling; constant impedances, constant 

current, and constant active power (ZIP) load model were used. The impacts of ZIP load modelling on 

different parameter values were evaluated in terms of voltage-maximum loading parameters. Besides, 

voltage profile of 11 buses power system was examined. It was found that static voltage stability 

increased while maximum loading parameter values decreased as the ZIP load modelling constant 

current value changed.  

 

Keywords: Static voltage stability, ZIP load model, voltage-maximum loading parameter 
 

 

Güç Sistemlerinde Lineer Olmayan Yük Modelinin Statik Gerilim 

Kararlılığı Üzerindeki Etkileri 
 

ÖZET 

 

Enerji tüketicileri arasında ortaya çıkan en büyük problemlerden biri lineer olmayan yük modellerinin 

statik gerilim kararlılığı üzerindeki etkisidir. Yapılan bu çalışmada 11 baralı güç sisteminde lineer 

olmayan yük modelinin statik gerilim kararlılığında oluşturmuş olduğu etkiler üzerinde durulmuştur. 

Lineer olmayan yük modeli olarak güç sisteminde Sabit empedans-akım-empedans ve sabit aktif güç 

(ZIP) yük modeli kullanılmıştır. ZIP yük modelinin farklı parametre değerindeki etkileri gerilim-

maksimum yüklenme parametresi açısından yorumlanmıştır. Dahası farklı parametre değerlerinde 11 

baralı güç sisteminin gerilim profilleri ayrıca incelenmiştir. Özellikle ZIP yük modelinin sabit akım 

değerlerinin değişmesi ile statik gerilim kararlılığının daha etkili olduğu ve maksimum yüklenme 

parametre değerinin azaldığı görülmüştür.   

 

Anahtar Kelimeler: Statik gerilim kararlılığı, ZIP yük modeli, gerilim-maksimum yüklenme 

parametresi 
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GİRİŞ 

 

Güç sistemlerinin karmaşık yapıda bulunması ve sürekli olarak alıcıların güç taleplerindeki 

değişimler kararlılık açısından önemli bir unsur olmaktadır. Özellikle bara gerilim profillerinin 

değişimi bunların en önemlilerinden birisidir. Bunu kısaca gerilim kararlılığı sınıfı altında 

toplayabiliriz. Gerilim kararlılığı için bara gerilim belli sınırlar içerisinde tutmak ve çalışma koşulları 

dengelemek için literatürde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Literatür çalışmalarının genelinde geçici 

çalışma durumu ve sürekli çalışma durumu altında gerilim kararlılığı analizleri incelenmektedir.  

Sonsuz baralı güç sisteminde arızalar ve hat kopması gibi çeşitli geçici durum analizlerinde 

senkron generatörde farklı kontrol yapıları kullanılmaktadır. Bunlar farklı otomatik gerilim 

regülatörleri, farklı türbin yöneticileri ve farklı uyartım modelleri olarak oluşturulmuştur. Bu kontrol 

yapılarının bara gerilimleri ve aktif ve reaktif güçler üzerindeki oluşturmuş olduğu etkiler 

incelenmiştir (Alvarado, ve ark., 2001; Corsi, ve ark., 2004). Dahası senkron generatörde geliştirilmiş 

dinamik ve generik kontrol modelleri kullanarak güç sisteminde gerilim kararlılığı analizleri 

gerçekleştirilmiştir (Eberly, ve ark., 2002; Nimpitiwan, ve ark., 2007).  

Çok baralı güç sisteminde sürekli çalışma durumunda kademe değiştirici transformatör ve faz 

kaydırıcı transformatörlerin gerilim kararlılığı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş olup, farklı 

kademe değiştirici ve faz kaydırma oranlarında bara gerilim ve maksimum yüklenme parametresi 

üzerindeki analizleri yapılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır (Döşoğlu, ve ark., 2013; Döşoğlu, ve 

ark., IATS’13) 

Bunların dışında sürekli çalışma durumunda bara geriliminin çalışma limitlerinin artırılması ve 

gerilim değerlerinin kararlı bölgede kalması için farklı çalışmalar literatürde yaygın olarak 

bulunmaktadır. Çalışma koşullarının genişletilmesi işleminde bara geriliminin istenen değerde 

tutulması istenmektedir. Bunun sağlanması için Esnek AC İletim Sistemi (FACTS) cihazları 

kullanılmaktadır. FACTS cihazları, Statik Senkron Kompanzatör (STATCOM), Statik Var 

Kompanzatör (SVC), Statik Senkron Seri Kompanzatör (SSSC), Tristör Kontrollü Seri Kompanzatör 

(TCSC) ve Birleşik Güç Akışı Kontrol (UPFC)’den oluşmaktadır. Paralel olarak kullanılan FACTS 

cihazları sistemden reaktif güç alarak veya sisteme reaktif güç vererek bara gerilim kontrolünü 

sağlarken seri olarak sisteme bağlanan diğer FACTS cihazları hatta akım ve empedans kontrolünü 

gerçekleştirmektedir (Kazemi, ve ark., 2004; Kamarposhti, ve ark., 2008; Sode-Yome, ve ark., 2005; 

Sode-Yome and Mithulananthan, 2004; Natesan and Radman, 2004; Kamarposhti and Lesani 2011). 

Yapılan bu çalışmada gerilim kararlılığı etkilemesi söz konusu olan lineer olmayan yük modelin 

gerilim kararlılığı üzerinde durulmuştur. Lineer olmayan yük modeli olarak kullanılan ZIP yük 

modelinin normal yük akışı yapılarak gerilimi en düşük olan baraya bağlanması sağlanmıştır. Daha 

sonraki aşamalarda newton raphson ile sürekli yük akışı analizi yapılarak sürekli çalışma durumunda 

gerilim-maksimum yüklenme parametre arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

 

STATİK GERİLİM KARARLILIĞI VE SÜREKLİ YÜK AKIŞI 

 

Statik gerilim kararlılığı reaktif güç değişimine bağlı olarak değer almaktadır. Reaktif gücün 

sağlanması ile yük barasının çalışma koşulları iyileştirilmiş olur. Eğer reaktif güç desteği belirlenen 

sınırların altında kaldığında ve gerilim düşümü başladığında sistem çökmeye gider. Bunun engellemek 

için reaktif güç bağlı olarak gerilim dengelemesi statik gerilim kararlılığı için önemli bir durum 

oluşturmaktadır. Sistemin gerilim- maksimum yüklenme parametresi ile baranın aktif güç ve reaktif 

güç değeri arasındaki ilişki denklem 1 ve denklem 2’de gösterilmiştir. 

 

0 (1 )L LP P     (1) 

0  (1 )L LQ Q     (2) 

Burada, PL ve QL yükün aktif güç ve reaktif güç değeri, PL0 ve QL0 yükün başlangıç aktif güç ve 

reaktif güç değerleri ve yükün aktif güç ve reaktif güç değerleri, λ maksimum yüklenme parametre 

değeridir (Kazemi, ve ark., 2004). Sürekli yük akışında gerilim ve maksimum yüklenme parametresi 

arasındaki ilişkiden yararlanılmaktadır. Sürekli yük akışı analizinde belli sistem modellerinin 

desteklenmesi olmaksızın belirli zorluklara karşı çözümlemede çok üstündür. Ayrıca sistem 
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eşitliklerindeki tekil çözümleme durumunun oluşturacağı olumsuz durumlara karşı gerilim otomatik 

olarak değiştirme özelliğine sahiptir. Sürekli yük akışındaki strateji kullanımı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

(z0 , λ0)
λ2

λ1

λ

λ

∆ z1

z1

z2

 

Şekil 1: Method Sürekli Yük Akış Metodu 

 

Burada, (z1, λ1) denge noktaları olarak bilinen durumdur, ∆λ1 sistem parametre değerinin 

değişmesi ve ∆z1 vektör çözümlemesinde kullanılmaktadır. İlk adımda tahmin etme işlemi 

yapılmaktadır. Başlangıç olarak z1+∆z1, λ1+∆λ1, değerleri üretilmektedir. Bu üretilen değerler sistem 

profilindeki z2+∆z2 yeni denge noktalarını düzenlemek için kullanılır. 

 

ZIP YÜK MODELİ 

 

Statik yük karakteristiği gerilime bağlı olarak sabit empedans, sabit akım ve sabit aktif güç 

olarak sınıflandırılan yük modelidir. Sabit empedanslı yük için güç gerilime bağlı ikinci dereceden bir 

denklem olmaktadır. Sabit akımın doğrusal olmasında ve gücün sabit olmasında güç gerilim 

değişiminden tamamen bağımsız olmaktadır. ZIP model aktif ve reaktif güç eşitliklerini gösterecek 

olursak; 

 
2

0 1 2 3

0 0

 
V V

P p p p
V V

P
  

    
   

  (3) 

2

0 1 2 3

0 0

 
V V

Q Q q q q
V V

 
  
  
   

   (4) 

 

şeklinde ifade edilir. Burada P0 yükün aktif gücü, Q0 reaktif gücü, V bara gerilimini, V0 yük 

akışı sonucundaki bara gerilimini, p ve q değerleri aktif ve reaktif güç parametreleridir. ZIP yük 

modelde p1+p2+p3=1 ve q1+q2+q3=1 olarak alınmaktadır (Döşoğlu, 2014). Şekil 2’de ZIP yük 

modelinin devre bağlantısı görülmektedir. 
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Şekil 2: ZIP Yük Modeli 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

249 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi ZIP yük modeli d-q eksen dönüşümü, değişken frekans ortalama 

değeri, sıfır geçiş bölgesi ve aktif ve reaktif güç hesaplama devresinden oluşmaktadır. Bara gerilimi 

giriş olarak ZIP yük modelinde kullanılırken çıkışta aktif ve reaktif güç elde edilmektedir. 

 

BENZETİM MODELİ 
 

11 baralı test sistemi 1 adet salınım barası, 3 PV generatör, 3 transformatör, 7 hat ve 3 PQ 

yükünden oluşur. Sistemdeki toplam yük 315 MW ve 115 MVAr’dır. Normalde 9 baralı olan test 

sistemi orijinal test sistemi yapılacak incelemeye uygun olarak önce 10 ve sonra 11 baralı hale 

getirilmiştir. İlk olarak H8-F6 baraları arasına hat ortadan ikiye ayrılarak D4 barası ilave edilmiştir. 

Seçim en fazla yükün olduğu baranın F6 barası olmasından ötürü yapılmıştır. Bunlara ilave bir K11 

barasıyla sistem 11-baralı hale gelmiştir (Kaya, 2015; Milano, 2005). 11 numaralı güç sisteminin 

devre modeli Şekil’3 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3: 11 Baralı Sistem 

 

11 baralı test sisteminin bara giriş parametreleri ve hat bilgileri Tablo 1 ve Tablo 2‘te 

verilmiştir.  

 

Tablo 1: 11 Baralı Test Sistemi Gerilim Ve Yük Verileri 

Bara   Gerilim (kV) Yük (MVA) 

    

A1 1 230 0 

B2 2 230 0 

C3 3 230 0 

D4 4 230 0 

E5 5 230 0 

F6 6 230 125+j50 

G7 7   90+j30 

H8 8   0 

I9 9   100+j35 

J10 10   0 

K11 11   0 
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Tablo 2: 11 Baralı Test Sistemi Hat Verileri 

Bağlı Olduğu 

Baralar 
Direnç (p.u.) 

Reaktans 

(p.u.) 

Suseptans 

(p.u.) 

Çevirme Oranı 

(kV/kV) 

8 9 0.0085 0.072 0.149 0 

9 10 0.0119 0.1008 0.209 0 

10 7 0.039 0.17 0.358 0 

7 5 0.017 0.092 0.158 0 

8 4 0.016 0.0805 0.306 0 

4 11 0.008 0.04025 0.0765 0 

11 6 0.008 0.04025 0.0765 0 

6 5 0.01 0.085 0.176 0 

1 5 0 0.0576 0 16.5/230 

3 10 0 0.0586 0 13.8/230 

2 11 0 0.0625 0 18/230 

 

BENZETİM MODELİ SONUÇLARI 
 

Üçüncü senaryoda gerilim profili en düşük olan baraya PQ yük modeli yerine ZIP yük modeli 

bağlanarak ZIP yükün giriş parametrelerinin farklı değerlerde ayarlanmasıyla yapılan Sürekli Yük 

Akışı analizi sonucu sistemin statik gerilim kararlılığı incelenmiştir.   

ZIP yük aktif ve reaktif giriş parametrelerinin her ikisi de 0.15 – 0.15 – 0.70 olarak girildiğinde 

sistemin maksimum yüklenme parametresi 3.21’dir. Elde edilen gerilim profilleri ve gerilim-

maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişki Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4: Sistemde ZIP Yük Mevcut Iken (0.15 – 0.15 – 0.70) Baraların Gerilim Profilleri 
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Şekil 5: Sistemde ZIP Yük Mevcut Iken F6, G7 Ve I9 Yük Baralarının Gerilim-Maksimum Yüklenme 

Parametresi (3.21) 

 

ZIP yük aktif ve reaktif giriş parametrelerinin her ikisi de 0.1 – 0.1 – 0.80 olarak girildiğinde 

sistemin maksimum yüklenme parametresi 2.97 olmuştur. Elde edilen gerilim profilleri ve gerilim-

maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişkiler Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 6: Sistemde ZIP Yük Mevcut Iken (0.1 – 0.1 – 0.80) Baraların Gerilim Profilleri 
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Şekil 7: Sistemde ZIP Yük Mevcut Iken F6, G7 Ve I9 Yük Baralarının Gerilim-Maksimum Yüklenme 

Parametresi (2.97) 

 

ZIP yük aktif ve reaktif giriş parametrelerinin her ikisi de 0.05 – 0.05 – 0.90 olarak girildiğinde 

sistemin maksimum yüklenme parametresi 2.78 olmuştur. Elde edilen gerilim profilleri ve gerilim-

maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişkiler Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 8: Sistemde ZIP Yük Mevcut Iken (0.05 – 0.05 – 0.90) Baraların Gerilim Profilleri 
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Şekil 9: Sistemde ZIP Yük Mevcut Iken F6, G7 Ve I9 Yük Baralarının Statik Gerilim Analizi (2.78) 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada 11 baralı güç sisteminde sürekli yük akışı ile lineer olmayan yük modelinin 

gerilim kararlılığı üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler incelenmiştir. Lineer olmayan yük modeli olarak 

kullanılan ZIP yükte özellikle sabit güç değişim değerleri sistemin maksimum yüklenme parametre 

değerinin diğer parametrele nazaran daha çok düşürdüğü görülmüştür. 11 baralı güç sisteminde ayrıca 

sürekli yük akışı analizi durumundaki bara gerilim profillerini de düşürdüğü yapılan çalışmada 

gösterilmiştir. Özellikle de süreki yük akışı analizinde F6 barasındaki lineer olmayan yük modelini 

sabit güç değerinin 0.9 p.u. olduğu durum maksimum yüklenme parametresinin en düşük olduğu 

durum olmuştur.  
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Abstract 

 

The correct modeling of the generators is very important for safe and economic operation of the power 

systems. In this study, transient stability of different turbine governor types in 14 buses power systems 

was analyzed. Power System Analysis Toolbox (PSAT) was carried out in this simulation study. 

System response of turbine governor 1 and turbine governor 2 in transient conditions occurred in line 

outage in 14 buses power system. In this simulation study, generator angular speed variations, 

generator angle variations and different bus voltage variation of 14 buses power system were achieved. 

According to the results obtained from 14 buses power system, turbine governor 2 types were found to 

yield more effective results against transient conditions. 

 

Keywords: Governor types, line outage, transient conditions 
 

       

                                   

 

Güç Sistemlerinde Farklı Türbin Yönetici Modelleri İle Geçici Kararlılık 

Analizi 
 

 

Özet 

 

Generatörlerin doğru modellemesi güç sistemlerinin ekonomik çalışması ve güvenlik için çok 

önemlidir. Yapılan bu çalışmada 14 baralı güç sisteminde farklı türbin yöneticisi tiplerinin geçici 

durumlardaki karşılaştırma analizleri yapılmıştır. Bu benzetim çalışması Güç Sistemleri Analizi 

Programı (PSAT)’da gerçekleştirilmiştir. 14 baralı güç sisteminde hat kopması sonucu oluşan geçici 

durumlarda türbin yöneticisi 1 ve türbin yöneticisi 2’nin sistem cevapları incelenmiştir. Bu benzetim 

çalışmasında 14 baralı güç sisteminde, generatörlerin açısal hız değişimleri, generatör açı değişimleri 

ve farklı baralardaki gerilim değişimleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde tip 2 yönetici 

modelinin geçici durumlara karşı daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Yönetici tipleri, hat kopması, geçici durum 
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GİRİŞ 

 

Çok baralı güç sistemlerinde tüketici güç taleplerinin sürekli değişmesi ve geçici durumların çok 

sık oluşmasında kararlılık problemleri oluşmaktadır. Bu kararlılık problemlerinin en kısa zaman 

içerisinde ortadan kaldırılması ve oluşan salınımların sönümlenmesi son derece önemli bir konu 

olmaktadır. Özellikle de hat kopması ve arıza analizleri için kararlılığın iyileşmesi için literatürde 

yaygın çalışmalar yapılmaktadır. 

Simetrik ve asimetrik arıza durumlarında güç sistemlerinde açı ve gerilim kararlılığı açısından 

farklı derece modelleri kullanılmaktadır (Azmy ve Erlich 2005; Döşoğlu ve ark., 2015; Kundur ve 

ark., 2004). Bu derece modellerinin sistemi kısa zaman içerisinde kararlı hale getirdikleri görülmüştür. 

Dahası derece modellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar santrallerinin şebeke 

entegrasyonun sağlanmasında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Ekanayake ve ark., 

2003; Erlich ve ark., 2007). Çok baralı güç sistemlerinde farklı zamanlarda devreye giren çıkan statik 

ve dinamik yük model etkileri ilgili çalışmada incelenmiştir (Renmu ve ark., 2006; Kosterev ve ark., 

2008). Hem statik hem de dinamik yük modelleri kontrolü için senkron generatörde dinamik 

modellemeler geliştirilmiştir. Senkron generatörde diğer önemli bir kontrol yapısı uyartım akım 

kontrolüdür. Uyartım akım kontrol modelinin geliştirilmesi ile senkron generatör geçici durumlar 

karşısında kısa zaman içerisinde etkili sonuçlar verdiği çalışmalarda görülmüştür (Kumar ve Kothari 

2005; Patin ve ark., 2008). Bu kontrol modelinin yanısıra farklı otomatik gerilim regülatör 

modellerinin etkileri de incelenmiştir. 3 tip olarak kullanılan otomatik gerilim regülatörün simetrik 

arızalardaki analizleri gerçekleştirilmiştir ve birbirleri ile karşılaştırmalar yapılarak yorumlanmıştır 

(Döşoğlu, 2016). 

Bu çalışmada ise senkron generatörlerde kullanılan farklı türbin yöneticisinin hat kopması 

durumlarında analizleri incelenmiştir. bu analizlerde 2 farklı tip türbin yöneticisi modeli kullanılmıştır. 

2 farklı tip türbin yöneticisinin 14 baralı güç sisteminde oluşturmuş olduğu etkiler şekiller ile 

gösterilerek, detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.  

 

SENKRON GENERATÖR MODELLEMESİ 

 

Senkron generatör modellerinde 6. dinamik derece modeli kullanılmıştır. 6. dinamik derece 

modelinde d eksenine bir devre ve q eksenine iki devrenin ilave edilmesi ile elde edilmektedir. 6. 

dinamik derece modeli altı değişkenden oluşur. Bunlar; açı, açısal hız, q eksen geçici gerilim kaynağı, 

d eksen geçici gerilim kaynağı, q eksen alt geçici gerilim kaynağı, d eksen alt geçici gerilim 

kaynağıdır. 6. dinamik derece modelinin elde edilmesinde kullanılan ifadeler denklem 1 ve denklem 6 

arasında gösterilmiştir.   
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Burada, fb temel frekans, Pm mekanik güç, M moment, D sönümleme katsayısı, xd and xq d-q 

eksen senkron reaktanslar, x’
d and x’

q d-q eksen senkron geçici reaktanslar, x’’
d and x’’

q d-q eksen 

senkron alt geçici reaktanslar, T’
d0 and T’

q0 d-q eksen açık devre geçici zaman sabiti, T’’
d0 and T’’

q0 d-q 

eksen açık devre alt geçici zaman sabiti, TAA d-q eksen ilave kaçak zaman sabiti, id and iq d-q eksen 
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akımı, δ rotor açısı, w rotor hızı, vf alan gerilimi, e’
d and e’

q d-q eksen geçici gerilim kaynağı, e’’
d ve 

e’’
q d-q eksen alt geçici gerilim kaynağıdır (Milano, 2005).  

 

TÜRBİN YÖNETİCİSİ 

 

Türbin yöneticisi senkron generatörün ilk frekans ayarlayıcısı olarak adlandırılmaktadır. 

Mekanik moment limitleri ve düşme oranına bağlı olarak makinanın çalışma güç oranını tespit 

etmektedir. Sistemde mekanik moment sınır değeri başlangıç adımında doğrulanmaktadır. Senkron 

generatörün her çalışma adımı her durum için kontrol edilerek sistem kontrolü sağlanmaktadır. İki tip 

türbin yöneticisi kullanılmaktadır. İki tip türbin yöneticisi modelleri Şekil 1 ve Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Tip 1 Türbin Yöneticisi 
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Şekil 2: Tip 2 Türbin Yöneticisi 

 

Şekil 1’de açısal hız ve açısal hız referans değeri farkları alınarak elde edilen değer bir düşme 

oranı ile çarpılmaktadır. Sıra mekanik moment ile elde edilen değer toplanmaktadır. Çıkan sonuç bir 

sınırlandırıcı minimum ve maksimum değerleri arasında ayarlanmaktadır. sonuç çıktısı 3 farklı 

transfer fonksiyonuna girerek mekaniksel moment elde edilmektedir. Şekil 2’de açısal hız ve açısal hız 

referans değeri farkları alınarak elde edilen değer bir düşme oranı ile çarpılmaktadır. Elde edilen sonuç 

transfer fonksiyona girmektedir.sonuç çıktısı başlangıç mekaniksel moment ile toplanmaktadır. Daha 

sonraki adımda mekaniksel moment minimum ve maksimum değerde sınırlandırılmıştır (Milano, 

2005).  

 

BENZETİM MODELİ 

 

Yapılan çalışmada IEEE 14 baralı güç sistemi üzerinde test edilmiştir. Bu analizde Güç 

Sistemleri Analizi Programı (PSAT) kullanılmıştır (Milano, 2005). 14 baralı güç sisteminin devre 

modeli Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3: 14 Baralı Güç Sistemi 

 

14 baralı bu güç sisteminde 1 numaralı bara sonsuz bara olarak kullanılırken, 2, 3, 6 ve 8 

numaralı baralar generatör barası olarak kullanılmıştır. Diğer geri kalan 9 bara ise yük barası olarak 

kullanılmıştır. Bu sistemin 5-6, 4-8 ve 4-9 iletim hatlarında gerilimi düşüren transformatörler 

kullanılmıştır. 5-6 ve 4-9 numaralı iletim hatları arasındaki transformatörlerde kademe değiştirme ve 

faz kaydırma işlemleri yapılmaktadır. 4-8 numaralı transformatör 3 sargılı olarak kullanılmıştır. 2 ve 4 

numaralı baralar arasında kesicinin açması sonucu oluşan kararsızlık durumu bu çalışmada 

incelenmiştir. Benzetim çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada sistemde kullanılan 1 ve 2 

numaralı senkron generatörlerde tip 1 modeli türbin yöneticisi kullanılmıştır. Tip 1 modelin 

kullanılması ile senkron generatör açısal hız, açı ve bara gerilim değişimleri incelenmiştir. İkinci 

aşamada ise tip 2 modelin 1 ve 2 numaralı senkron generatörde kullanılması ile geçici durum anında 

senkron generatör açısal hız, açı ve bara gerilim değişimleri incelenmiştir. 

 

BENZETİM MODELİ SONUÇLARI 

 

14 baralı güç sisteminde senkron generatörde tip 1 türbin yöneticisinin kullanılması durumunda 

geçici durum analizi incelenmiştir. Senkron generatörün açısal hız, açı ve bara gerilim değişimleri 

Şekil 4 ile Şekil 6 arasında gösterilmiştir.   

 

 
Şekil 4: Türbin Yöneticisi Tip 1 Modelinde Senkron Generatörlerin Açısal Hız Değişimleri 
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Şekil 5: Türbin Yöneticisi Tip 1 Modelinde Senkron Generatörlerin Açı Değişimleri 

 

 
Şekil 6: Türbin Yöneticisi Tip 1 Modelinde Senkron Generatörlerin Bağlı Olduğu Baralardaki Gerilim 

Değişimleri   

 

Türbin yöneticisi tip 1 modelinin kullanılması ile senkron generatörlerin açısal hız 

değişimlerinin yaklaşık olarak 9 saniyede kararlı hale geldiği görülmüştür. Senkron generatörün açı 

değişimlerinde salınımlar oluşmazken, senkron generatörlerin bağlı olduğu bara gerilimlerinin 

yaklaşık olarak 13 saniyede kararlı hale geldiği görülmüştür. 14 baralı güç sisteminde senkron 

generatörde tip 2 türbin yöneticisinin kullanılması durumunda geçici durum analizi incelenmiştir. 
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Senkron generatörün açısal hız, açı ve bara gerilim değişimleri Şekil 7 ile Şekil 9 arasında 

gösterilmiştir.   

 

 
Şekil 7: Türbin Yöneticisi Tip 2 Modelinde Senkron Generatörlerin Açısal Hız Değişimleri 

 
Şekil 8: Türbin Yöneticisi Tip 2 Modelinde Senkron Generatörlerin Açı Değişimleri 
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Şekil 9: Türbin Yöneticisi Tip 2 Modelinde Senkron Generatörlerin Bağlı Olduğu Baralardaki Gerilim 

Değişimleri   

 

Türbin yöneticisi tip 2 modelinin kullanılması ile senkron generatörlerin açısal hız değerlerinin 

yaklaşık 7 saniyede kararlı hale geldiği görülürken, sen kron generatör açı değişimlerinde değişiklik 

olmamıştır. Senkron generatörlerin bağlı olduğu bara gerilimlerinin yaklaşık 6 saniyede kararlı hale 

geldiği görülmüştür. 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada 14 baralı güç sisteminde 1 ve 2 numaralı senkron generatörlerde farklı türbin 

yöneticisi tip modellerinin etkileri incelenmiştir. Türbin yöneticisi 1 ve türbin yöneticisi 2 tip 

modelinin karşılaştırılması yapılmıştır. 14 baralı güç sisteminde senkron generatörlerde 2 numaralı 

türbin yönetici tipinin kullanılmasının daha etkili olduğu bu çalışmada görülmüştür. Her iki tip 

modelinin karşılaştırmasında tip 2 modelinin tip modeline göre açısal hız ve bara gerilim 

değişimlerinde sistemin daha kısa zamanda kararlı hale geldiği görülmüştür. Senkron generatörün açı 

değişimlerinde salınımların oluşmadığı bu çalışmada gösterilmiştir.  
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Abstract 

 

Statistical approaches are used extensively to determine earthquake risk in seismology and earthquake 

engineering research. Pre-determination of earthquakes is very important in order to reduce damage 

caused by earthquakes. Therefore, researchers are try to estimate earthquake risk by using different 

statistical approaches. The Poisson distribution model is widely used in the literature in statistical 

earthquake studies. The model has given reliable results in many statistical studies. In addition, the 

Weibull distribution model, which is used in many research, is used for statistical calculations on 

earthquakes. In this study, we tried to estimate earthquakes (Ms>5.0) risk the next 10 years by using 

Weibull and Poisson distribution model according to earthquakes (Ms>5.0), which occurred in the 

Aegean region between 1900-2016. When Poisson model results are examined, the probability of 

earthquake within 1 year is calculated as 89%. According to the results of the Weibull distribution 

model, the probability of an earthquake is low within 1 year and it increases in the following years. 

The earthquake risk have been calculated with two statistical approaches near 90% the next 3 years. 

These results are consistent with the seismicity of the region. 

 

Keywords: Earthquake risk, Poisson model, Weibull model, Aegean region, Turkey  

   

                                   

 

Farklı İstatistiksel Yaklaşımlarla Ege Bölgesinin Deprem Riskinin 

Hesaplanması 
 

 

Özet 

 

Sismoloji ve deprem mühendisliği alanında yapılan deprem riskinin belirlenmesi çalışmalarında 

istatistiksel yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Depremleri yarattığı hasarların azaltılması için 

depremlerin önceden belirlenmesi çok önemlidir Bundan dolayı araştırmacılar farklı istatiksel 

yaklaşımlar kullanarak deprem riskini tahmin etmeye çalışmaktadır. İstatiksel deprem çalışmalarında 

literatürde yaygın olarak Poisson dağılım modeli kullanılmaktadır. Model birçok istatiksel çalışmada 

güvenilir sonuçlar vermiştir. Ayrıca birçok alanda kullanılan Weibull dağılım modeli depremler 

üzerine yapılan istatiksel hesaplamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma da Ege bölgesinde aletsel 

dönem başlangıcı 1900- 2016 yılları arasında meydana gelen Ms> 5.0 depremler kullanılarak Weibull 

ve Poisson dağılım modeli kullanılarak gelecek 10 yıldaki büyüklüğü Ms> 5.0 olan depremler tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Poisson model sonuçları incelendiğinde 1 yıl içerisinde deprem olma olasılığı 

% 89 olarak hesaplanmıştır. Weibull dağılım modeli sonuçlarına göre 1 yıl içerisinde deprem olma 

olasılığı düşük sonraki yıllarda olasılık artmaktadır. Her iki istatiksel yaklaşım sonucu bölgede gelecek 

3 yıldan sonra %90 yakın deprem riski hesaplanmıştır. Bu sonuçların bölgenin depremselliğiyle tutarlı 

olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: Deprem riski, Poisson model, Weibull model, Ege bölgesi, Türkiye 
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Introduction  

 
Statistical approaches are commonly used in earthquake risk studies. Because it tries to explain the 

relation between the earthquakes that might be used from the occurred earthquakes. The Poisson 

distribution model is widely used in the literature (Caputo, 1974; Shah, 1975; Bath 1978). Also, 

Gutenberg-Richter relation uses for calculated earthquake risk according to earthquake magnitude 

distribution. (Gutenberg and Richter, 1944). Rikitake (1975) applied the Weibull distribution model 

for earthquake prediction. It is the other approaches for risk studies in literature. 

 

In this studies two different methods were used for estimating earthquake risk. The study area was 

selected Aegean region, which is located between 35.8 – 40.2 latitude, 26.0-30.3 longitude. The 

earthquake (Ms>5.0) data were used for calculation. The next 10 years earthquake (Ms>5.0) risk was 

estimated from data between 1900 – 2016 according to Poisson distribution model and Weibull 

distribution model. Applied model and results are described in the following sections according to 

generated regions. 

 

Data and Methods 

 

The study area was located between 35.8 - 40.2 latitude, 26.0 - 30.3 longitude Aegean sea and near the 

Aegean sea coast. The region was shown Fig.1. The region has active and high seismicity. Therefore 

the earthquake risk studies is the important point for reducing region future earthquake damage. 

According to seismicity the earthquake data were selected magnitude greater then 5.0 and the 

epicenter distribution also was shown in Fig.1. 

 

 
     Figure 1. The epicentral distribution of the earthquake data (KOERİ 2017) 

 

The Gutenberg-Richter relation is defines the distribution of the earthquakes with reference to the 

magnitude via Eq.1, 

 

bMaLogN                                                                                                                                               

(1) 

 N is cumulative frequency, M is the number of earthquakes. The a- and b-value are positive, real 

constants. a-value describes the seismic activity. b-value is a tectonic parameters. The a- and b-values 

are commonly computed by using the linear least square approximation. The parameters is estimated 

from Eq. (2), 
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According to the Poisson model, R(M), occurrence risk in T years of an earthquake with any 

magnitude M for observation interval of T1 year is calculated by Eq. (3) and Q, recurrence period of 

an earthquake is estimated by Eq. (4) (Tabban, A and Gencoglu, S 1975 ). 

 

   TMne1MR                                                                                                                                       

(3) 

 
 Mn

1
Q                                                                                                                                                            

(4) 

Two-parameter Weibull distribution method is used in this study. For the two-parameter Weibull 

distribution, the probability density function is represented by the Eq. (5) provided that the position 

parameter γ = 0. 

  𝑓(𝑡) =
𝛽

𝜂
(
𝑡

𝜂
)
𝛽−1

𝑒
−(

𝑡

𝜂
)
𝛽

                                                                                                             (5) 

Here, the β shape parameter represents the η scale parameter. The two-parameter Weibull cumulative 

distribution function is expressed by Eq. (6). 

          𝐹(𝑡) = 1 − exp [− (
𝑇

휂
)
𝛽

]                                                                                                           (6) 

Several methods have been proposed to calculate the parameters of the Weibull distribution. 

Some of them and most commonly used methods are Graphical method, Least Squares method, 

Maximum like hood method and Moment prediction methods (Zeytinoğlu, 2009). 

In the model, the data are sorted starting from small to large and the row median value is 

calculated for each observation value. Bernard Eq. (7) is most commonly used for these calculations 

(Bernard and Bosi-Levenbach, 1953). 

         �̆�(𝑋𝑖) =
(𝑖 − 0.3)

(𝑛 + 0.4)
                                                                                                                        (7) 

Where i is the number of data rows and n is the total number of data. In the study the least squares 

approach was used to compute model parameters  

 

Results and Conclusions 

 

The present study, a and b values were estimated from the Gutenberg-Richter relationships (Eq. (1)) 

by the linear least square method, are shown in Fig.2. Seismic risk and recurrence period values 

according to the Poisson model have been estimated by using a- and b-parameters. In the 

computations, magnitudes of Ms ≥ 5.0 and increment interval of 0.5 were chosen, and Eq. (3) for 

seismic risk and Eq. (4) for recurrence period are used. Observational time interval was chosen 1900-

2016 (116 year). The next 10 years earthquake risk (Ms≥ 5.0) was calculated according to the Poisson 

model. The results are given in Fig.3. 
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Figure 2. a and b value according to the linear least square method 

Moreover The next 10 years earthquake risk (Ms≥ 5.0) was estimated according to two-parameter 

Weibull distribution from the earthquake (Ms≥ 5.0)   data between 1900-2016. First earthquake sorted 

with dates and median value is calculated Eq. (7) then the β shape parameter the η scale parameter 

were estimated. The risk was calculated from Eq. (6). The results show in fig. 3 

 
Figure 3. Weibull – Poisson Distribution Model results 

 

When the results of the models are examined; After the next 2 years, the risk of earthquake increase 

and models have been shown to be compatible with each other. It is thought that the results obtained 

are consistent with the seismicity of the region. 
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Abstract 

 

In this paper, we have investigated the BER (Bit Error Rate BER) performance in Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems and factors affecting the relationship between 

BER and Signal to Noise Ratio (SNR) performance. Additive White Gaussian Noise (AWGN) and 

Rayleigh fading channels have been verified. Furthermore, effects of Inter-Symbol Interference, the 

carrier frequency shift and guard band on BER performance have also been investigated and 

evaluated. In the results, the effects of the used channel type on BER performance have been observed.  

 

Keywords: OFDM, BER, SNR 
 

       

                                   

 

 

 

OFDM Sistemlerde BER Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 
 

Özet 

 

Bu bildiride, Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (Orthogonal Frequency Division Multiplexing-

OFDM, DFBÇ) sistemlerdeki Bit Hata Olasılığı (Bit Error Rate, BER, BHO) olgusu incelenerek, BER 

ile İşaret Gürültü Oranı (Signal to Noise Ratio SNR, İGO) arasındaki ilişki performansı etkileyen 

faktörler irdelenmiştir. Toplanır Beyaz Gauss Gürültülü (Additive White Gaussian Noise – AWGN, 

TBGG) ve Rayleigh sönümlemeli kanal kullanılarak ilgili değerlendirmelerle doğrulanmıştır. Bu 

bildiride, Semboller Arası Girişimin, taşıyıcı frekans kaymasının ve koruma bandının BHO başarımı 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, kullanılan kanal tipinin BHO başarımı 

üzerindeki etkileri ifade edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (DFBÇ), Bit Hata Olasılığı (BHO), İşaret 

Gürültü Oranı (İGO) 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde medya tüketim alışkanlıklarının gelişmesi ve kullanıcıların daha çok mobil tarafta 

yoğunlaşması daha istikrarlı ve daha hızlı bir kablosuz iletişim tekniğine olan ihtiyacı arttırmıştır. 

Kullanıcı sayısının giderek artması ve kullanılan bant genişliğinin sınırlı olması nedeni ile bu bant 

genişliğinin verimli bir şekilde kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte Frekans Bölmeli 

Çoğullama (Frequency Division Multiplexing -FDM) tekniği ile beraber gelişme kaydedilmiş ancak 

bu gelişme günümüz için yetersiz kalmıştır. Çünkü FDM tekniği bant genişliği açısından çok verimli 

değildir [8]. OFDM tekniğinin birbirine dik olarak konumlandırılmış birçok alt taşıyıcı kullanması, alt 

taşıyıcıların birbiri ile belirli oranda çakışması alınan sinyali çözme işlemi sırasında bir soruna yol 

açmamaktadır. OFDM de kullanılan alt taşıyıcıların birbiri ile çakışması sonucunda bant genişliği 

verimliliği büyük oranda artar  (Litwin & Pugel, 2001) (Mohamed, Samarah, & Allah, 2012), , 

(Sanyal, 2013). Tek taşıyıcılı bir sisteme kıyasla OFDM tekniğinin bize kazandırdığı diğer bir önemli 

fayda ise sistemin Semboller Arası Girişim (Intersymbol Interference- ISI) karşı dayanıklılığını büyük 

oranda artırır (Mohamed, Samarah, & Allah, 2012). Tek taşıyıcılı sistemlerde bir tane büyük taşıyıcı 

kullanılarak iletim yapıldığından dolayı sistemde gözlenen herhangi bir ISI etkisinden dolayı aktarılan 

sinyal tamamen etkilenebilir (Liu & Bar-Ness, 2006). OFDM de ise düşük bant genişliğine sahip 

birçok alt taşıyıcı kullanıldığı için bir ISI etkisi oluşması durumunda alt taşıyıcıların tamamı 

etkilenmeyecek ve sinyalin belirli bir kısmı etkilenmeden kalacaktır (Mohamed, Samarah, & Allah, 

2012), (Litwin & Pugel, 2001). OFDM sistemlerde ISI etkisini ortadan kaldırmak için Çevrimsel Önek 

(Cyclic Prefix- CP) ve Sıfır Dolgulama (Zero Padding -ZP) teknikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerin 

başarımları oldukça etkili olup kanala göre CP ve ZP eklemelerinin uzunlukları ayarlandığında bu etki 

tamamen ortadan kaldırılabilir. Sistemdeki kayıpların ölçülmesi için kullanılan diğer bir parametre ise 

Bit Hata Olasılığı (Bit Error Rate-BER)’dir. BER analizini yapmak bir sistemin performansını nasıl 

geliştirebileceğimizi ve bunu daha iyi hale getirmek için hangi değişkenlerin nasıl değiştirileceğini 

anlamamızı sağlar.  OFDM sistemlerin diğer bir avantajı ise frekans seçimli sönümlemeli kanallardaki 

dayanaklılığıdır. Tek taşıyıcılı sistemlerde frekans sönümlemeli kanallarda sinyalin tamamının 

etkilenmesi söz konusudur, OFDM’de birçok alt taşıyıcı frekans bölgesinde konumlandırıldığı için tek 

bir alt taşıyıcının taşıdığı veri aşağıdaki gibi ifade edilebilir 
1

𝑁
  {𝑁: 𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑎ş𝚤𝑦𝚤𝑐𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤} (1.1) 

Eğer frekans seçimli sönümlemeli kanaldan OFDM sinyali etkilenirse bu durumda denklem 

1.1’de belirtilen oranda veri kaybı meydana gelir, bu kayıp tek taşıyıcıda yaşanan veri kaybından 

oldukça azdır. Hata düzeltmeli kodlama kullanılarak verinin tamamının kurtarılması da mümkün 

olabilmektedir. 

Bu çalışmada genel olarak İşaret Gürültü Oranı (Signal to Noise Ratio, SNR) gibi 

parametrelerin BER üzerindeki etkisi ve bu etkiyi minimize etmek için en verimli tekniklerin benzetim 

yoluyla bulunması amaçlanmıştır. 

 

SİSTEM PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Genellikle irdelenecek sistem performansını etkileyen faktörler; Taşıyıcılar Arası Girişim 

(Inter Carrier Interference –ICI), ISI ve Taşıyıcı Frekans Kayması (Carrier frequency offset- CFO) 

olmaktadır. 

 

A. Semboller Arası Girişim 

ISI çok yollu gecikme sonucu oluşur. Vericiden çıkan sinyal doğrudan alıcıya ulaşır kanalın 

karakteristik özelliğine bağlı olarak değişen bir gecikme ile gelen aynı sinyalin çakışması sonucu 

sinyalde bozulmalar oluşur. OFDM sistemler tek taşıyıcılı sistemlere kıyasla ISI etkisine karşı daha 

dayanıklıdırlar. Koruma aralığı (GI) kullanılarak bu oluşan etkiyi minimize etmek de mümkündür 

(Gawande & Ladhake, 2013). 

Genel olarak ISI ile mücadele için adaptif denkleştirici süzgeçler kullanılmaktadır. 

Denkleştiricinin karmaşıklığı veri hızı, modülasyon derecesi ve çok yollu sayısıyla değişmektedir. Bu 

nedenle yüksek hızlı tek taşıyıcılı sistemler denkleştiricinin karmaşıklığı nedeni ile pratik değildir  

(Gawande & Ladhake, 2013). 
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Koruma aralığının kullanımı şu anki alınan sinyalin bilgilerinin alınması için gerekli zaman 

sağlar, çok yollu etkisinden dolayı gecikmiş sinyal koruma aralığı sayesinde şu anki sinyalle 

etkileşmez. Koruma aralığı seçiminde koruma aralığı süresinin çok yollu kanal gecikme süresinden 

büyük ya da eşit olması elzemdir. Koruma aralığı kullanmanın en büyük dezavantajı ise kullandığımız 

bant genişliğinin bir bölümünü koruma aralığı için ayırmamızdır. Dolayısı ile bant genişliği 

verimliliğinde düşme görülür (Mohapatra & Das, 2009), (Gawande & Ladhake, 2013). 

Şekil 1: Önekli OFDM Sembolleri 

 

Koruma aralığında CP ve ZP olmak üzere başlıca iki teknik uygulanır. Şekil 1’de gösterildiği 

gibi CP sinyalin son kısmını olduğu gibi alıp sinyalin başına eklemek sureti ile yapılır. Sinyalin son 

kısmından belirli bir bölüm alındığı için diklik üzerine etkisi yoktur (Gawande & Ladhake, 2013). 

CP ve ZP gibi koruma bantlarının kullanılması OFDM sisteminin BER performansı üzerinde gözle 

görülür bir etki yapar. Ancak çalıştığımız kanalda çok yollu etkisi yok ise ya da çok düşük bir 

seviyede kalıyor ise CP ve ZP kullanmanın sistemin BER performansı üzerindeki etkisi çok sınırlı 

kalabilmektedir. Sinyalin 𝑇𝐺 kadar bir kısmını koruma aralığı olarak ayırdığımız için OFDM 

sembolünün veri yoğunluğu 1.2 denkleminde verilen oran mertebesinde düşer (Gawande & Ladhake, 

2013). 

 
𝑇𝑠𝑦𝑚

𝑇𝑠𝑦𝑚(𝐺)
=

𝑇𝑠𝑦𝑚

(𝑇𝑠𝑦𝑚 + 𝑇𝐺)
     (1.2) 
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Şekil 2: OFDM Sembolündeki ISI etkisi (Gawande & Ladhake, 2013) 

 

ZP tekniğinde sinyalin önüne sıfırlar yerleştirilir bu sayede koruma aralığı oluşturulmuş olur. 

ZP sinyalin son kısmını kopyalayıp başına yerleştirmek yerine sıfırlar yerleştirdiği için ZP-OFDM 

sistemler CP-OFDM sistemlere göre daha düşük güç yoğunluk spektrumuna sahiptirler. Bu nedenle 

daha az güçle aynı sinyal iletimini yapmaları mümkündür (Gawande & Ladhake, 2013). 

 

B. Taşıyıcı Frekans Kayması 

 

Taşıyıcı Frekans Kayması (Carrier frequency offset, CFO) genellikle alıcı tarafındaki yerel osilatör 

ile verici tarafındaki yerel osilatörün senkron olmaması sonucunda oluşur. CFO ayrıca Doppler etkisi 

sebebiyle de oluşabilir şöyle ki; eğer alıcı ya da vericiden herhangi birisi hareket eder ise doppler 

etkisi meydana gelir. OFDM sistemler için alt taşıyıcılar arasındaki dikliğin korunması alıcı ve verici 

tarafındaki yerel osilatörlerin senkron olmasına bağlıdır. Aksi takdirde bu ICI etkisine neden olabilir. 

Doppler etkisini ortadan kaldırmak için CFO değeri normalize edilebilir. 𝑓𝑑’yi doppler frekansı, 𝑣 

alıcının hareket hızı, normalize CFO katsayısı ε,  𝑓𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝑓𝑐 − 𝑓𝑐
′  ve 𝑓𝑐  ise taşıyıcı frekansı olsun, 

normalize CFO aşağıdaki gibidir (Cho, Kim, Yang, & Kang, 2010) 
 

𝑓𝑑 =
𝑣. 𝑓𝑐
𝑐
 (2.1) 

휀 =
𝑓𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

∆𝑓
 (2.2) 

 

Örneğin IEEE 802.11 standardı için frekans toleransı 20 MHz ve 10 MHz kanallar için  ±20 ppm 

maksimum, 5 MHz kanallar için ise ±10 ppm olarak belirlenmiştir (IEEE Comimitee). 
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Şekil 3: CFO nedeniyle oluşan ICI 

 

BENZETİM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Bu bölümde, Rayleigh ve Toplanır Beyaz Gauss Gürültülü (AWGN) kanallarda iletilen 

sinyalin BER değerlerinin benzetimi; modülasyon seviyesi, SNR gibi parametrelere göre verilmiştir. 

QAM (Dördüncül Genlik Modülasyonu, Quadrature Amplitude Modulation) modülasyon 

tekniği ile AWGN kanalında değişen SNR seviyesine göre de elde edilen OFDM sinyali benzetimi 

verilmiştir. 

 
Şekil 4: 4-QAM 1024-IFFT/FFT (Gawande & Ladhake, 2013) 

 

Şekil 4’de (Gawande & Ladhake, 2013) tarafından yapılan benzetimde görüldüğü üzere 

verilen giriş sinyalinin 4-QAM ve 1024 IFFT/FFT uygulanarak düşük SNR’da kanal üzerinden 

aktarıldığında alınan sinyalde görülen bozulma fazladır.  
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Şekil 5: 4-QAM 1024-IFFT/FFT (Gawande & Ladhake, 2013) 

 

Şekil 5’de (Gawande & Ladhake, 2013) tarafından yapılan benzetimdeki sinyali daha yüksek 

SNR’da olan bir kanal kullanarak iletmek istediğimizde sinyaldeki bozulmalar azalmıştır. 
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Şekil 6: Farklı Modülasyon Seviyesinde QAM BER Simülasyonu 

 

Şekil 6’da yapılan benzetimden de anlaşıldığı gibi sinyalin modülasyon seviyesinin artması 

sinyalin BER performansında ciddi düşüşlere neden olmaktadır. Bunun yanında AWGN kanalında 

daha iyi performans gösteren sinyallerin, Rayleigh kanalında daha kötü BER performansı gösterdiği 

gözlenmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi AWGN kanalının sabit bir gürültü olarak 

sisteme eklenmesi olarak gösterilebilir. Diğer bir yandan ise çok yolluluk etkisini AWGN kanalının 

içermemesi sistem tasarımı yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir olgudur. Rayleigh kanalı 

ise çok yolluluk etkisini içermesi yüzünden sistemin BER performansında düşüşler gözlenmiştir. BER 

performansındaki düşüşün bir nedeni olarak ISI da gösterilebilir. 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

275 

 

 
Şekil 7: OFDM Sistemin Rayleigh Kanalı İçin BER Performansı (Gawande & Ladhake, 2013) 

 

OFDM sistemin BER performansını iyileştirmenin bir yolu ise koruma aralığı kullanmaktır. 

Şekil 7’de sonuçları verilen benzetimde koruma aralığı uzunluğu değiştirilerek Rayleigh kanalında ZP 

ve CP kullanılarak benzetimini (Gawande & Ladhake, 2013) yapmıştır. Bu benzetimde koruma aralığı 

olarak CP ve ZP kullanılmıştır. Rayleigh kanalı çok yolluluk etkisine sahip olduğu için koruma aralığı 

kullanılmadığında sistemin BER performansında gözle görülür bir düşüş görülmektedir. Sinyale 

eklenen CP alıcı tarafında sinyalden çıkarıldığı için sinyalde çok yolluluk etkisinden dolayı bir 

bozulma oluşmasının önüne geçilmiştir. CP ve ZP BER performansı açısından çok yakın değerler 
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vermektedir (Gawande & Ladhake, 2013)]. AWGN kanalda ise herhangi birçok yolluluk etkisinden 

söz edilemeyeceğinden dolayı CP ve ZP sistemin BER başarımı üzerinde etki göstermeyecektir. 

 

SONUÇ 

 

OFDM sistemin BER performansını arttırmak gürültülü bir kanalda alacağımız sonuçların 

iyileşmesi olarak bize dönecektir. Performansı ilgilendiren bazı parametrelerin BER performansı 

üzerindeki etkisi bu çalışmada incelenmiştir. BER performansı üzerinde çalıştığımız kanalın etkisi en 

büyük faktördür. Çalışılan kanala göre modülasyon seviyesinin seçilmesi ve uygun bir ISI düşürme 

tekniğinin uygulanması gerekmektedir. Koruma aralığının çalışılan kanala göre belirlenmesi sistemin 

genel performansını etkileyeceğinden, çok yolluluk gecikmesinin belirlenip ona uygun koruma aralığı 

uzunluğu seçilmesi sistemi en verimli şekilde kullanmamıza olanak sağlayacaktır.    
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Abstract 

 

In this study, micro-deep holes on AISI 304 stainless steel were drilled via electrical discharge 

machining (EDM) method. Test parameters including discharge current, dielectric spray pressure and 

electrode tool rotational speed were taken and then the machining removal rate (MRR), electrode wear 

rate (EWR), average over-cut (AOC) and taper angle (TA) were measured in order to assess the 

drillability of EDM. After experimental study, the process parameters were simultaneously optimized 

by taking the multi-response outputs by grey relational analysis (GRA) into consideration.  

 

Keywords: Grey relational analysis, Multi-objective optimization, Micro-hole drilling. 
 

       

                                   

 

AISI 304 Paslanmaz Çeliğin Elekro Erozyon ile Delinmesinde Gri İlişkiler 

Analizi ile Çok Amaçlı Optimizasyon 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, AISI 304 paslanmaz çeliği üzerine elekro-erozyon ile işleme (EEİ) yöntemi ile mikro 

delikler delinmiştir. Boşalım akımı, dielektrik püskürtme basıncı ve elektrot dönme hızı test 

parametreleri olarak alınmıştır. EEİ ile işlemede malzemenin delinebilirliğini değerlendirmek için 

işleme oranı, elektrot aşınma oranı,  ortalama açıklık ve koniklik açısı ölçülmüştür. Deneysel 

çalışmadan sonra, bütün çıktılar dikkate alınarak giriş parametreleri gri ilişkiler analizi (GİA) 

yardımıyla aynı anda optimize edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Gri ilişkiler analizi; Çok amaçlı optimizasyon, Mikro delik delme 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Mekanik sistemlerin her geçen gün küçülmesi ile birlikte bu sistemler üzerinde çeşitli amaçlar için 

delinmiş deliklerin çapı da küçülmektedir. Günümüzde geleneksel delik delme yöntemi ile pek çok iş 

parçası malzemesi delinse özellikle 1 mm çapın altındaki deliklerin delinmesi halen oldukça zordur. 

EEİ ile delik delme yöntemi özellikle küçük çaplı derin deliklerin delinmesi için bir alternatif olarak 

ortaya çıkmıştır.  Bu yöntem sayesinde elektrik iletkenliği olan tüm malzemelere delik delme işlemi 

rahatlıkla yapılabilmektedir. EEİ ile delik delme, sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı havacılık, 

otomotiv (yakıt püskürtme enjektörleri) ve tıp (diş ve cerrahi implantlar) alanlarında, tıbbi cihazlarda, 

kesici takım soğutma kanallarında, sert, kırılgan ve klasik yöntemlerle işlenmesi güç olan malzemelere 

mikro boyutlu delik delme işlemlerinde sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir [Yılmaz, 2013; 
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Yılmaz ve Dilipak, 2013; Leao, 2005; Kuppan vd., 2008; Asokan vd., 2000]. Bu yöntemde belirlenen 

hızda döndürülen küçük çaplı boru tipi elektrot içerisinden istenilen basınç değerinde püskürtülen 

dielektrik sıvı ile işleme bölgesindeki çok küçük boyutlu işleme artıkları uzaklaştırılmaktadır. 

Kullanılan elektrot takımın çapından biraz daha büyük delikler kolaylıkla üretilmektedir ve özellikle 

küçük parçalar, mikro bileşenler ve mikro takımların üretimi için önemli bir alternatif olmuştur [Pham 

vd., 2004]. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda genellikle yönteminin temel performans çıktıları 

üzerinde durulmuş ve bu performans çıktıları ile işleme parametreleri arasındaki ilişki incelenmiş, 

dolayısı ile imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu zaman ve maliyet tasarrufu gibi konularda optimum 

değerler tespit edilmeye çalışılmıştır [Bamberg ve Heamawatanachai, 2009; Bigot vd., 2009]. 

Elektro erozyonla delik delme işlemlerinde malzeme işleme oranı, elektrot aşınma oranı, deliğin 

ortalama açıklığı ve koniklik açısı EEİ ile delik delme operasyonlarında en önemli çıktı parametreleri 

arasında gelmektedir. Bahsi geçen performans çıktılarını etkileyen işleme parametrelerinin başında ise 

boşalım akımı, dielektrik püskürtme basıncı ve elektrot dönme hızı gelmektedir [Sarıkaya ve Yılmaz, 

2016]. EEİ ile işleme ile ilgili yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde genellikle 

yönteminin temel performans çıktıları üzerinde durulmuş ve bu performans çıktıları ile işleme 

parametreleri arasındaki ilişki incelenmiş, dolayısı ile imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu zaman ve 

maliyet tasarrufu gibi konularda optimum değerler tespit edilmeye çalışılmıştır [Yılmaz vd., 2015]. 

Fakat yapılan çalışmalarda genel olarak giriş parametrelerinin her bir performans çıktısı üzerindeki 

etkisi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bir delik delme prosesi içerisinde her bir performans çıktısı için en 

iyi değeri verebilecek optimum işleme parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Gri ilişkiler 

analizi (GİA) bir den fazla kalite göstergesinin olduğu deney sistemlerinde her bir kalite göstergesi 

için en iyi sonucu verecek optimum parametre kombinasyonlarının elde edilmesi için son yıllarda 

sıklıkla kullanılmaktadır [Sarıkaya ve Güllü, 2015].  

Bu çalışmada, üstün mekanik ve korozyon özelliklerine sahip olan ve pek çok önemli uygulamalarda 

kullanılan AISI 304 paslanmaz çeliği üzerine elekro-erozyon ile işleme (EEİ) yöntemi ile mikro 

delikler delinmiştir. Boşalım akımı, dielektrik püskürtme basıncı ve elektrot dönme hızı test 

parametreleri olarak alınmıştır. EEİ ile işlemede malzemenin delinebilirliğini değerlendirmek için 

işleme oranı, elektrot aşınma oranı,  ortalama açıklık ve koniklik açısı ölçülmüştür. Deneysel 

çalışmadan sonra, bütün çıktılar dikkate alınarak giriş parametreleri gri ilişkiler analizi (GİA) 

yardımıyla aynı anda optimize edilmiştir.   

 

MALZEME VE METOT 

 

Bu çalışma da X = 100 mm, Y = 10 mm ve Z = 20 mm ölçülerinde AISI 304 paslanmaz çelik 

kullanılmıştır. Delik delme işlemleri tungsten ve bakıra göre daha ekonomik olan prinç elektrotlar ile 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan elektrotun uzunluğu, dış çapı ve iç çap ölçüsü sırasıyla 400 mm, 500 

µm ve 180 µm’dur. EEİ ile delme esnasında dielektrik sıvı olarak saf su kullanılmıştır. Deneysel 

çalışmalarda FURKAN marka “EEİ M50A” tip EEİ tezgâhı kullanılmıştır. Elektro erozyon tezgâhının 

hareketli kafa kısmına değişik devirlerde elektrot takımı döndürecek ve içinden istenilen basınç 

değerinde işleme sıvısını (dielektrik sıvı) işleme bölgesine püskürtecek bir başlık monte edilmiştir. 

Deneylerde, boşalım akımı, dielektrik püskürtme basıncı ve elektrot dönme hızı test parametreleri 

olarak alınmış ve diğer parametreler sabit olarak tutulmuştur. İşleme parametreleri ve bu 

parametrelerin seviyelerine ilişkin detaylı bilgi Tablo 1’ de verilmiştir. Ayrıca deney düzeneğinin 

resmi Şekil 1’de görülmektedir. Mikro derin delik delme performansı işleme oranı (MRR), elektrot 

aşınma oranı (EWR),  ortalama açıklık (AOC) ve koniklik açısı (TA) ölçülerek ve hesaplanarak 

değerlendirilmiştir.  Her bir deneyde, deney öncesi ve deney sonrası takım ve iş parçası malzemesi 

arasındaki ağırlık farkları ölçülerek MRR ve EWR hesaplanmıştır. Bu hesaplama için 0.005 g 

hassasiyetli bir terazi kullanılmıştır. Delik delme işleminden sonra delik yüzeyleri temizlenerek 

delikler yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı yardımıyla taranmıştır. Daha sonra bir paket program 

yardımıyla delik giriş-çıkış çapları ölçülmüştür. Şekil 2 de hesaplanan AOC ve TA değerlerinin 

şematik gösterimi verilmiştir. Bu şekildeki işlenmiş deliğin AOC ve TA değerleri aşağıda verilen 

Eşitlik 1 ve 2 yardımıyla elde edilmiştir.  
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𝐴𝑂𝐶 =

(𝑑1+𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 + 𝑑5 + 𝑑6 + 𝑑7)
7

− 𝑡𝑜𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

2
                                              (1)   

 

𝑇𝐴 (휃) = tan−1(
𝑑𝑖𝑑 − 𝑑𝑜𝑑
2 ∗ 𝐿

 )                                                          (2) 

 

 

Tablo 1: İşleme parametreleri 
Parametre Simge Birim Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Boşalım akımı I Amper 60 12 24 

Dielektrik sıvı basıncı P Bar 20 40 80 

Elektrot dönme hızı N rpm 100 200 400 

 

 

 

 
Şekil 1: Deney düzeneği 
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Şekil 2: Delik çıktıları a) Genel form b) Ortalama açıklık c) Koniklik açısı 

 

 

GRİ İLİŞKİLER ANALİZİ İLE ÇOKLU OPTİMİZASYON 

 

 

Optimizasyon yaklaşımları içerisinde tekil optimizasyon oldukça genel ve popüler bir yöntemdir. 

Fakat bu yöntem çoklu çıktıların olduğu işlenebilirlik deneylerinde en iyi parametre 

kombinasyonunu elde etmek için yetersiz kalmaktadır. Bu problemi ortadan kaldırmak için bu 

çalışmada AISI 316 paslanmaz deliğin EEİ ile mikro derin delinmesinde maksimum işleme oranı 

ve minimum elektrot aşınma oranı,  ortalama açıklık ve koniklik açısının arzulandığı en uygun 

parametreleri verecek bir kombinasyon Gri ilişkiler analizi ile araştırılmıştır. Gri ilişki analizi çok 

kriterli karar verme problemlerinin çözümünde yani karar verme sürecinde yol gösterici olarak son 

yıllarda kullanılan yaygın tekniklerden bir anesidir. Gri İlişki analizi 1982 yılında J. L. Deng 

tarafından ortaya konan Gri Sistem Teorisinin alt başlıklarından biridir. [Deng, 1982] Kontrol 

Teorinde insanlar genellikle bilginin netliğini göstermek için renkleri kullanmışlardır. Yani, 

tamamen bilinen bilgiler için Beyaz, kısmen bilinen bilgiler için Gri, hiç bilinmeyen bilgiler için 

Siyah kelimelerini kullanırız (Lui ve Lin, 2010). Gri ilişkiler analizinin ilk aşamasında deneysel 

veriler 0 ile 1 arasında normalize edilir. Bu adım gri ilişkiler üretme olarak bilinir. Kalite 

karakteristiklerinin önemine göre, GİA’da optimizasyon için üç kriter bulunmaktadır. Bunlar, “en 

büyük en iyi”, “en küçük en iyi” ve “nominal en iyi” şeklindedir. Eğer kalite karakteristiğinin en 

büyük olması isteniyorsa GİA’nın normalize edilmiş değeri aşağıda eşitlikle hesaplanmaktadır. 

 

𝑥𝑖(𝑝) =
𝑥𝑖
𝑝(𝑝) − min (𝑥𝑖

0(𝑝))

max (𝑥𝑖
0(𝑝)) − min (𝑥𝑖

0(𝑝))
                                                                  (2)     

 

Eğer nominal değer en iyi değer olacaksa normalizasyon için bu ilişkiyi veren denklem aşağıdaki 

gibidir.   

 

𝑥𝑖(𝑝) = 1 −
|𝑥𝑖
0(𝑝) − 𝑂𝐵|

𝑚𝑎𝑥[𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖
0(𝑝)) − 𝑂𝐵, 𝑂𝐵 − min (𝑥𝑖

0(𝑝))]
                            (4) 

 

 

Eğer en küçük değer en iyi değer olacaksa normalizasyon için bu ilişkiyi veren eşitlik denklem 5 

de verilmiştir 
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𝑥𝑖(𝑝) =
max (𝑥𝑖

0(𝑝)) − 𝑥𝑖
0(𝑝)

max (𝑥𝑖
0(𝑝)) − min (𝑥𝑖

0(𝑝))
                                          (5) 

Bu çalışmada maksimum işleme oranı istendiği için denklem 1, ve minimum elektrot aşınma 

oranı,  ortalama açıklık ve koniklik açısı istendiğinden normalizasyon için denklem 3 

kullanılmıştır. Bu denklemler kullanılacak elde edilen değerler Tablo 2 de görülmektedir. En iyi 

performansı elde etmek için maksimum normalizasyon değeri beklenmektedir. Bu yüzden 

normalizasyon değerinin 1 ve 1’e en yakın olan değerler en iyi sonucu vermesi beklenen 

değerlerdir.  

 

GİA’nin ikinci adımında istenen değer ile gerçek değerler arasındaki ilişkiyi belirlemek için gri 

ilişkiler katsayısı hesaplanmaktadır. Gri ilişkiler katsayısını veren eşitlik denklem 6’de verilmiştir.  

 

𝜉𝑖(𝑝) =
Δ𝑚𝑖𝑛 + ζΔ𝑚𝑎𝑥
Δ0𝑖(𝑝) + 휁Δ𝑚𝑎𝑥

                                                                 (6) 

 

Formülde yer alan ξ değeri 0 ile 1 arasında seçilir ve maksimum değerin ilişki katsayısına etkisini 

azaltmak amacıyla, genellikle 0.5 olarak alınmaktadır. Denklem 6 kullanılarak elde edilen gri 

ilişkiler katsayısı Tablo 3’de verilmiştir. GİA’nin son adımında gri ilişkiler derecesi bulunur. Gri 

ilişkiler derecesi, referans ve karşılaştırılabilirlik dizileri arasındaki korelasyon seviyesini ifade 

eder.  Bu derece gri ilişkiler katsayılarının ağırlıklı toplamıdır ve aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 

γi =
1

n
∑ξ(p)

n

p=1

                                                                                  (7) 

Burada n performans çıktılarının sayısıdır ve bu çalışmada n= 4’tür. Denklem 7 yardımıyla elde 

edilen gri ilişkiler derecesi değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Ayrıca bütün deney sonuçlarının gri 

ilişkiler dereceleri arasındaki farkı görmek için bu değerler grafik olarak Şekil 3’te ayrıca 

gösterilmiştir.İdeal normalize edilmiş değer ve deneysel değer arasındaki en güçlü ilişkiyi 

verdiğinden dolayı gri ilişkiler derecesinin en büyük olduğu değerler dikkate alınmıştır. Bu 

nedenle en yüksek gri ilişkiler derecesini veren sistem optimum parametre kombinasyonunu 

vermektedir. Bu çalışmada en büyük gri ilişkiler değeri 0,832748 ile 1. deney de elde edilmiştir. 

Bütün deney çıktıları için en iyi sonucu veren birinci deneyin kombinasyonu; 60 Amper boşalım 

akımı, 20 bar dielektrik sıvı basıncı ve 100 rpm elektrot dönme hızı şeklindedir. 

 

Table 2. Normalize edilmiş değerler 
Experiment no MRR EWR AOC TA 

1 0,0000 0,9988 1,0000 1,0000 

2 0,0142 0,9975 0,9125 0,9842 

3 0,0435 0,9993 0,9625 1,0173 

4 0,0597 0,9982 0,8938 0,9825 

5 0,0638 0,9972 0,8625 0,9755 

6 0,1039 1,0000 0,8375 0,9685 

7 0,1101 0,9987 0,8188 0,9974 

8 0,2343 0,8045 0,7000 0,6865 

9 0,2783 0,7682 0,6125 0,6515 

10 0,2811 0,8185 0,6875 0,6855 

111 0,3774 0,7845 0,6000 0,6340 

12 0,3162 0,8471 0,6563 0,6685 

13 0,3612 0,8120 0,6438 0,6613 

14 0,3923 0,7857 0,6063 0,6546 

15 0,6432 0,2141 0,2375 0,1786 

16 0,6739 0,1341 0,1375 0,0709 

17 0,6939 0,0000 0,0938 0,0298 

18 0,9261 0,1693 0,1250 0,0166 

19 0,9558 0,1341 0,0313 0,0123 
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20 0,8845 0,2861 0,2000 0,0228 

21 1,0000 0,1570 0,0000 0,0000 

22 0,0000 0,9988 1,0000 1,0000 

23 0,0142 0,9975 0,9125 0,9842 

24 0,0435 0,9993 0,9625 1,0173 

25 0,0597 0,9982 0,8938 0,9825 

26 0,0638 0,9972 0,8625 0,9755 

27 0,1039 1,0000 0,8375 0,9685 

 

 

Table 3. Gri ilişkiler katsayısı 
Experiment no MRR EWR AOC TP 

1 0,333333 0,997659 1 1 

2 0,336522 0,995019 0,851064 0,96944 

3 0,343291 0,998672 0,930233 1,035922 

4 0,347151 0,996337 0,824742 0,966159 

5 0,34813 0,9944 0,784314 0,953255 

6 0,358141 1 0,754717 0,940692 

7 0,359727 0,997348 0,733945 0,994774 

8 0,395046 0,718953 0,625 0,614639 

9 0,40926 0,68326 0,56338 0,589267 

10 0,410218 0,733681 0,615385 0,613846 

111 0,445412 0,698795 0,555556 0,577351 

12 0,422356 0,765759 0,592593 0,601306 

13 0,439054 0,726717 0,583942 0,596158 

14 0,451398 0,699981 0,559441 0,591465 

15 0,583542 0,388836 0,39604 0,378396 

16 0,605221 0,366069 0,366972 0,349877 

17 0,620287 0,333333 0,355556 0,340083 

18 0,871185 0,375751 0,363636 0,337072 

19 0,918756 0,366069 0,340426 0,33608 

20 0,812402 0,411884 0,384615 0,338471 

21 1 0,372305 0,333333 0,333333 

22 0,333333 0,997659 1 1 

23 0,336522 0,995019 0,851064 0,96944 

24 0,343291 0,998672 0,930233 1,035922 

25 0,347151 0,996337 0,824742 0,966159 

26 0,34813 0,9944 0,784314 0,953255 

27 0,358141 1 0,754717 0,940692 

 

 

Table 4. Gri ilişkiler derecesi 
Deney no Derece Sıralama Deney no Derece Sıralama Deney no Derece Sıralama 

1 0,832748 1 10 0,58841 16 19 0,436703 27 

2 0,788011 4 11 0,576428 13 20 0,422035 26 

3 0,775634 7 12 0,561292 10 21 0,412315 24 

4 0,827029 2 13 0,593283 17 22 0,473197 23 

5 0,783597 5 14 0,58077 14 23 0,486911 25 

6 0,770025 3 15 0,569278 11 24 0,490333 22 

7 0,805013 9 16 0,595503 18 25 0,486843 19 

8 0,763387 6 17 0,586468 15 26 0,490915 20 

9 0,771448 8 18 0,575571 12 27 0,509743 21 
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Şekil 3: Gri ilişkiler derecesi 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada, AISI 304 paslanmaz çeliği üzerine EEİ yöntemi ile mikro derin delikler 

delinmiştir. Boşalım akımı, dielektrik püskürtme basıncı ve elektrot dönme hızı test parametreleri 

olarak alınmış ve işleme oranı, elektrot aşınma oranı,  ortalama açıklık ve koniklik açısı işlemin 

performans göstergeleri olarak hesaplanmıştır. Bu işlem için 27 deney yapılarak en iyi denen 

kombinasyonunu elde etmek için Gri ilişkiler analizi ile çoklu optimizasyon yöntemi kullanılmıştır. 

Bu işlemler sonucunda her bir performans göstergesi için en iyi sonuç farklı deney 

kombinasyonlarında elde edilirken bu optimizasyon yöntemi ile dört performans göstergesini de en 

ideal şekilde elde edecek sonuç bulunmuştur. GİA ile yapılan çoklu optimizasyonda bu kombinasyon 

A1-B1-C1-D1 kombinasyonudur. Bu kombinasyonun değerleri, 60 Amper boşalım akımı, 20 bar 

dielektrik sıvı basıncı ve 100 rpm elektrot dönme hızı şeklindedir. GİA analizi ile çoklu cevapların 

optimizasyonu EEİ ile delik delme işlemlerinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bundan sonraki 

çalışmalarda bu yöntem farklı alanlara uygulanabilir. Ayrıca GİA diğer çoklu cevap optimizasyon 

yöntemleri ile karşılaştırılarak da en etkili yöntemler ortaya çıkarılabilir.  
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Abstract 

 

 

In this study, effect of clay ratio will be investigated on the shear resistance of the shear parameters (c) 

in silty soil. Silt soils often emerge as problematic and low resistance. The soil specimens will be 

prepared with two different clay percentage for tests (10% and 20%). The specimens will be 

conducted Vane shear tests on samples of reconstituted soils by the slurry deposition method. The 

effect of clay will be determined on shear strength parameters (c) in silty soils and values will be 

compared.  

 

  

Keywords: Clay, Shear strength, Veyn shear test. 
       

 

Kilin Silt Zeminlerin Kayma Parametrelerine Etkisi 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, kil oranının siltli zemindeki kayma direncinin kayma parametrelerine (c) etkisi 

araştırılacaktır. Silt zeminler genellikle problemli ve düşük dirençli zeminler olarak karşımıza çıkar. 

Deneyler için iki farklı kil yüzdesiyle (10% ve 20%) zemin numunesi hazırlanacaktır. Bulamaç 

çamuru yöntemiyle hazırlanan numuneler üzerinde Veyn kesme deneyi gerçekleştirilecektir. Siltli 

zeminlerin kayma parametrelerine (c) kilin etkisi belirlenecek ve bulunan değerler birbirleriyle 

karşılaştırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kil, Silt, Kayma mukavemeti, Veyn kesme deneyi 
 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

286 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus atışı ve sanayinin gelişmesi ile yeni 

yerleşme alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni yerleşim alanlarında artan şehirleşmeyle birlikte yeni 

yollara, konut binalarına ve hizmet binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum taşıma gücü yüksek 

olmayan zeminler üzerine de yollar ve binalar inşa edilmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

zeminlerden biri ise geoteknik mühendisliğinde en problemli zeminlerden birisi olan siltli zeminlerdir. 

Silt zemin çoğunlukla dayanımı düşük; taşıma gücü ve oturma problemlerine sahip bir zemin türüdür. 

Yerleşim yerlerinin çökeller üzerinde olduğunda ise zemin yenilmelerinin kaçınılmaz olduğu ve birçok 

belirsizliğin varlığından söz edilebilir. Silt zeminin özelliklerinin çok değişken olmasından dolayı 

zemin mekaniğinde problem oluşturma olasılıkları yüksektir. Bu çalışmada, geoteknik 

mühendisliğinde problemli zeminlerden birisi olan siltli zeminlerin kesme direnci parametrelerine 

kilin etkisi veyn deneyiyle incelenecektir. Çalışmada kullanılacak olan silt malzemesi 1999 Kocaeli 

depreminde zemin problemlerinin çok görüldüğü Adapazarı silt zeminlerinden temin edilmiştir.  

Laboratuvarda deney yapılacak numunelerin hazırlanacağı yöntemin belirlenmesi doğru 

modelin oluşturulması için çok önemlidir. Farklı numune hazırlama yöntemleriyle hazırlanarak 

yapılan deneylerin farklılığını görebilmek için birçok araştırıcı tarafından genellikle kuru yağmurlama, 

ıslak tokmaklama, suda çöktürme ve bulamaç çökeli ile hazırlama yöntemleri kullanılmaktadır. 

Günümüzde yapılan çalışmalarda, yapılmasının kolaylığı ve üniform numuneler oluşturulması 

sebebiyle ıslak tokmaklama yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Literatüre bakıldığında da siltli zemin 

numuneleriyle ilgili çalışmalarda genellikle ıslak tokmaklama yöntemiyle hazırlanan numuneler 

üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Fakat ıslak tokmaklama yönteminde ince içeriğinin artmasıyla büyük 

hacimsel değişimlerin olmasından şikayet edilmektedir (Koester 1992:73, Yamamuro ve Covert 

2001:6). Bulamaç çökeliyle hazırlama yöntemi, Kuebris ve Vaid (1988:10), çamur çökeli olarak 

isimlendirdikleri bir yöntemdir. Bulamaç çökeliyle hazırlama yönteminin avantajı, numune doygun 

olmakta, kısa sürede hazırlanmakta, su miktarına göre dane ayrımı kontrol edilmekte, gevşek numune 

hazırlanabilmekte, ince içeriğine ve derecelenmeye bakmaksızın homojen boşluk oranı 

sağlanabilmektedir. 

Laboratuvarda kayma direnci belirlenirken üç eksenli basınç deneyi, serbest basınç deneyi, 

kesme kutusu deneyi ve Veyn kesme deneyi yapılmaktadır. Veyn deneyi yumuşak kil, yumuşak silt 

gibi duyarlılığı yüksek zeminlerin kayma direncini belirlemek için kullanılmaktadır. Kılıç (1987:100) 

yapmış olduğu çalışmasında üç ayrı bölgedeki ince taneli zeminlerin mineralojik bileşimi ile geoteknik 

özelliklerini inceleyerek içsel sürtünme açısının kuvars miktarı ile doğru kil miktarı ile ters orantılı 

olduğu sonucuna varmıştır. Çanakçı ve Güllü (2007:435) Arazide çeşitli sebeplerle kil-kum 

karışımlarına rastlanıldığını ve zeminlerdeki içsel sürtünme açısının karışıma giren zemin oranları ile 

nasıl değiştiğinin incelenmesi için çalışma yapmışlardır. Sabit su muhtavasında yapılan deneylerde 

serbest basınç cihazı kullanmışlardır. Karışımlarında kile eklenen kum oranının %15 olduğu durumda 

içsel sürtünmenin en küçük değere ulaştığını, kum miktarı %15’in üzerine çıktıkça kayma direncinin 

kumun kayma direncini yaklaştığını belirtmişlerdir. Ölmez (2008:100) yapmış olduğu çalışmasında 

farklı oranlarda kum-kil karışımları oluşturmak amacıyla içinde ince malzeme muhtevası yaklaşık %5 

olan temiz bir kum numunesi, muhtevası %5’ ten %40’ a kadar değişen kaolin kili ile karıştırmıştır. 

Çalışmasının amaç zemin karışımı içinde değişen ince malzeme miktarının, kayma dayanımı 

üzerindeki etkilerini incelemek olduğunu belirterek karışımlar üzerinde üç eksenli basınç deneyleri ile 

kesme kutusu deneyleri yapmıştır. İçerisinde %20 kaolin - %80 kum bulunduran karışımın bir eşik 

noktası olduğunu belirterek ince malzeme miktarı bu eşik noktasını geçecek düzeyde arttırıldığında 

kayma direncinin düştüğünü belirtmiştir. Batman (2010:66) çalışmasında iki kil numunesine de 

ağırlıkça %10, %20, %30 ve %50 oranlarında kuvars kumu katmıştır. Çalışmasında kum katkısı 

numunelerin kayma mukavemetlerini arttırmıştır. Öğütülmüş kum katkısı etkisi ile kil zeminin sınıfı 

yüksek plastisiteden düşük plastisiteye geçtiğini ve öğütülmüş kuvars kumu katkısının genel olarak kil 

zeminlerin geoteknik özelliklerini iyileştirdiği belirtmiştir. Bu çalışmada yeraltı su seviyesi yüksek, 

çok duyarlı yumuşak siltlerin kayma direncinin belirlenmesi amacıyla Veyn deneyi kullanılmış ve bu 

tip zeminlerin doğru modellenmesi amacıyla numune hazırlama yöntemi olarak bulamaç çamuru 

kullanılmıştır.  
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YÖNTEM 

 

Bu çalışmada kullanılacak olan silt zemin Adapazarı kentinden temin edilmiş ve silt zemine 

%10 ve %20 oranlarında kil zemin eklenerek karışımlar hazırlanmıştır. Karışımların indeks 

özelliklerinin belirlenmesi için fiziksel deneyler yapılmıştır. Fiziksel deneylerden, hidrometre, spesifik 

gravite ve Atterberg kıvam limitleri deneyleri yapılmıştır. Hidrometre deneyinin amacı zemin 

numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle dane 

çaplarının bulunmasıdır bu deney sayesinde zemindeki silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir. 

Spesifik gravite deneyi ince-orta taneli zeminlerin dane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacı ile 

yapılmaktadır. Atterberg kıvam limitlerinden likit limit deneyi ile zemin danelerinin kohezyonu 

belirlenir. Zeminin akıcı kıvama geldiği nokta likit limit olarak ifade edilir. Atterberg kıvam 

limitlerinden plastik limit deneyi ise ince daneli zeminlerin şekil verebilme özelliklerinin son bulduğu 

anı belirlemeye yarayan deneydir. Bu deneyler ile karışımlara ait fiziksel özellikler TS 1900-1 

standardına göre belirlenmiştir. LL limitleri belirlenen karışımlar bulamaç çamuru yöntemiyle 

hazırlanmıştır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1: Bulamaç çamuru hazırlama yöntemi 

 

Bulamaç çamuru yöntemiyle hazırlanan karışımların kayma direnci değerinin hesaplanması için 

numuneler üzerinde Veyn deneyleri yapılmıştır (Şekil 2). Veyn deneyi ince daneli zeminlerin, 

drenajsız koşullarda, kayma direncini ölçmek için laboratuvarda veya arazide yapılan bir deneydir. 

Veyn deneyinde cihazın sondası zemine batırılmakta ve döndürme momenti uygulanarak zemin, bir 

silindirin alt üst ve yan yüzleri boyunca kesilmektedir. Kesme anında uygulanan döndürme momenti 

ölçülerek istenilen parametreler bulunmaktadır. Veyn deneyi “ASTM D:4648 Standard Test Method 

for Laboratory Miniature Vane Shear Test for Saturated Fine-Grained Clayey Soil” e göre yapılmıştır.  
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Şekil 2: Veyn deneyi 

 

 DENEY SONUÇLARI 

 

Bu çalışmada kil zemin ve silt zeminin dane çapı dağılımı hidrometre deneyi ile belirlenmiştir. 

Silt zemin içerisinde %12 kil, %88 silt olduğu ve kil zemin içerisinde %75 kil, %25 silt olduğu 

bulunmuştur. Silt zemine, %10 ve %20 oranlarında kil zemin ilave edilerek silt zemin içerisinde kil 

zeminin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, spesifik gravite ve Atterberg kıvam limitleri yapılmıştır. 

Spesifik gravite deneyi sonucu karışımların özgül ağırlıkları belirlenmiştir. Spesifik gravite deneyi 

sonucunda karışımlarda artan kil yüzdesinin özgül ağırlığın arttırdığı tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Karışımlara Atterberg kıvam limitleri deneyi yapılarak likit limitleri (LL) ve plastik limit (PL) 

değerleri belirlenmiş ve sonuçta silt zemine kil zemin ilavesi ile likit limit ve plastik limit değerlerinin 

arttığı görülmüştür (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Karışımlara ait fiziksel özelliklerin belirlenmesi 

Numuneler %100 Silt %90 Silt+%10 Kil %80 Silt+%20 Kil %100 Kil 

Özgül Ağırlık (Gs) 2.42 2.44 2.46 2.64 

Likit Limit (LL) 30 31 32 55 

Plastik Limit (PL) NP 8 11 30 

 

Bu çalışma kapsamında silt zemine %10 ve %20 oranında kil zemin eklenerek hazırlanan kuru 

numunelere likit limitlerinin 1.5 katı kadar damıtık su eklenip karıştırılmıştır. Karışımlar 

hazırlandıktan sonra bulamaç çamuru hazırlama yöntemiyle zemin numuneleri hazırlanmıştır. 

Numuneler, 50kPa basınç altında konsolide olan zeminleri temsil etmesi açısından bu basınç altında 

hazırlanmışlardır. Hazırlanan numunelere Veyn deneyi yapılmış ve sonuçta elde edilen burulma 

momenti kullanılarak, formül 1 yardımıyla karışımların kayma direnci belirlenmiştir (Tablo 2). Veyn 

deneyi sonucunda bulunan kayma direnci değerleri kil yüzdesinin artmasıyla artış göstermiştir. 

 

𝑐 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

(
𝐻

2
+
𝐷

6
)𝜋𝐷2

           (1) 

 
H= Veyn cihazı yüksekliği 

D= Veyn cihazı çapı 

Mmax= Uygulanan burulma momenti 
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c= Kayma direnci 

 

Tablo 2: Karışımların kayma direnci değerleri 

Numuneler %100Silt %90Silt+%10 Kil %80Silt+%20 Kil 

Kayma direnci (c) 3.13 kPa 3.65 kPa 4.18 kPa 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada, kil oranının siltli zeminlerde kayma parametrelerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma 

kapsamında 1999 Kocaeli depreminde zemin problemlerinin çok görüldüğü Adapazarı silt zemin 

kullanılmıştır. Deneyler için iki farklı kil yüzdesiyle (10% ve 20%) zemin numunesi hazırlanmıştır. 

Yapılan fiziksel deneyler sonucunda silt zemine kil zemin ilavesinin likit limit ve plastik limit 

değerleri ile özgül ağırlık değerlerini arttırdığı belirlenmiştir. Bulamaç çamuru yöntemiyle hazırlanan 

numuneler üzerinde Veyn kesme deneyi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre kil yüzdesinin 

artmasıyla kayma direnci değerinin (c) arttığı görülmüştür.  
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Abstract 

 

We investigated the temporal and spatial variations of Gutenberg-Richter parameter (b-value) during 

the period 1900-2012 on East Anatolian Fault Zone (EAFZ). For this purpose, the East Anatolian 

Fault zone is divided into five different source zones based on their tectonic and seismotectonic 

regimes. Temporal and spatial variation of b-value were calculated in each region using Zmap. 

Temporal variations of this parameter can be used to predict major earthquakes. Spatial distributions 

of this parameter point out which fault system how has stress level.   The neotectonic regime of 

Turkey is mainly controlled by the continuing convergence of the African, Arabian and Eurasian 

plates. The EAFZ starts at the Karlıova triple junction and extends to the southwest for about 440 km 

up to another triple junction at Türkoğlu, near Maraş. The instrumental database between 1900 and 

2012 are used in this study was taken from the KOERI. In order to evaluate earthquake risk and/or 

hazard of a region, foreshocks and aftershocks should be extracted from earthquake catalogs. In this 

study, we used the Reasenberg (1985) algorithm which uses interaction zones in space in time to link 

earthquakes into clusters to decluster the homogenous catalogue. We observed that b-value change 

before the major earthquakes in the 5 seismic regions. The results reveal that large earthquakes occur 

when b-value decrease or increase, suggesting that variation of b-value can be used as an earthquake 

precursor. Mapping of b-value provide information about the state of stress of the region, i.e. lower b-

values associate to epicentral areas of large earthquakes.  

 

 

Keywords: East Anatolian Fault, Gutenberg Richter Relation: b-value, Earthquake Precursor 

 

 

Doğu Anadolu Fay Zonu (Türkiye) için b-değerinin Zamansal ve Mekansal 

Değişimi 
 

Özet 

 

Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) için Gutenberg-Richter parametresi olarak bilinen b-değerinin 

zamana ve mekana göre değişimi incelendi. Bu amaç için, Doğu Anadolu Fay zonu tektonik ve 

sismotektonik özelliklerine göre 5 kaynak zona bölündü. Her bölge için zamana ve mekana göre b-

değişimi Zmap (Wiemer, 2001) programı kullanılarak hesaplandı. Bu parametrenin zamana göre 

değişimi büyük depremlerin kestiriminde kullanılabilir ve mekânsal değişimi ise faylardaki stres 

seviyesinin kıyaslamasında kullanılabilir. Türkiye’nin neotektoniği Afrika, Avrasya ve Arap 

plakalarının sürekli olarak hareket etmesi ile kontrol edilmektedir. DAFZ, Karlıova üçlü birleşiminden 

başlayıp güneybatıda yaklaşık 440 km boyunca, Maraş yakınlarındaki Türkoğlu'nda üçlü birleşime 

kadar uzanıyor. Bu çalışmada 1900 ve 2012 yılları arasında kullanılan enstrümantal veri tabanı 

KOERI'den alınmıştır. Bir bölgenin deprem riskini ve/veya tehlikesini değerlendirmek için deprem 

kataloglarından öncü ve artçı sarsıntılar çıkarılmalıdır. Bu çalışmada, artçı ve öncü şokları katalogdan 

çıkartmak için zamansal ve uzaysal değişimi kullanan Reasenberg (1985) yöntemini kullandık. 5 

kaynak bölge için b-değerinin büyük depremlerden önce değiştiği görüldü. Sonuçlar, b-değeri 
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azaldığında veya arttığında büyük depremlerin ortaya çıktığı ve b-değerinin değişiminin deprem 

öncüsü olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. b-değerinin haritalandırılması, bölgenin stres 

durumu hakkında bilgi sağlar; diğer bir deyişle, düşük b-değerleri, büyük depremlerin episentral 

alanları ile ilişkilidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Fayı, Gutenberg-Richter İlişkisi: b-değeri, Deprem Habercisi 

 

Introduction 

 

The tectonic characteristics of Turkey and its vicinity are controlled by three major plates: 

African, Eurasian and Arabian, and two generally acknowledged minor plates: Aegean and Anatolian 

as shown in the neo-tectonic models of McKenzie (1972) and Dewey et al. (1973). The most important 

tectonic characteristics of Turkey are the Aegean Arc, the West Anatolian Graben Complexes 

(WAGC), the North Anatolian Fault Zone (NAFZ), the East Anatolian Fault Zone (EAFZ), the North 

East Anatolian Fault Zone (NEAFZ), and the Bitlis Thrust Zone (BTZ). The EAFZ is one of the most 

important fault systems in and around Turkey. Seismic precursory phenomena, e.g. changes of seismic 

source parameters, seismic quiescence and changes of the magnitude-frequency distribution of 

earthquakes (b-value) have been studied by previous studies (Kalafat, 2016, Enescu and Ito, 2001, 

2002; Wiemer et al., 2005; Wyss and Habermann, 1979). The spatial variation of b-values is related to 

the distribution of stress and strain (Mogi, 1967; Scholz, 1968), geological complexity (Lopez Casado 

et al., 1995), material heterogeneity or crack density (Mogi, 1962) and velocity of deformation 

(Manakou and Tsapanos, 2000).  

The main objective of this study is to map the spatial and temporal variations of b values in and 

around East Anatolian Fault Zone. In order to calculate these parameters, we used Zmap software 

(Wiemer, 2001).  

Tectonic Setting 

 

The neotectonic regime of Turkey is mainly controlled by the continuing convergence of the 

African, Arabian and Eurasian plates, which began in the middle Miocene, and results in the westward 

migration of the Anatolian plate (Ketin 1948; McKenzie 1972; Dewey and Şengör 1979). The ongoing 

westward movement of the Anatolian plate is accommodated along the right lateral NAFZ in the north 

and the conjugate left-lateral the EAFZ in the southeast. Forming a triple junction, the two fault zones 

join in a complex depression, called the Karlıova basin. The EAFZ is divided into several distinct 

geometric segments based on fault step overs, separations (gaps) or changes in fault strike (Arpat and 

Şaroğlu 1972, 1975). Strike-slip faults with bends or jogs invite high concentrations of strain (Crowell 

1974), and therefore such fault bends are places where basins and mountains form. 

 

Data and Source Zonation 

 

The instrumental database changes between 1900 and 2012 are used in this study. The 

catalogues include different magnitude scales (Mb-body wave magnitude, MS-surface wave magnitude, 

ML-local magnitude, MD-duration magnitude, and MW-moment magnitude), the origin time, epicenter 

and depth information of earthquakes. An earthquake data set used in seismicity or earthquake hazard 

studies must certainly be homogenous in other words, it is necessary to use the same magnitude scale. 

However, the earthquake data obtained from different catalogues have been reported in different 

magnitude scales. We prepared a homogenous earthquake data catalogue for MS magnitude using 

these relationships. The final earthquake catalogue includes 7719 earthquakes between 1900 and 2012 

for the East Anatolian Fault Zone. In order to evaluate earthquake risk and/or hazard of a region, 

foreshocks and aftershocks should be extracted from earthquake catalogs. In other words, it is 

necessary to decluster the catalogues.   In this study, we used the Reasenberg (1985) algorithm which 

uses interaction zones in space in time to link earthquakes into clusters to decluster the homogenous 

catalogue. As a result, declusters of 1938 events were eliminated from the catalogue, including 7719 

earthquakes.  

It is necessary to consider seismicity, tectonics, geology, paleoseismology, and other 

neotectonic properties in a region for an ideal characterization of seismogenic source zones. We 
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updated the regions used by Bayrak et al. (2009) and divided the EAFZ into five seismogenic zones to 

make a detailed analysis of earthquake hazards considering the tectonics of the EAFZ. The regions 

listed in Table 1 and the epicenter distributions of the instrumental earthquakes are shown in Figure 1, 

these regions can be seen in Figure 2. 

 

 

 

Table 2: The G-R parameters, maximum observed magnitude (Mmax) for EAFZ. Μc magnitude 

completeness (cut-off). 
Region Tectonics Date Mmax Mc a  b  b  

1 Bingöl-Karlıova 22.05.1971 6.8 2.2 4.2 0.63 0.02 

2 Between Pütürge-Palu 08.03.2010 6.2 2.5 5.3 0.89 0.02 

3 Tut and Sürgü Faults 05.05.1986 5.8 2.5 4.7 0.85 0.04 

4 Karatas-Osmaniye Faults 20.03.1945 6.0 2.4 4.9 0.82 0.03 

5 Kırıkhan-Islahiye  08.04.1951 5.8 2.6 5.1 0.91 0.04 

 

 
Figure 1: Seismicity Map and location of earthquakes of the Eastern Fault Zone. 

 

 

 

Methods 

 

The empirical relationship, known as Gutenberg–Richter (G–R) law, between the frequency of 

earthquake occurrences and magnitudes can be expressed in the following formula: 
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LogN a bM                                      (1) 

where N is the cumulative number of earthquakes with a magnitude of M and greater, a and b are 

constants. b is the slope of the frequency–magnitude distribution, and a is the activity level of 

seismicity. 

 
Figure 2: Map of between the main segments in the East Anatolian Fault Zone and major earthquakes developed 

surface faults in 1822-1971, also studied five regions 
 

The b value for any region can be computed using several methods such as linear least squares 

(LS) regression or by the maximum likelihood method (ML). ML method is the most robust and 

widely accepted method in which the b-value is calculated using the formula (Aki 1965); 

10log 0.4343

min min

e
b

M M M M
 

 
                            (2) 

where �̅� is the average magnitude and 𝑀𝑚𝑖𝑛 is the minimum value of the magnitude presenting the 

data. In order to evaluate these parameters, we used to ZMAP software package (Wiemer, 2001).  

 

 

Results and Discussions 

 

In this study, we made an effort to evaluate the of seismicity parameters of the EAFZ. For this 

purpose, the EAFZ was divided into five seismic regions, as shown in Fig. 2 and the declustered 

earthquake catalogue, including 5781 events in the time span of 1900 and 2012, was used. The 

seismicity parameters of a and b are estimated from Gutenberg-Richter (G-R) relationship using the 

Maximum Likelihood Method (Aki 1965). Felzer (2006) compared MLE and Least Squares method to 

evaluate b-value and he offered b-value should be solved for with MLE. The computed b values are 

between 0.63 and 0.91 (Table 1 and Figure 3). The minimum b value is related to Region 1 covered 

Bingöl-Karlıova fault. The Karlıova Triple Junction is a geologic triple junction of three tectonic 

plates: the Anatolian Plate, the Eurasian Plate and the Arabian Plate. The Karlıova Triple Junction is 

an F-F-F type junction (F = "fault") where the east-west trending North Anatolian Fault intersects the 

East Anatolian Fault coming up from the southwest (McKenzie, 1972).  Because of the tectonic 

regime, this region has a high stress level. So, the lowest value b has been observed in this region. 
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Figure 3: Magnitude-Cumulative graphs from G-R relation for 5 source zone in the EAFZ (triangle symbols 

are noncumulative frequency–magnitude distribution and square symbols are cumulative frequency–

magnitude distribution) 
 

 

The most important information provided by temporal variation of b-value determine the stress 

situation with respect to time. Before medium or large earthquakes b-value generally decreases 

because of stress condition (Kanamori, 1981). After the main shock b-value increases since stress 

condition decreases. According to these situations, b-values in different regions on Western Anatolia 

are calculated in order to investigate temporal variation of b-value before and after medium or large 

earthquakes. Before medium or large earthquake occurred, b-value had decreased in the related 

regions showed in Figure 4. In order to determine the evolution in time of b values, we used a moving-

window technique. In the region 1, b-value increases before Bingöl earthquakes (01.05.2003 and 

25.08.2007) with magnitude 6.4 and 5.4 respectively. After the main shock, b-value decreases 

immediately. In the region 2, b-value decreases before Elazığ earhquakes (11.08.2004 and 28.02.2007) 

with magnitude 5.9 and 4.8 respectively. In the region 3, b-value decreases before Adıyaman 

earthquakes (20.08.2008) with magnitude 4.3. In the region 4, b-value decreases until 2002, because 

four earthquakes occurred between 2001 and 2002 with magnitude M>4.5. Also, in the region 5, b-

value decreases before Iskenderun and Kahramanmaras earthquakes (14.11.2010 and 19.09.2012) with 

magnitude 5.0 and 5.1 respectively.  
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Figure 4: Temporal variations of b value regions of EAFZ 

 

 

Estimation of 3D b-value mapping in the study area is performed by setting up 3D grids, having 

0.5° × 0.5° × 2 km grid interval, selecting the nearest 200 events with 30 numbers in a minimum at 

each node using ZMAP software. The 3D b-value map, shown in Figure 5, is computed using the ML 

method. 3D b-value mapping is done along N–S vertical sections at 350 and 410 longitudes. Two 

horizontal slices are made at depths 30 and 45 km. From 3D b-value mapping, it is observed that b-

values in the study area vary from 0.50 to 1.55 following the pattern of high and low according to 

depth. The low b-value, smaller than 0.8, is observed around and under Iskenderun Bay which 

associated with high stress condition. 
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Figure 5: 3D view of b-value at study area. The mapping is performed in a 0.5o x 0.5o x 2 km grid 

(latitude, longitude and depth), Selecting the nearest 200 events in each node. The two 

horizontal slices are shown at depths of 30 and 45 km. The high b-value anomalies are 

colored red. 
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Abstract 

 
Vegetative cover on the surface of earth is the most important part of the world ecosystems in varying 

scale. Beside all other benefits, land-cover as forest can dramatically reduce the soil erosion by 

protecting the soil surface from the erosive effects of rainfall. The goal of this study is to assess 

surface soil erosion risk using RUSLE methodology for Velikoy micro-catchments (41699 ha) within 

the Coruh River Basin located at the northeastern Turkey. Each sub-factors of RUSLE equation 

including rainfall erosivity, cover management, soil erodibility, and slope length and steepness were 

calculated to estimate soil losses. Results showed that the mean surface soil erosion from the 

catchment was around 3.9 t ha-1 yr-1.   

 

Keywords: Surface water erosion, RUSLE, Coruh River Basin 

 
INTRODUCTION 

 

In the twenty-first century, the importance of sustainable management of natural resources has 

been increased in order to meet the needs of today's and future generations. Soil erosion on the other 

hand, is regarded as one of the biggest environmental problems that threaten sustainable management 

practices around the world (CEC, 2006:10). Misuses of land, irregular or overgrazing, deforestation, 

urbanization and improper agricultural practices in recent decades are among the main reasons for 

increasing amount of soil losses (Buttafuoco et al., 2012:1111; Tüfekçioğlu and Yavuz, 2016:188). 

Due to such destructive practices about 24 billion tonnes of fertile topsoil is lost globally every year 

through erosion (IASS, 2015:6). As a result of soil loss in such a large scale severe environmental 

problems including decrease in agricultural production, siltation in river beds, land degradation, and 

even desertification are experienced in many parts of the Earth (Conforti et al., 2016:1; Tufekcioglu et 

al., 2012:545). Around 1.2 billion people are negatively affected by this chain processes whereas, 135 

million local people are forced to abandon their land worldwide (MEF, 2005:1). 

The state of Turkey is somewhat similar to the world. In the Turkey’s land all phases of water 

and wind erosion processes are observed, which is sometimes referred to as erosion museum or 

erosion album by researchers (Günay et al., 2008; Çolak et al., 2010:363). Similarly, Kantarcı 

(1993:465) reported that the country's most important environmental problem was soil erosion. 

Medium, severe or very severe erosions are all observed in almost 80% of land surface of Turkey, 

particularly seen in mountainous areas. The average elevation of Turkey is about 1132 m which is 

around 4 times higher than Europe (DPT, 2001). In these areas, 10 million people have left their 

habitat because of infertile soils, degraded grassland or water resources filled with sediment. Thus, the 

erosion control studies such as afforestation, rehabilitation and terracing have started in Turkey for the 

first time in 1950’s (Çolak et al., 2010:360). These studies have gained even more momentum over the 

last decades. In this context, total land of the country has separated into 25 main basins by General 

Directorate of Combating Desertification and Erosion to reduce soil loss. Among those Coruh River 

Basin is unique in regards its climatic and topographic settings. 

The purpose of this paper is therefore to measure surface soil losses by water erosion in 

Velikoy micro-catchments within the Artvin province in Turkey. To do so, Revised Universal Soil 
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Loss Equation (RUSLE) (Wischmeier and Smith, 1978:4; Renard et al., 1997:15) methodology was 

adopted which is combined with Geographic Information Systems (GIS), remote sensing technologies 

and statistics techniques as well. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

Study Area 

The study area, Velikoy micro-catchment, covers of 417 km2 and located at the northeastern 

part of Turkey within the Coruh River Basin (CRB) (Fig. 1). The elevations in the study area ranged 

from 670 m up to 3158 m with the mean of 1808 m above mean sea level (msl). The study area which 

has undulated and partially hilly landforms shows continental climate with warm to hot summers and 

cold winters. The average temperature and precipitation from 1972 to 1996 in Velikoy micro-

catchment were 9.7 °C and 598 mm respectively that was recorded at the elevation of 1100 m from 

msl. The major land-use types in the study area was forest (32%) and degraded forest (13%) followed 

by grazed pasture (28%) and agricultural use (22%). Abies nordmanniana, Picea orientalis, and Pinus 

sylvestris, Fagus orientalis and Quercus sp. are dominant tree species in mix stands of Velikoy’s 

forest-rich sites. Soils were moderately deep with a major soil textural unit of sandy loam (CHRP, 

2014:18). 

 

 
Figure 1: Velikoy micro-catchment within the Coruh River Basin in Turkey 

 

 

 

Methodology 
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In order to predict the amount of potential surface soil loss and to model the spatial 

distribution, an approach was adopted in which RUSLE methodology was combined with GIS, 

statistics, and remote sensing techniques as well as many field measurements. In this method, the soil 

loss in the area is calculated as (Wischmeier and Smith, 1978:4; Renard et al., 1997:15); 

 

A=R×K×LS×C×P                                   (1) 

              

where A is the average soil loss (t ha-1 yr-1), R is the rainfall erosivity factor (MJ mm ha-1 h-1 yr-1), K is 

the soil erodibility factor (t h ha-1 MJ-1 mm-1), LS is the slope length and steepness factor, C is the 

cover management factor, and P is the soil conservation factor. According to the RUSLE, the average 

soil loss in the unit area is calculated as a composite of 5 factors that affect erosion. 

R factor values were calculated for the micro-catchment using monthly and annual rainfall 

data from Savsat meteorological stations over the past 23 years (1972-1996). The equation was used to 

calculate the R-factor developed by Wischmeier and Smith (1978); 

 

𝑅 = ∑1.735 x 10(1.5 𝑙𝑜𝑔10(𝑝𝑖
2/𝑝)−0.08188)

12

𝑘=1

 (2) 

 

Afterwards, the R-values were spatially distributed throughout the micro-catchment using the 

equation proposed by Renard and Foster (1998:2-3) in GIS. 

 

Rnew = Rstation x (Pnew/Pstation)1.75 (3) 

 

In order to calculate the K factor, approximately 40 soil samples (depth of 15 cm) from the 

study catchment were taken in randomly selected sample plots. These soil samples were analyzed in 

soil laboratory by Walkley and Blake (1934) wet burning method for organic matter determination as 

well as Bouyoucos (1962) hydrometer method for texture analysis. Then the soil erodibility factor of 

RUSLE-K was calculated using Torri et al. (1997:7), and Torri et al. (2002:310)’s equations; 

 

𝐾 = 0.0293 (0.65 − 𝐷𝐺 + 0.24𝐷𝐺
2)𝑒𝑥𝑝 [−0.0021(

𝑂𝑀

𝑓𝑐𝑙𝑎𝑦
) − 0.00037(

𝑂𝑀

𝑓𝑐𝑙𝑎𝑦
)
2

− 4.02𝑓𝑐𝑙𝑎𝑦 +

1.72𝑓𝑐𝑙𝑎𝑦
2]   

(4) 

 

𝐷𝐺 = −3.5𝑓𝑐𝑙𝑎𝑦 − 2.0𝑓𝑠𝑖𝑙𝑡 − 0.5𝑓𝑠𝑎𝑛𝑑  (5) 

 

where OM is the organic matter content in percent, fclay is the clay, fsilt is the silt and fsand is the sand 

content in friction. 

The calculation of the LS factor was performed with the help of 5-m-resolution Digital Terrain 

Model. In ArcGIS software, the equation proposed by Moore and Burch (1986) was used as; 

 

𝐿𝑆 = (
𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐴𝑐𝑐 𝑥 𝐶𝑒𝑙𝑙 𝑆𝑖𝑧𝑒

22.13
)
0.4

𝑥 (
𝑆𝑖𝑛𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒

0.0896
)
1.3

 (6) 

 

In the calculation of the C factor, an approach was used in which regression analysis 

combined with remote sensing methods was integrated in the GIS environment. This approach, which 

is explained in detail by Vatandaşlar and Yavuz (2017:9), based on predicting C-values of the whole 

watershed with the help of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) of sampling plots from 

the field. These operations were performed in ArcGIS 10.2 and SPSS 16 software. Eleven different C 

factor models were developed for the Velikoy micro-catchment.  Among 11 developed C factor 

models, the following cubic C factor equation was chosen based on the highest coefficient of 

determination values for each model; 
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C-factor = 0.590 -1.105 x NDVI -0.1212 x NDVI2 + 0.725 x NDVI3  (7) 

 

where C-factor is the value of the cover management factor for a particular pixel in the satellite 

imagery, NDVI is the value of the Normalized Difference Vegetation Index of that pixel.  

Lastly, the P factor was taken as "1" (ineffective) since no erosion control activity was carried 

out in the study area. The soil loss predicted by the RUSLE gives only the cumulative amount of 

surface erosion by water. It should not be considered that all of the eroded materials have transported 

to out of the basin (Tüfekçioğlu and Yavuz, 2016:192). Therefore, equation stated below was used to 

calculate how much of it leaves from the catchment as SDR (Boyce, 1975:61); 

 

SDR= 0.5656 x B-0.11  (8) 

            

where SDR is the sediment delivery ratio, B is the total watershed area in km2. Finally, by multiplying 

the value of the SDR by the A-value derived from the RUSLE, the sediment yields of the micro-

catchment was calculated. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

In this study the C-factor values were ranged from 0.00 to 0.59 with a mean of 0.05. The 

lower C-factor value was attributed to the high percent vegetative cover (forest 32%, degraded forest 

13% and grazed pasture 28% = 73%) found in the micro-catchment. The K-factor and LS-factor 

values were ranged from 0.00 to 0.05 with a mean of 0.04 t h ha-1 MJ-1 mm-1 and ranged from 0.00 to 

6417 with a mean of 9.9, respectively. The R-factor values were ranged from 133 to 1963 with a mean 

of 768 MJ mm ha-1 h-1 yr-1. Due to higher elevation that the watershed extends, annual precipitation 

can reach up to 1700 mm at the highest elevation that increased the erosive effects of rainfall (the R-

factor) presenting greater degree of erosion in the upper catchments of the study area (Figure 2). On 

the other hand, dense vegetative cover as grazed pastures found in the upper catchments reduces 

erosion effects produced by the high altitude rainfall. Additionally, forest vegetation covers about 50% 

of the study area resulting lower level of mean erosion rate (3.89 t ha-1 yr-1) from the watershed 

(Figure 2). However, some purple and reddish parts where rate of erosion >10 t ha-1 yr-1 in the Figure 2 

coincided with activities of agricultural uses that increased soil losses across the study area. 
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Figure 2: Spatial distribution of soil losses in risk classes (0-2, 2-5, 5-10, 10-20 and >20 ton ha-1 yr-1) 

for the Velikoy micro-catchment within Coruh River Basin 

 

The comparison of soil loss rate among the RUSLE studies found in literature has a great 

challenge due to either differing climatologic, topographic and land use setting used in each particular 

study or using different RUSLE sub-factor (R, K, LS, C) equations. Moreover, in the calculation of 

these sub-factors the unit (SI vs US) of each formula needs great attention to being an accurate in 

model output. 

Some other studies conducted within Turkey found somewhat similar soil loss rates to this 

study using RUSLE methodology. Ozcan et al. (2008:1731) recorded mean soil loss rates of 1.99, 

1.29, 1.21, 1.20, and 0.89 t ha-1 yr-1 for cropland, grassland, recreation, plantation and forest, 

respectively. Demirci and Karaburun (2012:911) found mean soil loss rate of 2.42 t ha-1 yr-1 for highly 

agricultural dominated watershed (67%). The soil loss rate of 6.75 t ha-1 yr-1 was recorded within a 

watershed with high (62%) agricultural land uses (Gundogan et al., 2010:2687).   

In this study, the results showed that over three-third (77%) of the study area fell in a very low 

erosion risk class (0-2 ton ha-1 yr-1), while about 8.2% of the total area was identified in high and very 

high erosion risk class representing greater erosion potential (Table 1). These high risk areas of 

erosion should be received high attention in terms of the conservation measures to be taken to reduce 

soil losses from the Velikoy micro-catchment.  
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Table 1: Erosion risk class distribution in hectare and percentage for the whole micro-catchment 

Erosion risk classes 

(ton/ha/yr) 

Area (ha) Area (%) 

0-2 32012 76.8 

2-5 2811 9.1 

5-10 2464 5.9 

10-20 1723 4.1 

>20 1689 4.1 

Total 41699 100.0 

 

CONCLUSION 

 

Surface soil erosion is an integral part of the aquatic and terrestrial ecosystem in functioning 

that in most cases reduced quality of surface water and soil integrity itself. In this study, rate of soil 

losses from the Velikoy micro-catchment was estimated by using the RUSLE methodology coupled 

with GIS and RS techniques. The mean soil loss rate of Velikoy micro-catchment was founded as 3.89   

t ha-1 yr-1. The dense vegetative cover either as forest or grazed pasture with low stocking did reduce 

the rates of mean erosion from the catchment. However, areas of agricultural uses as cropping found 

nearby the villages were significantly increased the soil losses due to increasing effects of rainfall by 

the high elevation. Because of that agricultural use as cropping needs careful management to reduce 

high risk of erosion especially in a watershed with high potential of rainfall erosivity (R-factor) like 

this one.   
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Abstract 

 

Pneumatic systems include features of machines, tools and systems that operate with air pressure or 

vacuum. The health sector is one of the areas where pneumatic systems are frequently used. Pneumatic 

conveying systems (PTS) are used in hospitals to transport test samples in a practical way without 

human effort. In PTS, some problems arise from operators. Problems such as incorrectly entering the 

code of the unit address of the assay sample and holding the transport tubes in ambiguous places can 

be evaluated within this scope. For hospitals to provide their services uninterrupted and in a quality 

manner; manpower and other resources should be used effectively. In this study; It has been suggested 

to switch to a coded labeling system in the PTS transport tubes by reducing the role of human 

resources to use both sources efficiently. The coded labeling system involves technological coding of 

the information of the sample and its use in the transport containers. As a result of this study, 

providing benefits such as speed, cost and ease of use. 

 

Keywords: Qr code, rfid, Pneumatic 
 

       

                                  

Pnömatik Taşıma Tüpleri için Kodlu Etiketleme Sistemi 
 

 

Özet 

 

Pnömatik sistemler, hava basıncı veya vakum etkisi ile çalışan makineler, aletler ve sistemlerin 

özelliklerini içerir. Sağlık sektörü, pnömatik sistemlerin sıkça kullanıldığı alanlardan biridir. Pnömatik 

taşıma sistemleri (PTS), hastanelerde tahlil numunelerinin insan gücü olmaksızın pratik bir şekilde 

taşınması amacıyla kullanılmaktadır. PTS’de insan operatörlerden kaynaklanan bazı problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Tahlil numunesinin gideceği birimin adresinin kodunun yanlış girilmesi, taşıma 

tüplerinin belirsiz noktalarda bekletilmesi gibi problemler bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Hastanelerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için, insan gücü ve 

diğer kaynaklar etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Yapılan bu çalışmada her iki kaynağı da verimli 

kullanmak adına; sistemde insan kaynağının rolünü azaltarak sistemin kodlu etiketleme sistemine 

taşınması önerilmiştir. Kodlu etiketleme sistemi numuneye ait bilgilerin teknolojik olarak 

kodlanmasını ve bunların taşıma haznelerinde kullanılmasını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda hız, 

maliyet ve kullanım kolaylığı açısından avantajlar sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Karekod, rfid, pnömatik 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

306 

 

GİRİŞ  

 

Basıncın kontrol edilebildiği ve durumu değiştirilebilen hava veya gazlar ile çalışan sistemlere 

pnömatik sistemler denir (Bulgan, 2013) Pnömatik sistemlerin elektrikli ve hidrolik sistemlere göre 

çeşitli avantajlarının olması bu sistemlere olan talebi arttırmıştır. Pnömatikte temel enerji üretimi ve 

iletimi hava ile sağlanır. Hava; her yerde kolayca bulunabilen, iletimi basit, basınçlandırıldığında 

rahatça depo edilebilen bir akışkandır. Aynı zamanda sıcaklık değişikliklerine karşı hassas bir davranış 

göstermez bu da yüksek sıcaklıklarda bu sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırır (Aykaç, 2011). 

  Pnömatik sistemlerin sağladığı avantajlar dikkate alınarak, uygulama alanı seçilebilir. 

Pnömatik sistemler günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu sistemlerin en önemli kullanım 

alanlarından biri de hastanelerdir. Pnömatik taşıma sistemleri; poliklinik, acil servis, yatan hasta 

servisleri, kan bankası-kan merkezi, biyokimya ve diğer laboratuvarlar arasında tahlil numunelerinin 

insan gücü olmaksızın pratik bir şekilde taşınması amacıyla kullanılmaktadır. Ancak taşıma sırasında 

bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Örneğin tahlil numunesi bir birimden bir diğerine gönderilirken; 

numunenin gönderileceği birim sistemi kullanan kişi tarafından (çoğu zaman hemşireler) teslim 

biriminin kodu elle girilerek gönderilmektedir. Bu durum numunelerin yanlış yönlendirilmesine ve 

zaman kaybına sebep olabilmektedir.  

   Hastaneler hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmesi için insan gücü ve malzeme gibi iki 

önemli kaynağa ihtiyacı vardır. Kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için insan gücünün yanında 

malzemelere ayrılan kaynağında etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Yapılan bu çalışmada her iki 

kaynağı da verimli kullanmak adına; sistemde insan kaynağının rolünü azaltarak sistemin Kodlu 

etiketleme sistemine taşınması önerilmiştir. Böylece numunelerin denetimi kolaylaşmaktadır ve 

hastane personelinin iş yükü hafiflemektedir. Kodlu etiketleme sisteminin kullanılması önerilerek; 

numunelerin taşınmasında yaşanan problemlere yönelik çözümler sunulmaktır. 

    Günümüzde ortaya çıkan yeni bir kavram da dijital hastanelerdir. Dijital hastaneler: Sağlık 

kurumu içerisindeki bilgi sistemlerinin her türlü teknolojiyle entegre olduğu, kurum personelinin daha 

az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta veri ve bilgilerine istenen yerden mobil olarak erişimin 

sağlayan, sağlık görevlilerinin iş süreçlerini etkin hale getiren, işlemlerin tam otomasyon sistemi ile 

yapılıp, kontrol edilerek yönetildiği bir hastane işleyişine ve ileri teknolojik donanımına sahip, etkili, 

verimli, ekonomik, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemiş hastaneler olarak 

tanımlanmaktadır (Ak, 2010). Biz de bu çalışmada hastane personelinin iş yükünü azaltıp, pnömatik 

sistemlerde taşınan numunelerin kontrol ve yönetimini sağlayıp, zaman ve enerji tasarrufu sağlayıp, 

verimliliği artırarak dijital hastane kavramına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

 

KODLU ETİKETLEME SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK TEKNOLOJİLER 

 

   Kodlama bir mesajın veya bilginin farklı format ve simgelerle ifade edilmek üzere belirli bir 

mantıkta dönüştürülmesidir. Bilgiyi kodlamak: hedefe, doğru ve hızlı bir biçimde ulaşmada önemli rol 

oynamaktadır.  

 

Barkodlar 

 Bir ürünün cinsini ve özelliklerini tanımlanmak amacıyla önceden belirlenmiş kurallara uygun 

şekilde ve çeşitli kalınlıklarda bir dizi birbirine paralel dikey çizgi arasında çeşitli boşluklardan 

meydana gelen bir işaretleme yöntemidir (Kaplan ve Robert, 1990:219-228). Barkodlar aynı zamanda 

ürünleri birbirinden ayırabilmek için oluşturulmuş matematiksel sistemlerdir. Barkodlama 

uygulamaları, farklı birimler arasında hızlı, hatasız ve güvenilir bilgi sağlanması temeline dayanır. 

Eğer bir sistem hareket, sayım veya takip içeriyorsa; bu iş için barkod uygulaması geliştirilebilir.  

 

Kare Kod 

 Kare kod, en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkodlara verilen Türkçe 

isimdir. Karekod (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan 

farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür 

(Sporates ve C.L, 2014). 

 Kare kodlar, yaygın tek boyutlu barkodların gelişmiş, daha fazla kapasiteye sahip ve küçültülmüş 

formlarıdır. Kare kodlar; bol bilgi taşımakta, veri kaybını önleyen çok güçlü güvenilirlik garantisi 
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sunmakta, hem yatay hem de dikey yönde bilgi içermeleri nedeniyle her iki yönde okunabilmektedirler 

(Ghiron vd., 2009). 

           Kare kod, kullanılan cihazlar içlerinde yüklü olan yazılım sayesinde çözümlenebilir ve içlerinde 

saklanılan bilgiye ulaşılıp, görüntülenebilir. Kare kodların neredeyse her alanda kullanılabildiği için, 

istenilen bilgiye çok daha kısa zamanda hatasız olarak ulaşılabilmektedir (Aktaş ve Çaycı, 2013). 

Karekod teknolojisi kullanımı ile dergi, gazete ve benzeri basılı yayın araçları fiziki erişime 

gerek kalmaksızın okunabilmekte, reklam panoları ve dergi reklamlarında kullanılan temaların 

içeriklerine anında ulaşılabilmektedir. Karekod, sağlık ve eğitim alanlarında da aktif olarak 

kullanılabilmektedir. 

  

 Rfid 

Otomatik tanımlama ve veri toplama sistemlerinde kullanılan bir diğer teknoloji ise RFID’dir. 

Radyo frekansı ile tanımlama anlamına gelen bu teknoloji elektronik devre sistemi, RFID etiketi, 

okuyucu ve okuyucu ile haberleşerek çalışan bir yazılım sisteminden oluşur. Etiketten anten 

vasıtasıyla alınan radyo dalgaları okuyucu tarafından sayısal veriye dönüştürülerek elektronik devre ile 

yazılıma aktarılır (Finkenzeller ve Müller, 2010). Aktif ve pasif etiketler ile kullanılabilen bu sistemde 

etiket aktif özellikte olursa bilgiyi okuyucuya kendisi gönderebilmekte, etiketin pasif olması 

durumunda ise okuyucu anteninden gönderilen sinyal ile tetiklenen etiketin gerekli bilgiyi okuyucuya 

göndermesi yöntemiyle iletişim sağlanmaktadır. RFID teknolojisi depo ve raf yönetiminde, personel 

ve araç giriş çıkışlarını izlemede, kütüphane ve hastane gibi kamu binalarında, lojistik, market ve 

hayvancılık gibi sektörlerde kullanılmaktadır (Rfid Hakkında Herşey, 2017).  

         RFID’nin endüstride kullanımının yaygınlaşamamasının sebebi olarak ise pahalı bir teknoloji 

olması ve üretici firmalar arasındaki standart farklılıklarının bulunması gösterilmektedir (Miles vd., 

2008). 

 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 

Literatürde Karekod ve QR kod etiketlerinin sistem kontrolünde kullanıldığı birçok çalışma 

mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Lojistik depolarının yönetiminde barkod kullanımının araştırıldığı bir çalışmada, depolarda veri 

toplama ve yönetim açısından barkod kullanımının önemini gösterilmiş ve işlemler hızlandırılarak 

çalışanlara büyük kolaylıklar getirdiğini gözlemlemiştir (Hong-Yıng, 2009). 

Lalam ve çalışma arkadaşları havaalanlarında kargo bölümünde taşınan eşyaların kaybolmasını 

önlemek amacıyla kontrolün iki boyutlu barkod türlerinden olan QR kodlar ile yapılabileceği bir 

sistem önermişlerdir. Yaptıkları uygulama ve testlerin sonucunda bu sistemin geleneksel etiketleme 

yöntemlerine göre daha güvenli olduğu sonucunu çıkarmışlardır (Lalam vd., 2012:52). 

Başka bir çalışmada biyolojik araştırma laboratuarlarında kullanılan deney tüplerini okuyup 

tanıyabilmek için tüplerin tabanlarına karekodlar yerleştirilmiştir. Geliştirilen sistemde birden fazla 

tüpün bir tarayıcı yardımıyla okunduktan sonra üzerindeki verileri algılama yöntemi üzerinde 

yoğunlaşılmıştır (Neil,  2002:96-102). 

Mobil robotlarla desen oluşturma amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, robotların desen 

oluştururken yapacağı hareketlerin kontrolünü sağlamak için QR kodları tercih etmişlerdir (Guo vd., 

2012:594-600). 

Yapılan başka bir çalışmada iş ekipmanları güvenlik takibi sürecinde karekod sisteminin 

uygulanabilirliği araştırılmıştır (Akbey, 2014). 

Tıbbi Cihazların Tamiri için QR code teknolojisinin kullanımıyla ilgili yapılan bir çalışmada: 

QR kodlama kullanılarak; Maliyet tasarrufu sağlanmış ve sistem oldukça hızlı ve ekonomik şekilde 

işlevini yerine getirmiştir (Chu vd., 2012). 

Sağlık alanında yapılan başka bir çalışmada ise anestezi bilgi yönetimi sistemine QR kodları 

entegre edilmiş ve akıllı telefonlarla veya tabletlerle sakinlerin durum kaydı için QR kodları, anestezi 

bilgi yönetim sisteminde başarıyla uygulanmış ve çoğu bölge sakini tarafından kullanılmıştır. QR 

kodları, veri aktarımını desteklemek için tıbbi uygulamaya başarıyla uygulanabilir olduğu 

gösterilmiştir (Avidan vd., 2015:271-276). 

Başka bir çalışmada ise, otomasyon ve barkod sistemlerinin işletmelerin muhasebe süreçlerine 

olan katkıları ve kare kod uygulamasının getirdiği yenilikler incelenmiştir (Kerse ve Gelibolu, 2015). 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

308 

 

“Bir Vergi Ödeme Aracı Olarak Karekod Teknolojisi” isimli çalışmada ise Karekod 

teknolojisinin vergi ödemeleri bakımından hangi alanlarda kullanılabileceği ve bu teknolojinin 

kullanılabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken mevzuat düzenlemeleri ile teknolojik altyapı ele 

alınacaktır (Örücü, 2013). Yapılan çalışmalar sağlık sektöründe dijital gelişmelerin önemini 

vurgulamaktadır. 

 

KODLU ETİKETLEME SİSTEMİ 

 

Kodlanmış etiketler kullanılarak; hastanelerdeki Pnömatik taşıma sistemlerinin mevcut 

problemlerine çözüm getirmek ve hastanenin farklı birimleri arasında hızlı, hatasız, güvenilir numune 

transferi amaçlanmaktadır. Pnömatik taşıma hazneleri etiketlenerek veri bütünlüğü ve uygulama 

kolaylığı da sağlanmış olacaktır. 

Kodlama teknolojisinin temel amacı tanımlama ve takip etmektir. Takip ve izleme” (Track & 

Trace), birçok alanda her bir ürünün geçmiş ve güncel konumu gibi bilgilerin kayıt altında 

tutulmasıdır. Bu alan da kullanılan yöntemlerden ilki (Ürün izleme), gerçek zamanlı bir veri tabanında 

bütün ürünlerin raporlarının tutulmasıdır. Diğer bir yöntem de ürünün giriş ve çıkışının kayıt altına 

alınmasıdır (Süreç izleme). Takip ve izleme işlemlerinin uygulandığı alan sayısı arttıkça bu alandaki 

yazılımsal ve donanımsal alanlarda ve pazarlama alanlarındaki ihtiyaç artmış, RFID ve karekod gibi 

yöntemler geliştirilmiştir (Yorulmaz ve Muhammet, 2012). 

Sistemin kurulması için öncelikle kullanılacak kodlama teknolojisine karar verilmelidir. Bunlar 

barkod, karekod vb. teknolojiler olabilir. Bu seçim kurumun alt yapısı, mevcut şartlar ve maliyet göz 

önüne alınarak yapılabilir. 

Seçilen teknolojiye göre taşıma haznelerinin kodlanmış etiketlerinde yer alabilecek bilgiler 

aşağıda sıralanmıştır: 

 Numune Türü (kan, idrar vb.), 

 Gönderici Birim (acil servis vb.), 

 Hedef Birim (laboratuvar vb.), 

 Önem Derecesi 

 Gönderilen Saat ve Zaman  

Etiketleme işlemi tamamlandıktan sonra, numune haznesi herhangi bir okuyucu aletten 

geçirildiğinde numuneye ait bütün bilgiler görüntülenebilecektir. Böylece numune hakkında gerekli 

bilgilere hızlı ve doğru bir biçimde erişilebilecektir. Barkod okuyucu cihazlar, tarayıcılar ve benzeri 

ürünlerin kullanımı, sanal ortama bağlanması ve işlenmesi oldukça kolaydır. Böylece kesin, detaylı, 

hızlı veriler toplanabilinmektedir. Kodlu etiketleme sayesinde kullanıcı hatalarının da önüne geçilmesi 

planlanmaktadır. Birbirine çok benzeyen ürünler ya da birbirine benzer kodlara sahip ürünlerin 

karışmasının önüne geçilerek, ürünün yanlış yere gitmesi önlenmiş olacaktır.  

Şekil 1’de Pnömatik tüp sistemi istasyonu ve Pnömatik sistem taşıyıcıları gösterilmektedir. Bu 

çalışma kapsamında taşıyıcı haznelerde kodlanmış etiketler kullanarak, manuel olarak veri girişine 

gerek kalmaksızın numunelerin iletimi etiketler aracılığıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece 

kullanıcı yanlışlıkları ortadan kaldırılarak, zaman kaybının da önüne geçilmesine katkı sağlanmıştır.  

Kodlu etiketleme sistemi olarak karekod tercih edilmiştir. Karekod tercih edilmesinin sebepleri 

şöyle sıralanabilir: 

a. Taşıyıcı tüplerin boyutlarına göre küçük yapıda üretilebilmeleri 

b. Numune çıkış birimi, numune giriş birimi, numune tipi bilgilerinin tamamının tek karekoda 

yüklenebilmesi 

c. Karekod sisteminin sağlık sektörünün diğer uygulamalarında kullanılıyor olması 

Sistemin uygulanması için iki bloktan oluşan bir kamu hastanesinin PTS’si kullanılmıştır. 

Bloklardan birindeki PTS istasyonlarına karekod okuyucular yerleştirilmiş ve tüp taşıma haznelerine 

karekod etiketleri uygulanmıştır.  Diğer bloktaki PTS geleneksel yöntemle çalışmaya devam etmiştir. 

İki blok arasındaki hedefine ulaşan, doğru hedefe ulaşan, hedefe ulaşamayan tüplerin sayısı 

karşılaştırılmıştır.  

 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

309 

 

 
Şekil 1: Pnömatik Tüp Sistemi İstasyon ve Pnömatik Sistem Taşıyıcıları 

 

SONUÇ 

Günümüzde barkod, karekod, rfid gibi kodlama teknolojilerinin birçok alanda kullanımı 

bulmaktadır. Bu teknolojilerin doğruluk, hız, maliyet ve kullanım kolaylığı sağladığı savunulmaktadır.  

Kodlama teknolojileri, veriyi kolayca aktarmak için kullanışlı araçlardır. Tıp alanında da 

kullanımının giderek yaygınlaşması beklenmektedir. 

Önerilen sistem sayesinde: Pnömatik taşıma sisteminde taşınacak numunelerin hastane birimleri 

arasında dolaşımı ve nakli esnasında bilgi girişlerinin hızlı ve hatasız biçimde yapılmasını 

sağlanabilecektir. Sistem taşıyıcıları üzerindeki her bir taşıma haznesi üzerine basılan etiketler 

sayesinde, numunenin giriş ve çıkışı raporlanabilmekte; son görüldüğü konum, zaman ve durum 

kaydedilerek veri tabanında saklanabilmektedir. Böylece sistemin denetimi kolaylaşmakta, doğru ve 

zamanında taşıma gerçekleşmektedir. Ayrıca insan kaynaklarının iş yükü hafiflemektedir. 
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Abstract 

 
Drought is a complex climate phenomenon that is difficult to quantify and predict. Many drought 

indices have been developed to determine the severity, temporal and spatial characteristics of drought. 

In this study, meteorological drought analysis of Sanlıurfa province in Southeastern Anatolia Region 

during the period of 1960–2010 was carried out using precipitation data. The intensity of the drought 

was determined by using the Standardized Precipitation Index (SPI) in the region where the 7 stations 

were used. 

The 3, 6, 9, 12 and 24 month time scales of the SPI time series in which monthly precipitation data 

obtained from the meteorology were used were calculated and evaluated. Accordingly, it has been 

found that drought has been more severe in recent years. It has been observed that at all stations there 

are 34% -50% of normal drought and precipitation for all time periods. In general, it is determined that 

the longer time (24 month), the percentage of extremely and exceptionally dry are increased in the 

determination of drought. 

It is expected that will be useful in taking measures for possible drought in the future and in the 

management and efficient utilization of the water resources of Sanlıurfa. 

 

Keywords: Drought, Şanlıurfa, Standardized Precipitation Index 

 

 

Standartlaştırılmış Yağış İndisi Kullanılarak Meteorolojik Kuraklık: 

Şanlıurfa Çalışması 
 

 

Özet 

 
Kuraklık, ölçülmesi ve tahmin edilmesi zor olan karmaşık bir iklim fenomenidir. Kuraklığın şiddetini, 

zamansal ve mekânsal özelliklerini belirlemek için birçok kuraklık indisi geliştirildi. Bu çalışmada, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa ilinin meteorolojik kuraklık analizi 1960-2015 

yılları arasında yağış verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kuraklığın şiddeti, 7 istasyonun 

kullanıldığı bölgede Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) kullanılarak belirlenmiştir. 

Meteorolojiden elde edilen aylık yağış verilerinin kullanıldığı SPI zaman serilerinin 3, 6, 9, 12 ve 24 

aylık zaman ölçekleri hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Buna göre, son yıllarda kuraklığın daha 

şiddetli olduğu tespit edilmiştir. Tüm istasyonlarda, tüm zaman periyotları için normal kuraklık ve 

yağış oranlarının %34-50 arasında olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak, kuraklığın belirlenmesinde 

daha uzun sürede (24 ay), çok şiddetli ve olağanüstü kuraklığın yüzdesinin arttığı tespit edilmiştir. 

Çalışmanın, gelecekteki muhtemel kuraklık için tedbirlerin alınmasında ve Şanlıurfa’daki su 

kaynaklarının yönetimi ve verimli kullanılmasında faydalı olması bekleniyor. 

 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Şanlıurfa, Standart Yağış İndisi 
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GİRİŞ 
 

Yağışla ilişkilendirilen kuraklık, belirli bir bölgede meydana gelen yağışın normal zamandaki 

değerlerinden daha az düşmesi olarak tanımlanır. Kuraklığın başlangıcı ve bitişi belirli olmadığı için 

önemli bir doğal felakettir. Etkilediği alanlara göre çeşitlere ayrılır. Bölgesel yağış eksikliği 

meteorolojik kuraklığını tanımlarken, bitkinin büyüme döneminde yeterli toprak neminin olmaması 

tarımsal kuraklık olarak ifade edilir. Kuraklığın son evresi olan hidrolojik kuraklık ise yeryüzü ve yer 

altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Kuraklığın giderek artması, aynı anda birden fazla 

kaynağa zarar vermesi ve ekonomik boyutlarının büyük olması sebebiyle tespiti son derece önemlidir.  

Kuraklığın tespiti için çeşitli kuraklık indisleri geliştirilmiştir. Bu indisler çeşitli parametreler 

yardımıyla belirlenir. Yağış, sıcaklık ve toprağın su tutma kapasitesi yardımıyla hesaplanan Palmer 

Kuraklık Şiddet İndeksi (Palmer Drought Severity Index - PDSI) 1965 yılında Wayne 

Palmer  tarafından irdelenmiştir (Palmer, 1965). Sıcaklık ve yağış parametreleri kullanılarak De-

Martonne, Erinç ve Aydeniz kuraklık indisleri hesaplanmaktadır. Sadece yağışa bağlı hesaplanan 

Standart Yağış İndisi (SYİ) (McKee vd., 1993), kuraklığı hesaplarken güvenilir sonuçlar verdiği için 

literatürde geniş yer tutmaktadır. SYİ’ye çok benzeyen Standart Evapotranspirasyon Yağış İndisi 

(SEYİ) SYİ’den farklı olarak yağışlar arasındaki aylık farkı ve olası evapotranspirasyon (PET) 

değerlerini hesaplamaktadır (Vicente-Serrano et al.,2010:1696). Aynı şekilde yağışın yanında olası 

evapotranspirasyon (PET) hesaplandığı Keşif Kuraklık İndeksi-KKİ (The Reconnaissance Drought 

Index-RDI) yöntemleri kullanılmaktadır. (Tsakiris et al., 2006:821). Bu indisler yardımıyla 

meteorolojik kuraklığın tespiti için kullanılır. Hidrolojik kuraklık Nalbantis tarafından önerilen Akım 

Kuraklık İndeksi-AKİ (The Streamflow Drought Index -SDI) sadece aylık ortalama akım değerleri 

kullanılarak saptanır. 

Son yıllarda SYİ kullanılarak meteorolojik kuraklığın izlenmesinde Türkiye’de ve Dünya’da 

yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. (Zhipeng vd., 2016:281), Çin’in Loess Platosunda, Standart 

Yağış İndisi (SYİ) ve Standart Yağış Evapotransyirasyon İndisi (SPEI) kullanılarak 1957-2012 yılları 

arasında bölgesel kuraklık özellikleri belirlemişlerdir. Kuraklığın vurduğu alan da zamanla değişirken, 

genellikle bölgenin merkezi ve kuzeybatısında gözlemlenmiştir. (Qin vd., 2015:55), Kuzey Çin'de 

Haihe havzasında 1960-2010 dönemleri arasında 73 meteoroloji istasyonunun yağış ve toprak neminin 

verileri kullanılarak Toprak Nem Kuraklık Şiddeti (SMDS) ve Standart Yağış İndisi (SYİ) yardımıyla 

kuraklık analizi yapmışlardır. Bütün havzaların ortalama kuraklık olayları 1980’lerden sonra artarken; 

1992–1994 ve 1999–2003 yılları arasında azaldığını tespit etmişlerdir. (Bonaccorso vd., 2015:136), 54 

yağış istasyonunda Thiessen çokgenler yöntemi uygulanarak 1921 yılından 2008 yılına kadar Standart 

Yağış İndisi (SYİ) ve Kuzey Atlantik Salınımı İndisi (NAO) kullanılarak Sicilya (İtalya)'da kuraklık 

tahmini yapmışlardır. Son yıllarda (1979-2008) Sicilya’da NAO ve SYİ arasında anlamlı negatif 

korelasyonun varlığı tespit edilmiştir. Gelecekteki SYİ değerleri, şu anki SYİ ve NAO değerleri ile 

karşılaştırıldığında kuraklığın kötüye doğru gittiği tespit edilmiştir. Ayrıca, birçok araştırmacı farklı 

kuraklık indisleri kullanılarak kuraklığın belirlenmesi için çalışmalar yapmışlardır (Aksever vd., 

2016:11 ; Masud vd., 2015:452 ; Gocic vd., 2014:32 ; Merkoci vd., 2013:161 ; Şimşek vd., 2012; 

Kıymaz vd., 2011:91 ;  Türkeş ve Tatlı, 2009; Patel vd., 2007:329 ). 

Bu çalışmada, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa ilinde bulunan yedi meteoroloji 

istasyonuna ait aylık yağış verileri kullanılarak meteorolojik kuraklık SYİ yöntemi ile belirlenmiş ve 

değerlendirilmiştir. 

 

MATERYEL VE YÖNTEM 

 
1.Çalışma Alanı 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer alan Şanlıurfa ilinin yüzölçümü 

18.584 km² ‘dir. 36° 40’ ve 38° 02’ kuzey enlemleriyle 37° 50’ ve 40° 12’ doğu boylamları arasında 

kalır. Doğudan Mardin, kuzeydoğudan Diyarbakır, kuzeyden Adıyaman, doğudan Gaziantep illeri ve 

güneyden Suriye sınırıyla çevrilidir. Şanlıurfa’da karasal iklim gözlemlenir. Yazları uzun ve çok sıcak, 

kışları ise çok soğuk geçer. Gece ile gündüz arasında ısı farkı fazladır. Yıllık yağış ortalaması 331 mm 

ile 473 mm arasında değişiklik gösterir. Yılın 25 günü sıcaklık 0°C’nin altındadır. En yüksek sıcaklık 
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+46,5°C’dir. Yıllık ısı farkı 40 derecedir. En yüksek sıcaklık 2 Ağustos 1957’de +46,5°C olarak 

ölçülmüştür. 
 

 
Şekil 1: Çalışma alanı  

 

Tablo 1’de seçilen istasyonların isimleri, konum bilgisi ve gözlem süreleri verilmiştir. 17270 

ve 17968 numaralı istasyonların veri tarihi 1960, 17912 ve 17966 numaralı istasyonların veri tarihi 

1964, 17980 numaralı istasyonun veri tarihi 1965, 17944 numaralı istasyonun veri tarihi 1976 ve 

18170 numaralı istasyonun veri tarihi ise 1985 yılından başlamaktadır. 

 

Tablo 1: İstasyonların coğrafik bilgileri, analiz ve gözlem süreleri 

Bulunduğu 

İl 

İstasyon No İstasyon Adı Gözlem Yılı Enlem  Boylam  Yükseklik(m)  

 

 

 

Şanlıurfa 

17980 Akçakale 1965-2015 36º72ʹ 38º94ʹ 365 

17966 Birecik 1964-2015 37º02ʹ 37º96ʹ 346 

17944 Bozova  1976-1998 37º35ʹ 38º51ʹ 622 

17968 Ceylanpınar 

TİGEM 

1960-2015 36º84ʹ 40º03ʹ 360 

18170 Halfeti 1985-2005 37º22ʹ 37º94ʹ 662 

17912 Siverek 1964-2015 37º75ʹ 39º32ʹ 801 

17270 Şanlıurfa 1960-2015 37º16ʹ 38º78ʹ 550 
Kaynak: http://tumas.mgm.gov.tr 
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2. Standart Yağış İndisi 
 

Standart Yağış İndisi (SYİ) (McKee ve ark., 1993) kuraklığı belirlemede yağış parametresini 

dikkate alarak en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak 

Denklem 1’de verildiği gibi belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart 

sapmaya bölünmesi ile elde edilir (McKee ve ark. 1993). 

𝑆𝑌İ =
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖𝑚

𝜎
           (1)  

Burada; 𝑥𝑖𝑗, i. yağış istasyonundaki j. gözlemdeki aylık yağışı, 𝑥𝑖𝑚, uzun dönemli yağış 

ortalamasını ve  𝜎 standart sapmayı ifade etmektedir.  

SYİ değerinin sıfırın altına düştüğü dönemler kuraklığın olduğu dönemler olarak kabul 

edilirken, pozitif değere yükseldiği dönemler kuraklığın bittiği yani yağışlı dönemler olarak 

değerlendirilir. SYİ değerleri sürekli olarak negatif ise bu zaman periyodu kurak dönem olarak 

tanımlanır (Kömüşçü vd., 2002).  SYI metoduna göre yapılan sınıflandırma Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: SYİ metoduna göre indis değerleri ve sınıflandırma 

SYİ İNDİS DEĞERLERİ SINIFLANDIRMA 

2.0 ve fazlası Olağanüstü Nemli 

1.60 ile 1.99 Aşırı Nemli 

1.30 ile 1.59 Çok nemli 

0.80 ile 1.29 Orta Nemli 

0.51 ile 0.79 Hafif Nemli 

0.50 ile -0.50 Normal Civarı 

-0.51 ile -0,79 Hafif kurak 

-0.80 ile -1.29 Orta Kurak 

-1.30 ile -1.59 Şiddetli Kurak 

-1,60 ile -1.99 Çok Şiddetli Kurak 

-2.0 ve düşük Olağanüstü Kurak 

Kaynak: http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/prelim/drought/spi.html 
 

BULGULAR 
Kuraklık analizi için, Türkiye’nin güney doğusunda yer alan Şanlıurfa ili için 7 meteoroloji 

istasyonunun 1960-2015 yılları arasında kesintisiz olarak ölçülmüş aylık yağış verileri kullanılmıştır. 

Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) yöntemiyle 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık kuraklık indis değerleri 

hesaplanmıştır. Aylık ve yıllık toplam yağışlar kullanılarak elde edilen seri SYİ değerlerinin zamansal 

dağılımı Şanlıurfa istasyonu için Şekil 2’de verilmiştir.  

3 aylık meteorolojik kuraklığı incelemek için yapılan SYİ-3 değerlerine göre olağanüstü 

kuraklık %2,40 değerine göre Halfeti istasyonunda ölçülmüştür. Olağanüstü nemlilik ise %2,79 

değeriyle Akçakale istasyonunda gözlemlenmiştir. 6 aylık meteorolojik kuraklığı incelemek için 

yapılan SYİ-6 değerlerine göre olağanüstü kuraklık %3,15 değerine göre Şanlıurfa istasyonunda 

ölçülmüştür. Olağanüstü nemlilik ise %2,47 değeriyle Akçakale istasyonunda gözlemlenmiştir. 9 aylık 

meteorolojik kuraklığı incelemek için yapılan SYİ-9 değerlerine göre olağanüstü kuraklık %3,36 

değerine göre Bozova istasyonunda ölçülmüştür. Olağanüstü nemlilik ise %3,64 değeriyle Akçakale 

istasyonunda gözlemlenmiştir. 12 aylık meteorolojik kuraklığı incelemek için yapılan SYİ-12 

değerlerine göre olağanüstü kuraklık %3,48 değerine göre Şanlıurfa istasyonunda ölçülmüştür. 

Olağanüstü nemlilik ise %3,73 değeriyle Halfeti istasyonunda gözlemlenmiştir. 24 aylık meteorolojik 

kuraklığı incelemek için yapılan SYİ-24 değerlerine göre olağanüstü kuraklık %2,62 değerine göre 

Halfeti istasyonunda ölçülmüştür. Olağanüstü nemlilik ise %3,85 değeriyle Şanlıurfa istasyonunda 

gözlemlenmiştir.  

Yapılan değerlendirmeler kurak geçen ay sayısının son yıllarda arttığını göstermiştir. 

Kuraklığın en uzun süre yaşandığı istasyon tüm zaman değişimleri için Siverek istasyonudur. SYİ-3 ve 

SYİ-6 değerlerine göre en yüksek kuraklık -3,09 ve -3,31 değerleriyle 1999 yılının kasım ayında 

Halfeti istasyonunda gözlemlenmiştir. SYİ-9 değerlerine göre en yüksek kuraklık -3,10 değeriyle 1973 

yılının ağustos ayında Şanlıurfa istasyonunda görülmüştür. SYİ-12 değerlerine göre en yüksek 

kuraklık -2,72 değeriyle 1979 yılının şubat ayında Bozova istasyonunda görülmüştür. SYİ-24 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/prelim/drought/spi.html
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değerlerine göre en yüksek kuraklık ise -2,25 değeriyle 1990 yılının aralık ayında Halfeti istasyonunda 

gözlemlenmiştir.  

En fazla nemlilik SYİ-3, SYİ-9 ve SYİ-9 değerlerine göre 3,57 3,55 ve 3,37 olarak 1969 

yılının ocak ayında Ceylanpınar TİGEM istasyonunda görülmüştür. SYİ-12 değerlerine göre 3,14 

değeriyle 1969 yılının mart ayında Ceylanpınar TİGEM istasyonunda belirlenmiştir. SYİ-24 

değerlerine göre ise 3,23 değeriyle 1969 yılının ocak ayında Şanlıurfa istasyonunda gözlemlenmiştir.  
 

 

 

 

 

 
Şekil 2: Şanlıurfa istasyonunun 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık SYİ değerlerinin dağılımı 

 
Tüm zaman ölçeklerine göre hesaplanan SYİ değerleri 0.5’ten büyük ise nemli, -0.5’den küçük ise 

kurak, 0.5 ile -0.5 arasında ise normal olarak sınıflandırarak Şanlıurfa ilinde ele alınan istasyonların 
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SYİ değerlerine göre dağılımları Şekil 3’te verilmiştir. SYİ-3 değerlerine göre en kurak değerler 

%31,52 olarak Şanlıurfa istasyonunda, en nemli değerler ise %31,39 değeriyle Bozova istasyonunda 

görülmüştür. SYİ-6 değerlerine göre en kurak istasyon %30,81 değeriyle Akçakale istasyonu olarak 

tespit edilirken, SYİ-9 ve SYİ-12 değerlerine göre %35,66 ve %35,28 değerleriyle Halfeti 

istasyonudur. SYİ-24 değerlerine göre en kurak istasyon ise %31,62 değeriyle Bozova istasyonudur. 

En nemli değerler ise SYİ-6, SYİ-9, SYİ-12 ve SYİ-24 değerlerine göre sırasıyla %31,18 , %30,33, 

%30,28 ve %35,08 olarak Halfeti istasyonunda gözlemlenmiştir. Tüm kurak ve nemli değerler birlikte 

incelendiğinde, tüm istasyonlardan birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir.  
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Şekil 3: Şanlıurfa ili istasyonlarının SYİ değerlerinin göreli sıklıkları 
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SONUÇ 
 

Sunulan çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ilinde bulunan 7 meteoroloji 

istasyonunun yağış ve sıcaklık verileri yardımıyla Standart Yağış İndisi (SYİ) yardımıyla 1960-2015 

yılları arasında kuraklığın etkisi değerlendirilmiştir. 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık seri yağış verileri 

kullanılarak SYİ değerlerinin zamansal değişimi incelenmiştir.  

SYİ-3 değerlerine göre en kurak değerler %31,52 olarak Şanlıurfa istasyonunda, en nemli 

değerler ise %31,39 değeriyle Bozova istasyonunda görülmüştür. SYİ-6 değerlerine göre en kurak 

istasyon %30,81 değeriyle Akçakale istasyonu olarak tespit edilirken, SYİ-9 ve SYİ-12 değerlerine 

göre %35,66 ve %35,28 değerleriyle Halfeti istasyonudur. SYİ-24 değerlerine göre en kurak istasyon 

ise %31,62 değeriyle Bozova istasyonudur. En nemli değerler ise SYİ-6, SYİ-9, SYİ-12 ve SYİ-24 

değerlerine göre sırasıyla %31,18, %30,33, %30,28 ve %35,08 olarak Halfeti istasyonunda 

gözlemlenmiştir. Tüm kurak ve nemli değerler birlikte incelendiğinde, tüm istasyonlardan birbirine 

yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

Yapılan çalışmanın elde edilen sonuçlarına göre son yıllarda tüm istasyonlarda ve tüm zaman 

dilimleri için kurak geçen ay sayısının arttığı görülmüştür. Kuraklığın en uzun süre yaşandığı istasyon 

tüm zaman değişimleri için Siverek istasyonudur. 

SYİ-3 ve SYİ-6 değerlerine göre en yüksek kuraklık 1999 yılında, SYİ-9 değerlerine 

1973yılında, SYİ-12 değerlerine göre 1979 yılında, SYİ-24 değerlerine göre ise 1990 yılında 

gözlemlenmiştir. En yüksek kuraklık ise 1969 yılında gözlemlenmiştir.  

İklim değişikliği son yıllarda tüm dünyayı alarma geçirmiştir. Çalışma alanı da kuraklığın 

etkisi altındadır. Yapılan çalışma su kaynaklarının etkin kullanımı ve planlanmasının önemini 

vurgulamaktadır.  Kuraklığın etkileri oldukça yıkıcı olduğundan yapılan analizler sık sık ve farklı 

yöntemlerle tekrarlanmalıdır. Bölgedeki iklim değişikliklerini daha iyi irdelemek için sıcaklığın ve 

yağışın trend analizi yapılabilir. 
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Abstract 

 

Defining ground parameters and soil-structure interactions during potential strong ground motion play 

very important role to take precaution and minimize earthquake damages. In last the decades, single 

station microtremor measurement has been often preferred method for engineering seismology studies 

because it is known as a quick and efficient method for the determination of dynamic soil parameters. 

In this study, the single station microtremor recordings were taken in İzmir and Trabzon cities where 

show different lithological conditions. Soil thickness is approximately 300 m in the study area of İzmir 

while it is approximately 15 m in the study area of Trabzon.  The soil predominant frequencies 

obtained by Nakamura Method (NM), Amplitude Spectrum (AS) and Power Spectrum (PS) methods 

at 30 sites. The relationship among the results of these methods was determined and a correlation was 

obtained of them. As a result, the linear correlation between NM-AS and NM-PS are dramatically 

increasing (from %40 to % 90) by taking into consideration the amplitude spectra. It is understood that 

the combining use of these methods is extremely important in evaluating the predominant frequency. 

 

Keywords: Microtremor, Nakamura Method, Amplitude Spectrum, Power Spectrum 

 

 

 

Tek İstasyon Mikrotremor Verilerinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi 
 

Özet 

 

Zemin parametrelerinin ve oluşabilecek kuvvetli bir yer hareketi sırasında zemin-yapı etkileşiminin 

belirlenmesi, deprem zararlarının indirgenmesi ve önlem alınması için oldukça önemlidir. Son 

yıllarda, tek istasyon mikrotremor ölçümleri dinamik zemin parametrelerinin belirlenmesinde hızlı ve 

etkili bir yöntem olması nedeniyle mühendislik sismolojisi çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir. 

Bu çalışmada, tek istasyon mikrotremor kayıtları farklı litolojik özelliklere sahip İzmir ve Trabzon 

şehirlerinde alınmıştır. Çalışma alanlarının sediman kalınlığı İzmir’de yaklaşık 300 m iken Trabzon’da 

yaklaşık 15 m’dir. Zemin baskın frekansları; Nakamura (NM), Genlik Spektrumu (AS) ve Güç 

Spektrumu Yöntemleri kullanılarak 30 noktada elde edilmiştir. Bu yöntemlerin sonuçları arasındaki 

ilişki belirlenmiş ve bunlardan bir korelasyon elde edilmiştir. Sonuç olarak, NM-AS ve NM-PS 

arasındaki lineer korelasyonun, genlik spektrumlarını dikkate alındığında çarpıcı bir şekilde arttığı 

görülmektedir (yaklaşık% 40 ile % 90). Baskın frekansın elde edilmesinde bu yöntemlerin birlikte 

kullanımının son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nakamura Yöntemi, Genlik Spektrumu, Güç Spektrumu 
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1. GİRİŞ 

 

Depremlere karşı önlem almak açısından zemin ve yapılara ait özelliklerin belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Bu özelliklerin belirlenebilmesi için en iyi yol sismik yer hareketlerinin doğrudan 

ölçülmesidir. Bu nedenle mikrotremor kayıtlarının kullanımı, sadece zeminde değil aynı zamanda yapı 

içerisinde de son yıllarda giderek artmaktadır. Mikrotremorlar; rüzgâr, okyanus dalgası ya da 

araçlardan kaynaklanan doğal veya yapay kaynaklı titreşimlerdir. Zeminin ya da yapının doğal 

titreşiminin genlik ve frekans içeriği, zeminin litolojisi ve geometrisi gibi faktörlerden etkilendiğinden 

dolayı elde edilen parametreler zemin ya da yapıya ait önemli mühendislik bilgileri taşımaktadır. 

Birçok araştırmacı zemin davranışının belirlenebilmesi için özellikle zeminin baskın frekansının elde 

edilmesi gerektiğini düşünmektedir (Nakamura, 1989; Lermo ve Chávez&García, 1994; Lachet&Bard, 

1994; Bard, 1998; Konno&Ohmachi, 1998; Mucciarelli, 1998; Asten, 2006; Pamuk vd., 2014; Pamuk, 

2014; Akin&Sayil 2016). Bunun için mikrotremor kayıtları Nakamura Yöntemi, Standart Spektral 

Oran Yöntemi, Genlik Spektrumu Yöntemi ve Güç Spektrumu Yöntemi gibi birçok yöntem ile 

değerlendirilerek zemin ve yapı parametreleri elde edilebilir. Bu bilgiler ışığında depremlere karşı 

önlem almak adına zemin ve yapıların ne kadar güvenli ve duraylı olduğu belirlenebilir. Baskın 

frekans açısından en hızlı ve güvenilir sonuç veren yöntemlerden olan Nakamura Yöntemi çokça 

kullanılmaktadır. Bu yöntem kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey doğru baskın 

frekansı veren pikin seçimidir. Yanlış pik seçimi zemin ya da yapı hakkında tamamen farklı bir karar 

verilmesine yol açacaktır. Bu sebeple pik seçimi sırasında her bir bileşene ait (K-G, D-B, Z) genlik 

spektrumları ayrı ayrı incelenmelidir. Bu çalışmada Nakamura (NM), Genlik Spektrumu (AS) ve Güç 

Spektrumu Yöntemleri karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişki incelenmiştir.  

 

 

2. YÖNTEMLER 

 

2.1. Genlik ve Güç Spektrumu Yöntemleri 

 

Bu yöntem ile alınan kayıtların trend etkisi giderildikten sonra filtrelenmesiyle temel veri işlem 

aşamaları tamamlanır ve her bir bileşenin Fourier dönüşümleri alınarak zaman ortamından frekans 

ortamına geçilir. Elde edilen genlik spektrumları, verinin frekans içeriğini ve dalganın hangi 

bileşeninde bu frekanslara karşılık gelen genlik değerlerinin en büyük olduğunu göstermektedir. En 

büyük genliğe karşılık gelen frekans değeri, en çok tekrarlanan frekansı ifade etmektedir (Şekil 1a). 

Bu nedenle bu frekans değeri baskın frekans olarak adlandırılır. Aynı şekilde, güç spektrumu genlik 

spektrumunun karesi olduğu için 1’den büyük genlikler büyütülürken, 1’den küçük genlikler 

küçültülmüş olacaktır. Böylece büyük genlikler daha belirgin hale geleceğinden yine aynı frekans 

değeri baskın frekansı temsil edecektir (Şekil 1b). 

 

 
 

Şekil 1. (a) Üç bileşene ait genlik ve (b) güç spektrumları.  

 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

321 

 

  

2.2. Nakamura Yöntemi 

 

Nakamura (1989)’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 2). Fourier frekans bölgesinde dört adet 

genlik spektrumu tanımlanmaktadır.  

 

 
 

Şekil 2. Nakamura (1989) tarafından önerilen basit model (VS ve HS, yüzeydeki düşey ve yatay 

bileşenler; VB ve HB, Z derinliğindeki düşey ve yatay bileşenler). 

 

𝐴𝑆(𝜔) =
𝑉𝑆(𝜔)

𝑉𝐵(𝜔)
                                                                                                                   (2.1) 

 

𝑆𝐸(𝜔) =
𝐻𝑆(𝜔)

𝐻𝐵(𝜔)
                                                                                                                  (2.2) 

 

Nakamura (1989) bu şekilde ölçüm noktasının (2.2) bağıntısında verilen transfer fonksiyonu 

SE(ω)’nın, (2.1) bağıntısında verilen kaynak etkisini gösteren AS(ω)’a oranlanarak, kaynak etkisinin 

ölçüm değerlerinden uzaklaştırılabileceğini göstermiştir. Bu oran (2.3) bağıntısında verilen SM(ω) 
olarak tanımlanır. 

 

𝑆𝑀(𝜔) =
𝑆𝐸(𝜔)

𝐴𝑆(𝜔)
=

𝐻𝑆(𝜔)
𝐻𝐵(𝜔)

  

𝑉𝑆(𝜔)
𝑉𝐵(𝜔)

 
=
𝐻𝑆(𝜔)

𝐻𝐵(𝜔)
  ∙  
𝑉𝐵(𝜔)

𝑉𝑆(𝜔)
=
𝐻𝑆(𝜔)

𝑉𝑆(𝜔)
 ∙  
𝑉𝐵(𝜔)

𝐻𝐵(𝜔)
 

 

= 𝑅𝑆(𝜔) 𝑅𝐵(𝜔)                                                                                                     (2.3)  
 

Nakamura (1989)’a göre mühendislik amaçlı çalışmalarda ilgilenilen frekans aralığında (1-

20Hz) temel kayada alınan yatay/düşey spektral oran RB(ω), (2.4) bağıntısında tanımlandığı gibi 

yaklaşık 1’e eşittir. Böylece RS(ω) olarak verilen transfer fonksiyonu yüzeyde ölçülen mikrotremor 

verisinden elde edilebilir. 

 

𝑅𝐵(𝜔) =
𝑉𝐵(𝜔)

𝐻𝐵(𝜔)
= 1                                                                                                          (2.4) 
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(2.2) eşitliğinin kullanılması ile yer etkisi, hareketin yüzeydeki yatay ve düşey bileşenleri 

cinsinden tanımlanmış olur. Kuzey-Güney (NS(ω)) ve Doğu-Batı (EW(ω)) olmak üzere kaydedilen 

iki yatay bileşeni tek bileşene indirgemek için ise (2.5) bağıntısında verildiği gibi karekök ortalamaları 

alınır ve düşey bileşene (VS(ω)) oranlanarak (2.6) bağıntısında tanımlanan yatay/düşey spektral oran 

elde edilir. 

 

𝐻𝑆(𝜔) = √𝑁𝑆(𝜔)
2 + 𝐸𝑊(𝜔)2                                                                                       (2.5) 

 

𝑆𝑀(𝜔) =
𝐻𝑆(𝜔)

𝑉𝑆(𝜔)
                                                                                                                  (2.6) 

 

 

VERİNİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ 

 

Bu çalışmada Trabzon ve İzmir’de, 15’er adet olmak üzere toplam 30 noktada tek istasyon 

mikrotremor kaydı alınmıştır. İki farklı bölgeden seçilmesinin amacı daha önceden bölgede yapılan 

çalışmalar ışığında litolojik yapılarının ve sediman kalınlıklarının farklı olmasıdır. Pamuk vd. (2014)’e 

göre İzmir’de seçilen çalışma alanında sediman kalınlığı 300 m iken Akın ve Sayıl (2016)’ya göre 

Trabzon’da seçilen çalışma alanında sediman kalınlığı yaklaşık 10 m’dir. Alınan kayıtlar üç bileşenli 

hızölçer ile en az 15 dk olarak kaydedilmiş ve sinyal-gürültü içeriği göz önünde bulundurularak bazı 

kayıtlar bir miktar uzatılmıştır.  

Veriler değerlendirilirken öncelikle trend etkisi giderilmiş ve Butterworth (0.05-20 Hz) bant 

geçişli filtre kullanılarak veride sadece mikrotremorların kalması sağlanmıştır. Daha sonra veri 25’er 

saniyelik pencerelere ayrılarak enerji sızmasını engellemek amacıyla %5 cosinüs penceresi 

uygulanmıştır (Şekil 3a). Seçilen pencere sayısının en az 10 adet olmasına özen gösterilmiş, olmadığı 

durumlarda pencere uzunluğu 20 saniyeye kadar düşürülmüştür. Her bir bileşenin Fourier dönüşümü 

alınarak genlik spektrumları (Şekil 3 b, c, d) elde edilirken Konno&Ohmachi (b=40) penceresiyle 

yuvarlatılmış ve böylece ani genlik değişiminden kaynaklanan hatalı piklerin seçimi önlenmiştir. Son 

olarak, elde edilen her bir pencereye ait genlik spektrumlarının ortalamaları alınarak tek bir genlik 

spektrumu elde edilmiştir. Daha sonra Nakamura Yöntemi’ne göre yatay bileşenlerin ortalaması 

alınarak düşey bileşene oranlanmıştır. Nakamura Yöntemi’nden elde edilen genlik spektrumundaki 

doğru pikin seçimi, her bir bileşenden elde edilen genlik spektrumları göz önünde bulundurularak 

yapılmıştır (Şekil 3 e, f).  
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Şekil 3. (a) Üç bileşen üzerindeki pencereleme işlemi (b) düşey bileşenin genlik spektrumu (c) K-G 

bileşeninin genlik spektrumu (d) D-B bileşeninin genlik spektrumu (e) Nakamura yönteminden elde 

edilen her pencereye ait genlik spektrumu (f) Nakamura yönteminden elde edilen tüm pencerelerin 

ortalama genlik spektrumu (kesiksiz çizgi ortalama sonucu, kesikli olanlar ise standart sapmayı ifade 

etmektedir). 
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Şekil 4. AS ve NM arasındaki ilişki. Sol tarafta baskın frekans pikleri AS sonuçları dikkate alınmadan, 

sağda ise dikkate alınarak seçilmiştir.  

 

 

Şekil 4’te NM ve AS’den elde edilen baskın frekansların arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Sol tarafta 

yatay ve düşey genlik spektrumları (AS) dikkate alınmadan elde edilen NM sonuçları görülmektedir. 

Sağ tarafta ise yatay ve düşey genlik spektrumları (AS) dikkate alınarak seçilen NM sonuçları 

görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi koreleasyon katsayısı AS’ler dikkate alındığında giderek 

artmakta ve neredeyse iki katına çıkmaktadır (R2
N = 0.47-0.93, R2

E = 0.45-0.88, R2
Z = 0.13-0.47). Her 

bir bileşenin korelasyon katsayısı incelendiğinde en yüksek olanı K-G bileşeninde elde edildiği 

görülmektedir.  
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Şekil 5. Yatay ve düşey bileşenlerin genlik spektrumu ile Nakamura yöntemiyle elde edilen H/V 

spektral oran örneklerinin karşılaştırılması. 

 

Şekil 5’te dört farklı genlik spektrumu örneği incelenmiştir. Şekil 5a incelendiğinde; Z bileşeninin 

genliği aynı frekans bandında yatay bileşenlere göre daha büyükse yanlış pik elde edilir ve asıl frekans 

aralığında gerçek pik görülmez. Şekil 5b incelendiğinde; Z bileşeninin genliği aynı frekans bandında 

yatay bileşenlere göre çok daha küçükse ve asıl frekans aralığında gerçek pik elde edilir. Şekil 5c 

incelendiğinde; Z bileşeninin genliği farklı frekans bandında yatay bileşenlere göre daha baskın ise 

H/V spektral oranında yatay bileşenlerin baskın olduğu asıl frekans aralığında gerçek pik elde edilir. Z 

bileşeninin genliğinin baskın olduğu frekans aralığında ise genlikler bastırılır ve H/V spektral oranında 

pikler bu aralıkta görülmez. Şekil 5d incelendiğinde; Z bileşeninin genlik spektrumu yatay bileşen 

genlik spektrumlarına göre daha küçük değerdedir. Bu nedenle gerçek piklerin, yatay bileşenlerin 

baskın olduğu frekans aralığında elde edilebileceği sonucu çıkarılabilir. 
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Şekil 6. PS ve NM arasındaki ilişki. NM’den elde dilen pikler; sol tarafta baskın frekanslar güç 

spektrumları (PS) dikkate alınmadan, sağ tarafta ise dikkate alınarak seçilmiştir. 

 

 

Şekil 6’da NM ve PS’den elde edilen baskın frekansların arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Sol tarafta 

yatay ve düşey güç spektrumları (PS) dikkate alınmadan elde edilen NM sonuçları görülmektedir. Sağ 

tarafta ise yatay ve düşey güç spektrumları (PS) dikkate alınarak seçilen NM sonuçları görülmektedir. 

Şekilde görüldüğü gibi koreleasyon katsayısı PS’ler dikkate alındığında büyük oranda artmaktadır 

(R2
N = 0.47-0.75, R2

E = 0.44-0.87, R2
Z = 0.11-0.34). Her bir bileşenin korelasyon katsayısı 

incelendiğinde en yüksek olanı D-B bileşeninde elde edildiği görülmektedir. Düşey bileşende ise 

belirgin bir artış gözlenmemiştir.  
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Şekil 7. Nakamura (NM), Genlik (AS) ve Güç (PS) spektrumu yöntemleri ile elde edilen sonuçlar.
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Şekil 7 farklı yöntemler ile elde edilen tüm sonuçları göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre yatay 

bileşen spektrumlarından elde edilen baskın frekans değerleri ile Nakamura yönteminden elde edilen 

baskın frekanslar birbiriyle genel anlamıyla uyumludur. Z bileşenin genlik spektrumundan elde edilen 

baskın frekans diğer yöntemler ile farklılık göstermektedir.  

 

4. SONUÇLAR 

 

Çalışmada farklı litolojilere sahip iki bölgeden alınan 15’er adet tek istasyon mikrotremor kayıtları 

Nakamura Yöntemi, Genlik Spektrumu Yöntemi ve Güç Spektrumları Yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yöntemler birbiri ile uyumludur. Ancak, Nakamura 

yöntemindeki oranlama sırasında, düşey bileşenin çok küçük olmasından kaynaklanan matematiksel 

hatalara dayanan yanlış pik seçimini düzeltmek için yatay bileşenler dikkate alınmalıdır. Aksi bir 

durumda H/V spektrumu üzerinde yanlış baskın frekans seçimi yapılabilir. 

 

Z bileşen spektrumundaki genlik değerinin yatay bileşen spektrumlarına göre daha büyük olması 

durumunda H/V spektrumunda sahte pikler açığa çıkmaktadır. Bu durumda seçilecek baskın frekans 

değerinin yanlış olması anlamına gelmektedir. 

 

Z bileşeni aynı frekans aralığında diğer bileşenlere göre daha küçük genlik değerine sahipse güvenilir 

baskın frekans elde edilmektedir. Z bileşeni aynı frekans aralığında diğer bileşenlere göre daha büyük 

genlik değerine sahipse o frekans aralığında baskın frekans elde edilememektedir. 
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Abstract 

 

Drought is a naturally event related to a significant decrease of water availability. Drought affects 

man’s economic activities, lives and various elements of the environment. The Southeast Anatolian 

region, which is based on economies of agriculture, has the characteristics of dryness due to high 

temperature and desert winds from the south despite the high precipitation. In this study, it was aimed 

to analyze the drought using 32 meteorological station data in the region. For this purpose, De 

Martonne Index and Erinc Index were used between 1960 and 2015. The results are close to each other 

in the analysis made according to the De Martonne and Erinc indices where the temperature and 

rainfall data are used. According to these results, Sanlıurfa province is at risk of drought. The driest 

station is Akcakale station in Sanlıurfa province. The most wet station is Sason-erd koyu station in 

Batman province. According to the study done in general, the entire region is dominated by drought. 

 

Keywords: Drought, Southeastern Anatolia Region, De Martonne Index, Erinc Index.  

 

INTRODUCTION 

 

Drought is generally defined as the lack of precipitation in a region. Drought can occur in any 

season or at any time in any climate region. The effects gradually and destructively emerge, as it is 

very difficult to determine the beginning and end. It is a naturally occurring phenomenon that causes 

severe hydrological imbalances by adversely affecting land resources and production systems. The 

effects of human life can be devastating due to its dependence on water resources. 

Various indices are used to determine the drought with various parameters. De Martonne and 

Erinc indices are calculated with the help of temperature and precipitation data. De Martonne's climate 

classification also takes into account rainfall and temperature averages for July and January. The 

amount of annual rainfall allows to separate rainy and dry time periods. In addition to monthly 

precipitation, evaporation also has an important influence on the determination of dry periods (DMİ, 

1972). The Erinç Drought Index causes precipitation amounts to be directly proportional to the 

average temperatures, resulting in a situation more severe than it really is in terrestrial regions. For this 

reason, Erinc considers the average maximum temperature instead of the average temperature when 

calculating the method (Erinç, 1984). 

(Turkes, M., 2005:73), the climate of the southern part of the Central Red River Department of 

Turkey (Cappadocia Region) was determined in detail using the drought index which are 

Thornthwaite climate classification system, the Erinc drought index and the United Nations 

Convention on Combating Desertification (UNCCD). (Baltas, E., 2007:69) evaluated climate indices 

in Greece by means of monthly data of 15 meteorological stations between 1965 and 1995 using the 

Johansson Continentality Index, the Kerner Oceanity Index, the De Martonne Aridity Index and the 

Pinna Combinative Index. (Deniz et al., 2011:394), 229 meteorological stations analyzed monthly 

temperature and rainfall data for 1960-2006 period With the help of the Johansson Continentality (JC) 

Index, the Kerner Oceanity Index (KOI), the De Martonne Aridity Index (IDM) and the Pinna 

Combinative (PV) Index in Turkey. At the end of the study they compared climate indices. (Aksever 

et al., 2016:11), drought analysis of Çivril-Baklan Plain was carried out between 1974 and 2015 with 

the help of meteorological data using De-Martonne, Erinç and Aydeniz methods. In the study, it is 

reached that Civril-Baklan Plain is according to De Martonne method, "step-half moist", "semi-moist" 

according to Erinç method and "semi-dry" according to Aydeniz method. According to the values of 

ground water, the level is directly affected by precipitation. In addition, many studies have been 
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carried out for the determination of drought in the world and Turkey (Bayer Altın et al., 2012:21 ; 

Turkes et al.,2012:1303 ; Demir et al. 2015:332) 

In this study, drought analysis of 32 meteorological stations in Southeastern Anatolia Region 

was determined and evaluated with the help of De Martonne and Erinc indexes. At the end of the 

study, the methods were compared and tried to determine the risky zone. 

 
STUDY AREA AND DATA 

 
The Southeastern Anatolia Region covers % 9.7 of the lands in Turkey with a surface area of 

75,000 𝑘𝑚2 (Figure 1). Valleys and Plateaus occupy large areas in the south of southeast Taurus 

mountains. Central part is very mountainous and eastern part is generally flat. In the South-Eastern 

Anatolia region, summers are hot and dry, with temperatures above 30°C. Spring and autumn are 

generally mild, but during both seasons sudden hot and cold spells frequently occur in the region. 

Although mountainous areas are affected by continental climate, western part shows typical 

characteristics of Mediterranean climate. Annual precipitation is between 350-800 mm.  

 

 
Figure 1: Map of the study area 

 

The observations used for the analysis of the drought in the Southeast Anatolia Region were 

obtained by using the rainfall and temperature data of the 32 stations of the General Directorate of 

Meteorology (MGM) between 1960 and 2015. Names of selected stations, location information and 

observation times are given (Table 1). 
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Table 1. Characteristics of the rainfall station. 

Site ID Station 

Name 
Observatio

n 

period 

Latitude  Longitude Height 

(m) 

 

Adıyaman 

17265 Adıyaman 1963-2015 37º75ʹ 38º27ʹ 672 

18181 Besni 1965-1995 37º68ʹ 37º82ʹ 1078 

17871 Gölbası 1986-2015 37º78ʹ 37º65ʹ 900 

17910 Kâhta 1985-2015 37º79ʹ 38º61ʹ 725 

Batman 17282 Batman 1963-2015 37º86ʹ 41º15ʹ 610 

18162 Sason 1977-2012 38º33ʹ 41º42ʹ 912 

 

 

Diyarbakır 

17874 Cermik 1972-2011 38º13ʹ 39º46ʹ 695 

17280 Diyarbakır 

Havaalanı 

1960-2008 37º89ʹ 40º20ʹ 674 

17847 Ergani 1965-2015 38º26ʹ 39º76ʹ 986 

18325 Hani 1966-2000 38º41ʹ 40º40ʹ 907 

18164 Silvan 1964-1993 38º13ʹ 41º00ʹ 804 

 

Gaziantep 

17261 Gaziantep 1960-2015 37º05ʹ 37º35ʹ 854 

18153 Nizip 1965-1995 37º01ʹ 37º86ʹ 453 

8285 Oğuzeli 1972-1993    

Kilis 17262 Kilis 1960-2015 36º70ʹ 37º11ʹ 640 

 

Mardin  

18330 Derik 1966-1994 37º35ʹ 40º26ʹ 700 

17275 Mardin 1960-2015 37º31ʹ 40º72ʹ 1040 

17948 Nusaybin 1966-2015 37º08ʹ 41º23ʹ 488 

18334 Savur 1966-1992 37º53ʹ 40º88ʹ 940 

 

Siirt  

18169 Baykan 1966-2002 38º16ʹ 41º79ʹ 791 

18338 Kurtaran 1964-1993 37º91ʹ 41º70ʹ 730 

18339 Pervari 1965-1992 37º92ʹ 42º54ʹ 1440 

17210 Siirt 1960-2015 37º93ʹ 41º93ʹ 895 

18340 Sirvan 1973-1997 38º05ʹ 42º03ʹ 1025 

 

 

 

Sanlıurfa 

17980 Akcakale 1965-2015 36º72ʹ 38º94ʹ 365 

17966 Birecik 1964-2015 37º02ʹ 37º96ʹ 346 

17944 Bozova  1976-1998 37º35ʹ 38º51ʹ 622 

17968 Ceylanpınar 

TİGEM 

1960-2015 36º84ʹ 40º03ʹ 360 

18170 Halfeti 1985-2005 37º22ʹ 37º94ʹ 662 

17912 Siverek 1964-2015 37º75ʹ 39º32ʹ 801 

17270 Sanlıurfa 1960-2015 37º16ʹ 38º78ʹ 550 

Sırnak  17950 Cizre 1963-2015 37º33ʹ 42º20ʹ 400 
Reference: http://tumas.mgm.gov.tr 
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METHODS 

 

1. İndex of Erinc 

 
  It was developed by Prof. Dr.Sırrı Erinc in order to show Turkey's problem of drought and its 

arid / humid areas and circuits. Rainfall activity index: 

 

𝐼𝑚 = P/𝑇𝑜𝑚 

  

Here, 𝐼𝑚: precipitation activity, P: annual precipitation amount (mm) and 𝑇𝑜𝑚: annual mean maximum 

temperature (° C). In cases where the mean maximum temperature falls below 0 ° C, these months are 

not considered due to the small loss of evapotranspiration.   As a result, the temperature-averaging 

lowering effects of frosty months are eliminated. 

 

Table 2: Index values and classification according to Erinc index 

Index (𝑰𝒎) Classification Vegetation Cover 

<8 Full Dry Desert 

8-15 Dry  Desert-Step 

15-23 Semi-arid Step 

23-40 Semi-moist Park View Dry Forest 

40-55 Moist  Moist Forest 

>55 Very moist Very Moist Forest 
Reference: https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari.pdf 

 
2. De Martonne Index 

 

De Martonne Index is formulated taking into account temperature and precipitation. In 

addition to the average annual precipitation and average temperature, the relationship between the 

temperature and precipitation averages of July and January is also considered. The amount of annual 

precipitation allows to separate rainy and dry climates. Evaporation is important besides monthly 

precipitation in the determination of dry periods (DMİ, 1972). The annual drought index developed by 

De Martonne and Gottmann in 1942: 

 

𝐼𝑎 = (P / (T + 10) + (12 * p / (t + 10))) /2 

 

10= Fixed number to make t positive in places where the temperature is below 0 ° C 

P = Total precipitation for many years (mm);  

T = Average air temperature for many years (°C) 

p = Rainfall of the driest month (mm); 

t = Mean temperature of the driest month (° C) 

 
Table 3: Index values and classification according to De Martonne index 

Climate Type Drought Index 

Desert 0-5 

Step (Semi-Dry) 5-10 

Between Step-Warm  10-20 

Half Step 20-28 

Moist 28-35 

Very Moist 35-55 

Wet >55 

Polar <0 (T< -5 C) 
Reference: https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari.pdf 
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RESULTS 

Erinc and De Martonne indices based on the meteorological data obtained for the Southeastern 

Anatolia region were calculated. Frequency values of Erinc and De Martonne drought indices are 

shown in Table 4 and Table 5. The Erinc and De Martonne index values give consistent results, 

although the climatic conditions in this region show some minor changes as shown in Table 4 and 

Table 5.  

 Erinc precipitation activity   is obtained by dividing annual rainfall by annual average 

maximum temperature. According to the results obtained, Akcakale station is the driest station with 

53,19% full dry and 44,68% dry values. Akcakale station is followed by Ceylanpınar TİGEM station 

with 44.23% full dry and 51.92% dry values. In general, the Sanlıurfa province is at risk of drought. 

Gaziantep is the province that is under the second drought risk. Sason-erd koyu station is the most 

humid station with 19,44% humid and 69,44% semi-humid values. Batman province is the most humid 

(Table 4). 

 

Tablo 4: Index values and classification according to Erinc index 

Site Station 

Name 

Full Dry Dry Semi-

arid 

Semi-

moist 

Moist Very 

moist 

 

Adıyaman 

Adıyaman 0.00 13.21 60.38 26.41 0.00 0.00 

Besni 0.00 3.22 41.94 51.61 3.22 0.00 

Gölbası 0.00 7.69 50.00 38.46 3.85 0.00 

Kâhta 0.00 25.93 59.26 14.81 0.00 0.00 

Batman Batman 1.89 62.26 30.19 5.66 0.00 0.00 

Sason-erd 

koyu 

0.00 0.00 2.78 69.44 19.44 0.00 

 

 

Diyarbakır 

Cermik 0.00 7.50 55.00 35.00 2.50 0.00 

Diyarbakır 

havalimanı 

6.12 55.10 38.78 0.00 0.00 0.00 

Ergani 0.00 4.26 59.57 36.17 0.00 0.00 

Hani 0.00 0.00 14.29 74.28 11.43 0.00 

 

Gaziantep 

Gaziantep 0.00 25.00 60.71 14.29 0.00 0.00 

Nizip 16.13 61.29 22.58 0.00 0.00 0.00 

Oğuzeli 4.54 81.82 13.64 0.00 0.00 0.00 

Kilis Kilis 0.00 55.36 37.5 7.14 0.00 0.00 

 

Mardin 

Derik 0.00 17.24 62.17 20.69 0.00 0.00 

Mardin 1.79 35.71 39.29 23.21 0.00 0.00 

Nusaybin 15.57 56.52 23.91 0.00 0.00 0.00 

Savur 7.41 66.67 25.92 0.00 0.00 0.00 

 

Siirt 

Baykan 0.00 0.00 24.32 67.57 8.11 0.00 

Kurtaran 0.00 13.33 66.67 20.00 0.00 0.00 

Pervari 0.00 0.00 46.43 50.00 3.57 0.00 

Siirt 0.00 17.86 55.36 26.78 0.00 0.00 

Sirvan 0.00 4.00 36.00 60.00 0.00 0.00 

 

 

 

Sanlıurfa 

AkCakale 53.19 44.68 2.13 0.00 0.00 0.00 

Birecik 18.75 75.00 6.25 0.00 0.00 0.00 

Bozova 

Sanlıurfa 

13.04 69.57 17.39 0.00 0.00 0.00 

Ceylanpınar 

TİGEM 

44.23 51.92 3.85 0.00 0.00 0.00 

Halfeti 9.52 61.91 28.57 0.00 0.00 0.00 

Siverek 0.00 50.00 39.58 10.42 0.00 0.00 

Sanlıurfa 7.14 73.22 16.07 3.57 0.00 0.00 

Sırnak Cizre 0.00 26.42 52.83 20.75 0.00 0.00 

Sırnak 0.00 17.39 54.35 28.26 0.00 0.00 
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De Martonne Index also takes into account the relationship between average annual rainfall 

and average temperature, as well as the average temperature and precipitation of July and January. 

According to the findings, it was observed that the stations of Besni, Gölbası, Kâhta, Batman, Sason-

erd koyu, Cermik, Ergani, Hani, Gaziantep, Derik, Mardin, Baykan, Kurtaran, Pervari, Siirt, Sirvan 

and Sırnak stations are semi-arid-humid. Akcakale and Ceylanpınar TİGEM stations are in the desert 

trend while Adıyaman, Diyarbakır airport, Nizip Oguzeli, Kilis, Nusaybin, Savur, Birecik, Bozova 

Sanliurfa, Halfeti, Siverek, Sanlıurfa and Cizre stations show semi-arid tendencies (Table 5). In 

general, the Sanlıurfa province is at risk of drought. 

 

Tablo 5: Index values and classification according to De Martonne index 

Site Station Name 𝐼𝑎 (Drought Index) Climate Type 

 

Adıyaman 

Adıyaman 7.50 Step (Semi-Dry) 

Besni 13.80 Between Step-Warm 

Gölbası 12.30 Between Step-Warm 

Kâhta 10.07 Between Step-Warm 

Batman Batman 7.75 Between Step-Warm 

Sason-erd koyu 19.20 Between Step-Warm 

 

 

Diyarbakır 

Cermik 12.20 Between Step-Warm 

Diyarbakır 

havalimanı 

7.80 Step (Semi-Dry) 

Ergani 12.37 Between Step-Warm 

Hani 16.46 Between Step-Warm 

 

Gaziantep 

Gaziantep 14.27 Between Step-Warm 

Nizip 6.34 Step (Semi-Dry) 

Oğuzeli 7.15 Step (Semi-Dry) 

Kilis Kilis 7.67 Step (Semi-Dry) 

 

Mardin 

Derik 10.40 Between Step-Warm 

Mardin 10.50 Between Step-Warm 

Nusaybin 6.68 Step (Semi-Dry) 

Savur 7.50 Step (Semi-Dry) 

 

Siirt 

Baykan 16.15 Between Step-Warm 

Kurtaran 11.12 Between Step-Warm 

Pervari 13.22 Between Step-Warm 

Siirt 10.71 Between Step-Warm 

Sirvan 13.42 Between Step-Warm 

 

 

 

Sanlıurfa 

Akcakale 4.35 Desert 

Birecik 5.67 Step (Semi-Dry) 

Bozova Sanlıurfa 6.25 Step (Semi-Dry) 

Ceylanpınar TİGEM 4.65 Desert 

Halfeti 6.77 Step (Semi-Dry) 

Siverek 8.83 Step (Semi-Dry) 

Sanlıurfa 6.87 Step (Semi-Dry) 

Sırnak Cizre 9.92 Step (Semi-Dry) 

Sırnak 10.87 Between Step-Warm 

 

 Erinc and De Martonne Indices calculated with the help of rainfall and temperature data gave 

almost the same results. According to these two indices, Sanlıurfa province is generally drought-prone, 

while the driest station is Sanlıurfa station. 
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CONCLUSION 

In the present study, 32 meteorological stations located in 9 provinces in Southeastern 

Anatolia Region were evaluated with the help of precipitation and temperature data and the effect of 

drought between 1960-2015 using Erinç İndisi and De Martonne Index. According to varying 

topography, precipitation and temperature factors, each station has its own variation.  

The De Martonne drought index (𝐼𝑎) takes values between 4.35 and 19.20. According to the 

Erinc Index, the full dry values ranged from 0% to 53.19% and from 0% to 81.82% of the dry periods. 

The results are close to each other in the analysis made according to the De Martonne and 

Erinc indices where the temperature and rainfall data are used. According to these results, Sanlıurfa 

province is at risk of drought. The driest station is Akcakale station. It is expected that will be useful in 

taking measures for possible drought in the future and in the management and efficient utilization of 

the water resources of Sanlıurfa. 
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ABSTRACT 

 

 Due to increasing population and technological developments, the pressure on nature forest is 

increasing and forests are inadequate to meet the needs of society's forest products and services. For 

this reason, especially in order to close the supply deficit of wood raw material, it is necessary to make 

afforestation with mainly poplar and other fast growing species. This study was carried out to 

determine the socioeconomic structure, problems/expectations and solution suggestions of the poplar 

producers in the Samsun province, which has a rich potential and is widely made poplar culture, and 

thus to contribute to the increase of poplar production. 

 A large part of the data in the study was obtained from the questionnaires conducted on the 

poplar producers in the Samsun province. For this purpose, a questionnaire form consisting of 38 

questions about poplar producers’ socioeconomic structure, technical, economic and managerial 

characteristics, problems/expectations and solution proposal was prepared. The questionnaire was 

applied by face-to-face interview method on 126 poplar producers in 2015. Some of the data was 

obtained from the previous studies and records of related institutions. For evaluation of the data, 

descriptive statistics and the Kruskal-Wallis H-Test were used. As a results of evaluation of the data, it 

was found out that the average age of the producers was 58 years, their experience was 20 years, most 

of the them were farmers and traditional family business, the production works were made by the 

members of the family, 87% of them had an income below the poverty line, they had the poplar land 

usually obtained by heritage, they preferred the Samsun clones, the average cutting age (rotation 

period) was 11 years, the production costs were mostly affected by labor, fertilizing, irrigation and 

financing expenses, they didn’t pay enough attention to technical and scientific studies, they produced 

using traditional methods according to their own experiences, they had no optimistic view about the 

future of poplar culture, they made poplar production because it needed little labour, provided mass 

money in the future and they didn’t want their land to be wasteland. On the other hand, it was revealed 

that the monthly total income of the poplar producers, distance of poplar land from the place of 

residence, the experience of producers, type of equipment and labour used in poplar production had 

significant differences according to the production quantity. Also, at the end of study, the results that 

will help poplar producers to work more efficiently were achieved and some suggestions were 

developed. 

 

Keywords: Poplar culture, poplar producer, socioeconomic features, problems, Samsun, Turkey. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Since increasing population of the world and development of the industry, wood raw material 

demand has been increasing. In developing countries industrial and residential areas are expending 

continuously and the pressure on natural forest is increasing. As a result of this situation, it’s foreseen 

that global wood raw material demand will reach to 5.5 billion m3 per year in 2020s. However, in the 

world, total wood production capacity of natural forest is approximately 3.5 billion m3 per year. So, 

since natural forest are inadequate to meet the needs of wood raw material production of the global 

demand, it’s the most rational way to meet the meet the needs by producing fast growing species with 

industrial afforestation (Birler, 2010).  

In parallel to the developments in the world, the similar developments can be seen in Turkey. 

Natural forests are 22.3 million hectares in Turkey. Although it’s 28.6% of the country’s area, there is 
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a supply deficit of wood raw material in Turkey and with increasing population it’s also increasing. In 

Turkey annual industrial wood consumption is met by government treats with General Directorate of 

Forestry (16.6 million m3), private sectors (3-3.5 million m3) and imports (1-2 million m3) (OGM, 

2016a). 

It’s not possible to meet the wood raw material demand by producing wood production from 

natural forests. For this reason it seems as a solution way to produce fast growing species especially 

poplar trees with industrial afforestation for meeting the wood raw material demand. 

In Turkey, more than 90% of industrial wood production which is not done by government 

forests consists of poplar trees production (OGM, 2012). Most of the produced poplar trees are 

obtained from afforestation which is done by small-scale landowner farmers and medium-scale 

landowner farmers who have private proprieties in farmlands. For this reason, in a sense, poplar 

producing is private afforestation and it is usually done as family business administration. Although 

there are some studies on poplar production (Gökçe, 1978; Ayberk et al., 1996; Akay et al., 1998; 

Uzunöz and Çiçek, 1998; Karakaya, 2010; Kareemulla et al., 2005; Kılıçaslan et al., 2005; Dwivedi et 

al., 2007; Bozorgmehr et al., 2014; Wani and Malik, 2014), the studies on identifying socio-economic 

structucture of poplar producers in Turkey have not reached the satisfying level yet. For this reason, 

it’s important to identify the socio-economic structure, technical economical and supervisory features, 

problems/expectations and solution ways of poplar producers. 

In Turkey, poplar production is done in waterable and fertile lands by traditional methods and 

the Samsun province in Black Sea Region comes at the beginning as a province in which poplar 

production is done intensively. With this study, it’s aimed to identity socioeconomic structure, 

technical, economical and supervisory features, problems/expectations and solution ways of poplar 

producers and audits their differences according to their production area size. So, it’s intended to 

contribute for improvement of poplar production policy for target group and do successful poplar 

production in the province. Moreover, at the end of the study it was intended to give directions to the 

works of the poplar producers in the province, close the supply deficit of wood raw material to 

contribute sustainable management of natural forest, science and application. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

 

2.1. Study Area 

 The Samsun province, where intensive poplar activities were conducted, was chosen as the 

study area. The Samsun province is located in the middle part of the Black Sea coastline and between 

the Yeşilırmak and Kızılırmak deltas (Figure 1).  

 
Figure 1. Study Area. 

There are 17 districts, 40 towns and 946 villages in the Samsun province with a mild climate. 

The population is 1,279,884 and 32% of which live in rural areas. The area of the province is 9,083 

km2 and the population density is 141 people. The Bafra and Çarşamba plains, having the highest 

agricultural potential, are located in the Samsun province. As poplar culture was intensively carried 

out in Terme and Çarşamba districts in the coastal, the study was carried out in these districts (Figure 
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1). The total population in Çarşamba and Terme districts is 208,685 (TSI, 2016). 6.2% of the 

agricultural land of the Çarşamba district and 12.3% of the Terme district are poplar land. There are 90 

thousand decares (da) of poplar land in the province of Samsun (SİGHM, 2016), 12,236 da of which 

are in the Terme and Çarşamba districts (SİGHM, 2015). 

 

2.2. Data and Evaluation 

 In the research, the information obtained from interview on poplar producers and from 

secondary data sources (previous studies, publications related to the subject, records of related 

institutions, etc.) were used as data. For this purpose, a questionnaire form consisting of 38 questions 

in socioeconomic, technical, economic and managerial qualities problems/expectations and solution 

suggestions for poplar producers (age, sex, education level, occupation, number of the family member, 

family’s annual total income, the way to get the land, used labour features of the equipment that used, 

clones preference, the features of the customers prefers poplar wood, market of poplar wood, rotation 

age, support type for poplar culture, problems of poplar culture, view to future of poplar culture, 

expectations and suggestions) was prepared. The questionnaire was applied by face-to-face interview 

method on 126 poplar producers in 2015. In order to determine the number of poplar producer (sample 

size) to be interviewed, the following formula, giving sample size in limited populations, was used 

(Orhunbilge, 2000; Daşdemir, 2016): 

 
xpxqZNxD

xNxpxqZ
n

22

2


                             

where: n is sample size, Z is confidence coefficient (Z = 1.96 for 95% confidence level), N is main 

population size (653), p is probability ratio of desired property to be measured in main population 

(0.5) q is non-existence ratio of desired property to be measured in main population (q = 1-p; q = 0.5), 

D is the accepted sampling error (10%).  

 According to this formula, it has been determined that at least 84 poplar producers should be 

interviewed. The number of samples to be taken from each district (layer) is calculated as follows: the 

producer number in that layer by multiplying with the coefficient of 0.13 (84/653 = 0.13), it was 

determined that 58 producers in Çarşamba and 26 producers in Terme should be interviewed. 

However, these numbers have been surpassed in the study, and totally 126 producer were interviewed 

with 94 producers in Çarşamba and 32 in Terme. Thus, sampling was performed according to the 

layered random sampling method (Kalıpsız, 1981). 

 For the evaluation of data, descriptive statics, percentages and tables were used. Additionally, 

for audit the difference according to production area with some basic features of poplar producers, 

Kruskal-Wallis H-Test was applied and different groups were identified with Duncan Test (Kalıpsız, 

1981; Özdamar, 2002). Excel-2010 and SPSS (22.0 version) programmes were used for data analysis. 

 

3. RESULTS 

 

3.1. Results about Socioeconomic Structure of Poplar Producers 

 1. Age and Gender of Poplar Producers: The average age of poplar producers is 58. 44% of the 

producers are between 61-86 age groups. Following this, 29% is 51-60 age groups, 19% is 41-50 age 

groups, 6% is 31-40 age group and 2% is 20-30 age groups. 98% of the producers are male and 2% of 

the producers are female. 

 2. Education Level of Poplar Producers: The education level of poplar producers is low and 

69% of them are graduated from primary school, 14% are secondary school, 9% are high school, 3% 

are university, and 5% are illiterate.  

 3. Occupation of Poplar Producers: Most of the poplar producers (76%) are farmers. Following 

this 15% of them are artisan, 5% are working, and 4% are retired. 

 

 4. Number, Gender and Age of Family Members: For per family, the average number of people 

is 4.5. In the region the average size of family people is 3.6 and the size of family people of the poplar 

producers is bigger than the average of the region. 71% of the family members are at working period 

(15-64 ages) which consists of active population. 52% of the people in the family are male, and 48% 

are female. 
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 5. Education Levels of Family Members: 4.5% of them are illiterate male and 15.4% are 

illiterate female. They are usually the old and children. 48.6% of the male people and 53.6% of the 

female people are graduated from primary school, 12.7% of the male people and 8.1% of the female 

ones are graduated from university. So, the education level of the women is lower. 

 6. Occupations of Family Members: Most of the men are farmers (38%), and 34.6% are 

students. 26.9% of the women are students and 61% are housewives. 

 7. Total Annual Income of Producer Family: According to total annual income of the poplar 

producer’s families, they are divided into three income groups as below: 

 a) Low income group (≤464 US$), 

 b) Middle income group (465-1,512 US$), 

 c) High income group (≥1,513 US$)  

The average annual income of the poplar producers families are found as 811 US$. When this study 

was done, a four people family’s hunger limit was accepted as 464 US$/month and poverty limit was 

accepted as 1,512 US$/month (URL-1, 2015) by TÜRK-İŞ, so most of the poplar producers (87%) 

have an income under poverty limit. 

 8. Income Source of Producers: All of the producers don’t only provide their income from 

poplar culture. 60% of them do poplar culture and paid work, 32% do poplar culture and agriculture, 

6% do poplar culture and self-employment, and 2% do poplar culture and farming for their income. 

 

3.2. Results about Technical Features of Poplar Producers 

 

 1. Size of Production Area/Amount: Total poplar area amount is 4,788 da that belongs to 126 

producers. In Çarşamba there are 3,104 da poplar areas which belong to 94 producers, in Terme there 

are 1,684 da poplar areas which belongs to 32 producers. In the study the average production area size 

poplar producers is 38 da. The smallest area is 1 da, the largest area is 500 da. According to this, 

25.4% of the producers have small (1-10 da), 33.3% of them have medium (11-20 da), 27.8% have 

large (21-50 da), and 13.5% have very large (≥51 da) production area. 

 2. Distance between Poplar Area and Residence: The average distance between poplar area and 

the residence is 1.6 km. 95% of the producers are in very clone residence group (0-5 km). 4% of them 

are in close residence group and 1% is in far residence group. 

 3. Sapling Material Used in Poplar Plantation: Producers use as sapling material one old 

rootless sapling (77%) and two old rootless saplings (23%) in poplar plantation. All of the producers 

prefer rootless sapling (rooted) in plantation because it’s cheap and it can be planted easily without 

pitting and it can be easily supplied. 79% of the producers procure the sapling materials from poplar 

sapling producers while 21% produce the sapling by themselves. 

 4. Reasons for Samsun Clone Preference: All the producers prefers Samsun Clone because it 

grows fast (33.2%), it’s popular in market (30.9%) and it has smooth body. 

 5. Distance-Space Used in Plantations: The mostly used distance-spaced in plantations with 

25% is 3 m x 6 m. Following this, with 19% is 4 m x 6 m and with 18% is 5 m x 5 m. 

 6. Rotation Period: It’s determined that rotation period of poplar trees changes between 7-15 

years and first three results for rotation periods are 10 years (34%), 12 years (27%), 13 years (18%) 

and it’s found out that the average rotation period is 11 years. 

 7. Maintenance Activities in Poplar Culture: 93% of the producers do body spraying in poplar 

land, 73% of them do tillage, and 49% do pruning. Also, 62% of the producers irrigate the poplar 

lands, and 38% don’t make irrigation. 

 

3.3. Results about Economic Features of Poplar Producers  

 

 1. The Features of Customers Who Demand Poplar Wood: Most of the producers sell the poplar 

wood to timber merchant (75%), 20% of them sell to people, 3% sell to small enterprises, and 2% sell 

to big enterprises. 

 2. The Value of Poplar Area: According to producer’s view, the average financial value of 

poplar lands is 4,487 US$/da in Çarşamba and 3,496 US$/da in Terme. Financial value of the lands 

changes between 1,684-16,835 US$/da. 
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 3. Supports That Producers Want: It’s found out that, supports that producers want for poplar 

culture is: agriculture support from government (28%), establishing poplar stock exchange (%20), 

buying for supporting (16%), establishing unity (11%), technical knowledge consultancy (%10), 

minimum price (9%), credit and other supports (6%). 

 4. Factors Affecting Production Cost: Producers stated that factors affecting production cost as; 

labour (17%), fertilizer (17%), irrigation (15%), funding (14%), tools (11%), energy (11%), drug-

fertilizer (11%) and land (4%).  

 

3.4. Results about Managerial Characteristics of Poplar Producers 

 

 1. Acquiring Type of Poplar Land: 62% of the producers inherited, 20% purchased, 16% had 

through inheritance + purchased, and 2% had poplar land by other ways. In other words, the majority 

of the poplar producers inherited poplar land. 

 2. Experience in Poplar Production: The experience of producers in poplar production; few (0-

11 years), middle (12-24 years) and many (≥25 years). The average experience of producers is 20 

years, with 34.9% less, 27.8% middle, and 37.3% more. 

 3. Type of Workmanship Used in Production: 81% of the poplar producers carried out 

establishment, maintenance and production works by the other members of the family together with 

herself, 14.3% done by herself and the salaried worker, 4,7% done by the only hired workers for 

wages. On the other hand, it has been determined that 100% of plant, maintenance, production, 

financing, marketing and management related to poplar were done by the manufacturer itself and by 

other members of the family. 

 4. Type of Equipment Used in Production: 77% of the producers own the equipment used for 

the operations related to poplar. 21% rent and 2% borrow from neighbor. 

 5. Reasons For Producers to Make Poplar Culture: These reasons are: little labor required 

(27%), getting lump sum in the future (26%), absence of land (21%), the suitability of the land to the 

poplar tree (13%), additional income (7%) be profitable (4%), other reasons (2%). 

 

3.5. Problems, Future Outlooks, Expectations and Suggestions of Producers  

 

 1. Problems of Producers: The producers stated that the most important problems of the poplar 

were marketing (33%), lack of state support (18%), irrigation (14%), insect damage (10%), technical 

information and consulting (8%), financing (6%), other problems (6%). 

 2. The Future of Poplar Culture: 20% of the producers see the future of poplar as bright, 9% see 

today’s situation will continue, 42% see uncertain, and 29% see dark. Accordingly, the majority of 

producers draw an uncertain and dark picture about the future. 

 3. Expectations and Suggestions of Producers: For producers to be more successful in poplar 

culture, their most important expectations and recommendations are; providing poplar maintenance 

(28%), state support (26%), solving marketing problems (13%), establishment of poplar stock 

exchange (13%), to be the addressee of poplar (7%), providing technical information and consultancy 

(7%), adequate and sufficient land (6%). These expectations and suggestions also mean the solution of 

the problems mentioned above. 

 

3.6. Testing differences of Some Features of Producers on Size of Poplar Production Area 

 

The Ho hypotheses about socioeconomic, technical, economic and managerial qualities some 

features (age, education, occupation, income, number of individuals, etc.) of the poplar producers and 

whether the problems/expectations and proposals differ according to the size of the poplar area were 

tested by Kruskal-Wallis H-Test and different groups were determined by Duncan test (Table 1). 
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Table 1. Testing Differences of Some Features of Producers by Size of Poplar Production Area. 

Features 

Kruskal-

Wallis H-

Test 
(Chi-square 

value) 

Differential Control with Duncan Test 

(Standings in the group are in order of severity) 
Different Groups and Specialties 

No 
Size groups of poplar area 

(1:Small, 2:Medium, 3:Large, 
4:Very Large) 

Description 
 

Mean 
N 

1. Age of producers 3.25 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

The ages of all producers are 

similar. 
58 126 

2. Gender of producers 2.24 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

Poplar production area is not 

effective in determining the size. 
- 126 

3. Education of producers 0.68 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

The education of all poplar 

producers is the same and is mostly 

primary school graduate. 

2.37 126 

4. Occupation of 

producers 
2.68 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

The profession of all poplar 

producers are the same and 

predominantly retired and farmer. 

3.51 126 

5. Total monthly income 

of poplar producer’s 

family (US$) 

10.91* 

1. 1, 2, 3 1-50 da 2078 109 

2. 4 ≥51da 4412 17 

6. Size of poplar 

producer’s family 
3.03 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

Family size of all generators is 

similar. 
4.44 126 

7. Distance between 

poplar land and residence 

(km) 

11,37* 

1. 1, 2 1-20 da 1.14 74 

2. 3, 4 ≥21 da 2.02 52 

8. Value of poplar land 

(US$) 
3.40 -- 

There is significant 

difference according to the 

size of poplar production 

area. 

The unit value of different sized 

poplar land is the same. 
13022 126 

9. Acquiring type of 

Poplar Land 
4.27 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

All poplar production areas have the 

same form of acquisition and are 

mainly acquired through 

inheritance. 

3.41 126 

10. Source of income of 

poplar producer 
4,40 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

All poplar producers have the same 

source of income, which are poplar 

culture, agriculture and paid work. 

3.45 126 

11. Experience of poplar 

producers (year) 
15.13** 

1. 1, 2, 3 1-50 da  18 109 

2. 4 ≥51da 27 17 

12. Type of workmanship 

used in polar production 
14.73** 

1. 4 ≥51da Himself and fee pay workers 2.35 17 

2. 1, 2, 3 1-50 da 
Himself and other members of 

family 
2.83 109 

13. Type of equipment 

used in poplar production 
7.59* 

1. 1, 2 1-20 da Himself and rent 3.38 74 

2. 3, 4 ≥21 da All himself 3.74 52 

 

14. Factors affecting 

production cost 

 

3.29 

 

 

- 

 

There is significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

 

Labor and fertilizer, irrigation, 

financing 

15.56 126 

15. Type of customers 

who demanded poplar 

wood 

1.00 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

Timber traders and individuals 69.84 126 

16. Type of support for 

poplar culture 
5.49 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar production 

area. 

State support, poplar stock 

exchange, subscription 
14.13 126 

17. Problems of poplar 

culture 
7.00 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

Marketing, lack of state support and 

irrigation 
21.29 126 

18. The future of poplar 

culture 
1.56 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

Uncertain and dark 2.41 126 

19. Expectations and 

suggestions for the 

success of poplar culture 

5.48 - 

There is no significant 

difference according to the 

size of poplar area. 

Maintenance should be performed, 

State support should be, 

Marketing issues should be resolved 

4.53 126 

*: is significant at the 0.05 level (p<0.05);     **:  is significant at the 0.01 level (p<0.01) 
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According to these results, factors affecting production cost, characteristics of demanding 

poplar wood, types of general support for poplar, problems of poplar, future prospect of poplar, 

suggestions for the success of poplar and anticipations do not differ according to the size of the poplar 

area. 

On the other hand, it is understood that the monthly total income of the poplar producer family, 

the distances of the poplar to the residence and type of equipment used in poplar production show a 

significant difference at the level of 0.05 confidence level according to the size of the production area. 

According to this, while the monthly total revenue of small, medium and large scale producers, which 

are smaller than 50 da, is 700 US$, the monthly total income of the producers that are larger than 50 

da is 1,486 US$. In other words, very large scale poplar producers have a total monthly income of 2.12 

times more than small, medium and large scale producers. Similarly, the distance of residence of small 

and medium scale producers is 1.14 km, while that of large and very large producers is 2.02 km. 

Likewise, the equipment used in the production of poplar in small and medium scale enterprises partly 

owned by the manufacturer and partly rented, while all equipment in large and very large scale 

enterprises belongs to producer. 

It was also found that the experience of the poplar producer and type of workmanship used in 

poplar production showed a significant difference at the confidence level of 0.01 according to the size 

of the production area. According to this, while the experience of poplar culture of small, medium and 

large scale producers is 18 years, the experience of very large scale producers is 27 years. In other 

words, very large scale poplar producers are 1.5 times more experienced than small, medium and large 

scale producers. The type of labor used in poplar production; small, medium and large scale 

enterprises are covered by producers and family members while very large scale enterprises are 

covered by employing producers and salaried workers. 

When the type of workmanship is taken into account, it is understood that small and medium 

scale enterprises are traditional family businesses, especially large scale producers from 50 da are 

more experienced, more powerful in terms of equipment and financing, and are more professionally 

engaged in production. 

  

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

In this study, the socioeconomic structure, technical, economical and managerial characteristics, 

problems/expectations and solution suggestions of the poplar producers in the Samsun province were 

determined and their differences were controlled according to the size of the production area. 

According to the results of the research, the average age of poplar producers is 58 and the majority is 

in 51-86 age group. Similarly, Karakaya (2010) stated that the average age of poplar producers in the 

Sakarya province is 55. This shows that poplar producers are predominantly old. The majority of 

producers are primary school graduates, and their education levels are low. This result shows that 

poplar production is usually done by low educated people (Gökçe, 1978; Karakaya, 2010; Jain, 1997). 

As a result of the migration of young population to urban areas for various reasons, the lower 

education level and the aged population are generally left in the villages. This situation, rather than 

scientific and professional production, causes producers to produce poplar by traditional methods 

according to their own experience. 

The household size of the poplar producers is 4.5 people, 52% of the families are male and 48% 

are females. The level of education of women living in their families is lower than that of men. 

Karakaya (2010) states that men living in the poplar producer’s family have a higher education level. 

The majority of the men living in the family are farmers (38%). 61% of women are housewives. A 

similar finding was obtained by Karakaya (2010), and it was determined that the vast majority (36%) 

of the men living in the poplar producer family were farmers and 57% of the women were housewives. 

87% of producers have a monthly income below the poverty line of 1,512 US$. Karakaya 

(2010) found that the income level of 91% of poplar producers was below the poverty line. Therefore, 

most of them work in other jobs (paid work, self-employment, trade, etc.) besides poplar culture. The 

majority of producers are poplar culture because they require less labor, collect money in the future, 

and the land is not empty. Karakaya (2010) explains the reasons why producers in Sakarya are poplar; 

(34%), additional work (25%) and environmental effects (14%), while Uzunöz and Çiçek (1998) 

found that the producers in Tokat-Niksar were poisoned; (46.1%) because it is profitable (40%) 
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because it is done by everyone (10.4%) because it requires less labor and capital. Dwivedi et al. (2007) 

points out that the main factor influencing the adoption of poplar-based commercial agriculture 

forestry in Pradesh province of India is the additional income (71.3%). 

The average poplar area size per manufacturer (scale) in the survey is 38 da, and most of the 

producers make poplar culture by conventional means in the form of family operations in small and 

medium sized lands acquired through inheritance. Karakaya (2010) reported that the average poplar 

area size was 14.6 da in Sakarya, Uzunöz and Çiçek (1998) stated 7.14 da in Tokat-Niksar, Jain (1997) 

reported 53 da in Pradesh of India. The average experience of the producers is 20 years and only 37% 

have a long experience. Karakaya (2010) emphasizes that poplar producers are mostly (42%) more 

experienced. The success of the poplar producer depends on the knowledge and experimentation as the 

number of production periods increases. 

The lands that produce poplar in the research area are also suitable for growing other 

agricultural products. Production of alternative agricultural products in the region requires more labor 

intensive than poplar production. Poplar culture is competing with other agricultural products, 

especially hazelnut, and it is following a changing course according to years. In some places hazel 

breeding was also found under poplar. It has been observed that some of the poplar producers in the 

region have cut off their poplars and prepared for the cultivation of other crops before the completion 

of the administration period. In the first two years, only 29% of the poplar producers grow corn, 

vegetables, soybeans, beans, etc. to reduce the cost of afforestation and meet the annual agricultural 

demand. 

The majority of the poplar producers (79%) provided saplings from the poplar nursery farmers. 

Likewise, Karakaya (2010) stated that 50% of the poplar producers in Sakarya were seedlings of 

poplar saplings, while Uzunöz and Çiçek (1998) procured saplings of 51,3% of producers in Tokat-

Niksar. So poplar producers often supply plant material from poplar saplings. 

All of the producers used the Samsun clone because it was growing fast, kept on the market and 

had a smooth body. Similarly, Karakaya (2010) stated that 64% of the producers in Sakarya preferred 

the Samsun clone, and Akay et al. (1998) stated that 95% of the producers in Tokat-Niksar preferred 

the Samsun clone. The Samsun clone, which has been successful in terms of technological features, 

needs to be given priority in the afforestation of the coastal area of the Black Sea Region (Tunçtaner et 

al., 1994). 

All of the growers use rootless saplings. However, Karakaya (2010) stated that only 14% of the 

producers in Sakarya used rootless seedlings. In Samsun and similar growing environments Samsun 

clone’s planting materials are not made of straw or seedlings or they are 1 or 2 years old and they are 

not effective on survival rate, diameter and height growth. In terms of transportation cost and ease of 

planting, 1 old seedling and pole steel are preferred (Kılıçaslan et al., 2005). Since both the nursery 

and afforestation stages have higher costs of poplar saplings compared to poplar poles (Birler and 

Koçer, 1993), it is necessary to encourage the seedling cultivation of the Samsun clones. State 

nurseries need to support the producers in terms of tree sapling by raising saplings in appropriate 

quality and standards. 

Very large scale producers (≥50 da) do soil and water analyzes before planting their poplar, 

employ workers in the facilities, maintenance and production works and use their own equipment. 

Small and medium scale producers do not have soil and water analyzes, but works with other members 

of the family and themselves in plant, maintenance and production works. Karakaya (2010) stated that 

45% of the producers of the poplar activities were made by other members of the family together with 

the workmanship of the poplar. Gökçe (1978) stated that 71% of the poplar producers had the poplar 

trees care by renting the workforce. The majority of producers are increasing production costs because 

they are doing irrigation and spraying in maintenance work. As a matter of fact, labor, fertilizing and 

irrigation are the most important factors affecting the costs of producers. 

The three most important problems of the region poplar are marketing, lack of state support, and 

irrigation. Additionally, there are technical information, insect damage, financing, tools, land finding, 

etc. problems. In the study conducted by Karakaya (2010), it is stated that the producers have 

irrigation, marketing, technical information and consultancy services for the three most important 

problems. Although there are differences in the order, it can be said that the problems encountered by 

the poplar producers in both studies are similar. On the one hand, there is a decline in the labor force 

in the countryside, on the other, higher production costs, marketing, financing etc. 71% of producers 
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see the future of poplar culture as vague and dark because of problems. In another research, it is stated 

that 43% of the producers see the future of poplar as bright, 33% as uncertain and 24% as dark 

(Karakaya, 2010). Therefore, in order to encourage poplar culture in the region, the problems of the 

poplar production of the producers should be solved, special afforestation credits and the ORKÖY 

(Forest and Village Relations) support and poplar planting should be encouraged, the agricultural 

product support program should be taken and the necessary support should be provided. 

Manufacturers for the development of poplar generally; the government is expected to give 

support (diesel, fertilizer, etc.), to establish the poplar stock exchange and to make support purchases. 

Similarly, Karakaya (2010) stated that poplar producers’ support expectations were the establishment 

of credit, base price and poplar stock exchange. It is thought that the poplar stock market, which will 

be in the consumer with poplar producer, is needed especially for the sales organization between 

buyers and sellers. Because producers do not know the amount and price of poplar wood they produce 

near to the whole and leave this work to buyers. Buyers buy poplar woods in land and planted. The 

most difficult aspect in terms of producers and buyers is the difficulty in determining the amount of 

wood planted (Gökçe, 1978). So, for producers need not to be a victim and annual price tags can be 

made, establishment of poplar stock exchange, awareness of producers, provision of state support and 

marketing problems have to be solved. In this sense, in order to make the transfer of technical 

information about poplar to the producers more effective and planned way, agricultural, public 

institutions need to work in an integrated manner. However, there is a need for an organized and 

conscious marketing activity during the marketing of poplar wood raw materials produced. 

However, at present, only 2.4% of producers benefit from technical information, consultancy 

and publishing services on poplar. Karakaya (2010) stated that very few (11%) of the producers in 

Sakarya received technical information and consultancy services and the majority (89%) did not. 

Uzunöz and Çiçek (1998) also pointed out that most of the producers in Tokat-Niksar (88,7%) did not 

have technical knowledge about producing poplar. In particular, the majority of small and medium-

sized producers were old, their education levels were low and their technical knowledge levels were 

not adequate and they made poplar culture in the form of family business by traditional methods 

without any information or assistance from any place. It was also found that the majority of the poplar 

trees were without care, there was not enough soil treatment, and the plantings were made without 

proper spacing. In this sense, government institutions and especially Poplar and Fast Growing Forest 

Trees Research Institute, aim at producing plants in general for planting, maintenance, insect fighting, 

spraying, pruning, technical information and trainings should be given, seminars should be organized 

and publications should be made in the visual media. 

As a result, it is expected that poplar-grown area and production quantities will be made at 

regular intervals, technical information and consulting services for poplar producers within the 

framework of a poplar strategic plan, solution of production problems, special afforestation credits and 

the ORKÖY support, provision and incentive of state support, establishing poplar stock exchange. The 

introduction of poplar production into the agricultural product support program and the solving of 

marketing problems, training programs aimed at increasing the knowledge and experience of 

producers are needed. 
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ABSTRACT 

 

 In order to cover the supply deficit of wood raw material in Turkey, it is necessary to make 

afforestation with mainly poplar and other fast growing species. This study was carried out to 

investigate the factors affecting the enterprise size (scale, size of production area), or the quantity of 

production of poplar producers in the Samsun province, which has a rich potential and is widely made 

poplar culture, and thus to contribute to the increase of poplar wood production. 

 The data obtained from the questionnaires conducted on the poplar producers in the Samsun 

province were used as material in this research. To obtain data, the questionnaire form consisting of 26 

questions in socioeconomic, technical, economic and managerial qualities related to the size of the 

enterprise of poplar producers was prepared. The questionnaire was applied by face-to-face interview 

method on 126 poplar producers in 2015. For evaluation of the data, correlation, factor and regression 

analyzes were used. As a result of the evaluation of the data, it was found out that the average 

enterprise size was 38 decares and the most important factors affecting the size of enterprise were  (1) 

economic power and experience, (2) education level, (3) source of income, (4) point of view to the 

future, (5) poplar culture problems, (6) distance between poplar land and residence, (7) value of land, 

(8) clone preference reason, (9) reason for making poplar culture, (10) size of demand, (11) production 

cost. It was determined that 67% of enterprise size or production amount depended on these factors. 

Additionally, the relationships between the variables affecting the enterprise size were examined and it 

was determined that the variation in the enterprise size were mostly influenced by source of income of 

poplar producers, their incomes, type of labour in production, the owners of the equipment and 

rotation period. In conclusion, some results were achieved to help to poplar producers to work more 

effectively and to be successful and some recommendations were developed. 

 

Keywords: Poplar culture, poplar producer, enterprise size, Samsun, Turkey. 

 

1. INTRODUCTION 

  

 According to the progresses in the production and consumption of wood raw materials in the 

world, the wood supply gap is expected to reach important dimensions. Parallel to the progresses in 

the world, the supply deficit of wood raw materials in Turkey is increasing together with the increase 

of the population. Planting with poplar and fast growing species is of great importance in order to 

close the supply deficit of wood raw materials. This kind of plantations contributes to the protection of 

natural forests and the prevention of their destruction.  

 Poplar is one of the most important fast growing tree species that are widely grown in the world. 

The annual increment of poplar plantation ranges from 10 to 50 m3 per hectare. Poplar clones used in 

industrial plantations are important for the production of wood raw materials due to their short rotation 

period. 

 Poplar culture is an alternative production activity that generally is made by small and medium-

sized landowners in private land to meet the demands of wood raw materials. A certain part of the 

increased wood raw demand is met by the production from the poplar plantations, and thus the wood 

demand pressure on the natural forests is reduced.  

 There are 31.4 million ha poplar plantations corresponding to 99% of poplar and willow 

plantations in the world. 21.8 million ha of this area is in Canada, and 8.5 million ha is in China. These 

are followed by France, Turkey, Iran, and the USA. Turkey is in the 4th rank in terms of the size of 

poplar plantation area in the world. Poplar wood production in the world is about 48 million m3, 35.8 
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(75%) million m3 of which are obtained from natural poplar area. Iran produces 5.2 million m3, France 

1.8 million m3, Argentina 1.7 million m3, Italy 1 million m3, and Spain 0.9 million m3 from poplar 

plantations (Atmaca and Velioğlu, 2016). 

 Industrial plantations to be established in the appropriate areas in Turkey will contribute to the 

closure of the supply deficit of wood raw materials, the protection of natural forests and the prevention 

of their destruction. On the other hand, the poplar-based agroforestry system has gained popularity 

because of the following reasons: encouragement from the private firms, huge demand in wood based 

industries, use of poplars for carbon sequestration, fast growth ( 20-25 m3/ha/year), short rotation 

period (6-8 years), multiple uses-pulpwood, packing cases, poles, timber, etc. (Wani and Malik, 2014).  

 Turkey’s natural poplar stands (mainly Populus tremula) in different forest areas are about 

260,681 ha and annual poplar wood production is around 65,000 m3. Additionally, Turkey has a total 

of 145.000 ha poplar plantations, including 77.000 ha foreign poplars (hybrid poplar, American black 

poplar) and 68.000 ha domestic-black poplar (Velioğlu and Akgül, 2016). 

 Although poplar culture is very important for Turkey’s forestry and wood industry, the amount 

of poplar wood production and the field of poplar plantations in Turkey are not exactly known. The 

records of provincial directorates of agriculture do not reflect actual amounts of poplar area in the 

field. Furthermore, it is very difficult to determine the potential plantation areas for poplar in Turkey. 

Because a considerable part of the land that appears to be a potential area for poplar does not have 

proper characteristics in terms of growing of poplar. Also, most of the areas where poplar culture can 

be done remain in agricultural areas. For this reasons, it is necessary to make an inventory of poplar 

plantations at regular intervals in order to know the amount of poplar wood production and poplar 

area, and to determine the strategies in this field.  

 The size of the poplar production area determines both the production quantity and the 

enterprise size of the producer, and affects their incomes, expenses, productivity and profitability. 

Although some studies on poplar producers (Gökçe, 1978; Ayberk et al., 1996; Akay et al., 1998; 

Uzunöz and Çiçek, 1998; Karakaya, 2010; Kareemulla et al., 2005; Kılıçaslan et al., 2005; Dwivedi et 

al., 2007; Bozorgmehr et al., 2014; Wani and Malik, 2014), however, there are no studies to determine 

the factors that affect the size of enterprises of poplar producers in Turkey. 

 Poplar plantations in Turkey are mostly made in the Marmara and Black Sea regions. Samsun, 

located in the Black Sea Region, is an important province where the poplar is produced intensively in 

Turkey. This study was carried out to determine the factors affecting the size of the enterprise or 

production (size of the production area, scale), to investigate the relations between the variables 

affecting the size and to determine the variables explaining the variation in the size of the enterprise in 

order to make successful poplar production studies of the poplar producers in the Samsun province. 

This will contribute to the development of appropriate poplar policies for the target group and will 

help to make successful poplar production studies in the region. Likewise, the results of the research 

will direct the poplar producers’ studies in the region, contribute to close the supply deficit of wood 

raw materials in Turkey, and to the sustainable management of natural forests. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

 

2.1. Study Area 

 The Samsun province, where intensive poplar activities were conducted, was chosen as the 

study area. The Samsun province is located in the middle part of the Black Sea coastline and between 

the Yeşilırmak and Kızılırmak deltas. There are 17 districts, 40 towns and 946 villages in the Samsun 

province with a mild climate. The population is 1,279,884 and 32% of which live in rural areas. The 

area of the province is 9,083 km2 and the population density is 141 people. The Bafra and Çarşamba 

plains, having the highest agricultural potential, are located in the Samsun province. As poplar culture 

was intensively carried out in the Terme and Çarşamba districts in the coastal, the study was carried 

out in these districts (Figure 1). The total population in the Çarşamba and Terme districts is 208,685 

(TSI, 2016). 6.2% of the agricultural land of the Çarşamba district and 12.3% of the Terme district are 

poplar land. There are 90 thousand decares (da) of poplar land in the province of Samsun (SİGHM, 

2016), 12,236 da of which are in the Terme and Çarşamba districts (SİGHM, 2015). 
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Figure 1. Study Area. 

 

2.2. Data and Evaluation 

 In the research, the information obtained from interview on poplar producers and from 

secondary data sources (previous studies, publications related to the subject, records of related 

institutions, etc.) were used as data. To collect data, a questionnaire form consisting of 26 questions in 

socioeconomic, technical, economic and managerial qualities related to the size of the enterprise of 

poplar producers was prepared. The questionnaire was applied by face-to-face interview method on 

126 poplar producers in 2015. In order to determine the number of poplar producer (sample size) to be 

interviewed, the following formula, giving sample size in limited populations, was used (Orhunbilge, 

2000; Daşdemir, 2016): 

 
xpxqZNxD

xNxpxqZ
n

22

2


                             

where: n is sample size, Z is confidence coefficient (Z = 1.96 for 95% confidence level), N is main 

population size (653), p is probability ratio of desired property to be measured in main population 

(0.5) q is non-existence ratio of desired property to be measured in main population (q = 1-p; q = 0.5), 

D is the accepted sampling error (10%).  

 According to this formula, it has been determined that at least 84 poplar producers should be 

interviewed. The number of samples to be taken from each district (layer) is calculated as follows: the 

producer number in that layer by multiplying with the coefficient of 0.13 (84/653 = 0.13), it was 

determined that 58 producers in Çarşamba and 26 producers in Terme should be interviewed. 

However, these numbers have been surpassed in the study, and totally 126 producer were interviewed 

with 94 producers in Çarşamba and 32 in Terme. Thus, sampling was performed according to the 

layered random sampling method (Kalıpsız, 1981). 

 For the evaluation of data, socioeconomic, technical, economic and managerial variables related 

to the size of the enterprise were defined. Correlation analysis was used to determine the relationships 

between the enterprise size of the poplar producers and these variables, factor analysis was used to 

determine factors affecting enterprise size, and multiple regression analysis was used to explain 

changes in enterprise size. Additionally, percentages, tables and figures were used. The analysis of the 

data was performed by Microsoft Excel-2010 and Statistical Package for Social Sciences (SPSS 

version 22.0) programs.  

 

3. RESULTS 

 

3.1. Variable Definitions of Some Basic Features of Poplar Producers 

 The data obtained from the interviews made with the poplar producers were digitized and 

defined as variables as in Table 1, and statistical analyzes were made accordingly. 
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Table 1. Defining the Data as Variables. 

No 
Variable 

Label 
Explaining variable and digitizing data 

1 AGE Age (year) 

2 GENDER Gender: (1) Male, (2) Female 

3 EDUCAT Education level: (1) Illiterate (2) Primary school, (3) secondary school, (4) high school, (5) University 

4 OCCUPA Occupation: (1) employee, (2) tradesman, (3) retired, (4) farmer 

5 INCOME Total monthly income of poplar producer’s family (US$) 

6 NIH Number of individuals at the household (number) 

7 DISTAN Distance between poplar land and residence (km) 

8 SCALE 
Size of poplar production area (scale): (1) small 1-10 da, (2) medium 11-20 da, (3) large 21-50 da, (4) 

very large ≥51 da 

9 VLAND Value of poplar land (US$/da) 

10 OWNERW Ownership way to get poplar land: (1) other, (2) heritage + purchase, (3) purchase, (4) heritage 

11 SOURCE 
Source of income of poplar producer: (1) poplar + self-employed,  (2) poplar + livestock, (3) poplar + 

agriculture, (4) poplar + employee 

12 EXPERI Experience of poplar producer (year) 

13 CAUSE 
Cause of poplar producer to make poplar culture: the scores of the first three points of the answers 

related question by interviewees were collected. 

14 CLONER 
Reason of the Samsun clone preference: the scores of the first three points of the answers related 

question by interviewees were collected. 

15 TWORK 
Type of workmanship used in production: (1) fee pay workers, (2) himself and fee pay workers, (3) 

himself and other members of family 

16 TEQUIP 
Type of equipment used in poplar production: (1) neighbor-borrow, (2) rent, (3) rent and himself, (4) all 

himself 

17 SPACIN Spacing-distance used in planting (m2): (1) ≤15 m2, (2) 16-20 m2, (3) 21-25 m2, (4) 26-30 m2, (5) ≥31 m2 

18 FACOST 
Factors affecting production cost: the scores of the first three points of the answers related question by 

interviewees were collected. 

19 TDEMAN 

Type of customers who demanded poplar wood, according to frequency distribution of answers of 

related question, percentages value are:1) timber traders 75%, 2) individuals 20.3%, 3) small enterprises 

2.7%, and 4) large companies 2% 

20 EPRICE Estimated selling price of poplar wood (US$/ton) 

21 DISBUY The distance that the poplar buyers come (km) 

22 ROTAGE Rotation age (year) 

23 TSUPPO 
Type of support for poplar culture: the scores of the first three points of the answers related question by 

interviewees were collected. 

24 PROBLE 
Problems of poplar culture: the scores of the first three points of the answers related question by 

interviewees were collected. 

25 FUTURE The future of poplar culture: (1) dark, (2) uncertain, (3) today’s situation will continue, (4) bright 

26 EXPSUG 
Expectations and suggestions for the success of poplar culture: the scores of the first three points of the 

answers related question by interviewees were collected. 

 

3.2. Findings related to Enterprise Size  

 In general, in order to determine the size of the enterprise, the criteria are used such as the 

amount of capital, the number of employees, the raw material processing power, and the amount of 

production, etc. The most important criterion determining the size of soil-based production enterprises 

(i.e., agriculture, forest, poplar enterprises) is the size of the production area, while the criteria such as 

the amount of capital, the number of employees, the raw material processing power, the 

production/sales amount are taken into consideration for industrial enterprises (İlter, 1990; Daşdemir, 

2003; TSI, 2016; Karakaya et al., 2016). Since the production area is both the establishment place of 

enterprise and the actual production site. This area dictates the amount of production and capital, the 

number of employees, costs, revenues, productivity and profitability. For this reason, the size of 

production area in soil-based production enterprises is taken as a measure of the enterprise size (scale). 

For example, the amount of production area was taken as a measure of the enterprise size for the 

agricultural production enterprises (Dernek, 1991) and poplar production enterprises (Gökçe, 1978; 

Karakaya, 2010). 

 Similarly, in this study, the amount of production area was taken as a measure of the enterprise 

size for poplar production enterprises. According to this, the total amount of poplar field of 126 

producers interviewed is 4,788 da. 94 producers in Çarşamba had the 3,104 da poplar field, and 32 

producers in Terme had the 1,684 da poplar field. Poplar producers, according to their poplar filed 

size, are grouped as follow: 

  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/household
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 a) Small (1-10 da), 

 b) Medium (11-20 da), 

 c) Large (21- 50 da), 

 d) Very Large (≥51 da) 

The smallest area is 1 da, the largest area is 500 da, and the average area size of the producers is 38 da. 

According to this, 25.4% of poplar producers have small, 33.3% have medium, 27.8% have large, and 

13.5% have very large area. The majority have medium-sized field(Figure 2). 
 

 
Figure 2. Distribution of the Poplar Producers According to Their Size. 

 

 Since the enterprise size of the poplar producers is important the amount of capital, the number 

of employees, costs, revenues, productivity, profitability, etc., the factors that affect the enterprises 

size and the relationships between them must be known. 

 

3.3. Relations between Some Features of Producers and Enterprise Size 

The relationships between the enterprise size (SCALE) and some characteristics (variables) of 

the socioeconomic, technical, economic and managerial qualities of the producers and their 

importance levels were determined by correlation analysis (Table 2). According to this, the significant 

correlations are explained and interpreted as follows: 

Table 2. Correlations between SCALE and Some Variables. 
Varıables SCALE Varıables SCALE 

AGE -0.04 TWORK -0.31** 

GENDER 0.01 TEQUIP 0.15 

EDUCAT 0.05 SPACIN 0.23* 

OCCUPA -0.05 FACOST 0.14 

INCOME 0.38** TDEMAN 0.07 

NIH 0.06 DISBUY 0.13 

DISTAN 0.22* EPRICE 0.22* 

VLAND -0.02 ROTAGE 0.32** 

OWNERW -0.19* TSUPPO 0.09 

SOURCE -0.21* PROBLE 0.16 

EXPERI 0.29** FUTURE 0.07 

CAUSE 0.02 EXPSUG 0.13 

CLONER 0.03   

* Significant at 0.05 confidence level, ** Significant at 0.01 confidence level. 

 Significant positive correlation between SCALE and INCOME variables at 0.01 confidence 

level (0.38**) means that the more income level of the poplar producer increases the more the 

enterprise size increases, or the more the enterprise size increases the more the income level increases. 

 Significant positive correlation between SCALE and DISTANCE variables at 0.05 confidence 

level indicates that as the distance between poplar land and residence increases, the enterprise size also 

increases. That is to say, the enterprise size is bigger in the remote places from residence, while the 

enterprise size is small in the close places to the residence. 
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 Significant negative correlation between SCALE and OWNERW variables at 0.05 confidence 

level means that small production areas are generally owned by inheritance, and large production areas 

are owned by purchasing, renting, and other ways. 

 Significant negative correlation between SCALE and SOURCE variables at 0.05 confidence 

level shows that small-scale producers often work for a wage in another job, and they see poplar as a 

second job, while large-scale producers do self-employment together with poplar culture. That is, as 

the income level depend on the income source increases, the enterprise size also increases. 

 Significant positive correlation between SCALE and EXPERI variables at 0.01 confidence level 

indicates that the greater the enterprise size, the greater the experience of producer, i.e., the larger-

scale producers are more experienced and professionally work. Small-scale producers are less 

experienced and work in traditional family business.  
 Significant negative correlation between SCALE and TWORK variables at 0.01 confidence 

level means that as the enterprise size increases, the salaried workers are employed in production. As 

the poplar area becomes smaller, the producer self and family members work in production.  

 Significant positive correlation between SCALE and SPACIN variables at 0.05 confidence level 

shows that as the enterprise size increases, the spacing-distance used in planting increases.  

 Significant positive correlation between SCALE and PRICE variables at 0.05 confidence level 

means that  the large and very large producers predict the selling price of poplar wood well and they 

sell the poplar wood at a good price because they know the market conditions and are more 

experienced.  
 Significant positive correlation between SCALE and ROTAGE variables at 0.01 confidence 

level shows as the enterprise size increases, the rotation age (cutting age) also increases. This probably 

indicates that the maturation period has increased because the large planting spacing-distance is used 

in remote areas from residence. 

  

3.4. Factors Affecting Factors of Enterprise Size of Producers 

 Factor analysis was conducted with the 26 variables defined to determine the factors affecting 

the enterprise size of the poplar producers. The data were appropriate for factor analysis because the 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient was 0.516 (≥0.50) and the Barlett Sphericity Test (χ2 = 606**) 

was significant. Furthermore, the reliability of the model was found to be satisfactory because the χ2-

value of the Strict-Parallel test was 39728 ** and the Cronbach Alpha value of the variables was 0.31.  

 In factor analysis, using the Principal Component model and the Varimax rotation method, the 

first 11 factors, having the total eigenvalues greater than 1 (Kaiser’s criterion), were derived. The total 

variance and variance percentages of the factors, and the factor loadings are given in Tables 3 and 4. 

According to this, the first factor is the most important factor, and 67.32% of the enterprise size is 

explained by these 11 factors.  

Factor loadings greater than 0.5 were taken into account when identifying and interpreting the 

factors, and so factor loadings that are less than 0.5 were not included in Table 4 (Bennet and Bowers, 

1977; Mucuk, 1978; Daşdemir, 1996). Accordingly, the identifying and interpretation of the factors is 

as follows:  
 

Table 3. Factors Derived by Factor Analysis and Explained Variance. 

Factors 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.89 11.11 11.11 2.08 7.99 7.99 

2 2.41 9.25 20.36 1.87 7.17 15.17 

3 1.89 7.25 27.61 1.86 7.16 22.33 

4 1.66 6.40 34.01 1.80 6.91 29.24 

5 1.54 5.93 39.94 1.62 6.21 35.45 

6 1.47 5.65 45.59 1.53 5.89 41.34 

7 1.28 4.93 50.51 1.41 5.42 46.76 

8 1.18 4.54 55.05 1.38 5.29 52.05 

9 1.11 4.26 59.31 1.36 5.24 57.29 

10 1.05 4.05 63.36 1.34 5.16 62.45 

11 1.03 3.96 67.32 1.27 4.87 67.32 



IMCOFE 2017 / ROME  Young Scholars Union 

352 

 

Table 4. Factors Affecting the Enterprise Size of Poplar Produces. 

Variables 
Factors (F) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

INCOME 0.80                     

EXPERI 0.67                   

SCALE 0.60                     

EDUCAT   -0.82                   

AGE   0.79                   

OCCUPA                

SOURCE     0.80             

EPRICE   -0.56             

TEQUIP   0.55             

FUTURE     -0.78           

TWORK     0.64           

DISBUY               

PROBLE       0.78         

TSUPPO         0.77         

DISTAN           0.79       

SPACIN           0.50       

OWNERW        -0.50           

VLAND          -0.77         

ROTAGE          0.55         

CLONER            0.75       

NIH            -0.66       

CAUSE              0.78     

TDEMAN                  -0.73   

EXPSUG                   0.58   

GENDER                   0.50   

FACOST                     0.79 

% of Variance 7.99 7.17 7.16 6.91 6.21 5.89 5.42 5.29 5.24 5.16 4.87 

 

  F1 is the most important factor affecting the enterprise size and includes INCOME, EXPERI 

and SCALE variables in its structure. These variables are related to the total monthly income of the 

poplar producer, the experience of poplar culture, and the size of the production area. According to 

this, the experienced, high-income and economically powerful producers make poplar culture in 

bigger lands. Based on the explanations, this factor was called and interpreted as economic power and 

experience.  

 F2 consists of EDUCAT with negative factor loading and AGE with positive factor loading. 

These variables are related to the education level and age of poplar producers. The age and education 

level of the poplar producers are inversely proportional. While older and less educated poplar 

producers produce in small areas as traditional family business, the relatively young and educated 

producers work more professionally and in large areas. Considering education is as a function of age, 

F2 was identified and interpreted as education level.  

 F3 consists of SOURCE and TEQUIP variables with positive factor loadings and EPRICE 

variable with negative factor loading. These variables are related to the livelihood sources of the 

poplar producer, type of equipment used in poplar production, and to the estimated selling price of the 

poplar wood. As the income levels of the poplar producers depend on the source of their livelihood, all 

of the tools used belong to them, and they make poplar culture in larger areas with a stronger, 

intelligent and consciousness. Thus, F3 was called as source of income.  

 F4 consists of FUTURE with negative factor loading and TWORK with positive factor loading. 

These variables, which reflect the view of the future of the producers and the type of workmanship 

used, also concern the size of the poplar production area. While the small-scale enterprises see the 

future of poplar as dark and uncertain, they operate in the form of traditional family business and their 

work is supported by themselves and their family members, the large-scale enterprises see the future 

of poplar as bright and perform production with paid workers. So F4 was interpreted as point of view 

to the future.  
 There are PROBLE and TSUPPO variables with positive correlation between them and having a 

positive factor loading in the structure of F5. Almost all the poplar producers have marketing, lack of 

state support and irrigation problems, and in general issues/expectations such as the government 
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support, setting stock market and support purchases. Therefore, F5 was identified as poplar culture 

problems.  

 F6 consists of DISTAN and SPACIN with positive factor loadings and OWNERW with 

negative factor loading. When the relations of these variables are together evaluated, it is understood 

that wide planting spacing-distance is used in the large-scale land acquired through renting and 

purchasing and remote from residence, and frequent planting spacing-distance is used in the land 

acquired through heritage and near to residence. Therefore, considering that the distance of the poplar 

land to the place of residence affects the enterprise size, this factor was called as distance between 

poplar land and residence.  

 F7 consists of VLAND with a negative factor loading and ROTAGE with a positive factor 

loading. That is to say, the rotation age is longer because there is less increment in low-value and 

relatively inefficient lands. Hence, there is a need for longer time and larger area to reach the same 

production purpose in such lands. For this reason F7 was interpreted as value of land.  
 F8 consists of CLONER with positive factor loading and NIH with negative factor loading. 

Namely, the produces, working with crowded and as traditional family-run business, tend to be more 

likely to provide easy access to seedlings and to take environmental factors into account, while the 

producers, having small households, employing relatively salaried worker and working in large areas, 

prefer fast-growing, market-favored and smooth-bodied poplar clones. Since poplar clone preference 

reason is related to the size of poplar area, this factor was called clone preference reason.  
 F9, which consists of the CAUSE variable with a positive factor loading, reflects the reasons of 

producers to make poplar culture. This factor was identified as reason for making poplar culture 

taking into consideration the important reasons such as it requires little labor, collecting money in the 

future and the land does not remain empty, and they are influential on the enterprise size.  
 F10 consists of TDEMAN with negative factor loading, and EXPSUG and GENDER with 

positive factor loadings. When the relations of these variables are evaluated together, the expectations 

and recommendations of the producers, who their customers are big companies, generally are as 

setting a stock market, addressing an institution about poplar culture, procuring sufficient and suitable 

lands. The expectations and recommendations of the producers, who their customers are small 

companies and individuals, are maintenance, government support and solving marketing problems. In 

other words, the expectations and suggestions vary according to the customer potential and reflect the 

enterprise size. Therefore, F10 was interpreted as size of demand.  
 F11 consists of the FACOST variable with a positive factor loading. The factors that are 

effective in poplar production cost also affect the enterprise size, the problems and the future view of 

the producers. For this reason, F11 is called production cost.  
 Based on the above explanations, the most important factors affecting the enterprise size of 

poplar producers in the Samsun province, and the variables and weights representing them are given in 

Table 5. 

 

Table 5. Factors Affecting the Enterprise Size of Poplar Producers, and Their Variables and Weights. 

No Factor Name 
Factor Weight 

(%) 

Indicator Variable of 

Factor 

Weight of 

Variable 

1 Economic Power and Experience 7.99 INCOME 0.80 

2 Education Level 7.17 EDUCAT -0.82 

3 Source of Income 7.16 SOURCE 0.80 

4 Point of View to the Future.  6.91 FUTURE -0.78 

5 Poplar Culture Problems.  6.21 PROBLE 0.78 

6 Distance Between Poplar Land and Residence 5.89 DISTAN 0.79 

7 Value of Land 5.42 VLAND -0.77 

8 Clone Preference Reason 5.29 CLONER 0.75 

9 Reason for Making Poplar Culture 5.24 CAUSE 0.78 

10 Size of Demand 5.16 TDEMAN -0.73 

11 Production Cost 4.87 FACOST 0.79 

TOTAL 67.32   
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3.5. Explaining Variations in Enterprise Size 

 In order to explain the variation in the enterprise size of poplar producers, the SCALE was 

considered a dependent variable and the other variables were considered independent variables. The 

effects of the independent variables on the SCALE were examined using multiple regression analysis 

(Table 6). According to these results, the success rate of the regression model is 66.3% (R2 = 0.663). 

In other words, the enterprise size of the poplar producers and 66.3% of its change depends on the 25 

variables used in the regression model. However, not all of these variables have the same effect. The 

SOURCE and TWORK variables have a negative effect, and the TEQUIP and ROTAGE variable have 

a positive effect 95% confidence level, while the INCOME variable has a positive effect at 99% 

confidence level. According to this, as the income level of poplar producers increases due to their 

source of revenue, they will be strengthened economically, and thus they will employ works, have 

equipment, and make poplar culture in larger lands with longer rotation age.  

 

Table 6. Results of Regression Analysis related to the Variations in Enterprise Size. 
Dependent 

Variable 

Independent 

Variables 
Coefficients 

Standard 

Error 
T-Value 

Confidence 

Level 
R2, F, 2R  

Values 

SCALE 

Constant 1.8747 1.8205 1.03 0.31 

R2=0.663 

F=3.13** 

439,0R2 

 

 

AGE -0.0116 0.0086 -1.35 0.18 

GENDER -0.5166 0.5515 -0.94 0.35 

EDUCAT -0.1225 0.1154 -1.06 0.29 

OCCUPA 0.1239 0.1026 1.21 0.23 

INCOME** 0.0001 0.0001 2.84 0.01 

NIH -0.0173 0.0430 -0.40 0.69 

DISTAN 0.0681 0.0442 1.54 0.13 

VLAND 0.0000 0.0000 0.66 0.51 

OWNERW -0.0350 0.1026 -0.34 0.73 

SOURCE * -0.2765 0.1155 -2.39 0.02 

EXPERI 0.0039 0.0084 0.46 0.65 

CAUSE -0.0214 0.0236 -0.91 0.37 

CLONER -0.0164 0.0615 -0.27 0.79 

TWORK* -0.4676 0.1977 -2.36 0.02 

TEQUIP* 0.2223 0.1100 2.02 0.05 

SPACIN 0.1422 0.0934 1.52 0.13 

FACOST 0.0164 0.0183 0.90 0.37 

TDEMAN 0.0054 0.0038 1.44 0.15 

DISBUY 0.0005 0.0009 0.52 0.60 

EPRICE 0.0008 0.0022 0.36 0.72 

ROTAGE* 0.1137 0.0523 2.17 0.03 

TSUPPO 0.0032 0.0119 0.27 0.79 

PROBLE 0.0188 0.0152 1.24 0.22 

FUTURE 0.0480 0.0984 0.49 0.63 

EXPSUG 0.0126 0.0198 0.64 0.53 

 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

  This study was carried out to determine the factors affecting the enterprise size (size of the 

production area), the relationships between the variables related to the enterprise size, and the 

variables explaining the variation in the enterprise size for poplar producers to make successful 

production studies in the Samsun province.  

 The average size of enterprise was found as 38 da in the study. The majority (62%) of the 

producers make poplar culture as family business in small and medium-sized lands acquired through 

inheritance. In this respect, Karakaya (2010) found the average size of poplar area as 14.6 da in 

Sakarya, Uzunoz and Çiçek (1998) found as 7.14 da in Tokat-Niksar, and Gökçe (1978) expressed that  

small scale producers (0-27.5 da) was more successful than larger scale producers. 

 Especially, the majority of small and medium-sized producers are old, their education levels are 

low and their technical knowledge levels are not sufficient and they make poplar culture as family 
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business by traditional methods without any information or assistance. Furthermore, it was determined 

that the majority of the poplar areas were neglected, there was not enough soil treatment, and the 

appropriate spacing-distance was not used. For this, technical information and trainings should be 

given about the subjects such as planting, maintenance, insect fighting, spraying, pruning, irrigation, 

etc. for producers, and seminars should be organized, and broadcasts should be made in the visual 

media. 

 There are significant positive correlations between the enterprise size (SCALE) with the total 

monthly income of the poplar producer’s family (INCOME), the distance between poplar land and 

residence (DISTAN), the experience of the poplar producer (EXPERI), the spacing-distance used in 

planting (SPACIN), the estimated selling price of poplar wood (EPRICE) and rotation age 

(ROTAGE), and also there are significant negative correlations between the SCALE variable with the 

ownership way to get poplar land (OWNERW), the source of income of poplar producer (SOURCE), 

and the type of workmanship used in production TWORK) (Table 2). According to these correlations, 

as the income level of the poplar producer, the distance between poplar land and residence, the 

experience of the producer, the spacing-distance used in planting, the selling price of poplar wood and 

the age of cutting increase, the size of the enterprise increases. The enterprise size decreases in the 

inherited areas, while the enterprise size increases in the poplar culture areas through purchase and 

lease. The enterprise size decreases in case of poplar culture is seen as an additional job, and the 

enterprise size increases when it is seen as the main source of income. In other words, as the level of 

income depend on the main source of income increases, the size of the enterprise increases. While the 

producer self and family members employ as worker in small enterprises, as the enterprise size 

increases, the salaried worker is employed. Similar findings have been also reached in some studies on 

this subject (Gökçe, 1978; Karakaya, 2010).  

 Subsequently, large and very large-scale poplar producers are more experienced, and more 

income-level, and they know market conditions well and professionally work. They produce by using 

longer rotation age, larger spacing-distance in planting and salaried workers in the land where are 

usually far away from their residence place, and owned by purchasing and renting. Small-scale 

producers are inexperienced, low-income, usually paid workers in other jobs, and they make poplar 

culture as a second job. They and their family members work and produce poplar with traditional 

family business in the lands acquired by means of inheritance, and are near to their residence.  

 In the research region, the most important factors affecting the size of enterprise are (1) 

economic power and experience, (2) education level, (3) source of income, (4) point of view to the 

future, (5) poplar culture problems, (6) distance between poplar land and residence, (7) value of land, 

(8) clone preference reason, (9) reason for making poplar culture, (10) size of demand, (11) production 

cost. 67% of enterprise size depend on these factors (Table 5).   

 The economic power and experience of the poplar producers is the most important factor 

affecting the enterprise size. As economic power and experience increase, business size increases. The 

level of education of poplar producers is the second factor affecting business size. While the level of 

education is low and older producers work in small areas as traditional family business, younger 

producers with higher education level work more professionally and in larger areas. In this regard, it is 

stated that in the Sakarya region, poplar production was generally carried out by producers with a low 

education level (Karakaya, 2010). The third factor is source of income of poplar producer. If the 

income levels of the poplar producers due to their livelihood increases, the enterprise size increases. 

The fourth factor affecting enterprise size is poplar producers’ view of the future. The fact that 

producers have an optimistic view of the future of poplar culture and vision increase the enterprise 

size.  

 The fifth factor concerns the problems/expectations of poplar culture. Providing government 

support for marketing, financing (setting stock market, subscription purchases, credit support, etc.), 

technical information and consulting to producers increases the enterprise size. The sixth factor is the 

distance of the poplar area from residence place. The enterprise size is larger in remote areas from 

residence place because more land is available for production and technical work can be done. The 

seventh factor is the value of the land. The efficiency of the land should be high in order to make over 

production in small areas in a shorter time. The eighth factor is the reason of clone preference. 

Considering the criteria such as economic gain, fast growth, being favored in the market and being 

smooth-bodied, etc. in the clone preference raises the enterprise size. The ninth factor is the reason for 
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making poplar culture. If poplar culture will be made for an economic gain, the enterprise size 

increases. The tenth factor is the size of demand. In other words, the increase of the potential 

customers demanding poplar wood raises the enterprise size. The final factor is production cost. 

Factors influencing the poplar production cost (labor, fertilizing, irrigation, financing) also affect the 

enterprise size. Reducing unit costs increases the enterprise size.  

 On the other hand, it has been determined that 66% of the variation in the enterprise size depend 

on the 25 variables used in the regression model. However, it has been determined that this variation is 

largely influenced from the producers’ livelihoods, income level, and economic power which employs 

salaried worker and owns equipment.  

 Consequently, to increase the enterprise size and thus to increase the supply of poplar wood raw 

materials, the producers should be economically powerful, knowledgeable, experienced, high 

education level, young, and have an optimistic view and vision for the future. It is necessary to provide 

government support for marketing, financing, technical information and consulting, to establish poplar 

areas in productive lands far from residence place, to prefer fast growing, marketable and smooth-

bodied poplar clones, to aim an economic gain, and to establish an enterprise size that will reduce unit 

costs and maximize profits according to the amount of poplar wood demand. Additionally, it is 

necessary to give loans to poplar producers within the framework of a poplar strategic plan and to 

encourage them, to establish poplar stock market, to get poplar production into agricultural product 

support program, to solve marketing and financing problems and to organize training programs for 

producers. 
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Socio-Economical, Ecological and Cultural Features of Neighborhoods in 

Duzce City: An Overview and Assesment  

           

Abstract 

 

The most important feature distinguishing a city from other cities is that it has its own character. 

Ecological, economic, social and cultural activities are basic features that contribute to the formation 

and shaping of the urban system and its character. All about city planning efforts in order to sit in the 

urban sustainability framework needs to evaluation by considering the size of seriousness. Duzce is a 

city that has dynamic structure of Duzce province which is determined as the study area, taking place 

between two major metropolitan cities such as Istanbul and Ankara, coming  into question with 

passing from there  the D-100 Highway and TEM Highway, the accessibility to the sea,  the diversity 

of agricultural products, the existence of first class agricultural land and that comes to forefront with 

its natural and cultural texture. In the method of working; The purpose of the socio-economic, 

ecological and cultural evaluations of the 56 neighborhoods within the boundaries of Duzce township 

areas was negotiated with the Duzce Environment and Urban Planning Directorate, the Duzce 

Municipality's related unit staff and neighborhood headmen. Topographic structure, hydrological 

structure, vegetation cover etc. natural data were collected. Literature review has been done by which 

examining studies and reports related to Duzce and zoning plans have been examined. Neighborhoods, 

according to the sources and information which obtained were grouped on the basis of difference 

between the neighborhoods in terms of socio-economic, cultural and ecological aspects. With the 

results of this study; In Duzce, it is aimed to contribute to the work of planners, designers, investors 

and decision-makers involved in sustainable and space-oriented work. 
 

Keywords: Culture, Socio-economy, Urban Landscape, Duzce, 

 

Düzce Kent Merkezi Mahalle Yapısının Sosyo-Ekonomik, Ekolojik ve Kültürel 

Özelliklerine Genel Bir Bakış ve Değerlendirme 
Özet 

 

Bir kenti diğer kentlerden ayıran en önemli özellik, o kentin kendine ait bir karaktere sahip 

olmasıdır. Ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler kent sisteminin ve karakterinin 

oluşmasına, şekillenmesine katkı sağlayan temel özelliklerdir. Kente dair yapılacak tüm planlama 

çalışmalarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde olabilmesi için sosyal, ekonomik, kültürel ve 

ekolojik boyutunun ciddiyetle ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışma alanı olarak 

belirlenen Düzce ili dinamik yapıda, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kent arasında, D-100 

karayolu ve TEM otoyolunun geçmesiyle ulusal ve uluslararası boyutta gündeme gelen, denize 

erişilebilirlik, tarımsal ürün çeşitliliği, 1. sınıf tarım arazilerinin varlığı, doğal ve kültürel doku 

zenginliği ile ön plana çıkan bir kenttir. Çalışmanın yönteminde; Düzce kenti belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisinde yer alan 56 mahalleye ait sosyo-ekonomik, ekolojik ve kültürel değerlendirmelerin 

yapılabilmesi amacı ile Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ilgili birim 

çalışanları ve mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılmıştır. Topoğrafik yapı, hidrolojik yapı, bitki 

örtüsü vb. doğal veriler toplanmıştır. Düzce ile ilgili yapılan çalışmalar ve raporlar incelenerek 

literatür taraması yapılmış, imar planları incelenmiştir. Elde edilen kaynak ve bilgiler ile mahalleler 

sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik açıdan gösterdikleri farklılıklara dayanarak 

gruplandırılmışlardır. Bu çalışmanın sonuçları ile; Düzce’de plancıların, tasarımcıların, yatırımcıların 

ve karar vericilerin sürdürülebilir ve mekanın karakterini yansıtan çalışmalar yapmalarına katkı 

sağlaması hedeflenmektedir.  
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GİRİŞ  

 

Kentler tarih boyunca insan topluluklarını etkileyen temel ekonomik, sosyal ve çevresel süreçlerin 

gerçekleştiği merkezlerdir (Yıldız ve ark. 2015; Roosa 2010). Kentler, ait oldukları toplumların 

olumlu ve olumsuz tüm özelliklerini yansıtan toplumsal kurumlardır ve kendilerine özgü kültürleri 

vardır (Koçak 2011). Mekan ve insan birlikteliğinden oluşan yeni bir kültür ve değer yargıları, 

kentlerin görünmeyen ama hissedilen özellikleridir (Kaya 2007). Kentler, insan faaliyetlerinin 

yoğunlaştığı alanlar olmalarının yanısıra doğal yapıyı da barındıran, kültürel ve doğal yapıların 

karşılıklı etkileşimini içeren ekosistemlerdir (Yaman ve Doygun 2014).  

Ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler kent sisteminin ve kimliğinin oluşmasına, 

şekillenmesine katkı sağlar (Andersson 2006; Çetinkaya 2013; Demir ve ark. 2016). Kente dair 

yapılacak tüm planlama çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için sosyal, ekonomik, 

kültürel ve ekolojik boyutunun ciddiyetle ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kent 

kimliğinin ve karakterinin dikkate alındığı planlama çalışmaları, tasarımlar ve yatırımlar, çevre 

kalitesinin iyileştirilmesini ve kent halkının yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayabilecektir. 

Bu çalışma ile, Düzce ilindeki plancıların, tasarımcıların, yatırımcıların ve karar vericilerin, mekanın 

karakterini yansıtan sürdürülebilir çalışmalar yapmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

Çalışma alanı olarak seçilen Düzce ili, İstanbul-Ankara karayoluna yakın olmasının verdiği iletici güce 

sahiptir. Coğrafi konumu sayesinde sanayi ve ticarette çeşitli olanaklar sağlayarak, ilin gelişmesine 

katkıda bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşu ile kent ve kırsal nüfusa istihdam 

sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. Fakat; coğrafi yapısı, sanayinin yarattığı hava kirliliği ve 

özellikle kış aylarında kentte ısınma kaynaklı fosil yakıt kullanımı, hava kirliliğine sebebiyet 

vermektedir. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrasında can ve mal kayıpları yaşayan 

Düzce, deprem sonrasında il statüsüne kavuşmuştu ve yerleşim alanları jeolojik açıdan daha sağlam 

olan, kentin dış çeperine taşınmıştır.  

Kent kimliğini oluşturan sosyo-kültürel peyzaj öğelerinde kentleri oluşturan sokak dokusu, kamusal 

mekanlar, sivil mimarlık öğeleri, anıtsal yapılar, sanatsal öğeler dışında geleneksel yaşam tarzı, 

folklorik değerler gibi olgular da yer almaktadır (Köylü ve Kiper, 2007; Özdede ve ark. 2013). 

Düzce’nin kültürel yapısı değerlendirildiğinde; Düzce Kalkınma ve Tanıtım Vakfı tarafından elde 

edilen bilgiye göre Düzce, Çerkez, Abhaz, Laz, Muhacir, Arnavut, Tatar, Boşnak, Gürcü, Kürt ve 

Kıptilere ev sahipliği yapmakta ve Düzce’de 20’den fazla dil konuşulmaktadır (Anonim, 2010a). 

Farklı kültürlerin bir arada olduğu Düzce kentinde, gelenekler, dil, töre, mutfak, giyim, müzik vb. 

unsurlar sosyal yapının farklılaşmasında oldukça etkili olmaktadır.  

Düzce kent merkezinde de pek çok ilimizde olduğu gibi yeşil alan standartların sağlanmadığı 

görülmektedir (Özdede ve ark. 2013). Türkiye’de yeşil alan planlamasını yönlendiren yasal unsur imar 

mevzuatıdır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nde 

belirtildiği üzere; kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 10 m² olarak tanımlanmıştır. Kent insanın 

ihtiyacı olan açık-yeşil alanların artan nüfus ve kentleşme olgusu karşısında dayanamadığı ve kişi 

başına düşen yeşil alan miktarının azalmaya devam ettiği bir gerçektir. Bu nedenle kent insanı aktif ve 

pasif rekreasyon alanları ve açık-yeşil alanlara ihtiyaç duymaktadır. (Çağırır, 2013). Düzce kent çeperi 

ve kırsal alanlarda yer alan yeşil alanların yoğun olmasına karşın, Düzce ili kent merkezi içerisinde 

yapısal yoğunluğun fazla olması ve planlanmış açık-yeşil alanların yetersiz olması kent insanı ile doğa 

arasındaki ilişkisinin sürdürülebilirliğini engellemektedir (Demir ve ark. 2016). 

Keleş (2006)’ya göre kentleşmeyi tanımlarken nüfus hareketini yaratan toplumsal ve ekonomik 

değişmelere de yer vermek gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada doğal ve kültürel verilerin 

yanında demografik yapı, göç bilgileri, gelir durumu, ekonomik gelir kaynakları, ulaşım durumu 

hakkında yapılan literatür araştırmaları ve incelemelerine de yer verilmiştir. 

Bu çalışmada Düzce kent merkezi, kentin en küçük yerleşim ünitesi olan mahalleler düzeyinde ele 

alınmış ve  kentin karar vericileri için kentleşme çalışmalarında başvurulabilecek bir kaynak olması 

hedeflenmiştir. Kentsel kullanım alanlarının dağılımında yararlanılması, yapılacak fiziksel 

iyileştirmelere yön göstermesi, aynı zamanda sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılması, gelir 

gruplarının arasındaki eşitsizliği yaratan kullanımları azaltan bir etkisinin olması, kültürel ve ekolojik 

yapının devamlılığını sağlayacak ve kent insanı için konforlu bir yaşam sunacak olanaklar için yol 

gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Düzce il merkezi 400 40' - 400 47' kuzey enlemi ile, 310 21' - 310 26' doğu boylamında, Bolu ili 

sınırlarının batı ve kuzeyinde, Sakarya ilinin doğusunda ve Zonguldak ilinin güneybatısında, 

Karadeniz’in de güneyinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 160 metredir. İlin 

güneyinde Bolu ve Sünnice dağları, batıdan doğuya Keremali ve Elmacık dağları yer almaktadır 

(Anonim, 2017a). 

Düzce ilinin başlıca akarsuyu Melen Çayı’dır. Akçakoca Dağları’ndan doğan akarsuyun Efteni 

Gölü’ne kadarki bölümü Küçük Melen Çayı, bu gölden başlayarak Karadeniz’e döküldüğü Melenağzı 

arasındaki bölümüne de Büyük Melen Çayı adı verilmektedir. Tarım alanlarının sulanması ve bu 

alanların taşkından korunması amacıyla Küçük Melen Çayı üzerinde yapılan Hasanlar Barajı 1972 

yılında tamamlanmıştır. Hasanlar Baraj Gölü ildeki tek yapay göldür. Düzce ili, Karadeniz Bölgesi’nin 

kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık 

ortalaması 13,3 oC, yıllık toplam yağışların ortalaması 822,6 kg/m² olup, ortalama nispi nem 

%75,2’dir. Düzce ili, doğal bitki örtüsü açısından zengin sayılan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı 

makiler, kıyı ardındaki dağlar ise gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. 

Düzce ovasını kuşatan dağların alçak kesimlerinde geniş yapraklılardan, yüksek kesimlerinde ise 

karaçam, sarıçam ve göknarlardan oluşan ormanlar bulunmaktadır (Anonim 2017b). 

Düzce’nin ulaşım ağı karayollarından oluşmaktadır. İstanbul’u Anadolu’ya ve Avrupa’yı Asya’ya 

bağlayan D-100 karayolu ile TEM Otoyolu Düzce’den geçmektedir. Bu yollar üzerinde Düzce’den 

İstanbul’a yaklaşık 2 saatte, Ankara’ya ise yaklaşık 2,5 saatte ulaşılabilmektedir (Anonim 2017c). 

Çalışma alanı konumu Şekil 1’de belirtilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Çalışma Alanı Konumu 

 

Düzce ili, çalışma alanı olarak belirlenen merkez ilçe ile birlikte toplam 8 ilçeye (Merkez, Akçakoca, 

Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca), sahiptir. Merkez ilçeye bağlı 56 adet 

mahalle (Ağaköy, Arapçiftliği, Akınlar, Akpınar, Aziziye, Azmimilli, Bahçelievler, Beyciler, 

Burhaniye, Camikebir, Cedidiye, Cumhuriyet, Çakırlar, Çamköy, Çamlıevler (1-2-3), Çavuşlar, Çay, 

Çiftepınarlar, Darıcı, Dedeler, Demetevler, Dereli Tütüncü, Esentepe, Fatih, Fevzi Çakmak, 

Güzelbahçe, Hamidiye, Karaca, Kara Hacı Musa, Kazukoğlu, Kültür mahallesi, Kiremitocağı, 

Koçyazı, Körpeşler, Kuyumcu Hacı Ali, Kültür, Mergiç, Nalbantoğlu, Nusrettin, Orhangazi, 

Sancaklar, Sallar, Sarayyeri, Soğukpınar, Şehit Bayram Gökmen, Şehit Hüseyin Kıl, Şehit Kemal 

Işıldak, Şehit Murat Demir, Şerefiye, Şıralık, Tokuşlar, Uzunmustafa, Yahyalar, Yeni Mahalle, 

Yeşiltepe, Yukarı Yahyalar) bulunmaktadır (Anonim 2017b). 
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Yöntem 

Çalışmanın yönteminde; Düzce kenti mücavir alan ve belediye sınırları içerisinde yer alan 56 

mahalleye ait sosyo- ekonomik, ekolojik ve kültürel değerlendirmelerin yapılabilmesi amacı ile Düzce 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ilgili birim çalışanları ve mahalle 

muhtarları ile yüzyüze ve sözlü görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, alan sınırlarını belirlemek, doğal, 

kültürel ve sosyal verilere ulaşabilmek amacı ile Düzce Belediyesi imar planları, Harita Genel 

Komutanlığı (1997)’nın 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarından, Orman Genel Müdürlüğü 

(OGM)’nce hazırlanan ve  2008 yılında güncellenen amenajman planı verilerinden, Düzce İl Çevre 

Durum Raporu (2011)’ndan  yararlanılmıştır. Düzce ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, raporlar ve 

diğer belgeler incelenmiştir. Sosyo-ekonomik yapıya ilişkin değerlendirmeler kapsamında; kurumlar 

ve muhtarlar ile yapılan yüzyüze ve sözlü görüşmelerin sonuçları analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2016)’in nüfus ve farklı sektörlere ilişkin istatistiki verileri 

değerlendirilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 56 mahallenin sosyo-ekonomik, kültürel ve 

ekolojik açıdan gösterdikleri farklılıklar peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği meslek disiplini 

bakış açıları ile ele alınarak yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

1. Doğal Veriler 

Topoğrafya ve Jeomorfolojik Yapı: Kuzeyden güneye doğudan batıya giderek yükselen dağlar ilin 

toplam yüz ölçümünün % 61’ini kaplamaktadır. Kıyıya paralel giden sıradağlar arasına vadiler ve sıra 

dağlar girmektedir. Karadeniz kıyı dağlarının batı kesiminde yer alan Düzce ilini dağlık ve engebelik 

alanlarla kaplıdır. Bunun yanı sıra birçok derin vadide bulunmaktadır (Anonim 2011). 1/25.000 ölçekli 

topoğrafik haritalar üzerinde çalışma alanı sınırları içerisinde yükselti değerlendirmesi yapıldığında, 

çalışma alanının en yüksek noktası 347 metre yükseklikte bulunan Esentepe mahallesi, en düşük 

noktası ise 140 metre ile Ağaköy mahallesidir. Düzce ovasında ve Merkezden geçen Asarsuyu 

çevresinde konumlanan mahalleler için en büyük tehditler deprem, heyelan, su baskınları başta olmak 

üzere doğal afetlerdir.  

Hidrolojik Durumu: Düzce ili hidrolojik açıdan ele alındığında, Düzce ilinde bulunan başlıca 

akarsular; Küçük Melen, Asarsuyu, Uğur suyu, Aksu Deresi ve Büyük Melen Çayıdır (Akıncı Kesim, 

1996). Düzce ovası’nın yeraltısuyu derinliği oldukça sığ olup, genellikle 0,5 ile 6 m arasında 

değişmektedir. Su tablasındaki mevsimsel değişiklikler ise farklı yerlerde 0,8 ile 3,4 arasında 

değişmektedir. Yeraltısuyu seviyesinin en yüksek olduğu ay Mayıs, en düşük olduğu ay ise Ekim’dir. 

Yıl boyunca değişken olan yeraltı suyu seviyesindeki bu değişkenlik, başta yağış olmak üzere 

topoğrafya, litoloji, geçirimlilik ve geçirimsiz sınırlara uzaklık ve drenaj sistemi gibi faktörlere bağlı 

olmaktadır. Düzce havzası’nda yeraltısuyu akım yönü havzanın güneybatısındaki Efteni Gölü ve 

Büyük Melen çayı’na doğrudur. Havzanın yüzey suları Efteni Gölü’ne doğru akmakta, göldeki su 

Büyük Melen çayı ile havza dışına boşalmaktadır (Emre ve ark., 1999; Uzun ve ark., 2011). 

Düzce İli’nde ciddi sel ve taşkın olayları meydana gelmektedir. Düzce ovası ile ovanın güneyindeki 

dağlık arazi arasındaki yükseklik farkları, mevcut iklim koşulları, yanlış arazi kullanımları özellikle 

eğimli arazideki orman alanlarının yok edilmesi yoğun yağış sularının sel haline dönüşmesinde neden 

olmaktadır (Anonim 2011). 

Toprak: TOPRAK-SU (1983) verilerine göre; Düzce ovasının akarsularının çevresi dışında kalan 

taban bölümünün tamamı topoğrafik bakımdan geniş ve nispeten az eğimli bir taban arazisi 

karakterinde olup, I. Yetenek sınıfında bulunan aluviyal topraklar ile kaplıdır. Bunun dışında 

akarsuların çevresinde kumlu, çakıllı ve molozlu ırmak taşkın yatakları ve koluviyal topraklar yer 

almaktadır (Anonim 2011). Genel olarak sulu tarım arazilerinden oluşan Düzce Ovası, günümüzde 

ulaşım ağlarının ovanın ortasından geçmesi ve düşük eğimli, yumuşak toprağa sahip olması vb. 

etkenler ile yapılaşma kolaylığı sağladığından dolayı yerleşimler ve sanayi tesisleri baskısı altındadır. 

Jeolojik Yapı: Düzce Merkez ilçesi temel kayalardan uzak (en yakını 5 km) güneybatıya doğru 0.5-

3◦’lik eğime sahip ovada yerleşmiştir. İlçe merkezi halen akarsu kanal ve taşkın ovası çökel alanları 

üzerinde bulunmakta ve genişlemektedir. Asarsuyu ve Melen Çayı şehrin içinden geçer ve 

düzenlenmemiş kanal yerlerinde taşma yapar. Üzerinde yerleştiği litoloji büyük ölçüde silt ve kil, daha 

az oranda kum ve çakıllardan oluşur. Düzce ilçe merkezi, güneyindeki aktif kırık hattına (Düzce fayı) 

yaklaşık 7 km mesafededir (Anonim 2011). 
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Konut alanı, sanayi alanı ve ticaret alanları yer seçimlerinde jeolojik yapı öncelikle ele alınması 

gereken bir kriterdir. Düzce’de kalıcı konutlar (yeni kent) alanınında bulunan Çamlıevler (1-2-3), 

Güzelbahçe, Esentepe, Yeşiltepe, Demetevler mahalleleri ve Konuralp beldesinde bulunan Terzialiler, 

Orhangazi, Şehit Bayram Gökmen, Şehit Hüseyin Kıl, Şehit Kemal Işıldak, Şehit Murat Demir 

mahalleleri jeolojik açıdan merkez mahallelerinden daha sağlam kayaç türüne sahip olan alanlardır.  

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra merkez ilçede en fazla 3 kata kadar yapılaşma 

olabileceği belirtilmesine karşın Düzce merkez ilçede 06.06.2014 tarihinde Belediye meclisince alınan 

kararda 4 kata kadar yapılaşma izni verilmiştir. Konuralp beldesi ve bağlı mahallelerde ise 8 kata 

kadar izin verilmiş olup, yapının özelliklerine göre 10 veya 12 kata kadar izin verilebileceği 

belirtilmiştir. 2017 yılı itibari ile Düzce’de eski Konuralp beldesi sınırlarında 10 katlı toplu konutların 

imar izinleri bulunmaktadır. 

İklim: İklim, diğer peyzaj elemanları ile en fazla etkileşim içerisinde bulunan bir doğal peyzaj 

elemanıdır. Zaman zaman içerisinde bulunulan peyzajın niteliğini artıran, zaman zaman azaltan bir 

özellik göstermekte, peyzajın biçimlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Uzun ve ark. 2011). 

Çalışma alanında bir meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. Düzce Meteoroloji İstasyonunun denizden 

yüksekliği 146 metredir (Gültekin 2014; Anonim 2014).Alanın yakın çevresinde Akçakoca ve Bolu’da 

meteoroloji istasyonları bulunmaktadır. Ancak çalışma kapsamında sadece alan içerisinde yer alan 

Düzce meteoroloji istasyonunun verileri değerlendirilmiştir.Bu meteoroloji istasyonundan alınan 

verilere göre Düzce’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13.2˚C, yıllık ortalama yağışı 834.4 mm’dir(Tablo 2). 

 

Tablo:2 Düzce Meteoroloji İstasyonu verileri (1960-2016) 
İklim 

Elemanları 

AYLAR 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ort 

Ort En 

Yüksek 

Sıcaklık(˚C) 

7.9 10 13.3 18.7 23.2 27 28.9 28.9 25.8 20.8 15.5 10.2 
16,7 

Ort.  En 

Düşük Sıc. 

(˚C) 

0.3 1.1 3.2 7.2 11.0 14.4 16.7 16.6 13.2 9.7 5.1 2.4 8,4 

Ort. 

Güneşlenme 

Süresi Saat 

2.0 2.6 3.5 5.1 7.0 8.5 9.0 8.3 6.4 4.3 2.5 1.5 5 

Ort. Yağışlı 

Gün sayısı 
15.3 13.6 13.9 12.6 11.6 9.4 6.3 6.1 7.5 11 12.3 15.7 11,2 

Aylık 

Toplam 

Yağış Mik 

87 68.5 73.4 58.8 59.9 59.2 45.1 51.8 51.3 78.3 81.6 102.8 68,1 

En Yüksek 

Sıcaklık(˚C) 
24.5 25.6 32.2 34.7 39 39 42.4 38.3 38.2 38.2 30.2 29.2 34,2 

En düşük 

sıcaklık(˚C) 
-20.5 

-

17.3 

-

13.6 
-3.0 0.4 6.6 8.8 7.6 4.5 -1.2 -6.8 -16.5 -1,9 

 

Çalışma alanı, Batı Karadeniz ikliminde olup, diğer Karadeniz iklim tiplerine göre nispeten daha az 

yağış ile yaz ve kış aylarında daha düşük sıcaklıklar görülmektedir. Marmara iklimi ise, asıl Akdeniz 

iklimine göre daha soğuk kış, normal kar yağışı, daha sık don, daha hafif yaz kuraklığı ve buharlaşma, 

daha fazla nemlilik ve bulutluluk ile karakterize edilmektedir (Aksoy ve Güneş 2009). Düzce ovasının 

etrafı dağlarla çevrili olduğundan, hava akımları fazla etkili olmaz ve özellikle sonbahar ve kış 

aylarında yoğun sis olayları yaşanmaktadır. Düzce Meteoroloji istasyonundan alınan veriler ile rüzgar 

hızları ve yönlerini ortaya koymak amacı ile 4 mevsime ilişkin rüzgar frekans gülü grafikleri 

oluşturulmuştur. Mevsimsel ortalama rüzgar hızları Şekil 2’de belirtilmektedir.  
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Şekil: 2 Mevsimsel ortalama rüzgar hızları Düzce Meteoroloji İstasyonu verileri (1960-

2016)’ndan geliştirilerek 

 

Rüzgarın yıllık ortalama hızı 1,2 m/sn’dir. Genelde hakim rüzgar yönü KD, Ovada hakim rüzgar yönü 

GB ve KB’dır. Hakim rüzgar kış aylarında lodos, Mayıs-Haziran aylarında karayel, Temmuz-Eylül 

aylarında ise poyrazdır (Gültekin 2014). Düzce kent merkezinde yeni yapılacak konut alanları, sanayi 

ve ticaret alanları iklim verileri özellikle de hakim rüzgar yönleri ve hızları  dikkate alınarak 

konumlandırılmalıdır. Muhtarlar ve yöre halkı ile yapılan sözlü görüşmelerde Koçyazı mahallesinde 

yaz aylarında tavuk çiftliklerinden yerleşim alanlarına ulaşan kötü kokulardan mahalle halkının 

rahatsızlık duyduğu belirlenmiştir. 

Doğal Bitki Varlığı: Doğal bitki varlığı açısından ele alındığında, Karadeniz bitki örtüsüne ait olan 

tür çeşitliliği, kent çevresinde doğala yakın alanlarda bulunmaktadır. Eurosibirian bitki örtüsü yanında 

yer yer Submediterranean bitki örtüsüne de rastlanmaktadır. Düzce kentinin bulunduğu ova içerisinde 

sahildeki makiliklerin dağlık alanlardaki orman örtüsü ile buluştuğu görülmektedir. Verimli tarım 

topraklarının bulunduğu ova, tarım için oldukça uygundur. Çevredeki zengin orman örtüsü (Kayın, 

Göknar, Meşe, Gürgen, Kestane, Ihlamur, vb.) altında zengin bir alt örtü bulunmaktadır (Akıncı 

Kesim, 1996). 

Kültürel Özellikler: Düzce’nin bugünkü sosyal yapısının oluşmasında, Osmanlı Sultanlarından 

Abdülaziz ve Abdülmecit döneminde, Kafkasya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Rumeli`den 

gelen göçmen nüfusunun önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu dönemde, hükümet göçmenlere bedelsiz 

toprak vererek kendi sosyal yapılarını ve gündelik yaşantılarını korumasına fırsat vermiştir. Düzce`ye 

göç eden gruplar, kendi kimlikleri ile anılmışlar ve kültürlerini korumuşlardır. Bu yeni yapılanmayla 

birlikte ticaretin canlandığı kente, Rum ve Ermenilerin de yerleşmesi ile birlikte daha da çeşitlenen bir 

sosyal yapı ortaya çıkmıştır (Anonim, 2010a). 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından hazırlatılan rapora göre Düzce’de bulunan kültürel gruplar 

arasında “Manav” olarak tanımlanan yerli Türklerin yanı sıra, Çerkesler (Adigeler), Abhazlar 

(Abhazlar) ve Gürcüler (Acarlar) bulunmaktadır (Anonim, 2010a). Ayrıca, Düzce Kalkınma ve 

Tanıtım Vakfı’ndan elde edilen bilgiye göre Düzce ili, Çerkes, Abhaz, Laz, Muhacir, Arnavut, Tatar, 

Boşnak, Gürcü, Kürt ve Kıptilere ev sahipliği yapmakta ve Düzce’de 20’den fazla dil konuşulduğu 

bildirilmektedir (Anonim, 2010a).  

Farklı kültürlerin bir arada olduğu Düzce ili, gelenek, görenek, dil, töre, mutfak, giyim ve müziği ile 

sosyal yapının farklılaşmasında oldukça etkili olmuştur. Ayrıca, topluluk içi evlilikler yapılarak ve 

özendirilerek geleneksel yapı büyük ölçüde korunmuştur. Her kültürel grubun kendine ait yemek 

kültürü korunarak geliştirilmiştir (Anonim, 2010a). 

Demografik Yapı: Düzce ili, 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 370.371 

kişilik bir nüfusa sahiptir. Yıllık nüfus artış hızı % 2.77’dir ve ilin nüfus yoğunluğu  km² başına 128 

kişidir (Şekil 3). Belirlenen nüfus projeksiyonlarına göre; 2023 yılında ilin 389.906 kişi olması 

beklenmektedir. (TÜİK,2016) 
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Şekil 3 : 2008-2016  Düzce ili yıllara göre nüfus artışı 

Kentsel ve kırsal nüfusun dahil olduğu il merkezi nüfusu 228.470 dir. Yalnızca kentsel nüfus ise; 

162.897 ile il merkezinin % 71’ini oluşturmaktadır (Şekil 4). 

   

Tablo 1: Düzce ili merkez mahallelerinin 2007-2016 yılları arası nüfus değişimleri 
Mahalle İsimleri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ağaköy Mah. 3225 3430 3578 3611 3769 3918 3990 4069 4088 4064 

Akınlar Mah. 

  

1114** 1183 1254 1372 1271 1305 1393 1426 

Akpınar Mah. 

 

752 880 559 546 558 560 576 570 545 

Arapçiftliği Mah. 

  

1649** 1678 1780 1826 1892 2006 2078 2074 

Aziziye Mah. 7100 6846 6837 6809 6677 6779 6595 6911 7321 7842 

Azmimilli Mah. 5840 5809 5949 5876 5975 6122 6356 6633 6749 7167 

Bahçelievler  5444 5249 5089 4916 4990 5014 4832 4820 4774 4821 

Beslenbey Mah. 

 

1077** 

        Beyciler Mah. 5755 5479 5505 5543 6031 6402 6682 7122 7430 8255 

Bostanyeri Mah. 

 

1541** 

        Burhaniye Mah. 2432 2458 2566 2516 2428 2512 2406 2462 2420 2854 

Çakırlar Mah. 

 

1009** 1019 999 1043 1028 1032 1044 1032 998 

Camikebir Mah. 1580 1690 1666 1557 1483 1205 984 924 905 902 

Çamköy Mah. 

 

2013** 1994 2058 2032 1996 2066 2158 2167 2179 

Çamlıevler Mah. 4528 4439 4600 4367 4358 4284 4139 4035 3925 3820 

Çavuşlar Mah. 

 

554** 593 604 701 718 933 1510 1713 1869 

Çay Mah. 7338 7303 7500 7418 7481 7603 7427 7406 7580 7911 

Cedidiye Mah. 2960 3099 3048 2961 3064 3186 3260 3288 3307 3410 

Çiftepınarlar  1765 1695 1603 1618 1578 1554 1600 1634 1720 1784 

Cumhuriyet Mah. 2065 2016 1979 2011 2054 2050 2093 2112 2159 2284 

Darıcı Mah. 

 

2598** 2779 2769 2856 2964 2993 3067 3225 3442 

Dedeler Mah. 

 

301** 333 313 308 309 324 327 320 319 

Demetevler Mah. 1520 1455 1989 2276 2400 2399 2399 2443 2521 2451 

71%

29%

Kentsel…
Kırsal…
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Derelitütüncü  1957 1972 1932 2256 2309 2324 2378 2418 2495 2572 

Esenköy Mah. 

 

481** 

        Esentepe Mah. 4268 4129 4081 3867 3962 4008 3870 3751 3670 3680 

Fatih Mah. 925 922 924 911 1081 1040 1040 1031 1100 1109 

Fevziçakmak 

Mah. 2661 2524 2677 2969 3365 3488 3664 3866 4342 4543 

Güzelbahçe Mah. 4466 4710 4873 4822 5010 5066 4939 4942 4802 5982 

Hamidiye Mah. 4072 4170 4189 4160 4231 4313 4550 4903 5478 5803 

Karaca Mah. 4346 4158 4104 4107 4133 4322 3978 4131 4191 4238 

Kara Hacımusa  729* 1499* 2141* 2452 2659 2804 2846 2960 3132 3420 

Kazukoğlu Mah. 

 

1061** 1091 1036 972 958 950 973 995 1005 

Kiremitocağı  1700 1707 1798 1826 2295 2329 2509 2665 2976 2936 

Koçyazı Mah. 

 

2905** 2949* 7267* 8370 8776 8976 9717 10536 11701 

Körpeşler Mah. 2184 2257 2255 2297 2534 2425 2591 2738 3211 3555 

Kültür Mah. 4174 4548 5290 5225 5393 5847 5954 6293 6416 7030 

Kuyumcuhacıali  

 

206** 190 197 207 224 237 249 259 251 

Mergiç Mah. 

  

507** 503 503 495 494 476 523 510 

Nalbantoğlu Mah. 

 

889** 905 872 883 866 865 875 858 874 

Nusrettin Mah. 3392 3442 3453 3274 3213 3348 3375 3594 3784 4110 

Orhangazi Mah. 

 

875 874 866 916 920 924 919 1044 1188 

Sallar Mah. 

 

924** 958 939 914 899 859 883 886 899 

Sancaklar Mah. 

 

3312** 3379 3463 3274 3513 3493 3536 3881 3785 

Sarayyeri Mah. 

 

432** 433 443 498 498 516 547 554 560 

Şehit Bayram 

Gökmen Mah. 460 462 472 483 469 469 460 469 459 1586 

Şehit Hüseyin Kıl  826 838 855 924 908 1001 1028 1011 979 946 

Şehit Kemal 

Işıldak Mah. 791 781 800 796 779 759 763 735 698 730 

Şehit Murat 

Demir Mah. 510 536 512 526 519 539 609 945 1052 1266 

Şerefiye Mah. 1897 2171 2475 2489 2730 2962 3001 2953 2908 3042 

Şıralık Mah. 

 

1917** 3291* 3152 3232 1619 1639 1640 1685 1748 

Soğukpınar Mah. 

      

830 864 911 900 

Terzialiler Mah. 744 753 733 733 731 715 724 703 721 709 

Tokuşlar Mah. 

 

628** 652 671 599 595 569 594 599 608 

Uzunmustafa  3678 4003 4787 4675 4723 5212 5127 5457 5654 5755 

Yahyalar Mah. 

 

774** 752 776 622 620 649 640 630 735 

Yeni Mah. 1599 1461 1507 1477 1456 1541 1543 1534 1515 1555 

Yeşiltepe Mah. 2802 2735 2626 2614 2805 2871 2866 2841 2800 2798 

Yukarı Yahyalar  

 

355 354 354 348 349 368 356 363 351 

Toplam 99733 125350 131089 135064 139451 141514 143018 148061 153504 162897 

*Nüfus artışının fazla olduğu mahalleler ve yılları 

**Mahalle statüsüe alına veya çıkarılan mahalleler 
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Şekil 4: Düzce il merkezi yıllara göre mahalle nüfus değişimi 

 

2008 yılına ilişkin bir değerlendirme yapıldığında, 21 köyün mahalle statüsüne alındığını; 2009’da ise 

3 mahallenin statüden çıkarılarak 2 mahallenin dahil edildiği görülmektedir. 2013’te son olarak 

Soğukpınar Mahallesi’nin eklenmesi ile Düzce merkezinin 21 mahalleden oluştuğu görülmektedir. 

Nüfus artış oranları incelendiğinde; Kara Hacımusa ve Koçyazı Mahallerinde nüfus artışının hızlı 

olduğu görülmektedir. 2010 yılında Koçyazı Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 

yapılan Metek TOKİ konutları ile yerleşim imkanın sağlanması % 46’lık artışının görülmesine neden 

olmuştur. Bu mahalledeki nüfusun ani artışı ve yıllara göre artışın devam etmesi insanların yerleşim 

için burayı avantajlı olarak tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca deprem sonrası inşa edilen Kalıcı 

Konutlar ve Metek TOKİ Konutlarına bağlayan Kalıcı Konutlar - Düzce Merkez bağlantı yolunun 

yapılması da ulaşım konusunda yerleşimin doğuya doğru genişlemesini sağlamıştır.  

Düzce Belediyesi’nden elde edilen 2013 tarihli imar planlarında yer alan 48 mahallenin 

yüzölçümlerine göre nüfus yoğunlukları incelenmiştir.  Düzce kent merkezinde 178 kişi/km2 ile nüfus 

yoğunluğu en az olan Sarayyeri Mahallesi’nin nüfusu 560’tır. Burhaniye Mahallesi  12.408 kişi/km2  

ile nüfus yoğunluğu en fazla olan mahalledir. Nüfus yoğunluğu 204 kişi/km2 olan Kuyumcuhacıali 

Mahallesi,  251 kişi ile nüfusu en az olan mahallelerden biridir. Nüfusu en fazla olan mahalle, 11.701 

kişi ile Koçyazı Mahallesi’dir. Nüfus yoğunluğu ise, 5821 kişi/km2 ’dir. Yüzölçümü  büyüklüğüne 

göre ilk sırada yer alan Darıcı Mahallesi’ndeki nüfus yoğunluğu 746 kişi/km² iken, en az yüzölçümüne 

sahip Akpınar Mahallesi’ndeki nüfus yoğunluğu 4192 kişi/km²’dir. Nüfus yoğunluklarına göre 

mahallelerin değerlendirilmesi Şekil 5’te yer almaktadır.  
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Şekil 5 : 2016 yılı Düzce ili merkez mahalleri nüfus yoğunlukları 

 

İdari Yapı: Düzce ili, 12 Kasım 1999 depreminden sonra, 9.12.1999 tarihinde Bolu ilinden ayrılarak 

il statüsünü kazanmıştır. 13.01.2000’den itibaren de Bolu’dan fiili olarak ayrılarak il statüsünde 

yönetilmeye başlanmıştır. Böylece Düzce, hem fiziki mekanların yeniden yapılanması sorunu, hem de 

kurumsal ve yönetsel olarak yeni bir yapılanma süreci içerisine girmiştir (Anonim, 2004).  

Sosyal ve Kültürel Tesisler: Düzce’de sosyal tesis olarak Merkezde 18 Temmuz Stadyumu ve 18 

Temmuz Spor Salonu, Olimpiyat Gençlik Evi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tiyatro 

salonu, Merkezde Doğa Eğitim Kurumlarına bağlı yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Düzce 

İlinde 2 adet sinema, 5 halk kütüphanesi, 1 gezici kütüphane bulunmaktadır (Anonim 2011’den 

eklenerek). Düzce Üniversitenin Düzce Kampüsu’nda bir merkez kütüphane, tiyatro ve konferans 

salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır.  

Sosyo-Ekonomik Yapı: Düzce İli, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Batı ucunda, İstanbul ile Sakarya ve 

Kocaeli’nde yoğunlaşmış sanayilerin, gelişme alanı olarak yer seçme eğilimi gösterdikleri, çok hızlı 

gelişen bir ildir. TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu Düzce’yi zaman ve mesafe olarak, nüfus ve 

işgücü açısından yoğun, ekonomik düzeyi ise ülkeye oranla çok yüksek olan Doğu Marmara 

Bölgesi’ne çok yaklaştırmıştır (Anonim, 2007). Düzce, 1999 yılında yaşanan depremlerin yıkıcı 

etkisini yaşamış ve aynı yılın sonunda il statüsüne geçmiş olması nedeniyle kent yaşamı büyük 

değişikliğe uğramış bir ildir. Özellikle Düzce - Kaynaşlı merkezli ikinci deprem sanayiyi, fiziki hasar 

ve kapanan işyerleri dolayısıyla üretim kayıplarına ve yüksek oranda işsizliğe sebep olarak etkilemiştir 

(Anonim, 2007). 

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1996 yılında 173 Hektar alana kurulmuş ve üzerinde 63 adet 

sanayi parseli planlanmıştır (Anonim, 2007). Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi 'nin 2004 yılında yer 

seçim çalışmaları tamamlanmış, 2005 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil işlemleri 

tamamlanarak 81 Hektar alana kurulmuş ve 10 adet sanayi parseli yatırımcılara tahsis edilmiştir 
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(Anonim, 2007). 2014’te Çilimli ilçesinde,  2015’te Gümüşova ilçesinde olmak üzere iki organize 

sanayi bölgesi daha eklenmiştir (Anonim, 2017d).  

Düzce ili sanayisi Tekstil, Metal, Otomotiv, Mobilya, Ağaç San, Gıda , Tarım ve Hizmet sektörü 

olarak çeşitlenmiştir. Bu alanlarda çalışma yapan işletmelerde her türlü nitelikli eleman istihdam 

olanağı bulabilmektedir. Düzce ili verilerine bakıldığında depremin hemen ardından yaşanan 

ekonomik kriz sonucu yaşanan sıkıntılı dönemin hızlı bir şekilde atlatıldığı, teşvik yasası ile birlikte 

ekonomideki büyümenin gözle görülür şekilde arttığı ve insanların geçim standardının yükseldiği 

görülmektedir. İl nüfusunun büyük çoğunluğunun da fındık üreticisi olduğu göz önüne alınırsa fındık 

üretiminden elde ettikleri kazancın ortalama olarak 1 yılda dışarıda kazandıklarından daha büyük 

tutarlar oluşturduğu bilinmektedir (Anonim, 2011). 

Tarım ve Hayvancılık: Depremler ve krizlerden tarım sektörü de olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Hayvancılık sektörünün depremden sonraki dönemde % 70’e varan oranda küçüldüğü, bitkisel 

ürünlerden elde edilen gelirin de % 50 oranında azaldığı ölçülmüştür (Anonim, 2004; Kutay Karaçor 

2012). Düzce ilinde, kentin ekonomik yapısı için katkıda bulunabilecek, yöreye özgü tarımsal ve 

arıcılık üzerine yapılan üretimler arasında acıbal (delibal da denilen ve Düzce dağlarında üretilen 

orman gülü balı), kestane balı, yüksek yaylardan alınan kekik, püren balı, çicek balı, tütün kolonyaları, 

dağ çileği reçeli ve böğürtlen receli, peynir ve çeşitleri, köy ekmekleri, ıhlamur, kestane gibi doğal 

ürünler bulunmaktadır (Anonim, 2010b; Kutay Karaçor, 2012).  

Düzce ili’nin toplam yüzölçümünün %15’i mutlak tarım alanı olarak tanımlanan I, II ve III.sınıf 

arazilerdir (Anonim 2011). Sanayi, ticaret ve konut alanları yer seçminde tarım arazilerinin 

korunmasına önem verilmesi gerekmektedir.  

Kentsel Yenileme Alanları:Düzce İl Çevre Durum Raporu (2011) verilerine göre;  yapılan en önemli 

kentsel yenileme çalışması Camikebir Mahallesinde yapılmakta olan 72.000 m² lik Kentsel dönüşüm 

alanıdır. Alan sınırı daha sonra Başbakanlık oplu konut idaresinin önerisi ile 54.000m²’ye 

düşürülmüştür. Bu alanda yapılan çalışmalarda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Ayrıca yine kent 

merkezinde Çamköy mahallesi ve Beyciler mahallesinde yapılan kentsel yenileme çalışması Düzce 

valiliğince başlatılmış olup TOKİ tarafından tamamlanmıştır. Düzce için uygulanan ve uygulanması 

düşünülen projeler ile kentte dönüşüm süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan bazı 

çalışmalara;Düzce İli ve İlçelerinde yolların asfalt olarak döşenmesi, Düzce Merkez’de cadde ve 

sokaklarda doğaltaş ile kaldırım düzenlenmesi, Düzce Merkez’de cadde ve sokaklarda aydınlatma 

direklerinin monte edilmesi, Düzce Merkez mahallelerde alt yapısı olmayan yollara kanalizasyon hattı 

döşenmesi, Anıtpark’ta doğaltaş ve aydınlatma malzemeleri ile meydanın düzenlenmesi ve süs 

havuzlarının yapılması, İstanbul caddesi’nin yayalaştırılması örnek olarak gösterilebilir. 

 

SONUÇ 

Mahalleler düzeyinde Düzce kentine ilişkin ekolojik, kültürel, sosyo-ekonomik verilerin 

değerlendirildiği bu çalışmada, yakın zamanda köy statüsünden mahalle statüsüne kavuşan 

mahallelerin diğerlerine göre daha az kentsel olanaklara sahip oldukları gözlemlenmiştir. Kent 

çekirdeğinde yer alan, kamu kurumları, eğitim kurumları, yeşil alan kullanımları ve alışveriş 

merkezleri yakın çevresinde bulunan mahallelerde, kentsel erişilebilirliğin daha yüksek olması 

nedeniyle yaşam alanı olarak daha fazla tercih edildikleri, konut satın alma ve kiralama oranlarının 

daha fazla olduğu belirlenmiştir. Aziziye, Azmimilli, Camikebir, Cedidiye, Cumhuriyet, Fevzi 

çakmak, Kültür mahallesi, Kiremitocağı, Nusrettin, Şerefiye ve Uzunmustafa mahalleleri merkez 

çekirdeğinde yer alan önemli mahallelerdir.  

Arapçiftliği, Sarayyeri, Kuyumcu Hacıali, Kazukoğlu, Şıralık ve Pınarlar mahalleleri gelir seviyesinin 

yüksek olduğu müstakil, bakımlı bahçelere sahip olan, ulaşım ağı ve sosyal donatılara sahip olan, 

Düzce’nin yerli halkından özellikle çerkez ve abhaz kökenli yerleşimcilerin bulunduğu mahallelerdir. 

Çamlıevler (1-2-3), Bahçelievler, Demetevler, Esentepe, Güzelbahçe ve Yeşiltepe mahalleleri 1999 

depreminden sonra, “kalıcı konutlar” adı ile yeni yerleşim alanı olarak belirlenmiştir. Ancak 2009 yılı 

ve sonrasında TOKİ toplu konut idaresinin Düzce kent çekirdeğinde yapılaşma faaliyetlerine 

başlaması ile bu mahallelerde ikamet eden nüfus, Düzce kent merkez çekirdeğine yerleşme eğilimi 

göstermektedirler. Sözkonusu mahalleler düzenli fakat bakımsız yeşil alanlara ve yeterli sayıda 

otopark alanlarına sahip yerleşimlerden oluşmaktadır. Rakım Düzce ovasına göre daha fazla olduğu 

için, özellikle kışın ısınma kaynaklı yaşanan hava kirliliği bu mahallelerde daha az görülmektedir. 
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Ağaköy, Körpeşler, Çay mahallesi, Sancaklar, Karaca mahallesi, Kara Hacı Musa, Akınlar, Dereli 

Tütüncü, Çakırlar, Hamidiye, Beyciler ve Çamköy mahalleleri gelir düzeyinin düşük, sosyal 

donatıların yetersiz ve dolayısı ile yaşam kalitesinin daha düşük olduğu mahalleler olarak 

belirlenmiştir. Yukarı yahyalar, Tokuşlar, Koçyazı, Sallar ve Nalbantoğlu mahalleleri toplu konut 

alanlarının giderek arttığı, konut baskısına maruz kalan mahallelerdir. Düzenli bir yeşil alana sahip 

değillerdir. 

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nin, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin varlığı ile eski  

Konuralp beldesinde yer alan Şehit Bayram Gökmen, Şehit Hüseyin Kıl, Şehit Kemal Işıldak, Şehit 

Murat Demir,Terzialiler ve özellikle Orhangazi mahallelerinde toplu konut yapılaşmaları, ulaşım 

imkanları, yeme-içme ve alışveriş alanları artışına paralel olarak nüfus artışı da göstermektedir. 

Jeolojik açıdan depreme dayanıklı bir bölge olması ve tarihi süreç içerisinde yerleşim alanı özelliği 

göstermesi sebebiyle tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır (Tanrıverdi Kaya ve ark. 2014). 

Nüfus yapısını ise yerli halkın yanı sıra üniversite öğrencileri, akademisyen ve memurlar 

oluşturmaktadır. 

Düzce kent nüfusunun hızlı bir şekilde artıyor olması, kent içerisinde kırsaldan kent merkezine doğru 

bir iç göçün söz konusu olması, Düzce kentinde birçok kentsel sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Düzce’de yeterli miktarda ve kalitede yeşil alanın bulunmaması, özellikle kış aylarında kentte görülen 

yoğun hava kirliliği, yeşil alanlar, parklar ve yeşil koridorlar gibi yeşil sisteme sahip olmaması, hızlı 

ve plansız kentleşme ile birlikte ortaya çıkan sorunlardan bazılarıdır. Düzce, yeşil alan yeterliliği 

bakımından zayıf, ancak coğrafi konumu ve yüzey suları ile zengin doğal potansiyel barındıran bir 

kenttir. Deprem sonrasında yoğun  kentleşme süreci başlayan ilin, bir yeşil alan sistemi dahilinde 

planlanması gerekmektedir.  

Düzce kent merkezinin sel ve deprem riski altında bulunması, kış aylarında ısınma kaynaklı hava 

kirliliği yaşanması, yerleşim alanları ve sanayi alanlarının ana ulaşım ağının merkezden geçmesi 

nedeniyle ovaya yakın konumlanmış olmsı, çok farklı etnik kökenden ve kültürden insanların farklı 

yaşam alanı tercihlerinin olması, mücavir alan ve belediye sınırları içerisinde kalan alanda kişi başına 

düşen yeşil alan miktarının yetersiz olması, kent halkının ulaşım sorunlarının çözülememiş olması 

çalışma kapsamında belirlenen en önemli sorunlardır. Bu çalışmada yapılan, Düzce’de mevcut sosyo-

ekonomik, doğal ve kültürel yapıya ilişkin durum tespitleri sonrasında mekânsal eksikliklerin 

giderilmesi, ihtiyaçların saptanması ve halkın beklentilerinin karşılanmasına yönelik uygulamalara 

başlanmalıdır. 

 

TEŞEKKÜR 

 

Bu çalışma 2017.02.01.571 No’lu “Düzce’de Kentsel Konut Alanlarından Kamusal Alanlara 

Erişilebilirliğin CBS ile Analizi ve Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi ile Konut Fiyatına Etkisinin 

Değerlendirilmesi” başlıklı Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 

desteklenmiştir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada Elazığ yöresinden temin edilen vişne çürüğü mermer tozu ile üretilen betonların 

mekanik özellikleri, bordo renkli pigment kullanılarak üretilen betonlarla karşılaştırılmıştır. Mekanik 

özellikleri belirlemek için 10 cm küp numuneler kullanılarak 3, 7 ve 28. günlerde basınç deneyi ve 

ultrases geçiş hızı deneyleri gerçekleştirilerek renk pigmenti kullanımının betonların mekanik 

özelliklerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Renk pigmentinin maliyeti ve betonun mekanik 

özelliklerine olumsuz etkileri düşünüldüğünde atık bir malzeme olarak mermer tozunun renkli beton 

üretiminde sağlayacağı avantajlar ortaya konmuştur. Deney sonuçları incelendiğinde, vişne çürüğü 

mermer tozu ile üretilen renkli betonların taze ve sertleşmiş beton özelliklerinin renk pigmenti 

kullanılarak üretilen betonlara göre daha başarılı performans gösterdiği görülmüştür.   

 

 

Anahtar Kelimeler: Renkli beton, vişne çürüğü mermer tozu, mekanik özellikler. 

 

Investigating the Mechanical Properties of Concrete Produced From 

Maroon Marble Powder 
 

ABSTRACT 

In this study, the mechanical properties of the concrete produced from maroon marble powder 

obtained from Elazığ district were compared to the concrete produced by using claret red pigment. The 

effect of the use of color pigment on the mechanic properties of concrete was determined by using 10 

cm cubic specimens and making compression test and ultrasonic pulse velocity test on the third, 

seventh, and twenty-eight days. Considering the cost of color pigment and its negative effects on the 

mechanic properties of concrete, the advantages that marble powder as waste material will provide in 

colored concrete production were presented. When the results of the experiment were analyzed, it was 

seen that the fresh and hardened concrete properties of the color concrete made of maroon marble 

powder   performed better than the concrete produced by using color pigment. 

Keywords: Colored concrete, maroon marble powder, mechanic  properties.   

GİRİŞ 

Betonun bir yapı malzemesi olarak betonarmede kullanılması 19. yüzyılın sonuna doğru 

başlamıştır. Betonun ilk kullanımı, her ne kadar başlangıçta donatılı saksı ve benzeri elemanlar üretimi 

olsa da, betonarme yapı elemanı ve bina üretimiyle devam etmiştir. Bu kullanım amacına paralel 

olarak mimari beton olarak kullanımı da gecikmemiştir. Dönemin mimarları günümüze göre daha 

kısıtlı olanaklarla bu üretimleri gerçekleştirmişlerdir. Yapılan eserlerin bir kısmında; kullanılan 

betonun dayanıklılığı yetersiz olduğundan, zaman içerisinde bu yapılarda bozulmalar ve hasarlar 

gözlenmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılan kimyasallar ve mineral katkılar 

sayesinde yüksek mukavemetli ve giderek yüksek performanslı betonların üretimiyle bu konuda çok 

estetik ve başarılı yapılar tasarlanmıştır. Günümüz koşullarında üretilen kendiliğinden yerleşen 

betonlar ve bu betonların dayanıklılığında görülen artışlar, bu malzemelerle çok daha nitelikli yapılar 

üretilmesine olanak tanımıştır. Beyaz çimentonun kullanımıyla üretilen beyaz betonlar, pigment 
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katkısı ile üretilen renkli betonlar, özel kalıp astarları ve yüzey işleme teknikleri ile üretilen dokulu 

betonlar veya bu türlerin bir arada kullanımından oluşan kombinasyonlar ile artık yepyeni malzeme 

türleri sunulabilmektedir.  

Betonun dış ortamda sürekli olarak görünür olması ve buna bağlı olarak arzu edilen özelliklere 

sahip olabilmesi için malzeme, kalıp, yerleştirme ve son katman özelliklerine önem verilmesini 

gerektiren haline mimari beton adı verilmektedir. Mimari betonlar sayesinde istenilen renk ve dokuda 

beton elde edebilmektedir. 

Mimari beton üretiminde betonun renklendirilmesi için; üretimde renkli agregalar kullanmak, 

özel olarak renklendirilmiş renkli çimentolardan yararlanmak, beyaz ve/veya gri renkte normal 

portland çimentosu kullanmak veya belirtilen seçeneklerin bazılarını bir arada kullanma olanakları 

vardır (Püttbach, 1997:104). Mimari betonlar; her şeyden önce yapının mimarisini de değiştirmektedir. 

Bu nedenle, normal betondan beklenen işlenebilme, dayanım, dayanıklılık gibi özelliklere, estetik 

unsurun da eklenmesi gerekmektedir (Busken, 2001). 

Mimari betonların üretiminde farklı pigmentler kullanılmaktadır. Esasında mimari betonun 

renklendirilmesinde kullanılan üç farklı türde pigment vardır. Bunlar: 

 • Toz Pigmentler  

 • Granül Pigmentler 

 • Sıvı Pigmentler 

Granüler pigment sistemleri; toz pigmentlerin ve sıvı pigment karışımlarının avantajlarını bir arada 

sağlar. Sıvı pigment karışımları beton hamuruna daha düzenli bir şekilde yayılmaktadır. Sıvı pigment 

karışımının tankı gerektiğinde silkelenerek hatalar minimum düzeye indirilmektedir. Toz pigment 

mikserlerinden farklı olarak sıvı pigment mikser kapasiteleri 25 ile 100 ton arasında 

değişebilmektedir. Bu, kaliteyi sağlamak amacıyla gereken laboratuvar maliyetlerini azaltmaktadır.  

Demirin kimyasal yapısına da bağlı olarak yeşil, kırmızı ve kahverengi pigmentlerin 

üretilmesinde çoğunlukla demir oksitler kullanılmaktadır. ABD ve Britanya'da maden sularından elde 

edilen demir oksitler tekrar kullanılarak inorganik pigment üretimi sağlanmış (Bailey M.T, 2013:519) 

(Silva R.D.A, 2012:22) (Marcello R.R, 2008:1280), ilave olarak kaolinit ve demir oksit kullanılarak 

üretilen yeni nesil pigmentler de kullanılmaya başlanmıştır (Bailey M.T, 2013:519).  Bunun dışında 

kaolinit su bazlı lateks boyalarda da pigment dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır (Malla P.B, 

2005:17) (Sadasivam S, 2016:246) 

Pigment katkısı ile yapılan bir deneysel çalışmanın mekanik deney sonuçları incelendiğinde, pigment 

katkısının 28. günde eğilme çekme dayanımını arttırıcı yönde etkilediği, buna karşılık basınç 

dayanımında bir yan etki olarak düşüşlere neden olduğu, bu düşüşün artan pigment katkısı ile artma 

yönünde olduğu görülmektedir. Bu düşüşler %6 - %17 arasında değişmektedir. Tüm pigmentler için 

Optimum oran %3 olarak kabul edilmiştir. (Karagüler, 2004) 

Mermer ise, yeryüzünün üst tabakalarında bulunan bir maden türüdür. Mermerlerin kesilip 

taşınma ve şekil verme işlemleri sırasında çok fazla toz açığa çıkar. Mermer tozu atık olarak mermer 

firmaları için büyük bir problem iken; beton alanında ise büyük bir avantajdır. Mermer atıklarından 

meydana gelen bu toz son zamanlarda betona  performans iyileştirici, ekonomik ve geri dönüşümlü 

çevreye uygun bir materyal olarak ilave edilerek çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Mehta PK, 2006). Diğer 

çalışmalar ise çimento yerine %5 ve %7.5 oranlarında kullanılan mermer atıklarının betonun basınç 

dayanımını artırdığını ve maliyetini düşürdüğünü göstermektedir (A. Ergün, 2011:806) (Corinaldesi 

V, 2010:113) Kum ile yer değiştirilen mermer tozunun ise boşlukları doldurarak betonun ultrasonik 

ses hızı değerlerini %100’e varan oranda azalttığı belirtilmiştir (Demirel B., 2010:1372)  Yine başka 

bir çalışmada kumun yerine %40’a varan oranlara kadar yer değiştirilen mermer tozunun kullanımının 

uygun olduğu belirtilmiştir (Alyamaç ve Aydın, 2015:2208) Son olarak kendiliğinden yerleşen 

betonlarda mermer tozunun kullanımının araştırılmasına ilişkin bir çalışma yapılmış ve mermer 

tozu/çimento miktarının 0,6’nın üzerine ve su/çimento oranının 0,55’in altına indiği görülmüştür 

(Alyamaç, Ghafari ve İnce, 2017:192) 

Bu çalışmada vişne çürüğü mermer tozu ve demir oksit pigmenti kullanarak kendiliğinden 

yerleşen renkli beton üretimi gerçekleştirilmiş ve bu betonun mekanik özellikleri incelenmiştir. Vişne 

çürüğü mermer tozunun kullanımıyla birlikte, kimyasal pigment kullanmadan doğal bir renkli beton 

üretilecek ve bu arada mermer üretiminde kullanılamayan düşük kaliteli mermerler ya da kullanılmış 

atık mermerler yeniden değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmanın çevre kirliliğinin önlenmesine 

katkı sağlayacağı düşünülmekte, ayrıca optimum pigment oranının önerilmesi de amaçlanmaktadır. 
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YÖNTEM VE MATERYAL 

        Mekanik deneylerin yapılması için 10x10 cm2 ve 15x15 cm2'lik boyutunda numuneler üzerine 

basınç dayanımı, UPV ve test çekici metodu uygulanmıştır.  

Çimento 

Bu çalışma da bağlayıcı olarak çimento kullanılmıştır ve tüm kendiliğinden yerleşen beton 

serilerinde kullanılan çimento tipi, EN 197-1'e uyan ve CEM I 52.5 R olarak etiketlenen Çimsa beyaz 

portland çimentosudur. Kullanılan beyaz çimentonun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1: Çimento ve Mineral Katkılarının Bazı Mekanik, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Bileşen 

(%) 

Çimento MMP LP Bileşen (%) Çimento MMP LP 

SiO2 21.60 0.68 4.94 Na2O 0.30 2.44 --- 

Fe2O3 0.26 0.17 0.57 Ateşleme Kaybı 3.20 42.83 40.39 

AI2O3 4.05 0.32 0.81 Özgül Ağırlık 3.06 2,73 2,71 

CaO 65.7 56.25 51.9

6 

Blaine İncelik (cm2/g) 4600 8031 2500 

MgO 1.30 0.21 0.57 Basınç Dayanımı 

(MPa) 

   

SO3 3.30 --- --- 2 gün 37.0   

CI- --- --- --- 7 gün 50.0   

K2O 0.35 1.80 --- 28 gün 60.0   

 

Agrega 

Çalışma kapsamında 1 ve 2 nolu agrega kullanılmıştır. Ayrıca özgül ağırlığı 2.60 kg/m3 ve su emme 

yüzdesi % 1.48 olan doğal bir nehir kumu ile birlikte maksimum partikül boyutu 16 mm olan ezilmiş 

kireç taşı kullanılmıştır. 

Kimyasal katkı maddeleri 

Kendiliğinden yerleşen renkli betonda istenen akışkanlığı sağlamak ve renkli beton karışımlarının 

su/çimento oranının düşürmek için çimento ağırlığının % 2.3'ü oranında kimyasal katkı maddesi 

kullanılmıştır. 

Pigment 

Renklendirme için Bayferrox Red 110 C kırmızı renk pigmenti kullanılmıştır. Pigmentin teknik 

özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2:  Kullanılan Pigmentin Özellikleri 

Pigment 
Tipi 

Su 
Soğurumu 
(g/100g) 

Görünür 
Yoğunluk 
(g/cm³) 

Elek üzeri 
kalan       
45 µm 
(%) 

Bileşim Suda 
Çözünür Tuz 
Yüzdesi (%) 

Yoğunluk Baskın 
parçacık 
boyutu % 
(µm) 

Bayferrox 
Red 110 C 

35 0.7-1.1 0.06 94-96 
% Fe2O3 

0.5 5.0 0.09 
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Elazığ vişne çürüğü mermer tozu 

Elazığ vişne mermeri ender bulunan kırmızı renkli mermer türlerinden biridir. Mermer, sertliği 

3-4 mohs olmakla birlikte oldukça sert bir yapıya sahiptir. İç mekânlarda dekoratif amaçlı olarak, dış 

mekânlarda da daha çok güneşi görmeyen yerlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Elazığ vişne 

mermeri toz haline getirilerek kullanılmıştır. Beton üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan 

kullanılan mermer tozu (MP) Elazığ'da Alacakaya Mermer A.Ş. işletmesi tesisinden temin edilmiştir. 

Kullanılan kireçtaşı tozu (LP) ise taş ocağı kırıcılarının yan ürünüdür ve taş ocağı kırıcılarının 

filtrasyon sisteminden toplanmıştır. 

Karışım bileşimi 

Üretilen 8 karışım serisinin karışım oranları aşağıdaki tablo da gösterilmiş, ayrıca tüm 

serilerde sabit olarak çimentonun %2.3’ü oranında kimyasal katkı kullanılmıştır. 

Tablo 3:  Beton Karışım Oranları 

Karışım No Çimento 

(kg/m3) 

MP 

(kg/m3) 

su/çim Su 

(lt/m3) 

I nolu ag 

(kg/m3) 

II nolu ag 

(kg/m3) 

Kum (kg/m3) Pigment 

(kg/m3) 

M1 320 --- 0.53 170 1178 --- 815 19.2 

M2 320 --- 0.53 170 1178 --- 815 9.6 

M3 320 615 0.53 170 1178 --- 200 --- 

M4 320 815 0.53 170 1178 --- --- --- 

M5 320 --- 0.53 170 589 589 815 19.2 

M6 320 --- 0.53 170 589 589 815 9.6 

M7 320 615 0.53 170 589 589 200 --- 

M8 320 815 0.53 170 589 589 --- --- 

 

DENEYLER VE SONUÇLAR 

Bu çalışmada sertleşmiş beton numuneler üzerinde 3, 7 ve 28 günlerde basınç dayanımı ve 

UPV testleri yapılmıştır. Boyutları 100 mm olan kübik kalıplar hem pigmentli, hem de pigmentsiz 

olarak hazırlanmıştır. Sertleştikten sonra numunelerin yüzeyleri kurumaya bırakılmış ve suya doygun 

kütleleri belirlenmiştir. Daha sonra numuneler 115 ± 5’oC'de etüvde kurutulup numunelerin su emme 

değerleri hesaplanmıştır.  

UPV (Ultrasonıc Pulse Velocıty) Deneyi 

Bu deney için İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 

Malzemesi Laboratuvarında mevcut olan ultrases cihazı kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Kullanılan 

sensörler 55 kHz dalga üretmektedirler. UPV ölçümleri küp numunelerin beton döküm yönüne dik 

düzgün olan karşılıklı yüzlerinden alınmıştır. Her bir numunenin beş farklı yerinden beş farklı UPV 

ölçümü alınmış, her bir numunenin UPV değeri bu beş ölçümün ortalaması olarak göz önüne 

alınmıştır. 
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Tablo 4: UPV Test Sonuçları 

Karışımlar 
UPV (m/s) Yoğunluk(kg/m3) 

3 days 7 days 28 days 28 days 

M1 3968 4237 4347 2.36 

M2 4060 4198 4554 2.38 

M3 3773 4329 4664 2.40 

M4 3984 4347 4504 2.39 

Sonuçlar tüm serilerde basınç dayanımı arttıkça UPV değerinin de artmakta olduğunu 

göstermiştir. 

Basınç deneyi 

       Basınç deneyleri, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı 

Malzemesi Laboratuvarında mevcut olan Beton Test Cihazı kullanılarak ölçülmüştür. M1 ve M2 

serileri farklı oranda pigment içermekte fakat vişne çürüğü mermer tozu içermemektedir. M3 ve M4 

serileri ise farklı oranda vişne çürüğü mermer tozu içermekte fakat pigment içermemektedir.  

 

Şekil 1: Basınç Dayanımı Sonuçları 

En yüksek değer M3 serisinde en düşük değer ise M1 serisinde bulunmuştur. Bu sonuçlar 

pigment oranı arttıkça betonun basınç dayanımınında azalmakta olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde 

vişne çürüğü mermer tozu oranı arttıkça da betonun basınç dayanımı azalmaktadır. Fakat iki malzeme 

arasında karşılaştırma yapıldığında vişne çürüğü mermer tozunun demir oksit pigmentine kıyasla daha 

iyi dayanım gösterdiği kanısına varılmıştır. 

DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma vişne çürüğü mermer tozu ve çeşitli pigment miktarlarını kullanarak üretilen 

kendiliğinden yerleşen renkli beton numuneleri üzerinde yapılmış deneyleri içermektedir. 

Çalışmanın amacı vişne çürüğü mermer tozu ve demir oksit pigmentlerinin betonun bazı 

mekanik özelliklerine olan etkisini araştırmaktır.  

UPV deneyinin sonucunda en kaliteli beton vişne çürüğü mermer tozu içeren M3 serisi 

bulunmuştur. Yalnız vişne çürüğü mermer tozu oranı arttıkça betonun kalitesi düşmektedir. Ayrıca 
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basınç dayanımı testinden elde edilen verilere göre pigment ve vişne çürüğü mermer tozu oranı 

arttıkça dayanımın azaldığı gözlemlenmiştir ancak vişne çürüğü mermer tozu içeren numuneler 

pigment içeren numunelere göre daha fazla dayanım sağlamıştır. 

Tüm bu deneylerin sonucunda vişne çürüğü mermer tozunun beton içerisinde kullanımının 

demir oksit pigmentine göre mekanik açıdan daha başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 
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