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Abstract
In this study we present a new approach for investigation of some Sturm-Liouville systems
with nonlocal boundary conditions. In the theory of boundary value problems for two-order
differential equations the basic concepts and methods have been formulated studying the problems of
classical mathematical physics. However, many modern problems, which arise as the mathematical
modeling of some systems and processes in the fields of physics, such as the vibration of strings, the
interaction of atomic particles motivate to formulate and investigate the new ones, for example, a class
of Sturm-Liouville problems with nonlocal boundary conditions. Such conditions arise when we
cannot measure data directly at the boundary. In this case, the problem is formulated, where the value
of the solutions and its derivative is linked to a interior points of considered interval. Sturm-Liouville
problems together with transmission conditions at some interior points is very important for solving
many problems of mathematical physics.
Keywords: Sturm–Liouville problems, transmission conditions, completeness theorem.

Lokal olmayan sınır şartları ile verilmiş Sturm-Liouville problemleri
Bu çalışmada lokal olmayan sınır şartları ile verilmiş bazı Sturm-Liouville sistemlerinin
araştırılması için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. İkinci mertebeden diferensiyel denklemler için sınır
değer problemleri kuramındaki temel tanım ve yöntemler klasik matematiksel fiziğin problemleri
incelenerek formüle edilmiştir. Bununla birlikte fizik alanındaki telin titreşimi ve atom parçacıklarının
karşılıklı etkileşimi gibi sistem ve süreçlerin matematiksel modellenmesinde ortaya çıkan yeni
problemler yeni-yeni sınır değer problemlerini formüle etmeyi ve araştırmayı tetiklemiştir ki bunlara
örnek olarak lokal olmayan sınır şartları ile verilmiş Sturm-Liouville problemlerini gösterebiliriz.
Sınırdaki değerlerin direkt olarak ölçülemediği durumlarda bu tip şartlarla karşılaşıyoruz. Böyle
durumlar için formüle edilen problemlerde çözümler ve çözümlerin türevleri incelenen aralığın iç
noktaları ile bağlantı oluyor. Matematiksel fiziğin bir çok problemlerinin çözümü için geçiş şartları
içeren Sturm-Liouville problemleri büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sturm–Liouville problemleri, geçiş şartları, tamlık teoremleri.

INTRODUCTION

In this study we present a new approach for investigation of boundary value-transmission
problem consisting of the two-interval Sturm-Liouville equation
(1)
(2)
9

together with boundary conditions
(3)
(4)
and with additional transmission conditions
(5)
where
functions,

a<c≤d<b,
;

,

and
are real-valued continuous
(i=1,2) are real numbers.

,

This kind of boundary value transmission problems are connected with various physical
transfer problems(for example, heat and mass transfer problems). We define a new Hilbert space and
linear differential operator in it such a way that the considered nonlocal problem can be interpreted as
an spectral problem of this operator. We investigate the main spectral properties of the problem under
consideration Particularly, we obtain asymptotic behaviour of eigenvalues, prove completeness
theorem and construct the Green’s function.
Boundary value problems can be investigate also through the methods of Green's function and
eigenfunction expansion. The main tool for solvability analysis of such problems is the concept of
Green's function. The concept of Green's functions is very close to physical intuition Duffy (2001). If
one knows the Green's function of a problem one can write down its solution in closed form as linear
combinations of integrals involving the Green's function and the functions appearing in the
inhomogeneities. Green's functions can often be found in an explicit way, and in these cases it is very
efficient to solve the problem in this way. Determination of Green's functions is also possible using
Sturm-Liouville theory. This leads to series representation of Green's functions (Levitan 1991).
The Sturm-Liouville differential operator
L[f ] := −(pf’’ )’ + qf
on an interval, appears in the analysis of many different types models in the natural sciences.
The problems with transmission conditions has become an important area of research in recent
years because of the needs of modern technology, engineering and physics. Many of the mathematical
problems encountered in the study of boundary-value-transmission problem can not be treated with the
usual techniques within the standard framework of boundary value problem Ao et.al. (2012), Aydemir
and Mukhtarov (2013), Binding et.al. (2002), Kandemir and Yakubov (2002), Mukhtarov et. al.
(2014).
Operator Treatment
We shall construct an adequate Hilbert space and define a symmetric linear operator in it such a
way that the considered problem can be interpreted as the eigenvalue problem of this operator. Without
loss of generality we shall assume that
and
are constant functions and
. Let θjk (1 j < k 4) denotes the determinant of the j-th and k-th columns of the
matrix

. In below we shall assume that

for all j,k. Now we

shall introduce a new inner product in the direct sum of Lebesgue spaces

as
(6)

for
product

Obviously, this inner product is equivalent to the standard inner
so, (H, [., .]H) is also Hilbert spaces. Let us now define the
10

: H → H with the domain

operator

and action low

=
where AC

AC

denotes the set of complex valued functions which are absolutely
respectively. Then the problem (1)− (5) is convert to the operator equation

continuous on
form as

=
in the Hilbert space H.
Theorem 1. The linear operator
= H and

<

is densely defined and symmetric in the Hilbert space H i.e. ,

f, g >H=< f,

g >H for all f, g ∈ dom( ).

With a view to constructing the characteristic function ∆(λ) we shall define two fundamental
solution

and
by following procedure. Let
initial conditions

and

(a, λ) = α’ ,

= −α

(b, λ) = -β’ ,

=β

be solutions of the equation (1) satisfying the

(d) =
=
and transmission conditions

(c) =
=
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We can show that each of these solutions are entire functions of parameter λ ∈ C for each fixed x.
Taking into account that the Wronskian’s W [ϕ𝓁 (x, λ), 𝓁 (x, λ)] are independent on x we can
define the function ∆ 𝓁 (λ) := W [ϕ𝓁 (x, λ),

𝓁 (x,

λ)] , ∆ r(λ) := W [ϕr(x, λ),

r

(x, λ)] each

which is dependent only on λ ∈ C.
It is easy to show that

∆ 𝓁 (λ) =

∆ r(λ).

Let us introduce to consideration the characteristic function

∆ 𝓁 (λ) =

as

∆ r (λ).

Theorem 2. The eigenvalues of the problem (1)-(5)
function ∆(λ).

coincide with the zeros of the characteristic

By using this theorem and applying the technique of Voitovich et.al, (1997) we can prove
that there are infinitely many eigenvalues

, n=1,2,... of the problem (1)-(5) such that

as

.
Solvability of the Inhomogeneous Problem. The Green’s function
Now let λ ∈ C not be an eigenvalue of

and consider the operator equation

=

,

for f(x) ∈ H.

This problem has an unique solution given by

y(x, λ)=<
where the Green’s function

, f(.) >H

is given by

Discreteness of the spectrum and completeness of the eigenfunctions

Theorem 3. The linear operator

is self-adjoint in the Hilbert space H.

Remark 1. All eigenvalues of the problem (1)-(5) are real.
Theorem 4. Let λ0 ∈ C be any regular value of
in the Hilbert space H.
Corollary 1. The spectrum of the operator

. Then the resolvent operator ( − λ0I)−1 is compact

discrete spectrum.
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Now, taking in view the above results and applying the well-known Hilbert Schmidt Theorem
Kolmogorov and Fomin (1972) we obtain needed expansion result.
Theorem 5. Let {Ψs(x); s ∈ N } be a maximum set of orthonormal(in the sense of inner product given
by (6) eigenfunctions of the problem (1)-(5). Then for all f (x) ∈ H

f=
i.e. this expansion in series of normalized eigenfunctions converges to f in the Hilbert space H.
From this Theorem it follows immediately the Parseval's equation. For any f ∈ H the
equality

=

.
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Abstract

The general results about operator polynomials including the multidimensional case can be found in
monographs by Gohberg and Krein (1969) and Rodman (1989). Greenberg and Babuska (1989)
considered Sturm-Liouville problems for second-order and fourth-order differential equations. Here
the eigenvalue parameter may occur nonlinearly in the differential operator and in the boundary
conditions. Using variational properties of eigenvalues and the Sturm comparison theorems, the
authors found bounds for eigenvalues. In (Ladyzhenskaia, 1985), the strong formulation of the SturmLiouville problem is replaced by the week formulation. The fundamental Works of Keldysh (1951,
1971) contains adequate statements of the main problems in the spectral theory of polynomial pencils
along with the first important results in this theory. Here the concepts of associated vectors,
multiplicity of an eigenvalue, and multiple completeness of the eigenvectors and associated vectors
were introduced.
In this study we will consider similar properties for new type Sturm-Liouville problems, with
additional jump conditions. We derive some extremal properties of the eigenvalues and corresponding
weak eigenfunctions of the considered boundary-value-transmission problems by using some
variational methods. Also, a corresponding Rayleigh-Ritz formula is developed.
Keywords: Rayleigh-Ritz formula, Sturm–Liouville problems, eigenvalues, transmission conditions.

Yeni tipten Sturm-Liouville problemlerinin özdeğerleri için Rayleigh-Ritz
Formülü
Çokboyutlu durumları da içeren operatör-polinomlar hakkındaki genel sonuçlar Gohberg ve
Krein (1969) ve Rodman(1989) kitaplarında bulabiliriz. Greenberg ve Babusko (1989) ikinci ve
dördüncü mertebeden Sturm-Liouville problemlerini incelemişlerdir. Burada özdeğer parametresi
hem diferensiyel denklemde hem de sınır şartlarında lineer olmayan biçimde iştirak edebilir. Bu
yazarlar özdeğerlerin rasyonel özelliklerini ve Sturm karşılaştırma teoremlerinden yararlanarak
özdeğerler için sınırlar bulmuştur. Ladyzhenskaia (1985) eserinde Sturm-Liouville probleminin ciddi
ifadesi zayıf ifadesi ile değiştirilmiştir. Polinom demetinin spektral teorisindeki esas problemlerin
eşdeğer ifadeleri Keldysh (1951,1971) esaslı çalışmalarında yer almıştır ki, bu da bu alanda ilk önemli
sonuçlardır. Bu çalışmalarda yardımcı vektörler, özdeğerlerin katı ve de özvektörler ve yardımcı
özvektörlerin çokkatlı tamlığı kavramları literatüre dahil edilmiştir..
Bu çalışmada ilave sıçrama şartları içeren yeni tipten Sturm-Liouville problemleri için benzer
özellikler incelenecektir. Biz araştırdığımız sınır-değer-geçiş probleminin özdeğerlerinin ve zayıf
özfonksiyonlarının bazı ekstremal özelliklerini bazı varyasyonel yöntemlerle elde ettik. Ayrıca uygun
Rayleigh-Ritz formülünüde elde ettik.
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INTRODUCTION
In different areas of applied mathematics and physics many problems arise in the form of boundary
value problems involving transmission conditions at the interior singular points. Such problems are
called boundary-value transmission problems(BVTP). For example, in electrostatics and
magnetostatics the model problem which describes the heat transfer through an infinitely conductive
layer is a transmission problem (see, Aydemir and Mukhtarov, 2017). Some spectral properties for
differential equations having singularities at interior points were studied among others in Aydemir and
Mukhtarov (2013), Bairamov and Ugurlu (2011), Kandemir, (2012), Mukhtarov, v.d. (2014)
and references cited therein.
The purpose of this study is to investigate such important properties as the Green’s function
eigenfunction expansion and Rayleigh-Ritz formula for new type,Sturm-Liouville problems.
Statement of the problem and the eigenvalues
Consider the Sturm-liouville equation
(1)
on the three-interval
points
, given by

=

, ) together with boundary conditions at the end-

(2)
(3)
and with transmission conditions at the interior singular points

, given by

(4)

,
is real-valued functions,
(i=1,2,
real numbers. Naturally we shal assume that
,
,
(i=1,2,
). Moreover for operatör realization
everywhere in below we shall assume that
for all i,j.
Let us define two special eigensolutions
and
satisfying the following
initial-transmission conditions
where

) are

=

,

=-

=

,

=-

and

Respectively. By applying the same procedure as in Aydemir and Mukhtarov (2013) we
can prove that
and
are entire functions of λ ∈ C for each fixed x ∈ 𝞨. It is
easy to see that the Wronskian’s W [𝝋 (x, λ), (x, λ)]= 𝝋 (x, λ) (x, λ)- 𝝋 ‘(x, λ), (x, λ) is
15

(i=1,2,3). Let ∆i (λ ) := W [𝝋 (x, λ),

independent of variable x in each of intervals
for x ∈ (i=1,2,3).

such that ∆i (λ ) =

Lemma: There are a constant

(x, λ)],

∆i j(λ ) (i=1,2,3; j=0,1) for all λ ∈ C.

Theorem: A complex number λ is an eigenvalue of the problem (1)-(4) if and only if ∆i (λ ) =
(i=1,2,3).

The eigenvalues
⨁

In the direct sum of Lebesgue spaces
product by

we shall define a modified inner

,

(5)
(6)

where

,

,

.

by

Since

⨁
.
Therefore the modified Lebesgue H is the Hilbert space. By applying the standard technique
(see, for example, Aydemir and Mukhtarov, (2013 )) we can prove the next results.

assumption the norm (6) is equivalent to the standard norm of

Theorem. All eigenvalues of the problem (1)-(4) are real.
Remark. Since all eigenvalues are real, without loss of generality we can assume that all
eigenfunctions are real-valued.
Theorem. To each eigenvalue there is an unique linearly independent eigenfunction.
Theorem. The eigenvalues for an infinite sequence

such that

as

.

Theorem. Each pair of eigenfunctions y1 (x ), y2 (x ) corresponding to distinct eigenvalues
respectively are orthogonal in the modified Hilbert space H. that is

=0

Completeness of eigenfunctions
We can derive that the Green’s function of the problem (1)-(4) has the form

16

λ is not an eigenvalue where
is the characteristic function of the problem (1)-(4) which is
defined in terms of ∆i (λ ) (i=1,2,3). Obviously the Green’s function is continous and symmetric on
. Suppose that λ=0 is not an eigenvalue and
. Define the linear integral
operatör F as

(7)
By using well-known theorems from the theory of integral operators with continuous symmetric
Kernel we can prove the following result.
Theorem. The system of orthonormal eigenfunctions y1 (x ), y2 (x ),… are complete in the Hilbert
space H and for any y ∈ H the Parseval’s equality

(8)
holds, where the Fourier coefficients are defined by
(9)

Rayleigh-Ritz formula fort he BVTP (1)-(4)
By using the obtained results in the previous sections we shall esthablish the Rayleigh quotient
and derives Rayleigh-Ritz formula (i.e. minimization principle) fort he considered BVTP (1)-(4).
Theorem. If q(x) is positive definite in 𝞨 then all eigenvalues of the BVTP (1)-(4) are positive.
Applying integration by parts we can derive the Rayleigh quotient R(y) fort he problem (1)-(4) as

Based on the expansion theorem of the previous section we can prove the following Rayleigh-Ritz
formula (i.e. minimization principle) fort he considered BVTP (1)-(4).
Theorem. Let q(x) is positive definite and
is the first eigenvalue (so-called principal eigenvalue).
Then the minimum value of the Rayleigh quotient for all continous functions y satisfying the
boundary-transmission conditions

is the principal eigenvalue

.

Moreover, the minimum is obtained only for the corresponding eigenfunction y1 (x ) (so-called
principal eigenvalue). That is

Theorem. The n-th eigenvalue
of the BVTP (1)-(4) is the minimum value of the Rayleigh
quotient for the class of continuous, piecewise smooth functions satisfying the boundary-transmission
conditions (1)-(4) and
where y1 (x ), y2 (x ),… are the
17

first n-1 normalized eigenfunctions Moreover, the n-th normalized eigenfunction yn (x ) is the
corresponding normalized minimizing function.
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Abstract
For many important applications in science and engineering it is required to determine the eigenvalues
as well as the corresponding eigenfunctions. In fact, the general theory of eigenvalues and
eigenfunctions is one of the deepest and richest parts of mathematical physics. In recent years there
has been a considerable renewal of interest in the Sturm-Liouville eigenvalue problems but under
supplementary transmission conditions at the some interior points, from the point of view of both
mathematics and their applications to physics and engineering. The main goal of this study is the
investigation of discontinuous boundary-value-transmission problems for second-order differential
operators. We shall introduce an operator-theoretic method for investigation of asymptotic behaviour
of the spectrum and completeness property of the eigenfunction systems. We define some self-adjoint
compact operators in suitable Sobolev spaces such a way that the considered problem can be reduced
to an operator-pencil equation. Finally, it is shown that the spectrum is discrete and the set of weak
eigenfunctions form a Riesz basis of the suitable Hilbert space.
Keywords: Discontinuous Sturm–Liouville problems, transmission conditions, weak eigenfunctions.

İkinci Mertebeden Süreksiz Diferensiyel Operatörlerin Zayıf Özfonksiyonları
Özet
Bilim ve mühendislik alanındaki birçok önemli uygulama için özdeğerlerin yanı sıra karşılık gelen
özfonksiyonları belirlemek gerekir. Aslında, özdeğerler ve özfonksiyonların genel teorisi,
matematiksel fiziğin en derin ve en zengin kısımlarından biridir. Son yıllarda, bazı iç noktalarda
tamamlayıcı geçiş şartlarına sahip Sturm-Liouville özdeğer problemlerinde, hem matematik hem de
fizik ve mühendislikteki uygulamaları açısından bakıldığında, kayda değer bir ilgi görülmektedir. Bu
çalışmanın temel amacı, ikinci mertebeden diferansiyel operatörler için süreksiz sınır-değer-geçiş
problemlerinin araştırılmasıdır. Özfonksiyonlar sisteminin spektrumunun asimptotik davranışlarının ve
tamlık özelliklerinin araştırılması için bir operatör-teorik yöntem tanıtacağız. İncelenecek olan
problemin bir operatör demet denklemine indirgenebileceğini göz önünde bulundurarak uygun
Sobolev uzaylarında bazı kendine eşlenik ve kompakt operatörler tanımlanacaktır. Son olarak, uygun
Hilbert uzayında spektrumun diskret ve zayıf özfonksiyonlar sisteminin bir Riesz bazı oluşturduğu
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Süreksiz Sturm–Liouville problemleri, geçiş şartları, zayıf özfonksiyonlar.

INTRODUCTION

Various Sturm-Liouville equations together with eigendependent boundary conditions appear in
modeling many natural phenomena in geophysics, elctromagnetics, elasticity, and other fields of
engineering and physics. Their use in problems of vibration, heat transfer, quantum mechanics. In
19

particular, it is about the development and application of Fourier analysis and related techniques to the
solution of such problems. The investigation of regular boundary value problems for which the
eigenvalue parameter appears in both the ordinary differential equation and the boundary conditions
originates from the Birkhoff 's works [1908a, 1908,b]. There is a substantial literature on such type
problems (in particular, see Walter 1973, Fulton 1977, Hinton 1979, Hinton and Shaw 1990,
Mukhtarov and Aydemir 2017, Mukhtarov et al. 2015). Fulton (1977) presented an asymptotic
representation for the eigenvalues and eigenfunctions. He also considered the case of an infinite and a
semi-infinite interval. Hinton(1979) obtained a uniform convergence theory for larger class of
functions than the previous authors considered employing a Hilbert space method. Hinton and Shaw
(1990) consider the classical Sturm-Liouville problem for a vector. They prove the existence of a
Titchmarsh-Weyl coefficient M ( ) and use it to construct the Green's function and resolvent
operator.
Belinskiy and Dauer (1997) have considered the eigenfunctions of a regular Sturm-Liouville problem
on a finite interval with the eigenvalue parameter appearing linearly in the boundary conditions. The
boundary value problem with the parameter appearing nonlinearly in the boundary conditions is also
important and has a variety of applications. Oscillation and comparision results have been obtained in
(Binding and Browne 1997). Basis properties and eigenfunction expansions have been considered in
(Bary 1946, Hinton 1979, Belinskiy and Dauer 1997, Aliyev and Kerimov 2008, Olğar and Mukhtarov
2017). Problems with various singularities have been analyzed in (Gohberg and Krein 1969,
Ladyzheskaia 1985, Rodman 1989).
Let us consider the Sturm-Liouville equation

1
1
u( x)  q( x)u ( x)   u ( x), x [0, )  ( ,1]
2
2
together with boundary conditions at the end-points x  0 and x  1, given by

(1)

u (0)  u(0)  0
cos  u (1)  sin  u(1)  0

(2)
(3)

1
, given by
2
1
1
u(  0)  u(  0)  0
2
2

and two interface conditions at the point of discontinuity x 

1
1
u (  0)  u (  0)  0 ,
2
2

(4)

1
2

1
2

where the function q ( x) is positive defined, measurable and Lebegue integrable on [0, ) and ( ,1] ,

 is a complex spectral parameter,  [0,  ) is a fixed.

The purpose of this paper is to reduce the Sturm-Liouville problem (1)-(4) to an operator
pencil equation

L     0,

L    : A0   A1

 5

in a corresponding Hilbert space  and to prove that the corresponding eigenfunctions form a Riesz
basis of  .
Now, we shall define some new Hilbert spaces and give some inequalities which are needed
for investigation of the considered problem (1)-(4).

1
1
2
2
1
1
valued functions on the interval [0, ) , ( ,1] , with the scalar product
2
2

The Lebesgue space L2 (0, )  L2 ( ,1) is the Hilbert space of square integrable complex
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u,v

1
1
L2 (0, )  L2 (0, )
2
2

and corresponding norm u

1
0
2
0



2
1
1
L2 (0, )  L2 (0, )
2
2

u  x  v  x  dx  1 u  x  v  x  dx
1

2

 u ,u

0

1
1
L2 (0, )  L2 (0, )
2
2

.

1
2

1
2

The Sobolev space  is the Hilbert space consisting of all functions u  L2 (0, )  L2 (0, )

1
2

1
2

that have generalized derivatives u L2 (0, )  L2 ( ,1) with the inner product
1

u,v

2

0

0

u  x  v  x   q( x)u  x  v  x  dx   u  x  v  x   q( x)u  x  v  x  dx

and the finite norm u

1

1
0
2

2


 u ,u



(6)

.

In below we shall use the following inequalities which can be derived from the well-known
embedding theorems for Sopbolev spaces (see, for example (Ladyzheskaia 1985)). For any u  ,
the following inequalities hold
2

u ( x j )   u

2
1
1
L2 (0, )  L2 (0, )
2
2



2



u

2
1
1
L2 (0, )  L2 (0, )
2
2

,

1
2

where j  1, 2,3, x1  0, x2   0, x2 1 and  is any positive real number is small enough.
Moreover, for any   (0,1) the inequality

u ( )  C ( ) u

hol



ds, where the constant C ( ) is independent of the function u , i.e. is dependent only of  .
The definition of a generalized solutions of the Sturm-Liouville problem (1)-(4) follows by the known
procedure (see (Ladyzheskaia 1985)). Multiplying equation (1) by a conjugate to an arbitrary

1
2

1
2

function v( x) and integrate by parts over the intervals [0, ) , ( ,1] and applying the boundaryinterface conditions (2)-(4), we can reduce it to the integral form
1
0
2
0

 u  x  v  x   q( x)u  x  v  x  dx   u  x  v  x   q( x)u  x  v  x  dx
1

1
0
2

1
 1 0

 cot  u 1 v 1  u  0  v  0      2 u  x  v  x  dx  1 u  x  v  x  dx 
0
0
2



(7)

Definition 1. The element u ( x ) of the Hilbert space  is said to be a generalized solution of the
Sturm-Liouville problem (1)-(4), if this element satisfy the equations (7) for any v  .

1
2

1
2

Remark 1. If q ( x ) is only measurable and and bounded on [0, ) , ( ,1] (i.e. are not necessarily

1
2

1
2

continuous functions on [0, ) and ( ,1] ), then it is not possible to define the classical eigenfunction.
Nevertheless, even in this situation all terms of the integral equation (7) is defined in the space  .
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MAIN RESULTS
Theorem 1. For the bilinear functionals

 1 (u , v): cot  u 1 v 1  u  0  v  0  ,
 2 (u , v) :

1
0
2
0



u  x  v  x  dx  1 u  x  v  x  dx ,
1

2

0

there are such bounded linear operators A0 and A1 respectively such that

 k (u , v) 

Ak u , v



for k  0,1 .

Moreover the operators A0 :   and A1 :   are compact, the operators A0 , A1 are selfadjoint
and the operator A1 is positive.
Using Theorem 1 the identitiy (7) can be rewritten as follows

u,v



 A0u , v



  A1u , v



.

(8)

The arbitrariness of v  in identity (8) implies

u  A0u   A1u.

(9)

For operator-pencil realization we shall rewrite the considered boundary-value problem (1)-(4) in the
operator-pencil form as

L     0,

L    : A0   A1.

10 

The following results are valid.
Lemma 1. Let  £ be any eigenvalue with the generalized eigenfunction u% x ,   . Then the
operator polynomial equation L    u%.,    0 is hold in the Hilbert space   £ .
Theorem 2. The operator polynomial L  0  : A0  0 A1 is positive definite for sufficiently large
positive values of 0 .
Lemma 2. For all real 0 , the operator L  0   A0  0 A1 is self-adjoint in the Hilbert space   £ .
By using the above results we can prove the next Theorem.

1
1
2
2
the Sturm-Liouville problem (1)-(4) has precisely denumerable many eigenvalues 1 , 2 ,..., which are

Theorem 3. Let q ( x ) is positive defined, bounded and measurable function on [0, )  ( ,1] . Then
real, bounded below and tends to  . Moreover, the corresponding system of generalized
eigenfunctions forms a Riesz basis in the Hilbert space   £ .
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Abstract
Fuzzy Logics (FL), was introduced by Prof. Dr. A. Zadeh in 1965, is very common control and
decision making systems today. FL consists of ideas and applications that are related to intermediate
values rather than sharp values such as open and closed. The FL consists of four main components:
knowledge base, fuzzification, decision making and defuzzification units. Fuzzification makes the
conversion process to the symbolic value of linguistic qualifiers which are the input information
received from the system. FL has a fuzzification unit that allows input membership values to be taken
in the structure. There are various membership functions in this unit such as triangular, trapezoidal and
gaussian. The most commonly used functions are Gaussian. Since the Gaussian membership function
has exponential expressions, the FPGA based hardware implementations of these expressions are quite
difficult. In this study, the Gaussian membership functional unit is designed to work in the FPGA
chips with reference to the mathematical model of the Gaussian membership function, with the 32-bit
IEEE-754-1985 floating-point number standard. The design is coded in VHDL and synthesized using
the Xilinx ISE Design Suite. Following the Place and Route operation, the maximum working
frequency of the FPGA-based gaussian membership function unit was obtained as 185.086 MHz on
VIRTEX-6 chip. Data set were created to test the designed unit. Using these test data, numerical-based
Gaussian membership function unit data processing speed and FPGA-based Gaussian membership
function unit data processing speed are compared. According to the obtained results, the FPGA-based
Gaussian membership function unit processes the test data at 0.686 μs and the numerical-based
Gaussian membership function test data at 1.276 ms. The FPGA-based Gaussian membership function
unit is able to approximately calculate 184 billion data in a period of 1 second. In future work, other
membership functions can be designed on FPGA. Defuzzification units can also be designed to
perform real-time fuzzy logic applications on the FPGA.
Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzification, Gaussian Membership Function, FPGA, VHDL
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Gerçek Zamanlı Bulanık Mantık Uygulamaları İçin Gauss Üyelik
Fonksiyonunun FPGA Tabanlı Tasarımı
Özet
Bulanık Mantık (BM), ilk defa 1965 yılında Prof. Dr. A. Zadeh tarafından duyurulan ve günümüzde
oldukça yaygın bir şekilde kullanılan kontrol ve karar verme sistemidir. BM, açık ve kapalı gibi keskin
değerler yerine ara değerlerinde söz konusu olduğu fikir ve uygulamalardan oluşmaktadır. BM; bilgi
tabanı, bulanıklaştırma, karar verme ve durulama birimleri olmak üzere dört temel bileşenden
oluşmaktadır. Bulanıklaştırma ünitesi sistemden alınan denetim giriş bilgilerini dilsel niteleyiciler olan
sembolik değerlere dönüştürme işlemi yapmaktadır. Bu ünitede çeşitli üyelik fonksiyonları mevcut
olup en yaygın kullanılan üçgen, yamuk ve gauss üyelik fonksiyonlarıdır. Gauss üyelik fonksiyonu
üstel ifadelere sahip olduğundan bu fonksiyonun FPGA tabanlı donanımsal gerçeklemeleri oldukça
zordur. Bu çalışmada, gauss üyelik fonksiyonunun matematiksel modeli referans alınarak FPGA
çiplerinde çalışmak üzere 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı standardına uygun Gauss üyelik
fonksiyon ünitesi tasarlanmıştır. Tasarım VHDL dilinde kodlanmış ve Xilinx ISE Design Suite
programı kullanılarak sentezlenmiştir. Place-Route işleminin ardından FPGA tabanlı gauss üyelik
fonksiyon ünitesinin maksimum çalışma frekansı VIRTEX-6 çipi için 185.086 MHz olarak elde
edilmiştir. Tasarlanan ünitenin test edilebilmesi amacıyla test verisi oluşturulmuştur. Bu test verileri
kullanılarak nümerik tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi veri işleme hızı ile FPGA-tabanlı Gauss
üyelik fonksiyonu ünitesi veri işleme hızı karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre FPGA-tabanlı
Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi test verilerini 0.686 µs’de ve nümerik tabanlı Gauss üyelik
fonksiyonu test verilerini 1.276 ms’de işlemektedir. FPGA-tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi 1
saniye içerisinde 185 milyon veri hesaplayabilmektedir. İleriki çalışmalarda diğer üyelik fonksiyonları
FPGA üzerinde tasarlanabilir. Ayrıca FPGA üzerinde gerçek zamanlı bulanık mantık uygulamaları
gerçekleştirebilmek amacıyla durulaştırma üniteleri gerçekleştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Bulanıklaştırma, Gauss Üyelik Fonksiyonu, FPGA, VHDL

GİRİŞ
İnsan karar verme esnasında, geçmişten gelen bilgi ve deneyimleri yorumlamakta ve bu yorumdan
çıkan sonuca göre karar vermektedir. Bilgisayarların karar verebilmesi için ise kesin sayısal verilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca insan beyni, bilgisayardan farklı olarak sözel düşünebilmekte, girdileri
sözel olarak değerlendirmekte, eksik veya kesin olmayan durumlar için varsayımlar yapabilmektedir.
Lotfi A. Zadeh (1965:338-353) yılında yaptığı "Fuzzy Sets" Bulanık Kümeler adlı çalışması ile,
günlük hayatta kullanılan sözel terimlerin bilgisayar sistemleri ve algoritmalarında kullanılmasına
olanak sağlamıştır. Bu sayede günlük hayatta karşımıza çıkan karmaşık ve doğrusal olmayan
problemlerin çözümünde daha yorumlanabilir ve güçlü modeller ortaya konulmuştur.
Mamdani yöntemi, bulanık küme teorisi kullanılarak yapılan ilk kontrol sistemi olma özelliğini
taşımaktadır. Mamdani ve Assilian (1975), dilsel kontrol kurallarını sentezleyerek bir buhar motoru ve
kazan kombinasyonunun kontrol edilmesini gerçekleştirmişlerdir. İlerleyen yıllarda bulanık çıkarım
süreci ve girişlerin bulanıklaştırılması açısından Mandani yöntemine benzer olan Sugeno tarafından
yeni bir metot önerilmiştir. En önemli farklılıkları, Mamdani çıkarım sisteminde çıktı üyelik işlevi
bulanık kümelerdir; Sugeno tipinde ise çıktı üyelik fonksiyonu doğrusal veya sabittir (Sugeno
1985:59-83).
Bulanık Mantık (BM) gelişimi sürecinde Mendel ve Wang (1992:807-814) önerdikleri çalışma önemli
bir yapı taşı teşkil etmektedir. Bulanık temel fonksiyonları, seri açılımları olarak temsil etmişledir.
Önerilen çalışmada Stone-Weierstrass teoremini kullanarak, bulanık temel fonksiyonların doğrusal
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kombinasyonlarının, düz doğrusal olmayan fonksiyonlara yaklaşabildiği kanıtlanmıştır. BM sistemine
farklı bir mimari önerisi sunan diğer bir çalışma da, bulanık çıkarım ve bilgi edinme tesisin gelişimi ile
bulanık kurallar ile üyelik işlevi arasındaki ilişki kurulumunu sağlamıştır. Bu yapıda bulanık kural
içerisinde, işleme parametreleri ve işleme performansı arasındaki ilişkiyi ifade eden If-Then
formundan oluşmaktadır (Kaur ve Kaur, 2009:513-517).
GENEL BİLGİLER
Bulanık Mantık ve Gauss Üyelik Fonksiyonu
Gerçek dünyada doğrusal olmayan, karmaşık, modellemesi güç ve bilgilerin niteliklerinin belirsiz
veya kesin olmayan durumları, sözel ifadeler kullanılarak daha belirgin hale gelmesi için geliştirilen
mantığa Bulanık Mantık (BM) denilmektedir. Bulanık sistemler bulanıklaştırıcı, bulanık kural tabanı,
bulanık çıkarım motoru (karar verme birimi) ve durulaştırıcı olmak üzere dört bileşenden
oluşmaktadır.
Bulanıklaştırma, dış dünyadan bilgisayara alınan gerçek nümerik bir değeri üyelik fonksiyonları
tarafından sözel ifadelere dönüştürme işlemini yapmaktadır. Bu amaçla bulanıklaştırma aşamasında
çeşitli üyelik fonksiyonları kullanılmaktadır. Uygulamalarda en fazla kullanılan üyelik fonksiyonu
tipleri Üçgen, Yamuk, Çan Eğrisi, Gauss, Sigmoidal, S ve Pi (π) üyelik fonksiyonlarıdır (Osman ve
Tayfun, 2005:13-20).
Bulanık kural tabanı, veri tabanındaki girişleri çıkış değişkenlerine bağlayan mantıksal, Eğer-İse (If–
Then) türünde yazılabilen bütün kuralların tümünü içerir. Bu kuralların yazılmasında sadece girdi
verileri ile çıktılar arasında olabilecek tüm aralık bağlantıları olarak düşünülmektedir. Şekil 1’de
görüldüğü gibi, Bulanık Çıkarım mekanizması ise giriş ve çıkış bulanık kümeleri arasında kurulmuş
olan parça ilişkilerin hepsini bir arada toplayarak sistemin bir çıkışlı davranmasını temin eden işlemler
topluluğunu içeren bir mekanizmadır. Bulanık çıkarım mekanizmasında bilgi çeşitli yöntemler
aracılığıyla modellenmektedir (Sivanandam, Sumathi ve Deepa, 2007). Çıkarım yöntemleri adı verilen
bu yöntemler Mamdani yöntemi, Larsen yöntemi, Tsukamoto yöntemi ve Tagaki-Sugeno-Kang
yöntemi şeklinde ifade edilmektedir (Akıllı, Atıl ve Kesenkaş, 2017:223-229).

Şekil 1: Bulanık Mantık Sisteminin Şematik Yapısı

Durulaştırma kısmında, bulanık çıkarım motorunda elde edilen bulanık kümenin kesin bir değere
dönüştürülmesi işlemi gerçekleşmektedir. Elde edilen bulanık kümenin, gerçek hayata tekrar
uygulanması için sayısal bir değer olması gerekmektedir (Elmas, 2003). En fazla karşılaşılan
durulaştırma yöntemleri ağırlık merkezi yöntemi, en büyük üyelik ilkesi, ortalama en büyük üyelik,
ağırlıklı ortalama yöntemi, en büyüklerin en küçüğü ve en büyüklerin en büyüğü yöntemleridir (Kıyak
ve Kahvecioğlu, 2003:63-72).
Kullanılan BM sisteminin üyelik fonksiyonlarına bakarak, bulanık ifadenin üç temel özelliği
anlaşılabilmektedir. Birinci özellik de, bir kümede bulunan öğelerden en az bir tanesinin en büyük
üyelik derecesi 1’e sahip olması gerekmektedir. Bu duruma bulanık kümenin normal olma özelliği
denir. Bir diğer özellik de ise üyelik derecesi 1 olan öğeye yakın, sağdaki ve soldaki öğelerinde üyelik
dereceleri 1’e yakın olmalıdır. Bu durumda bulanık kümenin monoton olduğu anlaşılmaktadır. Son
özellik olarak da üyelik derecesi 1’e eşit öğeden sağa ve sola eşit mesafede gidildiğinde, buradaki
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öğelerinde üyelik derecelerinin birbirine eşit olması gerekir. Bu duruma da bulanık kümenin simetrik
özelliği adı verilmektedir (Zadeh, 2008:2751-2779). Bu üç temel özelliği taşıyan üçgen, yamuk ve
gauss üyelik fonksiyonu olmak üzere temel olarak üç üyelik fonksiyonu bulunmaktadır. Bu üyelik
fonksiyonlarından en yaygın kullanılan gauss üyelik fonksiyonunun matematiksel ifadesi Denklem
1’de verilmiştir.

(1)
Denklem 1’de görüldüğü üzere üstel ifadelere sahip bir üyelik fonksiyonudur. Bu nedenle diğer üyelik
fonksiyonlarına göre donanımsal gerçeklemeleri daha zordur. Gauss üyelik fonksiyonu 2 parametre ve
1 değişkene bağlıdır. Bu değişken ve parametreler yardımıyla üyelik fonksiyonunun; genişliği,
yüksekliği ve yapılan çalışmanın dilsel ifadedeki derecesini belirlenmektedir. Buradaki değişken x,
parametreler ise; c ve σ’dır. Fonksiyonun tepe noktasının x düzlemindeki büyüklünü c parametresi,
fonksiyonun genişliğini ise σ parametresi belirlemektedir. σ değeri küçüldükçe Gauss üyelik
fonksiyonu daha sivri ve ince olurken, bu değer arttıkça fonksiyon gittikçe genişleyecektir. Gauss
üyelik fonksiyonu gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2: Gauss Üyelik Fonksiyonu

Gauss Üyelik Fonksiyonu, dilsel ifadelerin dilsel olgusunu açıklayan, teknik sayının değerini üyelik
dereceleri ile ifade eden fonksiyondur. Şekil 2'de görüldüğü gibi, üstel özelliğe sahip olmasından
dolayı, c ye yakın olan değerlerde bulanıklaştırma hızlı değişim, uzak olan değerlerde ise yavaş
değişim göstermektedir. Hızlı değişim görülen bölgelerde bulanıklaştırma hassasiyeti yüksek
olacaktır. Üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonlarında değişim ise, her durumda doğrusal davranış
göstermektedir.
FPGA Çipleri
FPGA çipleri, Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak tanımlanan tümleşik devrelerdir. Alanda
programlanabilir olarak adlandırılmasının nedeni mantık bloklarının ve ara bağlantıların üretim
sürecinden sonra istenen amaca göre yeniden programlanabilmesidir. Mantıksal bloklar, aralarındaki
bağlantılar ve giriş/çıkış bloklarını kullanıcı tarafından sonradan programlanabilir. FPGA’lerin paralel
işlem yapabilme özelliği en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Diğer bir deyişle, uygulama ve
kapasiteye göre, birbirine paralel birçok işlemi aynı anda yapabilmektedir. FPGA çipi,
programlanabilir üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;
A. Yapılandırılabilir Mantıksal Bloklar (Configurable Logic Blocks (CLB))
Yapılandırılabilir Mantıksal Bloklar, Look-up table (LUT) ve Flip-Flop’lardan oluşmaktadır. LUT
mantıksal fonksiyonlar tarafından oluşturulmaktadır. Mantıksal devreler için fonksiyonel elemanlar
CLB tarafından sağlanmaktadır. CLB mimarisi, uygulamaların kolaylıkla yerleştirilmesine ve
yönlendirilmesine olanak tanımaktadır.
B. Giriş Çıkış Blokları (Input/Output Blocks (IOB))
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Giriş çıkış blokları sayesinde FPGA pinleri giriş, çıkış ya da çift yönlü olarak programlanabilir. FPGA
çipinin türüne göre çipteki IOB sayısı değişmektedir.
C. Ara Bağlantılar (Interconnections)
Ara Bağlantılar, CLB’ler arasındaki bağlantıları ve CLB’ler ile IOB’ler arasındaki bağlantıları
yapılandırmak için kullanılmaktadır. Programlanabilir olduklarından çok esnek bir yapıya sahiptirler
(Alçın, Pehlivan ve Koyuncu, 2016:5500-5505).
FPGA çipleri, ASIC-tabanlı tasarımlar ile karşılaştırıldığında daha yavaş çalışmaktadırlar. Ancak
tekrar programlanabilme özelliği, tasarımların basit kontrol edilebilir olması ve ucuza mal edilmesi
nedeniyle önemli avantajlara sahiptirler. İlk olarak Xilinx firması 1980’li yıllarda FPGA üretimini
gerçekleştirmiştir. İlk üretimden beri FPGA üretiminde lider kabul edilen firmalar arasında yer alan
Xilinx dışında piyasadaki FPGA üretiminde yer alan Altera, Lattice semiconductor, Actel, Quick logic
gibi firmalar da mevcuttur (Doğan, 2008). Ayrıca donanımın yazılım dili tasarım sırasında
kullanılacak olan FPGA’in hangi üretici firmaya ait olduğuna göre farklılık göstermektedir.
Endüstriyel alanlarda büyük ilgi gören FPGA çipi, farklı sektörlerde çeşitli uygulama alanları
mevcuttur. Bunlara örnek olarak savunma sanayi, otomotiv sanayi, tıbbi görüntüleme, sayısal işaret
işleme, telekomünikasyon, sinyal ve görüntü işleme (Paukštaitis ve Dosinas, 2009; Polat ve Yildirim,
2010:881-886), motor kontrolü (Monmasson, Idkhajine, Cirstea, Bahri, Tisan, ve Naouar, 2011:224243; Lin, Chou, Hung, ve Wang, 2010:357-372), bilgisayar grafikleri gibi birçok algoritmaların
hızlandırılması (Sahin, 2010:3070-3081) ve yapay sinir ağları (Song ve Gao, 2011:1075-1081)
verilebilir.
GAUSS ÜYELİK FONKSİYONUNUN FPGA-TABANLI TASARIMI
Bu bölümde gerçek zamanlı bulanık mantık uygulamaları için Gauss üyelik fonksiyonu FPGA
çiplerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tasarımda referans olarak fonksiyonun matematiksel modeli
kullanılmıştır. Yapılan tasarım 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı (floating point number)
standardına uygun olarak VHDL dilinde kodlanmıştır. Tasarlanan ünite ISE Design Suite 14.7
programı kullanılarak sentezlenmiştir. Tasarımın en üst seviye RTL şeması Şekil 3’te ve ikinci seviye
RTL şeması Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 3: Gauss Üyelik Fonksiyonunun Birinci Seviye RTL Şeması

RTL şemasından görüldüğü üzere ünite 32-bit x giriş ve 32-bit sonuc çıkış sinyallerine sahiptir.
Ünitenin çalışmaya başlayabilmesi için basla giriş sinyal değeri ‘1’ olmalıdır. 1-bit clk sinyali ünite
içerisindeki alt birimlerin senkron bir şekilde çalışabilmesi için kullanılmaktadır. Ünite ilk sonucunu
üretmeye başlamadan önce sonuc_hazir sinyali ‘0’ olmaktadır. Ünite sonucunu ürettiği durumlarda
sonuc_hazir sinyal değeri ‘1’ olmaktadır.
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Şekil 4: Gauss Üyelik Fonksiyonunun İkinci Seviye RTL Şeması

Yapılan FPGA-tabanlı Gauss üyelik fonksiyonunun test edilebilmesi amacı ile 50 adet test verisi
oluşturulmuştur. Bu test verileri öncelikle nümerik olarak işlenmiştir. Ardından Xilinx ISE Design
Suite 14.7 programı kullanılarak bir testbench dosyası oluşturulmuştur. Xilinx ISE Design Suite
programından elde edilen test sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. Ünite ilk sonucunu 86 saat darbesi
(clock cycle) sonucunda üretmektedir. Elde edilen sonuçlara göre FPGA-tabanlı Gauss üyelik
fonksiyonu ünitesi test verilerini 0.686 µs’de ve nümerik tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu test
verilerini 1.276 ms’de işlemektedir. Sunulan FPGA-tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu ünitesinin
maksimum çalışma frekansı 185.086 MHz olarak elde edilmiştir.

Şekil 5: Gauss Üyelik Fonksiyonunun Test Sonuçları

SONUÇLAR
Sunulan bu çalışmada, FPGA çiplerinde çalışmak üzere 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı
standardına uygun Gauss üyelik fonksiyon ünitesi tasarlanmıştır. Tasarım VHDL dilinde kodlanmış ve
Xilinx ISE Design Suite programı kullanılarak sentezlenmiştir. Place-Route işleminin ardından FPGA
tabanlı gauss üyelik fonksiyon ünitesinin maksimum çalışma frekansı VIRTEX-6 çipi için 185.086
MHz olarak elde edilmiştir. Tasarlanan ünitenin test edilebilmesi amacıyla 50 adet test verisi
oluşturulmuştur. Bu test verileri kullanılarak nümerik tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi veri
işleme hızı ile FPGA-tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi veri işleme hızı karşılaştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre FPGA-tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi test verilerini 0.686 µs’de ve
nümerik tabanlı Gauss üyelik fonksiyonu test verilerini 1.276 ms’de işlemektedir. FPGA-tabanlı
Gauss üyelik fonksiyonu ünitesi 1 saniye içerisinde 185 milyon veri hesaplayabilmektedir. İleriki
çalışmalarda üçgen ve yamuk gibi üyelik fonksiyonları FPGA üzerinde tasarlanabilir. Ayrıca FPGA
üzerinde gerçek zamanlı bulanık mantık uygulamaları gerçekleştirebilmek amacıyla durulaştırma
üniteleri gerçekleştirilebilir.
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Abstract
Schiff bases compounds have been widely used due to their potential applications in many fields, such
as photochromic and thermochromic properties, proton transfer tautomeric equilibria, biological and
pharmacological activities[1,2]. In our previous publication, the X-ray crystallography of 4-[(2chlorophenyl)diazenyl]-6-methoxy-2-{[tris(hydroxymethyl) methyl] aminomethylene} cyclohexa-3,5dien-1(2H)-one was studied by our working group[3], but theoretical calculations of the title compound
have not been investigated so far. In this study, we focus on the structural properties of 4-[(2chlorophenyl)diazenyl]-6-methoxy-2-{[tris(hydroxymethyl) methyl] aminomethylene} cyclohexa-3,5dien-1(2H)-one. The molecular geometry was also calculated using the Gaussian 03W software and
structure was optimized using the HF/B3LYP method with the 6-31G(d,p) basis set in ground state[4,5].
The calculated results were compared the experimental determination results of the compound. The
thermodynamic properties at different temperatures were also calculated using the same method with
the 6-31G(d,p) basis sets. The other molecular properties like the molecular electrostatic potential map
(MEP) and Mulliken population for the title compound were obtained by using same basis set. In
addition, the Hirshfeld surface analysis of your compound was investigated using the Crystal Explorer
17 program[6].
Keywords: Schiff base, HF, Hirshfeld surface analysis, termodynamic parameters

Hartree-Fock Metodu Kullanılarak 4-[(2-Klorofenil)diazenil]-6-metoksi-2{[tris(hidroksimetil)metil]aminometilen}sikloheksa-3,5-dien-1(2H)-on
Bileşiğinin Moleküler ve Elektronik Özellikleri
Özet
Schiff bazı bileşikleri; fotokromik ve termokromik özellikler, proton transferi tautomerik denge,
biyolojik ve farmakolojik aktiviteler gibi birçok alanda potansiyel uygulamalarından dolayı yaygın
olarak
kullanılmaktadır[1,2].
Önceki
çalışmamızda;
4-[(2-klorofenil)diazenil]-6-metoksi-2{[tris(hidroksi-metil)metil]aminometilen}sikloheksa-3,5-dien-1(2H)-on’un
X-ışını
kristalografi
çalışması grubumuz tarafından incelenmişti[3], ancak bileşiğin teorik hesaplamaları bugüne kadar
araştırılmamıştır. Bu çalışmada; 4-[(2-klorofenil)diazenil]-6-metoksi-2-{[tris(hidroksimetil)metil]
aminometilen}sikloheksa-3,5-dien-1(2H)-on’un yapısal özelliklerine odaklanıldı. Moleküler geometri
de Gaussian 03W yazılımı kullanılarak hesaplandı ve yapı, taban durumundaki 6-31G(d,p) temel seti
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ile HF/B3LYP yöntemi kullanılarak optimize edildi[4,5]. Elde edilen teorik sonuçlar, bileşiğin deneysel
sonuçları ile karşılaştırıldı. Farklı sıcaklıklarda termodinamik özellikler de aynı yöntem kullanılarak 631G(d,p)
baz
seti
kullanılarak
hesaplanmıştır.
4-[(2-Klorofenil)diazenil]-6-metoksi-2{[tris(hidroksimetil)metil]aminometilen}sikloheksa-3,5-dien-1(2H)-on için diğer moleküler özellikler
gibi moleküler elektrostatik potansiyel haritası (MEP) ve Mulliken popülasyon analizi aynı baz seti
kullanılarak elde edildi. Ayrıca bileşiğin Hirshfeld yüzey analizi Crystal Explorer 17 programı[6]
kullanılarak incelendi.
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, HF, Hirshfeld yüzey analizi, termodinamik parametreler
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GİRİŞ
Alman kimyager Hugo Schiff tarafından sentezlenen Schiff bazları , aldehit veya ketonların aminlerle
nükleofilik katılma tepkimesi sonucu elde edilen ve karbon azot çifte bağı (-CH=N-) içeren
bileşiklerdir[7]. Schiff bazları (iminler) ilgi duyulan bileşikler arasına girmeyi başarmıştır. İminlere
olan bu ilgi birçok biyolojik sistemde[8], kimyasal katalizde[9], tıp ve eczacılık alanlarında[10], kimyasal
analizlerde ve yeni teknolojilerde kullanılabilir olmaları ile açıklanabilir[11,12].
Bu çalışmada, daha önceden çalışma grubumuzca sentezlenen ve yapısı X-ışınları kırınımı yöntemiyle
incelenen Schiff bazı içeren bileşiğin yapısı[3] kuantum mekaniksel yöntemlerle aydınlatılarak
literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Yöntem
Deneysel olarak elde edilen sonuçları desteklemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla Gaussian 03W[4]
ve GaussView 4.1.2[5] paket programları ile HF yöntemi kullanılarak molekülün geometrisi teorik
olarak belirlenmiştir. Yapının kimyasal kararlılığı için; HOMO-LUMO, enerji aralığı, kimyasal sertlik,
kimyasal yumuşaklık, elektronegatiflik, dipol moment değerleri hem gaz fazında hem de çeşitli çözücü
ortamlarında (benzen, ε = 2.3; aseton, ε = 20.49; etanol, ε = 24.55; DMSO, ε = 46.7; su, ε = 78.35)
hesaplandı. Molekülün MEP haritası, 100 ve 1000K sıcaklık aralığında termodinamik özellikleri
incelenip, ısı sığası, entropi ve entalpi değerlerine karşı sıcaklık grafikleri çizildi. Termodinamik
parametre özelliklerinin sıcaklığa bağlı korelasyon denklemleri oluşturuldu. Hesaplamaların tümünde
baz seti olarak 6-31G(d,p) seçilmiştir. Son olarak, incelen molekül için Hirshfeld yüzey analizi
yapılmıştır.
Bulgular
[C18H20ClN3O5] Kristalinin Teorik Olarak İncelenmesi
X-ışını kırımından elde edilen atomik koordinatları içeren dosya Gaussian03W paket programına
başlangıç dosyası olarak girilip, gaz fazında optimize edilmiş *.log uzantılı dosya 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 ve optimize edilmiş görsel hali gösterilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 1: a) [C18H20ClN3O5] Kristalinin moleküler yapısına ait ORTEP-III diyagramı[3],
b) C18H20ClN3O5 Kristalinin optimize edilmiş moleküler yapısının GaussView görünümü
Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1: Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar
Verilerin Arıtılması[3]

Kimyasal Parametreleri[3]
Kimyasal Formül

C18H20ClN3O5

Yansıma Sayısı

Formül Ağırlığı (a.k.b.)

393.82

Parametre Sayısı

261

Sıcaklık (K)

133

R

0.037

Kristal Sistemi

Monoklinik

wR

0.105

Uzay Grubu

P 21/c

GooF (S)

1.04

5276

Birim Hücre Parametreleri
a, b, c (Å)

15.4723 (2), 10.5669 (8), 11.1850 (9)

β()

98.900 (3)o

o

Kristal Boyutları (mm)

0.35 x 0.19 x 0.16

Hacim, V(Å)

1806.7 (2)

3

Z

4

Soğurma katsayısı, μ (mm-1)

0.25

Hesaplanan Yoğunluk (Mg/m3)

1.448

Veri Toplama[3]
Kırınım Toplanan Cihaz

Stoe IPDS-II difraktometre

Dalga Boyu (Å)

0,71073 (MoKα)

Veri Toplama Aralığı ( )
o

2.3-30.5

İndeks Aralığı
hmin, hmak

-21, 21

kmin, kmak

-14, 14

lmin, lmak

-15, 15

Kırınım Toplama Yöntemi

w taraması

Ölçülen Yansıma

35639

Bağımsız Yansıma

5276

Gözlenen Yansıma

3951

Soğurma Düzeltmesi

İntegrasyon (X-RED32)

Tmin, Tmak

0.831, 0.928

Rint

0.034

Molekülün deneysel ve gaz fazında seçilen optimize edilmiş geometrik bağ uzunluları, bağ açıları ve
torsiyon açı değerleri Tablo 2’de listelenmiştir. C18H20ClN3O5 Kristalinin X-ışını moleküler yapısından
alınan geometrisi, HF yöntemi ile 6-31G(d,p) baz seti kullanılarak optimize edilmiştir. Geometrik
optimizasyon sonucunda elde edilen minimum enerjili geometriler Şekil 1’de verilmiştir. Bu değerler
X-ışını kırınımından elde edilen değerler ile karşılaştırıldığında, dikkate değer bir fark olmadığı ve
kullanılan yöntemin deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu görülmektedir. 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.
Tablo 2: C18H20ClN3O5 Kristaline ait seçilmiş deneysel ve optimize edilmiş geometrik parametreler
Parametreler

X-Işını Kırınımı

Hesaplanan (HF)
6-31G(d,p)

Bağ Uzunlukları (Å)
C6-C1
C1-N1
N1-N2
N2-C7
C7-C8

1.399(2)
1.427(2)
1.260(2)
1.413(2)
1.378(2)

1.3992
1.4265
1.2599
1.4134
1.3778
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C10-O2
O1-C13
C14-N3
N3-C15
N3-H33
C17-O4
C18-O5
C16-O3
Bağ Açıları (o)
C4-C5-C6
C5-C6-C1
C2-C1-N1
C6-C1-N1
N2-N1-C1
N1-N2-C7
C8-C7-N2
N2-C7-C12
O1-C11-C12
O1-C11-C10
O2-C10-C9
O2-C10-C11
C9-C10-C11
C8-C9-C14
Torsiyon Açıları (o)
C5-C6-C1-N1
C6-C1-C2-C3
N1-C1-C2-C3
C6-C1-C2-Cl
N1-C1-C2-Cl
C5-C4-C3-C2
C2-C1-N1-N2
C6-C1-N1-N2
C1-N1-N2-C7
N1-N2-C7-C8
N1-N2-C7-C12
N2-C7-C8-C9

1.287(2)
1.425(2)
1.294(2)
1.469(2)
0.93(2)
1.416(2)
1.425(2)
1.430(2)

1.2868
1.4252
1.2935
1.4689
0.9305
1.4157
1.4246
1.4300

119.7(1)
120.6(1)
118.6(2)
122.7(2)
111.7(2)
115.7(2)
125.9(1)
113.8(1)
126.4(1)
112.1(1)
123.4(2)
120.2(2)
116.4(1)
118.8(1)

119.6964
120.6336
118.6337
122.7102
111.6513
115.7403
125.8676
113.7846
126.3809
112.0784
123.3912
120.1753
116.4002
118.7635

-178.30(1)
-0.85(2)
178.10(1)
-177.69(9)
1.26(2)
0.0(2)
-152.61(1)
26.29(2)
179.57(9)
7.62(2)
-170.20(1)
179.20(1)

-178.2914
-0.8525
178.0964
-177.6858
1.2631
0.0221
-152.6146
26.2891
179.5694
7.6405
-170.8945
179.1709

Teorik olarak hesaplanan değerlerin deneysel olarak elde edilen değerlerle ne kadar uyum içerisinde
olduğunu anlamak ve kullanılan HF/6-31G(d,p) yöntemi ile bulunan sonuçların teorik ve deneysel
değerler arasında korelasyon grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 2). Korelasyon grafiği hesaplamada
çizgisel korelasyon değeri (R2), 1 değerine ne kadar yaklaşırsa grafikte karşılaştırılan parametreler o
ölçüde birbiri ile uyum içerisindedir.

Bağ Uzunluğu (Å)

Bağ Açısı (o)

Torsiyon Açısı (o)

Şekil 2: C18H20ClN3O5 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş bağ uzunluğu, bağ açısı ve
torsiyon açı değerleri arasındaki korelasyon grafikleri
C18H20ClN3O5 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş geometrik parametreler için
korelasyon değerleri bağ uzunlukları için 0.99999, bağ açıları için 0.99003 ve torsiyon açıları için
0.99999’dur. Sonuç olarak HF/6-31G(d,p) yönteminin deneysel değerlerle uyumlu olduğu
gözlenmektedir.
(1)
(2)
(3)
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Deneysel ve teorik olarak elde edilen geometrik yapıları bir bütün olarak karşılaştırmanın yollarından
biride üst üste çakıştırmaktır. Şekil 3’de X-ışını geometrisi ile hesaplanan geometrilerin birbiri ile
örtüştüğü görülmektedir.

Şekil 3: C18H20ClN3O5 Kristali için X-ışını kırınımından elde edilen geometri ile (mavi) HF yöntemi
kullanarak belirlenen optimum (kırmızı) geometrilerin süperpozisyonunu gösteren çizim. RMSE =
0.432 Å
Mulliken Yük Analizi, Moleküler Elektrostatik Potansiyel ve Sınır Orbitalleri
Bu bölümde, C18H20ClN3O5 kristalinin Mulliken yük dağılımları, moleküler elektrostatik potansiyel
yüzeyleri, sınır orbitalleri araştırılmıştır. Hesaplamalarda HF’nin sonuçları kullanılmıştır.
Tablo 3: [C18H20ClN3O5] Molekülüne ait Mulliken yükleri (e)
Atom

HF/6-31G(d,p)

Atom

HF/6-31G(d,p)

Cl1

0.005725

C6

0.074265

N1

-0.344002

C7

0.128881

N2

-0.308869

C8

0.146960

N3

-0.337313

C9

-0.282045

O1

-0.650876

C10

0.551278

O2

-0.719308

C11

0.316347

O3

-0.305012

C12

0.002450

O4

-0.313381

C13

0.335813

O5

-0.300520

C14

0.547388

C1

0.267481

C15

0.082004

C2

-0.179916

C16

0.409546

C3

0.060960

C17

0.414386

C4

0.026679

C18

0.363662

C5

0.007416

Çalışmada molekülün yük dağılım hesaplamaları HF/6-31G(d,p) temel setinde gerçekleştirilerek Tablo
3’de listelenmiştir. Buna göre en negatif atom C7-C12 fenil halkasına bağlı oksijen (O2) olarak
gözlemlendi. En pozitif atom ise C7-C12 fenil halkasındaki 10 numaralı karbon atomu olarak
gözlemlendi. C18H20ClN3O5 Molekülüne ait atomların HF/6-31G(d,p) düzeyleri için elde edilmiş
Mulliken kısmi yüklerine karşılık gelen grafik Şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 4: C18H20ClN3O5 Molekülü için Mulliken kısmi yükleri (e)
C18H20ClN3O5 Kristalinin moleküler elektrostatik potansiyel yüzeyi Şekil 5’de verilmiştir. Moleküler
elektrostatik potansiyel (MEP) eş yüzey şekline bakıldığında negatif potansiyel bölgelerinin X-ışını
kırınım verilerini doğrulayacak şekilde moleküller arası etkileşmelerde alıcı veya verici olarak hareket
eden O atomları üzerinde yerleştiği görülmektedir. O1, O2 ve O3 atomları için sırasıyla
-0.0694,
-0.0917 ve -0.0503 a.k.b. bulunurken, pozitif olarak H33, H4O ve H5O için ise sırasıyla 0.0437,
0.0717 ve 0.0614 a.k.b. olarak bulunmuştur.

Şekil 5: C18H20ClN3O5 Molekülüne ait moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası
C18H20ClN3O5 Kristali için öncü orbitaller (HOMO, LUMO), Şekil 6’da gösterilmiştir. Kristalde
elektronlar tarafından işgal edilmiş 103 moleküler orbital vardır. En yüksek işgal edilmiş moleküler
orbital (HOMO) ve en düşük işgal edilmemiş moleküler orbital (LUMO) enerji değerleri sırasıyla 0.2515 ve 1.7061 eV olarak hesaplanmıştır.

Şekil 6: C18H20ClN3O5 Kristalinin HOMO ve LUMO görünümü
37

HOMO ve LUMO enerji değerleri kullanılarak gaz fazı, benzen, aseton, etanol, DMSO ve su gibi
çözücü ortamlarında molekülün sınır yörünge enerjileri, iyonizasyon potansiyeli (I), elektron ilgisi (A),
kimyasal sertlik (), kimyasal yumuşaklık (S), dipol moment (μ) gibi elektronik yapı parametreleri
hesaplanarak Tablo 4’de verilmiştir. Dielektrik sabiti değeri arttıkça HOMO LUMO enerji farkı ve
kimyasal sertlik azalırken, dipol moment ve kimyasal yumuşaklık değerleri artış göstermiştir.
Tablo 4: C18H20ClN3O5 Molekülü için hesaplanan enerjiler, sınır yörünge enerjileri, kimyasal sertlikler
ve dipol momentleri
HF ile 6-31G(d,p)
Gaz fazı (ε =1)

Benzen (ε = 2.3)

Aseton (ε = 20.49)

Etanol (ε = 24.55)

DMSO (ε = 46.7)

Su (ε = 78.35)

Etop (Hartree)

-1690.3466

-1690.358295

-1690.371862

-1690.372251

-1690.373128

-1690.373537

EHOMO (eV)

-0.2515

-0.2571

-0.2635

-0.2637

-0.2641

-0.2643

ELUMO (eV)

1.7061

1.5937

1.4734

1.4702

1,4631

1.4598

E (eV)

1.9576

1.8509

1.7370

1.7339

1.7272

1.7241

A=- ELUMO (eV)

-1.7061

-1.5937

-1.4734

-1.4702

-1.4631

-1.4598

I=- EHOMO (eV)

0.2515

0.2571

0.2635

0.2637

0.2641

0.2643

=(I-A)/2 (eV)

0.9788

0.9254

0.8685

0.8669

0.8636

0.8620

S =1/2 (eV)

0.5108

0.5402

0.5756

0.5767

0.5789

0.5799

μ (D)

2.4279

3.5826

4.1577

4.1753

4.2151

4.2337

-1

Termodinamik Özellikler
Termodinamik parametreler kimyasal süreçleri anlamada faydalıdır. HF, bu parametrelerin tahmin
edilmesi için iyi kurulmuş ve etkili bir araçtır. Titreşim analizine dayanarak statik termodinamik
fonksiyonlar: Isı sığası [
], entropi [
] ve entalpi değişimleri [
] teorik harmonik
frekanslardan elde edilmiş ve Tablo 5’de listelenmiştir. Tablo 5’den görüleceği gibi, standart
termodinamik fonksiyonlar sıcaklık arttıkça moleküler titreşim yoğunluklarının artması nedeniyle 100
ile 1000 K arasındaki herhangi bir sıcaklıkta artmaktadır.
Tablo 5: C18H20ClN3O5 Molekülü için 100 ile 1000 K aralığındaki termodinamik parametreler
Sıcaklık (K)
100

Cop,m (Cal mol-1 K-1)
41.256

Som (Cal mol-1 K-1)
108.428

Hom (kCal mol-1)
2.618

200

68.747

147.185

8.367

298.15

93.077

179.974

16.506

400

117.596

211.376

27.451

500

139.180

240.438

40.515

600

157.411

267.838

55.571

700

172.509

293.580

72.290

800

185.039

317.725

90.385

900

195.539

340.377

109.628

1000

204.427

361.661

129.837

Isı sığası, entropi, entalpi ve sıcaklıklar arasındaki korelasyon denklemleri, kuadratik formüller ile
uyduruldu ve bu termodinamik özellikler için sırasıyla, 0.99989, 0.99985 ve 0.99966 olan ilgili
uydurma faktörleri (R2). Korelasyon grafikleri Şekil 4.25’de gösterilmiştir.
(4)
(5)
(6)
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Şekil 7: C18H20ClN3O5 Molekülü için hesaplanan termodinamik özelliklerin sıcaklık ile ilişkisi
Hirshfeld Yüzey Analizi
Bir molekülün Hirshfeld yüzeyinin elde edilmesinde iki parametre önem kazanmıştır. Bunlar;
di: Yüzeyin içindeki en yakın çekirdeğe karşılık gelen uzaklık,
de: Yüzeyin dışındaki en yakın çekirdekten Hirshfeld yüzeyine olan uzaklıktır.
dnorm normalize temas mesafesi olup, di, de ve dnorm Van der Waals yarıçapına bağlı parametrelerdir.
dnorm kırmızı, mavi ve beyaz renkten oluşur. Atomlar Van der Waals yarıçaplarının toplamından daha
yakın moleküllerarası bağ yapıyorlarsa, bu bağlar yüzey üzerinden kırmızı bir nokta, Van der Waals
yarıçaplarının toplamından uzak ise mavi, yakın ise beyaz renk ile temsil edilirler[13,14].
Hirshfeld yüzeyleri; dnorm (-0.6718-1.3542 aralığı), di (0.6934-2.7589 aralığı) ve de (0.6934-2.6439
aralığı) üzerinde haritalanmıştır. Moleküller arası temas, moleküler Hirshfeld yüzeyleri üzerinde
alışılmışın geleneksel haritalanması ile vurgulanmakta ve Şekil 8’de gösterilmektedir.

Şekil 8: C18H20ClN3O5 Molekülü için Hirshfeld yüzeylerinin dnorm, di ve de üzerinde haritalanması
Yüzeydeki kırmızı lekeler, hidrojen bağlarında yer alan moleküller arası temasları göstermektedir.
Ayrıca, Hirshfeld yüzey analizlerinden Şekil 8’e ait iki boyutlu parmak izi grafikleri, moleküllerarası
etkileşim modelleri ile Hirshfeld yüzeyine (yüzde olarak) C18H20ClN3O5 bileşiği ile ilişkili majör
moleküllerarası temaslar arasındaki nispi katkılar arasındaki farkı göstermektedir. HY analizinden,
O…H, C…H ve Cl…H etkileşimlerinin, toplam Hirshfeld bölgesinde sırasıyla %18, %21.2 ve %10.4
oranlarında en göze çarpan etkileşim olduğu bulunmuştur. Diğer baskın kuvvetler Şekil 9’da
gösterilmiştir.
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Şekil 9: C18H20ClN3O5 için Hirshfeld yüzey analizi yardımıyla iki boyutlu parmak izi grafikleri
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kristal yapısı X-ışını kırınımı yöntemiyle daha önceden incenmiş moleküle ait kuramsal hesaplamalar
için X-ışınları kırınım deneyinden elde edilen kesirsel koordinatlar kullanıldı. Baz seti olarak 631G(d,p) baz seti kullanıldı ve kuramsal hesaplamalarda ilk olarak bileşiğin moleküler enerjisini
minimum yapan optimize geometri HF yöntemi ile hesaplandı. Moleküler elektrostatik potansiyel ve
dipol momentleri incelendi. Hesaplamalı yöntemlerle elde edilen geometrik parametrelerin, X-ışınları
sonuçlarıyla uyumlu olduğu gözlemlendi. Bu çalışmada; deneysel ve kuramsal yöntemlerle elde edilen
geometrileri karşılaştırmak için daha belirleyici olan başka bir yönteme daha başvuruldu. Bu yöntem
ile moleküller üst üste çakıştırılarak KOK değerine bakıldı. Moleküle ait Mulliken yük dağılımları, HF
yöntemi kullanılarak hesaplandı. Genel olarak molekül incelendiğinde, en negatif yüklerin öncelikle
elektronegatif atomlar üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Tepkime mekanizmasının daha iyi
anlaşılabilmesi için moleküle ait yük dağılımını tanımlayan MEP haritası incelenmiştir. Bir moleküle
ait MEP haritası, moleküldeki atomlar üzerine dağılmış olan yüklerin, pozitif bir nokta yük ile
etkileşimini tanımlamaktadır. Çekme etkisi moleküldeki elektron yoğunluğunun fazla olduğu bölgeyi
ve itme etkisi elektron yoğunluğunun az olduğu bölgeyi tanımlar. Molekülün MEP haritasında en
negatif bölge elektronegatif atomlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Enerji diyagramında HOMO ve LUMO
arasındaki bölge band aralığı olarak bilinir ve bu aralıktaki enerji farkı, molekülün uyarılabilirliğinin
bir ölçüsüdür. Molekülün sınır yörüngemsileri arasındaki enerji farkı değeri 1.9576 eV olarak
belirlenmiştir. Mutlak sertlik derecesi ise, çeşitli elementlerin birbirleri ile yaptıkları bağların
uygunluğunu tanımlar. Bir atomun sertliği, komşu atomlardan kaynaklanan alanlara karşı nasıl
davranacağını belirler. Sert atomlar zor (iyonik), yumuşak atomlar ise kolay kutuplanır. İncelenen
molekülün sertlik değerine bakarsak 0.9788 eV bulunmuştur ve genel olarak yumuşak molekül olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada son olarak; incelen molekül için Hirshfeld yüzey analizleri yapılmış ve
molekülün iki boyutlu parmak izi grafikleri çizilmiş, moleküllerarası temaslar arasındaki nispi katkılar
arasındaki farklar gösterilmiş ve Hirshfeld yüzey analizinden, C18H20ClN3O5 bileşiği için O…H, C…H
ve Cl…H etkileşimlerinin, toplam Hirshfeld bölgesinde sırasıyla %18, %21.2 ve %10.4 oranlarında en
göze çarpan etkileşim olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışma ile elde edilen kuantum kimyasal veriler
ve diğer sonuçlar bundan sonraki sentezlenecek benzer yapıları içeren çalışmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
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Abstract
In this study, the economic analysis of a geothermal energy assisted hydrogen production system has
been performed using Artificial Neural Networks (ANN) in real time on Field Programmable Gate
Array (FPGA). During the modeling of the system in computer environment, a liquid geothermal
resource with a temperature of 200 ºC and a flow rate of 100 kg/s is used for electricity generation and
this electricity is used as a work input in the electrolysis unit to split of water into the hydrogen and
oxygen. In the designed system, the net work produced from the geothermal power cycle, the overall
exergy efficiency of the system, the unit cost of the produced hydrogen and the simple payback period
of the system (Nsbp) have been calculated as 7978 kW, 46.6%, 1.088 $/kg H2 and 4.096 years,
respectively. In the second stage of the study, Feed-Forward ANN (FFANN) model with a single
hidden layer has been used for modeling the system. The activation functions of hidden layer and
output layer are Tangent Sigmoid and Linear functions, respectively. 45 data sets have been used for
learning while 15 data sets have been used for testing. In the last stage of the study, geothermal energy
assisted hydrogen generation system has been implemented on FPGA using the Matlab-based FFANN
model of the system as a reference. 32-bit IEEE-754-1985 floating point format has been used in
VHDL for the design. The implemented unit has been synthesized for the Xilinx VIRTEX–6 chip
using Xilinx ISE Design Suite. After the Place and Route process, the maximum operating frequency
and chip statistics of the FPGA-based geothermal energy assisted hydrogen production system
designed unit have been presented.
Keywords: Geothermal energy,
Programmable Gate Arrays
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Field

Fpga Üzerinde Jeotermal Enerji Destekli Hidrojen Üretim Sisteminin Ysa İle
Ekonomik Analizi
Özet
Bu çalışmada, FPGA çipleri üzerinde jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin ekonomik
analizi gerçek zamanlı olarak yapay sinir ağları ile modellenmiştir. Çalışmada, sistemin bilgisayar
ortamında modellenmesinde, elektrik elektroliz ünitesinde suyun hidrojen ve oksijene
parçalanmasında gerekli elektrik işini sağlamak için 200ºC sıcaklık ve 100 kg/s debiye sahip sıvı bir
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jeotermal kaynak kullanılmıştır. Tasarımı yapılan sistemde jeotermal güç çevriminden üretilen net iş
7978 kW, sistemin genel ekserji verimi 46.6%, üretilen hidrojenin birim maliyeti 1.088 $/kg H 2 ve
sistemin geri ödeme süresi (Nsbp) 4.096 yıl olarak hesaplanmıştır. İkinci aşamada, sistemin Yapay
Sinir Ağları (YSA) ile modellenmesi için tek gizli katmana sahip ileri beslemeli YSA modeli
kullanılmıştır. YSA gizli katmanında aktivasyon fonksiyonu olarak Tanjant Sigmoid Aktivasyon
fonksiyonu ve çıkış katmanında ise Purelin aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. YSA modellemesi
aşamasında 45 veri seti eğitim için ve 15 veri seti test için ile kullanılmıştır. Son aşamada ise Matlabtabanlı ileri beslemeli YSA modeli referans alınarak, jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sistemi
FPGA çipleri üzerinde çalışmak üzere 32-bit kayan noktalı sayı standardı ile ünitesi VHDL dilinde
kodlanmıştır. Ünite Xilinx ISE Design Suite programı kullanılarak VIRTEX-6 çipi sentezlenmiştir.
Place ve Route işleminin ardından FPGA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin
maksimum çalışma frekansı ve çip istatistikleri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, hidrojen üretimi, Yapay Sinir Ağları, FPGA.
GİRİŞ
Günümüzde üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar yapılan ve literatürdeki güncel çalışma alanlarından
birisi olan Yapay Sinir Ağları (YSA (Artificial Neural Networks)) görüntü işleme uygulamaları
(Huang vd., 2008), kaotik sistem tasarımı (Alçın vd., 2016; koyuncu vd., 2017), kontrol (Le ve Jeon,
2010), optimizasyon (Lin ve Tsai, 2008), sınıflandırma sistemleri (Polat ve Yıldırım, 2010),
senkronizasyon (Shen vd., 2014) ve tahmin (Nath vd., 2016) gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.
Yazılım ve donanım tabanlı olarak iki farklı yöntem ile modellenebilen YSA, giriş-katmanı, gizlikatman ve çıkış-katmanı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. YSA’nın gizli-katman ve çıkışkatmanında bulunan en önemli yapı aktivasyon/transfer fonksiyonudur. YSA’da kullanılan aktivasyon
fonksiyonları doğrusal (lineer) ve doğrusal olmayan (non-lineer) aktivasyon fonksiyonları olarak iki
bölüme ayrılmaktadır. Doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları üstel (exponantial) işlemler
içerdiğinden bu aktivasyon fonksiyonlarının donanımsal gerçeklenmeleri yazılım tabanlı uygulamalara
göre daha zor bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Donanım-tabanlı YSA uygulamaları için literatürde
birçok platform kullanılabilmektedir. Bu platformlara ASIC (Application Specific Integrated Circuits
(Uygulamaya Özel Tümleşik Devreler) (Rieger ve Deng, 2013), DSP (Digital Signal Processor
(Sayısal Sinyal İşlemci)) (Kim vd., 2003), CNN (Cellular Neural Network (Hücresel Sinir Ağı)) (Kim
vd., 2013) ve FPGA (Field Programmable Gate Array (Alan Programlanabilir Kapı Dizileri)) çipleri
(Sahin ve Koyuncu, 2017) örnek olarak verilebilir. FPGA çiplerinin diğer platformlara göre oldukça
fazla avantajları bulunmaktadır. Örneğin DSP platformları seri olarak işlem yaparken FPGA çipleri
işlemleri paralel olarak işleyebilmektedir. ASIC platformları sadece bir defa programlanabilirken
FPGA platformları ise tekrar tekrar programlanabilmektedir. Ayrıca FPGA’lerin maksimum çalışma
frekansları ve donanım kapasiteleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı FPGA
platformları gerçek zamanlı YSA uygulamalarında sıkça tercih edilmektedir.
Hidrojen, bir enerji kaynağı değildir, bir enerji taşıyıcısıdır. Hidrojenin üretimi, depolanması ve
kullanımı ile ilgili teknik problemler vardır ve bu alanlarda çok sayıda bilimsel çalışmalar
yapılmaktadır. Hidrojen, mevcut enerji kaynaklarından ve enerji tüketilerek üretilmektedir.
Sürdürülebilir bir enerji geleceğinde hidrojenin mutlaka yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi
gerekmektedir. Güneş ve rüzgâra ilave olarak jeotermal enerjinin de hidrojen üretiminde kullanılması
ve bunun hangi metotlarla yapılması gerektiği önemli araştırma konularından biridir. Bu çalışmada,
hidrojenin jeotermal enerji kullanılarak üretimi dikkate alınmıştır. Hidrojen, jeotermal kaynaktan
üretilecek elektriğin kullanıldığı bir elektroliz yöntemi ile üretilmiştir.
Hidrojenin enerji içeriği bakımından ve kullanımda çevresel etkilerinden dolayı avantajlı bir
yakıt türüdür. Enerji içeriği termodinamik olarak fosil yakıtlardan yaklaşık üç kat daha fazladır.
Ayrıca kullanımında emisyon olarak sadece su ve/veya su buharı oluşur. İkincil bir enerji kaynağı
durumunda olan hidrojenin yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilebilir olması, bu yakıt türünü
geleceğin en önemli enerji taşıyıcısı konumuna getireceği kabul edilmektedir. Hidrojen, suyun ve
temiz enerji kaynaklarının olduğu her yerde potansiyel olarak mevcuttur (Yilmaz, 2017). Hidrojenin
gelecekte azalan benzin kaynaklarının yerini alabilecek muhtemel bir yakıt olduğu düşünülmektedir.
Bu uygulama içten yanmalı motorlarda bir yalıt olarak ya da yakıt pili teknolojisinin taşıtların
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tahrikinde içten yanmalı motorların yerini alması durumunda, yakıt pillerinde kullanım şeklinde
olabilir. Hidrojen içten yanmalı motor yakıtı olarak yüksek oktan sayısına sahiptir. Ve hidrojenin
yakılması durumunda CO, CO2 ve HC emisyonları oluşmaz. Hidrojeni kullanışlı bir yakıt haline
getirmek için çözülmesi gereken, hidrojenin üretilmesi, depolanması ve yakıt ikmali gibi temel
problemler vardır (Yilmaz, 2018).
Hidrojen üretim yöntemlerinin başında suyun elektrolizi gelmektedir. Elektroliz için gerekli
elektrik fosil yakıtlardan, hidroelektrik kaynaktan, nükleer güçten, jeotermal, güneş ve rüzgâr
enerjilerinden elde edilebilir. Burada, kullanılacak olan elektriğin üretimindeki yöntem çok önemlidir.
Çünkü amaç çevre kirliliğinin azaltılması iken, geleceğin enerjisini çevreye zararlı olan bir yöntemle
elektik üretip üretmeye çalışmak uygun olmayacaktır. Kömür ve doğalgazdan konvansiyonel
metotlarla hidrojen üretiminde ise açığa çıkan emisyonların etkileri az da olsa önemini koruyacaktır.
Bu etkilerin en aza indirilebilmesi için hidrojen üretiminde jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjileri gibi
doğrudan yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması bir avantaj olabilecektir (Yilmaz vd., 2015).
Bu çalışmada, jeotermal enerjiden birleşik püskürtmeli binary güç çevrimi ile elde edilen
elektrik Alkali elektroliz ünitesinde kullanılarak hidrojenin üretildiği bir model tasarlanmıştır. Bu
modelin, detaylı termodinamik analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Termal
sistemlerin modellenmesinde çok farklı mühendislik yöntemleri kullanılabilir. Literatürde de mevcut
birçok yöntem vardır. Bu alan ile ilgili mevcut literatür çalışmaları, konvansiyonel analizlere dayalı
olarak yapılmış ve üretilebilecek hidrojen miktarı üzerinedir. Bu çalışmada, belli sıcaklık ve debiye
sahip bir jeotermal kaynaktan üretilen elektrik ile bir elektroliz ünitesinden üretilen hidrojenin miktarı,
termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları dikkate alarak incelenmiştir. Yani, seçilen metodun
yanında, sistemden üretilen elektrik ve hidrojenin birim ekserjetik maliyetleri ve hidrojenin pazar
maliyetini de içeren yaşam döngü maliyet analizleri yapılmıştır. Gerekli olan bazı iyileştirmeler ile
termodinamik ve ekonomik parametreler de detaylı olarak araştırılmıştır. Modellenen jeotermal
destekli hidrojen üretimi sisteminin enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Bu kombine sistemden
üretilebilecek birim hidrojenin miktarı ve maliyeti incelenmiştir. Bu miktara jeotermal güç çevriminde
kullanılan kaynak suyun sıcaklığının etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, jeotermal kaynak su sıcaklığı
değişiminin üretilen hidrojenin miktarı ve maliyeti üzerindeki etkisi de incelenmiştir. FPGA çiplerinde
çalışmak üzere jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin ekonomik analizi gerçek zamanlı
olarak yapay sinir ağları ile modellenmiştir. Çalışmanın İkinci Bölümü’nde, jeotermal enerji destekli
hidrojen üretim sistemi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü Bölüm’de sistemin YSA ile
modellenmesi için tek gizli-katmana sahip ileri beslemeli YSA modeli tanıtılmış ve FPGA-tabanlı
YSA uygulaması ile ilgili sonuçlar sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen sonuçlar
yorumlanmıştır.

HİDROJEN ÜRETİM SİSTEMİ
Bu çalışma kapsamında yapılması özetlenen çalışmalar bilgisayar ortamında
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla sistemdeki akışkanların termo-fiziksel özellikleri yerleşik olan ve temel
termodinamik hesaplamalara izin veren EES (Engineering Equation Solver) programı ile mühendislik
sistemlerin detaylı ekonomik analizi ve değerleri içeren Aspen Plus programı kullanılmıştır. Bu
çalışmamızda düşünülen modelin temel şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Jeotermal güç
santralinde üretilen elektrik elektroliz yöntemiyle hidrojen üretiminde kullanılırken santrali terk eden
jeotermal su, elektroliz için kullanılacak suyun ön ısıtmasında kullanılmaktadır.
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Şekil 1: Bir jeotermal su kaynağından enerjisi kullanılarak elektroliz ile hidrojen üretimi sistemi
Modellenen sistem için jeotermal enerjiden hidrojen üretilirken, hidrojen üretim metodu olarak
elektroliz yöntemi dikkate alınmıştır. Bu araştırma kapsamında modellenen sistem için 200ºC
sıcaklığında ve 100 kg/s akış debisine sahip sıvı yoğunluklu bir jeotermal kaynak göz önüne alınarak
çalışmada kullanılmıştır. Modellerin termodinamik ve termoekonomik analizleri bu kabule göre
yapılmıştır. Yapılan örnek uygulamada jeotermal enerji kullanılarak modelin termodinamik ve
ekonomik analizleri yapılarak üretilebilecek hidrojen miktarı ve üretim maliyetleri gibi parametreler
bulunacaktır. Bu parametrelerin nasıl değiştiği ve optimum değerlere termoekonomik optimizasyon
metodu ile jeotermal kaynağın sıcaklığı gibi bazı parametrelerin değişimiyle araştırılarak verilecektir.
Model olan sistemde, yüksek sıcaklık ve sıvı bir jeotermal kaynağın termodinamik özellikleri
dikkate alındığında daha fazla güç üretimine uygun olan birleşik püskürtmeli binary çevrim
kullanılmıştır. Birleşik püskürtmeli binary güç çevrimi jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde son
yıllarda yaygın olan yeni bir çevrimdir (Şekil 1). Bu çevrim hem püskürtmeli hem binary çevrimin
avantajlarından aynı anda yaralanmayı sağlamaktadır. Bu çevrim yüksek sıcaklılıklardaki jeotermal
kaynaklar için uygundur ve bu özelliği ile çift püskürtmeli çevrimlere bir alternatif oluşturur.
Öncelikle, üretim kuyusundan 1 halinde 200 ºC sıcaklıkta gelen jeotermal akışkan kısılma vanasıyla 2
halindeki basınca kısılır. Sistem geneli dikkate alınarak yapılan sabit entalpili bir basınç
optimizasyonu ile uygun basınca kısılır. Bu kısılma ile kuruluk derecesi 0 olan akışkan, artık belli bir
kuruluk derecesine sahip olan jeotermal akışkan (x= mbuhar/mtoplam) püskürtme havuzuna
gönderilir. Yüksek sıcaklıkta ve sıvı yoğunluklu jeotermal akışkan püskürtme havuzunda
püskürtüldükten sonra 3 halinde elde edilen buhar bir buhar türbinine gönderilerek elektrik elde
üretilir. Daha sonra türbinden 4 halinde çıkan akışkan 5 halinde Kondenserde soğuşturulduktan sonra
7 haliyle birleşerek 15 halinde tekrar yer altına enjekte edilir. Püskürtme havuzundan 6 halinde çıkan
ve kuruluk derecesi 0 olan jeotermal akışkan ise, binary çevrimin ısı değiştiricisine gönderilir. Burada
jeotermal akışkanın enerjisi çevrimdeki ikincil akışkana transfer edilir ve 7 halinde ısı değiştiriciden
çıkıp 5 haliyle birleşerek 15 halinde yer altına enjekte edilir. Isı değiştiricide kızgın buhar olarak 8
halinde çıkan yüksek enerjili binary akışkan, pompa ile belli bir basınca basılır ve türbine gönderilir.
Kuruluk derecesi 1 olan bu ikincil akışkan türbinden geçirilerek elektrik elde edilir ve 9 halindeki
ikincil akışkan tekrar kondense edilmek için hava soğutmalı kondenserde 10 haline doymuş sıvı olarak
çıkar ve böylelikle ikinci çevrimde tamamlanır.
Jeotermal çevrimi terk eden akışkan hala belli bir enerjiye sahiptir, bu yaklaşık olarak 70 –
90ºC arası bir sıcaklıktır. Sistemde kullanılan jeotermal akışkan yer altına enjekte edilmeden önce bir
ön ısıtıcı vasıtasıyla elektroliz suyunun ısıtılmasında kullanılmaktadır. Şekil 2’de 7 ve 5 halinde
jeotermal akışlar çevrimlerini tamamlayıp 15 haline geldiklerinde belli bir enerjileri vardır. 15
halindeki jeotermal akışkan elektroliz işleminde hidrojen üretimi için kullanılacak suyun 17 haline
ısıtılmasında kullanılmaktadır. Bu işlem, elektroliz işleminde kullanılacak olan suyun sıcaklığı
hidrojen üretimi için gerekli olan iş miktarını doğrudan etkilediğinden, elektroliz işlemi için gerekli
olan birim enerji miktarını düşürmeyi hedeflemektedir.
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Şekil 2: Flash binary güç çevriminden üretilen elektrik enerjisi alkali elektroliz ünitesinde suyun
oksijen ve hidrojene parçalanmasında kullanılırken, jeotermal çevrimi terk eden ve yer altına geri
basılacak olan jeotermal su elektroliz suyunun ön ısıtılmasında kullanılmaktadır
FPGA-TABANLI JEOTERMAL ENERJİ DESTEKLİ HİDROJEN ÜRETİM SİSTEMİNİN
YSA İLE EKONOMİK ANALİZİ
Bu bölümde, 32-bit IEEE 754-1985 kayan noktalı sayı standardına uygun olarak FPGA çiplerinde
çalışmak üzere VHDL dilinde YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin
ekonomik analizi ünitesi yapay sinir ağları kullanılarak modellenmiştir sistemi ünitesi tasarımı
gerçeklenmiştir. Tasarlanan YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin
ekonomik analizi sistemi ünitesinin test edilmesi ve sentezlenmesi amacı ile Xilinx ISE Design Suite
14.7 kullanılmıştır. Tasarlanan ünite VIRTEX-6 çipi için sentezlenmiş ve test edilmiştir. Çalışmada
öncelikli olarak sistemin termodinamik ve ekonomik analizi için EES programı ile 60X10 veri seti
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oluşturulmuştur. Sistemde 4 adet giriş (jeotermal kaynak sıcaklığı, kaynak debisi, çevre sıcaklığı ve
hidrojen debisi) ve 6 adet çıkış (enerji verimi, ekserji verimi, güç üretim kapasitesi, elektriğin maliyeti,
hidrojenin maliyeti ve sistemin geri ödeme süresi) sinyali bulunmaktadır. Sistemin veri seti, 45X10
eğitim veri seti ve 15X10 test veri seti olarak ikiye ayrılmıştır. Bu işlemin ardından ileri beslemeli çok
katmanlı YSA yapısı 4 girişli ve 6 çıkışlı olmak üzere nümerik olarak oluşturulmuştur. YSA yapısında
bulunan 1 adet gizli katmanda 8 nöron bulunmaktadır. Her nöron içerisinde transfer fonksiyonu olarak
tanjant sigmoid transfer fonksiyonu kullanılmıştır. YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen
üretim sisteminin ekonomik analizi sistemi için oluşturulan nümerik-tabanlı ağ yapısı blok şeması
Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3: YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin ekonomik analizi sistemi
Eğitim bölümünde veri bölme işlemi için random ve eğitim kuralı olarak Levenberg-Marquardt geri
yayılım algoritması kullanılmıştır. Eğitim işlemi 5000 döngü (epoch) sonucunda 5.07x10E-4 ortalama
karesel hata (mean square error (MSE)) değerine ulaşmıştır. Bu aşamanın ardından test aşamasına
geçilmiş ve bu aşamada 15X10 veri seti yardımı ile test işlemi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan YSA
yapısından elde edilen başarılı sonuçlardan sonra YSA yapısı referans kabul edilerek ilgili ağırlık ve
bias değerleri FPGA üzerinde YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin
ekonomik analizi sistemi oluşturulabilmesi için kayan noktalı sayı standardında ağ yapısı ve transfer
fonksiyonları ile birlikte VHDL dili kullanılarak kodlanmıştır. FPGA üzerinde çalışmak üzere tasarımı
Xilinx ISE Design Tools programı kullanılarak yapılan YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen
üretim sisteminin ekonomik analizi sistemi ünitesinin en üst seviye blok diyagramı Şekil 4’te
verilmiştir.

Şekil 4: YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin ekonomik analizi sistemi
blok diyagramı
Tasarımı yapılan ünite üzerinde ANN_in1, ANN_in2, ANN_in3 ve ANN_in4 olmak üzere dört adet
32-bit kayan noktalı sayı standardına uygun giriş sinyali YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli
hidrojen üretim sisteminin ekonomik analizi ünitesinin giriş sinyallerini ifade etmektedir. 1-bit Start
sinyali ünitenin çalışması için gerekli kontrol sinyalini, 1-bit Clk sinyali sistem içerisindeki birimlerin
senkron bir şekilde çalışabilmesi için kullanılan sinyalleri ifade etmektedir. Ünite çıkışında bulunan
ANN_Out1, ANN_Out2, ANN_Out3, ANN_Out4, ANN_Out5 ve ANN_Out6 olmak üzere altı adet
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32-bit kayan noktalı sayı standardına uygun sinyaller ise YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli
hidrojen üretim sisteminin ekonomik analizi ünitesinin çıkış sinyalleridir. Ünite çıkış ürettiği durumda
Ready sinyali ‘1’ değerini çıkışa göndermektedir. Diğer durumlarda Ready sinyal değeri ‘0’
olmaktadır. Tasarımda kullanılan toplayıcı, çıkarıcı, bölücü ve çarpıcı birimleri, Xilinx ISE Design
Tools tarafından geliştirilen IP-Core Generator kullanılarak oluşturulmuştur. Tasarımı yapılan ünite
sentezlenmiş ve Place-Route işleminin ardından elde edilen FPGA çip istatistikleri Virtex-6
(XC6VLX240T aracı, FF1156 paketi, -1 hız) için Tablo 1’de sunulmuştur. FPGA çiplerinde çalışmak
üzere tasarımı yapılan YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin ekonomik
analizi ünitesi maksimum çalışma frekansı 108.015 MHZ olarak elde edilmiştir.
Tablo 1: FPGA üzerinde tasarımı yapılan YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim
sisteminin ekonomik analizi ünitesi çip kullanım istatistikleri
Kullanılan Lojik Birimler

Kullanılan

Mevcut

Slice Register Sayısı
LUT sayısı
Giriş-Çıkış Sayısı
DSP48E1 Sayısı

301,440
150,720
323
8

112,337
113,402
600
768

Kullanım
Oranı (%)
37%
75%
53%
1%

Maksimum Çalışma
Frekansı (MHz)
180.015

SONUÇLAR
Sunulan bu çalışmada, FPGA çiplerinde çalışmak üzere ekonomik analiz sistemi YSA-tabanlı olarak
VHDL dilinde kodlanmıştır. Tasarımda 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı standardı
kullanılmıştır. Tasarlanan ünite Xilinx ISE Design Tools 14.7 programı kullanılarak VIRTEX-6 FPGA
çipi için sentezlenmiştir. Çalışmada ekonomik analiz sistemi 60X10 veri seti kullanılarak Matlab
üzerinde YSA modeli oluşturulmuştur. Ağ yapısı olarak 4-8-6 ileri beslemeli çok katmanlı YSA yapısı
kullanılmıştır. Sistemin gerçek zamanlı olarak modellenebilmesi için oluşturulan Matlab-tabanlı YSA
yapısı referans olarak alınmıştır. Referans model kullanılarak FPGA çipi üzerinde çalışmak üzere
YSA-tabanlı çok katmanlı ileri beslemeli ekonomik analiz ünitesi tasarlanmıştır. Tasarımın maksimum
çalışma frekansı Place ve Route işleminin ardından Xilinx ISE Design Tools programı kullanılarak
180.015 MHz olarak elde edilmiştir. İleride bu çalışmada sunulan FPGA çipi üzerinde tasarımı yapılan
YSA-tabanlı jeotermal enerji destekli hidrojen üretim sisteminin ekonomik analizi ünitesi kullanılarak
gerçek zamanlı uygulamalar gerçekleştirilebilir.
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Abstract
The molecular modeling of 4-pyrimidinecarboxylic acid was carried out using B3LYP, B3PW91, and
MPW1PW91 levels of Density Functional Theory (DFT). The optimized structures and vibrational
frequencies were investigated by using the three different levels. The calculated vibrational
frequencies were compared with the corresponding experimental data. The molecular frontier orbital
energies, absorption wavelengths and excitation energies were calculated by time dependent DFT
(TD-DFT) method. Nonlinear optical (NLO) properties of the title molecule were performed by using
DFT (B3LYP, B3PW91, and MPW1PW91) method with the 6-31G (d, p) basis set.
Keywords: DFT, FTIR, NLO

4-Pirimidinkarboksilik Asit’ in Kuantum Kimyasal Çalışmaları
Özet
4-Pirimidinkarboksilik asitin modellemesi yoğunluk fonksiyonel teorisinin B3LYP, B3PW91ve
MPW1PW91 fonksiyonelleri kullanarak yapıldı. Optimize yapılar ve titreşim frekansları üç farklı
metot için hesaplandı. Deneysel olarak elde edilmiş titreşim frekansları teorik olarak hesaplanan
değerlerle karşılaştırıldı. Moleküler öncü orbital enerjileri, absorbsiyon dalgaboyları ve uyarılma
enerjileri zamana bağlı yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak hesaplandı. Molekülün doğrusal
olmayan optik (NLO) özellikleri yoğunluk fonksiyonel teorisi (B3LYP, B3PW91 ve MPW1PW91) ile
6-31G (d,p) baz seti kullanılarak incelendi.
Anahtar Kelimeler: DFT, FTIR, NLO
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1. INTRODUCTION
Pyrimidine and its derivatives are of great interest for their potential applications in various fields such
as sensor materials (Hadad et al., 2011:3837), liquid crystals (Lin et al., 2009:2757), and OLEDs (Lin
et al., 2009:2757). They show many biological activities such as bactericides, fungicides, vermicides,
and insecticides (Dhandapani et al., 2017:212).
In the past few decades, organic nonlinear materials have been discovered with the aid of experimental
techniques and computational molecular engineering approaches. Nonlinear optical (NLO) materials
are of great interest due to their potential applications in the field of optoelectronic (Gümüş et al.,
2014:183). Density Functional Theory (DFT) computations have made a significant contribution to the
understanding of the hyperpolarizability underlying the molecular NLO processes (Prasad and
Williams, 1991; Meyers et al., 1994:10703). In spite of its importance, mentioned above, there is no
any quantum chemical calculation on 4-pyrimidinecarboxylic acid has been published yet. Therefore,
the aim of the present investigation is to describe the vibrations frequencies, frontier orbital energies,
absorption wavelengths, excitation energies and NLO features of 4-pyrimidinecarboxylic acid.
The optimized geometric parameters and vibrational frequencies have been calculated using the
B3LYP, B3PW91 and MPW1PW91 levels of the DFT. The electronic excitation energy and
absorption wavelengths of the title molecule have been calculated by using the B3LYP, B3PW91 and
MPW1PW91 levels with the 6-31 G(d, p) basis set. The first hyperpolarizability value has been
computed for 4-pyrimidinecarboxylic acid using the three different DFT methods with the 6-31G (d,
p) basis set.
2. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL METHODS
2.1. Material and Instrument
4-Pyrimidinecarboxylic acid was purchased from Sigma-Aldrich Company with a stated purity of
97%. The FT-IR spectrum of the title molecule was recorded in the range of 4000 – 400 cm-1 using a
Perkin-Elmer FT-IR spectrometer.
2.2. Computational details
All calculations were performed using the Gaussian 09W (Frisch, 2009) software package and Gauss
View 5.0 molecular visualization program (Dennington, 2009). The molecular structure was optimized
by using the B3LYP (Lee et al., 1988:785), B3PW91 (Perdew et al. 1996:16533) and MPW1PW91
(Adamo and Barone, 1998:664) methods with the 6-31 G(d, p) basis set. Harmonic vibrational
frequencies of 4-pyrimidinecarboxylic acid were computed using the same methods. The electronic
transitions of the molecule were calculated at the B3LYP, B3PW91 and MPW1PW91 levels of DFT.
The non-linear optical (NLO) properties of 4-pyrimidinecarboxylic acid were determined using the
three different DFT methods.
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1 Geometry Optimization
The geometry optimization was carried out using the B3LYP, B3PW91 and MPW1PW91 levels with
the 6-31 G(d, p) basis set. The molecular structure of 4-pyrimidinecarboxylic acid is illustrated in
Figure 1. The calculated geometric parameters of the title molecule for the three different levels are
shown in Table 1.
The C4–C7 bond length is computed as longer than other C–C bond distances because the substitution
of electron donating carboxyl group increases the electron density C–C bonds. The C7=O9 bond
length has been calculated at 1.214 Å for B3LYP, 1.212 Å for B3PW91 and 1.210 Å for MPW1PW91
levels. The C7–O8 bond length has been calculated 1.342 Å, 1.333 Å and 1.333 Å for B3LYP,
B3PW91 and MPW1PW91 levels, respectively.
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Figure 1 The optimized (obtained from the B3LYP) geometric structure of 4-pyrimidinecarboxylic
acid.
Table 1 Structural parameters for the molecule obtained with different theoretical methods.
B3LYP

B3PW91

MPW1PW91

Bond Lengths(Å)
N1C2

1.338

1.336

1.333

N3C2

1.335

1.333

1.330

N1C6

1.338

1.335

1.333

N3C4

1.338

1.335

1.333

C4C5

1.395

1.392

1.390

C4C7

1.505

1.503

1.501

C5C6

1.393

1.391

1.389

O8C7

1.342

1.333

1.333

O9C7

1.214

1.212

1.210

Bond Angles (º)
C6N1C2
N1 C2 N3
C2N3C4

115.85

115.82

115.91

127.18

127.29

127.21

115.78

115.68

115.69

Torsion angle (º)
N3-C4-C7-O9

-179.95

180.00

-179.99

C5-C4-C7-O8

179.96

-179.99

179.99
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3.2 FT-IR Spectroscopy
Figure 2 illustrates the experimental and calculated FT-IR spectra of 4-pyrimidinecarboxylic acid in
the frequency range from 4000 to 400 cm-1. The FT-IR spectrum of the title complex was calculated
by using B3LYP, B3PW91 and MPW1PW91 levels with the 6-31 G(d, p) basis set. The calculated
frequencies were scaled with 0.9613 for B3LYP, 0.9571 for B3PW91, and 0.9499 for MPW1PW91
(Merrich, 2007:11683). The experimental and calculated vibration frequencies are compared in Table
2.
The aromatic compounds show the presence of C–H stretching vibration in the region 3100–3000
cm-1, which is the characteristic region for the ready identification of v(CH) vibrations (Socrates G. ,
2001). The experimental v(CH) vibrations are observed at 3041cm-1 and 2822 cm-1 in FT-IR
spectrum. The calculated bands at 3059, 3058 and 3055 cm-1 are assigned to v(CH) vibrations for
B3LYP, B3PW91, and MPW1PW91 levels, respectively. Comparison of the computed and observed
peak of the v(CH) showed good agreement. The appeared band at 1700 cm-1 is assigned to ν(C=O)
vibration (Fig. 2). The ν(C=O) vibration is calculated at 1748 cm-1 for B3LYP, 1760 cm-1 for
B3PW91, and 1767 cm-1 for MPW1PW91 level.
The in-plane C–H bending vibration of 4-pyrimidinecarboxylic acid is observed at 1158 cm-1. The inplane C–H bending vibration is calculated at 1148 cm-1 for B3LYP level, 1141 cm-1 for B3PW91 level
and 1116 cm-1 for MPW1PW91 level. The out-of-plane C–H bending vibration of 4pyrimidinecarboxylic acid appears at 975 cm-1. The out-of-plane C–H bending vibration is found at
981 cm-1, 978 cm-1 and 980 cm-1 for three levels, respectively. It can be said that DFT-calculated
frequencies are in good agreement than experimental values.
Table 2 Comparison of the observed and calculated vibrational frequencies of 4-pyrimidinecarboxylic
acid.
Assignments
Exp.
B3LYP
B3PW91
MPW1PW91
Scaled (cm-1)
Scaled (cm-1)
Scaled (cm-1)
υas(CH)
3041
3059
3058
3055
υs(CH)
2822
3048
3049
3046
υring
1554
1547
1563
1564
υ(CO)
1700
1748
1760
1767
(C-H)
1486
1418
1449
1452
(C-H)
1158
1148
1141
1116
(C-H)
975
981
978
980
s. symmetric, as: asymmetric υ: stretching, β: in-plane bending, : out-of-plane bending.

(a)
(b)
Figure 2 (a) Experimental and (b) calculated FT-IR spectra of 4-pyrimidinecarboxylic acid.
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3.3 Electronic Properties
The HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) and the LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital) are called frontier molecular orbitals (FMOs). Figure 3 displays the frontier molecular orbitals
(FMOs) and energies for 4-pyrimidinecarboxylic acid. The energy gap between FMOs is a critical
parameter in determining chemical reactivity of the molecule such as hardness, softness, chemical
potential and electronegativity. The ionization potential (IP) and electron affinity (EA) are given by IP
= –EHOMO and EA = –ELUMO. The ionization potential (IP) and electron affinity (EA) of the compound
are calculated by DFT/B3LYP method are 7.315 eV and 2.234 eV, respectively. The chemical
hardness (η) and softness(s) are formalized to (IP-EA)/2 and 1/2η, respectively. Hard materials have a
large energy gap and soft materials have a small energy gap. The η value is calculated at 2.54 eV, 2.52
eV and 2.78 eV for the three different levels, respectively. The s value is computed at 0.2 eV, 0.2eV,
0.18 eV for B3LYP, B3PW91, and MPW1PW91 levels, respectively.
According to TD-DFT calculations (Table 3), the longest absorption bands correspond to the
electronic transition from the HOMO→LUMO (99%). This band is predicted as π→π* transitions.

Table 3 Calculated electronic transitions for the title molecule with the TD-DFT method.
TD-DFT

B3LYP

B3PW91

MPW1PW91

λ (nm)

osc. strength

major contributions

325

0.0033

HOMO→LUMO(+99%)

236

0.1053

HOMO-1→LUMO(+86%)

179

0.4141

HOMO-1→LUMO+1(+57%)

326

0.0033

HOMO→LUMO(+99%)

234

0.1071

HOMO-1→LUMO(+87%)

177

0.4050

HOMO-1→LUMO+1(+54%)

315

0.0037

HOMO→LUMO(+99%)

230

0.1125

HOMO-1→LUMO(+87%)

174

0.4934

HOMO-1→LUMO+1(+59%)
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LUMO
(-2.325eV)

LUMO
(-2.234eV)

325 nm

LUMO
(-2.110 eV)

315 nm

326nm

HOMO
(-7.679eV)

HOMO
(-7.384eV)

HOMO
(-7.315 eV)

Figure 3 The molecular orbitals of the molecule by using DFT method three different levels and the
selected electronic transitions in the gas phase, respectively.
3.4 Nonlinear Optical (NLO) Effects
First-order hyperpolarizability (  ) was calculated for 4-pyrimidinecarboxylic acid using the B3LYP,
B3PW91, and MPW1PW91 levels. The calculated values are converted into electrostatic units (esu)
(β: 1 a.u.= 8.639 10-33 esu) and tabulated in Table 4.
In this study, urea has been chosen as a reference molecule; because there were not experimental
values about 4-pyrimidinecarboxylic acid in the literature. From Table 4, the first-order
hyperpolarizability(  ) is equal to 79.259 10-32 esu, 70.533 10-32 esu and 64.574 10-32 esu for
B3LYP, B3PW91, and MPW1PW91 levels, respectively. The  values are larger than that of urea
(  = 0.3728 10-30esu) (Adant et al., 2004:497). Obtained values of the  with the B3PW91 and
MPW1PW91 levels are smaller than those obtained with the B3LYP level. This result shows that 4pyrimidinecarboxylic acid can be used as the development of effective NLO materials.
Table 4 The first hyperpolarizability (  ) of the title molecule.
Property
x
y
z



B3LYP
78.533 10-32 esu

B3PW91
69.375 10-32 esu

MPW1PW91
-63.060 10-32 esu

10.689
-0.038

10-32 esu
10-32 esu

12.727
-0.001

10-32 esu
10-32 esu

13.904
0.003

10-32 esu
10-32 esu

79.259

10-32 esu

70.533

10-32 esu

64.574

10-32 esu
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4. CONCLUSIONS
In this study, the molecular structure of 4-pyrimidinecarboxylic acid was predicted by DFT on
employing B3LYP, B3PW91and MPW1PW91 functional. The calculated infrared intensities of 4pyrimidinecarboxylic acid were compared with the obtained by FT-IR. The calculated frequencies are
slightly different than experimental ones. The small energy gap between FMOs explains that charge
transfer occurs within the molecule. Hyperpolarizability which is a measure of nonlinearity was
calculated. The results indicated that 4-pyrimidinecarboxylic acid can be used as an NLO material.
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Abstract
The molecular modeling of 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid has been carried out using the
B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE levels of Density Functional Theory (DFT). The optimized
structures and vibrational frequencies have been investigated by using the three different levels. The
calculated vibrational frequencies have been compared with the corresponding experimental data. The
molecular frontier orbital energies, absorption wavelengths, and excitation energies have been
calculated by time dependent DFT (TD-DFT) method. Nonlinear optical (NLO) properties of the title
molecule have been performed by using DFT (B3LYP, B3PW91, and HSEH1PBE) method with the
6-31+G(d,p) basis set.
Keywords: DFT, Energy, NLO

2-Metil-6-(triflorometil)nikotinik Asit Üzerine DFT Hesaplamalı Çalışmaları
Özet
2-Metil-6-(triflorometil)nikotinik asit’in moleküler modellemesi yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT)
B3LYP, B3PW91 ve HSEH1PBE metotları ile 6-31+G (d, p) baz seti kullanarak yapıldı. Optimize
yapılar ve titreşim frekansları üç farklı metot için hesaplandı. Deneysel olarak elde edilmiş titreşim
frekansları teorik olarak hesaplanan değerlerle karşılaştırıldı. Moleküler öncü orbital enerjileri,
absorbsiyon dalgaboyları ve uyarılma enerjileri zamana bağlı yoğunluk fonksiyonel teorisi
kullanılarak hesaplandı. Molekülün doğrusal olmayan optik (NLO) özellikleri DFT (B3LYP, B3PW91
ve HSEH1PBE) metot ile 6-31+G(d,p) baz seti kullanılarak incelendi.
Anahtar Kelimeler: DFT, Enerji, NLO
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1. INTRODUCTION
Pyridine and its derivatives are used extensively as intermediates in insecticides, bactericides, and
herbicides (Budde, 2004:23). They show many pharmacological properties like antimicrobial (Bhatt et
al., 2001:57), antifungal (Patric and Kinsmar, 1996:615, Hishmat et al.,1990:793) and antitubercular
(Doshi et al., 1999:348). Besides trifluoromethylated organic molecules are important owing to their
many potential applications in material science (Gryshuk et al., 2007:1754) and agrochemistry and
biological chemistry (Kirsch, 2004). Its derivatives can also be used as nonlinear materials and photo
chemicals (Balachandran et al., 2012:1023).
To the best of our knowledge, neither quantum chemical calculation nor the experimental studies of 2methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid have been reported, as yet. Therefore, the present paper aims
to give a complete description of the molecular structure, molecular vibrations, electronic excitation
energy and NLO features of 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid.
The optimized geometric parameters and vibrational frequencies have been calculated using the
B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE methods with the 6-31+G (d, p) basis set. The electronic excitation
energy and absorption wavelengths of the title molecule have been calculated by using the B3LYP,
B3PW91 and HSEH1PBE methods with the 6-31+G (d, p) basis set. The first hyperpolarizability
value has been computed for 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid using the three different DFT
methods.
2. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL METHODS
2.1. Material and Instrument
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid was purchased from Sigma-Aldrich Company with a stated
purity of 97%. The FT-IR spectrum of the title molecule was recorded in the range of 4000 – 400 cm-1
using a Perkin-Elmer FT-IR spectrometer.
2.2 Theoretical Methodology
DTF calculations were performed using GAUSSIAN 09W program packages (Frisch et al., 2009). The
output files were visualized by means of Gauss View 5.0 molecular visualization program
(Dennington, 2009). The optimized structures of 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid were
carried out using DFT (B3LYP, B3PW91, and HSEH1PBE) method with the 6-31+ G(d,p) basis set
(Lee et al., 1988:785, Perdew et al., 1996:16533, Perdew et al., 1993:4979, Heyd and Scuseria,
2004:1187). The vibrational wavenumbers of the title molecule were computed using the same
methods. Electronic transitions of the title complex were calculated at the B3LYP, B3PW91 and
HSEH1PBE levels. The three different functional with 6-31+G (d, p) basis set were also used to
calculate the first hyperpolarizability.
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1 Geometry optimization
The optimized geometries were performed by the B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE methods with
the 6-31 + G (d, p) basis set (Fig. 1). The comparative optimized structural parameters of 2-methyl-6(trifluoromethyl)nicotinic acid are listed in Table 1.
The C–C aromatic bond distances of the molecule have been found to have longer values in case of
B3LYP calculation with respect to those of B3PW91 and HSEH1PBE levels. The C6–C7 bond length
has been computed maximum among the C–C bond lengths because the substitution of electron
donating trifluoromethyl group increases the electron density C–C bonds. The C9=O2 bond length has
been calculated at 1.216 Å for B3LYP, 1.212 Å for B3PW91 and 1.214 Å for HSEH1PBE levels.
Comparing the results obtained from the three levels of the DFT, optimized bond lengths, and angle
values are in good agreement with the literature (Vural, 2016:55).
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Figure 2 The theoretical optimized (with B3LYP/6-31 +G (d, p) level) geometric structure of 2methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid.
Table 1 Structural parameters for the molecule obtained with different theoretical methods.
B3LYP

B3PW91

HSEH1PBE

N1C2

1.342

1.337

1.339

N1C6

1.332

1.328

1.329

C2C3

1.421

1.416

1.418

C3C4

1.400

1.395

1.397

C4C5

1.390

1.386

1.388

C5C6

1.392

1.388

1.390

C2C8

1.507

1.499

1.501

C3C9

1.495

1.489

1.492

C6C7

1.521

1.515

1.518

C9O1

1.353

1.342

1.347

C9O2

1.216

1.212

1.214

C7F1

1.351

1.341

1.345

C7F2

1.351

1.341

1.345

C7F3

1.356

1.347

1.351

O1C9O2

121.58

121.80

121.72

N1 C6 C7

114.41

114.31

114.33

N1C2C8

114.60

114.73

114.63

Bond Lengths(Å)

Angles (º)
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3.2 IR spectral data
The infrared spectrum of 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid was recorded in the frequency
range from 4000 to 400 cm-1. The FT-IR spectra of 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid were
calculated by using B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE levels with 6-31+G (d,p) basis set (Fig. 2). The
calculated frequencies have been scaled with 0.96 for B3LYP, 0.95 for B3PW91, and 0.96 for
HSEH1PBE level (Merrich et al., 2007:11683, Arora et al., 2011:253, Young, 2001, Sundaraganesan
et al., 2005:2995). The experimental and calculated vibration frequencies are compared in Table 2.
The aromatic compounds show the presence of C–H stretching vibration in the region 3100–3000
cm-1, which is the characteristic region for the ready identification of v(CH) vibrations (Socrates,
2001). The band observed at 3096 cm-1, which can be attributed to v(CH) vibrations of the pyridine
ring, is calculated at 3110 cm-1 for B3LYP, 3120 cm-1 for B3PW91 and 3129 cm-1 for HSEH1PBE
level.
Most carbonyl complexes have a very intense and narrow peak in the range of 1800-1600 cm-1
(Varsanyi, 1969; Socrates, 2001). The appeared band at 1686 cm-1 is assigned to ν(C=O) vibration.
The ν(C=O) vibration is calculated at 1712 cm-1 for B3LYP, 1732 cm-1 for B3PW91and 1750 cm-1 for
HSEH1PBE level.
Table 2 Comparison of the observed and calculated vibrational frequencies of 2-methyl-6(trifluoromethyl)nicotinic acid
Exp.

B3LYP

B3PW91

HSEH1PBE

υ(CH)R

3096

3110

3120

3129

υ(CH)R

3011

3092

3098

3109

υ(CH3)

2892

2941

2951

2960

υ(CO)

1686

1712

1732

1750

υRing

1579

1548

1561

1576

β(C-H)

1439

1435

1440

1452

υ(CF)

1119

1109

1144

1150

β(C-H)

1082

1086

1093

1071

γ( C-H)

988

976

975

981

υ: stretching, β: in-plane bending, : out-of-plane bending.

The methyl stretching vibration for 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is observed at 2892
cm-1. This band is calculated at 2941, 2951 and 2960 cm-1 for B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE
levels, respectively. The experimental ν(C-F) vibration is observed at 1119 cm-1 in the FT-IR
spectrum. The calculated bands at 1109, 1144 and 1150 cm-1 are assigned to v(C-F) vibrations for the
three different levels, respectively. As shown in Table 2, the calculated mode at B3LYP level is a good
agreement with experimental results.
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Figure 2 Calculated IR spectrum of the title complex.
3.3 Frontier molecular orbitals (FMOs).
The Uv-visible spectrum of 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid in the gas phase was computed
by using the B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE levels with 6-31+G (d,p) basis set. For to understand
electron transitions between the energy levels, the first 20 singlet→singlet spin allowed excited states
are considered and the theoretical electronic excitation energies, transition wavelengths (λ), oscillator
strengths have been computed using the TD-DFT method. The calculated electronic transitions are
reported in Table 3.
The HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) and the LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital) are called frontier molecular orbitals (FMOs). Figure 3 displays the energies of the frontier
molecular orbitals (FMOs) for 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid. The ionization potential
(IP) and electron affinity (EA) are given by IP = –EHOMO and EA = –ELUMO. The IP and EA of 2methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid are calculated by DFT/B3LYP method are 7.886 eV and
2.455 eV, respectively. The chemical hardness (η) and softness(s) are formalized to (IP-EA)/2 and
1/2η, respectively. Hard materials have a large energy gap and soft materials have a small energy gap.
The η value is calculated at 2.71 eV, 2.74 eV, and 2.55 eV for the three different levels, respectively.
The s value is computed at 0.18 eV, 0.18eV, 0.19 eV for B3LYP, B3PW91, and HSEH1PBE levels,
respectively.
The HOMO-LUMO energy gap is a critical parameter in determining molecular electrical transport
properties because it is a measure of electron conductivity. The energy gap is calculated at 5.431 eV
for B3LYP, 5.481 eV for B3PW91 and 5.101 eV for HSEH1PBE level. The small energy gap between
FMOs explains that charge transfer occurs within the 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid.
According to TD-DFT calculations (Table 3), the longest absorption bands corresponding to the
electronic transition from the HOMO→LUMO (82%). This band is predicted as π→π* transitions.
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Table 3 Calculated electronic transitions for the title molecule with the TD-DFT method.
TD-DFT

B3LYP

B3PW91

HSEH1PBE

λ (nm)

osc. strength

major contributions

255

0.1655

HOMO→LUMO(+82%)

225

0.1769

HOMO-3→LUMO(+65%)

199

0.2314

HOMO→LUMO+1(+54%)

252

0.1646

HOMO→LUMO(+82%)

223

0.1743

HOMO-3→LUMO(+63%)

198

0.2058

HOMO→LUMO+1(+51%)

249

0.1733

HOMO→LUMO(+83%)

220

0.1644

HOMO-3→LUMO(+63%)

195

0.2791

HOMO→LUMO+1(+56%)

62

LUMO
(-2.455 eV)

255 nm

HOMO
(-7.886 eV)

LUMO
(-2.624 eV)

LUMO
(-2.462 eV)

249 nm

252 nm

HOMO
(-7.943 eV)

HOMO-1
(-7.725 eV)

Figure 3 The FMOs of the molecule by using the B3LYP, B3PW91 and HSEH1PBE levels and the
selected electronic transitions in the gas phase, respectively.
3.4 Nonlinear optical (NLO) effects
First-order hyperpolarizability (  ) is calculated for 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid using
the B3LYP, B3PW91, and HSEH1PBE levels. The calculated values are converted into electrostatic
units (esu) (β: 1 a.u.= 8.639 10-33 esu) and tabulated in Table 4.
Urea is one of the prototypical molecules used in the study of the NLO properties of molecular
systems. In this work, urea was chosen as a reference molecule; because there were not experimental
values about 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid in the literature. From Table 4, the first
hyperpolarizability(  ) is equal to 294.544 10-32 esu, 285.518 10-32 esu and 252.151 10-32 esu
for B3LYP, B3PW91, and HSEH1PBE levels, respectively. The values of

approximately 8 times magnitude than that of urea [



= 0.3728



of the molecule are
10 esu] (Adant et al.,
-30

2004:497). This result shows that 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is a good candidate for
NLO material.
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Table 4 The first hyperpolarizability (  ) of the title molecule.
Property
x
y
z



B3LYP
234.003 10-32 esu

B3PW91
229.334 10-32 esu

HSEH1PBE
193.389 10-32 esu

-177.337 10-32 esu
23.160 10-32 esu

-168.774 10-32 esu
21.028 10-32 esu

-161.805 10-32 esu
-0.037 10-32 esu

294.544

10-32 esu

285.518

10-32 esu

252.151

10-32 esu

CONCLUSIONS
In this study, the geometry optimization and vibrational frequencies of 2-methyl-6(trifluoromethyl)nicotinic acid have been evaluated by using the DFT (B3LYP, B3PW91, and
HSEH1PBE) method with 6-31 + G (d, p) basis set. The calculated infrared intensities of the molecule
have been compared with the obtained by FT-IR. The calculated frequencies are slightly different than
experimental ones. The small energy gap between FMOs explains that charge transfer occurs within 2methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid. Hyperpolarizability which is a measure of nonlinearity was
calculated. The value of the first hyperpolarizability of the molecule is much greater than these of
urea. It is shown that the molecule can be used as an NLO material.
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Abstract
The Wild goat (Capra aegagrus) has a very widespread area in our country and is an important
species in terms of hunting tourism. Every year, inventory studies are regularly carried out in all areas
where these species have shown the distribution in our country. Native and foreign hunters are allowed
to hunting these species by giving certain quota determined for each year and thus economic income is
provided to the country. Generally, in hunting tourism, male individuals older than the age of 8 years
are important. In this study, presence data matrix was prepared by determining the areas where the
individuals aged 8 years and above have been located according to the counts made after hunting in
Antalya region in 2016. The landform, elevation, slope, roughness and roughness variables considered
in accordance with the biology of the Wild goat were used. These variables were cut in local scale by
using ArcGIS 10.2 software and prepared as base map in ascii format. The Wild goat was modelled
using the MAXENT software that works only with presence data, with related environmental variables.
It was determined that the habitat suitability model obtained as ROC value 0,853 was successful and
valid. Roughness and ruggedness were determined the most important variables according to model
results. It was once again revealed that Wild goats prefer steep and rough areas. Then, using this
model, hunting tourism map of Wild Goat was obtained by Global mapper 15 software. When the map
was examined, it was seen that current and potential hunting areas were determined. As a result, this
map is very important in terms of carrying the quality of first hunting tourism map of Wild goat and
guiding hunting tourism.
Keywords: Antalya, Habitat Suitability Modelling and Mapping, Hunting Tourism, MAXENT, Wild
Goat.

Yaban Keçisinin av turizmi haritası: Antalya Yöresi
Özet
Yaban keçisi (Capra aegagrus) ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahiptir ve av turizm bakımından
önemli bir türdür. Ülkemizde her yıl düzenli olarak türün yayılış gösterdiği tüm alanlarda envanter
çalışmaları yapılmaktadır. Bu türe yıllık belirli kotalar verilip yerli ve yabancı avcılara av
yaptırılmakta ve ekonomik gelir sağlamaktadır. Av turizmde genelde 8 yaş üstünden erkek bireyler
önemli olmaktadır.
Bu çalışmamızda 2016 yılında Antalya yöresinde av yapılan sayımlar sonucunda 8 yaş ve üstündeki
bireylerin buluğun alanlar belirlenerek var verilerinden oluşan veri matrisi hazırlanmıştır. Yaban
keçisinin biyolojisine uygun olarak düşünülen arazi formu, yükselti, eğim, pürüzlülük ve engebelilik
değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler ARCGIS 10.2. programıyla yöre ölçeğinde kesilerek ascii
formatında altlık olarak hazırlanmıştır. Sadece var verileriyle çalışan maksimum entropi yaklaşımıyla
yaban keçisi ilgili çevresel değişkenlerle MAXENT yazılımı kullanılarak modellenmiştir. ROC değeri
0,853 olarak elde edilen habitat uygunluk modelinin başarılı ve geçerli olduğu tespit edilmiştir. En
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önemli değişkenlerin pürüzlülük ve engebelilik olduğu görülmüştür. Yaban keçisinin sarp ve engebeli
alanları tercih ettiği bir kez daha ortaya konmuştur. Bu model daha sonra Global Mapper 15
kullanılarak yaban keçisinin av turizmi haritası elde edilmiştir. Harita incelendiğinde mevcut ve
potansiyel av turizm sahalarının belirlendiği görülmüştür. Sonuç olarak bu harita av turizmine
gelenlere yol gösterici olması ve yaban keçisisin ilk av turizmi haritası niteliğini taşıması bakımında
oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Antalya, Yaban Keçisi, MAXENT, Av turizmi, Habitat Uygunluk Modelleme ve
Haritalama
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GİRİŞ
Biyolojik çeşitlilik zincirinin çok önemli halkalarından biri olan yaban keçisi (Capra aegagrus), Capra
cinsine ait 9 türden biridir. Türkiye’nin en önemli av hayvanı türüdür (Gündoğdu, 2006:1). Evcil
keçinin atası olduğu düşünülmektedir (Ahmed vd., 2015:171). Güneydoğu Avrupa ve güneybatı
Asya’nın uygun habitatlarında yayılış gösteren yaban keçisi, Türkiye’de, batıda Datça yarımadasından
başlayarak doğuya doğru Akdeniz’i çevreleyen dağlarda, Toros ve Anti-Toroslar üzerinden Doğu,
Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 4000-4500 m yüksekliğe kadar sarp dağlık bölgelerinde
yayılış göstermektedir (Gündoğdu, 2006:1). Türkiye’nin güneyinde yer alan Antalya yöresi
Anadolu’nun en büyük yaban keçisi populasyonlarının yayılış gösterdiği önemli bir bölgedir
(Gündoğdu ve Oğurlu, 2009:2318; Gönenç vd., 2018:247; Gündoğdu, 2006:1). Kaçak avcılık, habitat
kayıpları, yerleşim alanlarının genişlemesi gibi faktörler yaban keçisi populasyonları üzerinde
olumsuz etki yapmaktadır (Ünal, vd., 2016:569).
Türkiye’de 2000 yılından buyana yaban keçisi habitatlarında envanter çalışmaları yürütülmektedir
(Özer, 2014:1). Bu envanter çalışmaları yaban keçisi populasyon değişimleri nisbi yoğunluk
tahminleri ve av turizmi kotalarının belirlenmesi amacıyla heryıl düzenli olarak yürütülmektedir.
Antalya yöresinde son 4 yılda ivme kazanan envanter çalışmaları başarı ile devam etmektedir. Bu
çalışmalarda 2015 yılında, 227 adeti 8 yaş üzeri olmak üzere 7263 adet 2016 yılında 241’i 8 yaş üzeri
olmak üzere 8063 adet ve 2017 yılında 282 adedi 282 olmak üzere 8041 adet yaban keçisi tespit
edilmiştir. 8 yaş ve üzeri teke (erkek bireyler) yıllık belirli kotalar dahilinde kayıt altına alınmakta ve
av turizmi kotalarına dahil edilmektedir.
Av turizmi, doğal yaşam ve yaban hayatı habitatının birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bir
başka deyişle, doğal ortamlarında sayıları fazla veya yeterli olan türlerin avlanmasına izin verilerek,
kontrollü bir şekilde ve ekolojik, yerel değerlere öncelik tanınarak yapılan bir turizm biçimidir (Kozak
ve Bahçe, 2009:94). Türkiye’de av turizmi uygulamaları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl sistematik olarak yürütülmektedir.
2016-2017’de, farklı ülkelerden avcı turistler ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu av döneminde av
turizminden yaklaşık 3.036.571,00 TL av turizmi geliri elde edilmiştir (URL, 2018:1). Uluslararası av
turizmi gelirinin yanında ulusal av turizmi kapsamındaki yerli turist avcılardan elde edilen 10 bin 345
TL ve kaçak avlanmaya karşı uygulanan yaptırımlarda kesilen 8,5 milyon TL para cezasıyla beraber
21. 881.571 TL’yi bulmaktadır. 2016-2017 av döneminde Antalya ve civarında yaban keçisi av
turizminden 493.344.3 TL gelir (Türkiye gelirinin % 16,24’ü) elde edilmiştir. 2017-2018 av dönemi
için av turizmi ihale bedelinin 7.327.073.80 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu miktarın % 71,21 lik
oranda 5.657.937 TL si yaban keçisi av turizmi ihale bedelidir.
Yapılan araştırmalar, çevresel, iklim ve insan faktörleri gibi yaban hayvanlarının yayılışına etki
edebilecek değişkenler arasındaki korelasyonları irdelemesi, daha az veriyle daha gerçekçi dağılım ve
uygunluk modelleri oluşturulması ve aynı zamanda kategorik ve sürekli verilerin aynı anda
kullanılması ve değerlendirilmesinde MAXENT yönteminin kullanılabilir olduğunu göstermektedir
(Phillips vd., 2006:231, Hernandez vd., 2006:774; Wisz vd., 2008:863). MAXENT yönteminin esası,
genel itibariyle yaban hayvanı türünün araştırma sahası içerisindeki var olduğu noktalardan toplanan
verilerle bu alanda benzer özellik gösteren yerleri birlikte değerlendirerek uygunluk modeli ortaya
koymaktadır (Baldwin, 2009:855).
Bu araştırmada, 2016 yılı yaban keçisi sayımlarında Antalya yöresinde tespit edilen 8 yaş ve üstündeki
bireylerin yayılış gösterdiği habitatlar belirlenerek var verilerinden oluşan veri matrisi hazırlanmıştır.
Yaban keçisinin biyolojisine uygun olarak düşünülen arazi formu, yükselti, eğim, pürüzlülük ve
engebelilik değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler ARCGIS 10.2 programıyla yöre ölçeğinde
kesilerek “ascii” formatında altlık olarak hazırlanmış ve Yaban keçisinde gayet başarılı sonuç verdiği
bilinen (Süel, 2014:110) MAXENT yazılımı kullanılarak modellenmiş ve haritalandırılmıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Alanı
Çalışma alanı Antalya il sınırı olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında doğruda gözlemlerde noktada
sayım yöntemi kullanılmıştır. Yapılan gözlemlerde 69 gözlek noktasından 8 yaş ve üzerinde birey
tespiti yapılmıştır (Şekil 1). Av turizminde de 8 yaş ve üzerindeki bireyler önemli olduğu için bu
noktaların verileri kullanılmıştır. Antalya ilinin çalışma alanı olarak seçilmesindeki bir hususta bölge
de yıllık avlanma kotasının yüksek olmasıdır.

Şekil 1: Çalışma Alanı Yer Bulduru Haritası
Çevresel Değişkenler
Çevresel değişkenlerin tamamı ArcMap 10.2 yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda
öncelikle çalışma alanına ait eşyükselti eğrileri esas alınarak Sayısal Yükselti Modeli (SYM)
oluşturulmuştur. Eğim, yükselti, arazi formu, arazi pürüzlülüğü ve engebelilik değişkenleri modelleme
için belirlenmiştir (Şekil 2-6).

Şekil 2: Çalışma alanının eğim haritası

Şekil 3: Çalışma alanının yükselti haritası
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Şekil 4: Çalışma alanının arazi formu haritası

Şekil 5: Çalışma alanının pürüzlülük haritası

Şekil 6: Çalışma alanının engebelilik haritası

Yöntem
Habitat uygunluk analizleri için rastgele bir değişken ve bu değişkene bağlı bir belirsizliğin ölçüsü
olduğunu açıklaması prensibine (Elith vd., 2010:129) dayanan MAXENT yaklaşımı kullanılmıştır.
Entropi bir olayın seçiminde ne kadar seçeneğin seçim işlemine katılacağının ölçümü (Shannon,
1948:625) ve bunun sonucunda da yüksek entropiye sahip bir dağılım daha fazla seçenek ortaya koyar
(Jaynes, 1957:620). Modelleme işleminde kullanılan verilerin % 10’u test değerlendirmesi, geri kalan
kısmı da eğitim değerlendirmesi için kullanılmış ve modelin eldeki verilere göre doğrulaması
yapılmıştır (Phillips vd., 2006:232). Elde edilen modelin başarılı olup olmadığı AUC ya da ROC
değerine bakılarak karar verilmiştir. Bu değerlerin 0,5 ila 1 arasında olması, değerin 1 sayısına
yakınlığı oluşturulan modelin başarılı olduğunu göstermektedir (Baldwin, 2009:856).

BULGULAR
MAXENT yaklaşımı ile AUC (ROC) değeri 0, 853 olan başarılı ve geçerli bir model elde edilmiştir
(Şekil 7).

Şekil 7: Yaban Keçisi İçin Elde Edilen Habitat Uygunluk Modeli
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Modeli oluşturan değişkenler ve katkı durumları için jacknife grafiği elde edilmiştir (Şekil 8). Modele
en fazla katkıyı pürüzlülük olarak görülse de modele tek başına katkısının, kendisi olmadan elde
edilen değerden yüksek olması sebebiyle bu değişkenin modelden çıkarılmasının daha uygun olacağı
düşünülmüştür. Bu tür durumlarda değişkenler dikkatli yorumlanmalıdır. Bu durumda dikkate alınarak
en güçlü katkıyı Engebeliliğin yaptığı görülmektedir. En az katkıyı da arazi formunun yaptığı
anlaşılmaktadır.

Şekil 8: Yaban Keçisi Habitat Uygunluk Modelini Şekillendiren Değişkenlerin Jacknife Grafiği
Elde edilen modele ait potansiyel dağılım haritasında değerler 0 ile 1 arasında değişmektedir. Haritada
kırımızı yerler yaban keçisinin av turizmi için en uygun alanlar olarak görülmektedir. Mavi alanlar av
turizmi açısından çok uygun alanlar değildir (Şekil 9).

Şekil 9:Yaban keçisinin potansiyel av turizmi haritası
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Ülkemizde alternatif turizmler için modelleme ve haritalama gibi teknikleri içeren çalışmalar
yapılmaktadır. Özkan vd. (2012:595) tarafından Göller bölgesi içinde yer alan alanın potansiyel
değerlerinin yüksek olduğu belirtmektedir. Bu potansiyellerden birisininde av turizmi olduğu
görülmektedir.
Çalışma alanında yapılan envanterler sırasında yöre halkı ile yapılan görüşmelerde yaban keçisi
ölümlerinde en önemli faktörün yasa dışı avcılık olduğunu her yıl yüzlerce yaban keçisinin kaçak
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yollardan avlandığını tespit edilmiştir. Yine Gündoğdu (2006:1)’nun Antalya yöresine yaklaşık 100
km mesafede bulunan Yazılıkaya Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaptığı araştırmada,
aşırı ve kaçak avcılık nedeniyle av turizmi gelirinin hak ettiği seviyenin altında olduğunu bildirilmiştir.
Bu nedenle av turizmi gelirinin yeterli seviyede olması için Oğurlu ve Unal (2011:11), kaçak avcılık
sorunun çözümünde Köy Tüzel Kişiliği (KTK) Eliyle Koruma Modelinin geliştirilmesi ve sürekli
arazide gezebilecek, yöreyi ve yöre halkını tanıyan saha bekçisi/kılavuzların istihdam edilmesi
gereğinden bahsetmiştir. Bu modelde korumacıların yaban keçisi av turizmi haritasına sahip olmaları,
koruma-kontrol mekanizmasının maksimum başarıya ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.
Ülkemizde av turizminin en önemli türü yaban keçisiyle ilgili sayımlar ve diğer çalışmalar gerek
araştırmacılar gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır. Av turizmin başarı ölçütleri ile ilgili olarak yıllık kota ve trofe değerleri
dikkate alınmaktadır. Ancak günümüzde bu turizm faaliyetinin durumu ve gelecekte olabilecek
durumlar için potansiyellerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Elde edilen haritayı oluşturan değişkenler arazi formu, engebelilik, eğim ve yükseltinin yaban
keçisinin dağılımda doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Yaban keçisinin av turizmi için uygun
alanlar engebeliliği ve eğimi yüksek, kanyon tipi alanlar ile orta yükselti (800-1600 m) alanlar olarak
görülmektedir. Avlanma faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırması av turizminde avlanma başarısını
doğru etkileyecektir.
Bu çalışma av turizminde kullanılan 8 yaş ve üstü bireylerin bulunduğu alanları ve potansiyelleri
ortaya koymuştur. Herhangi bir avcı bu haritayla av turizmi için en uygun alanı rahatlık belirleyecek
ve bu noktalarda avlanma faaliyetini gerçekleştirecektir. Bu durumda av turizmine ayrılan kota
sayısındaki bireylerin bulunma ve avlanma başarısına katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak av turizmi kapsamında yapılacak her türlü faaliyetin ülkemiz ekonomisi katkı yapacağı
ve doğal kaynak yönetime önemli fayda sağlayacağı kesindir. Bu tarz çalışmaların arttırılması son
derece önemlidir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışmaya yapmış oldukları katkılardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğüne
teşekkür ederiz.
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Abstract
Increasing environmental problems and changes in the habitat are causing species conservation studies
to become more important. This situation necessitates the realization of some studies on wildlife.
Nowadays, the innovations in geographic information systems and statistical methods are being used
in mentioned studies which is about wildlife as well as in many other fields. At the beginning of these
studies are habitat suitability modeling and mapping for species. In this study, the environmental
variables such as elevation, slope, aspect, topographic position index, hillshade, topographic wetness
index, roughness, ruggedness, classification index, radiation index, heat index, solar illimunation
index and climate variables were modeled by maximum entropy method with different cell size. The
used environmental layers were prepared using the ARCGIS program and the modeling process was
run via MAXENT program. The data used in the study are divided into training and test data sets. Each
model was performed in 10 replications. The ROC (AUC) values of the training and test data of the
models were acquired and the most suitable model was determined. These processes were performed
separately for all environmental variables produced at different cell sizes. Also most suitable model
and the variables contributing to model were determined. The properties of the variables were
interpreted. Mapping process was carried out using the variables that acquired as a result of the habitat
suitability model. As a result, this study shows which variables can be used and interpreted in the
modeling and mapping process. The results obtained are a guide for many studies, such as
environmental layers, cell size selection and determination of the modeling technique to be used.
Keywords: Environmental variables, MAXENT, Modeling and mapping, Wildlife.

Habitat Uygunluk Modellemesi Ve Haritalaması
Özet
Giderek artan çevre sorunları ve habitatlarda meydana gelen değişimler tür koruma çalışmalarının
önem kazanmasına sebep olmaktadır. Bu durum ise yaban hayatı konusunda birtakım çalışmaların
ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde, coğrafi bilgi sistemleri ve istatistiksel
yöntemlerdeki yenilikler birçok alanda olduğu gibi yaban hayatında da söz konusu çalışmalarda
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların başında da türler için habitat uygunluk modellemesi ve
haritalaması gelmektedir. Bu çalışmada örnek veri matrisiyle, yükselti, eğim, bakı, topoğrafik
pozisyon indeksi, gölgelenme, nemlilik, pürüzlülük, engebelilik, radrasyon indeksi, sıcaklık indeksi,
güneşlenme indeksi ve iklim değişkenleri gibi çevresel değişkenlere ait altlıklar farklı hücre
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büyüklüğünde hazırlanarak maksimum entropi yöntemiyle modellenmiştir. Kullanılan altlıklar
ARCGIS programı kullanılarak hazırlanmış, modelleme işlemi ise MAXENT programıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler eğitim ve test veri seti olarak ayrılmıştır. Her model
10 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Modellerin eğitim ve test verilerine ait ROC (AUC) değerleri alınmış
ve en uygun model tespit edilmiştir. Bu işlemler farklı hücre büyüklüğünde türetilen tüm çevresel
değişkenler için ayrı ayrı yapılmıştır. En uygun model ve modele katkı yapan değişkenler
belirlenmiştir. Değişkenlerin özellikleri ve yorumlanması yapılmıştır. Habitat uygunluk modellemesi
sonucunda ortaya çıkan değişkenler kullanılarak haritalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak
bu çalışma modelleme ve haritalama işleminde hangi değişkenlerin kullanılacağı ve nasıl
yorumlanacağını ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar birçok çalışma için altlık hazırlama, hücre
büyüklüğü seçimi ve kullanılacak modelleme tekniğinin belirlenmesi gibi konularda yol gösterici
niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Değişkenler, MAXENT, Modelleme ve Haritalama, Yaban hayatı.
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GİRİŞ
İnsan ve doğa arasındaki etkileşim varoluştan bu yana sürekli devam etmiştir. Ancak sanayi
devriminden sonra artan makineleşme ve nüfusa bağlı olarak artan betonlaşma etkisiyle insan, doğa
üzerinde gün geçtikçe hakimiyetini arttıran ve zarar veren taraf haline gelmiştir. Diğer yandan içerdiği
zengin kaynak çeşitliliği ile birçok alanda faydalanılma potansiyeline sahip ormanlar ise en fazla zarar
gören taraf olmuştur. Bu durum doğal süreci olumsuz yönde etkileyerek birçok çevre sorununun
ortaya çıkmasına ve ormanlarda yaşamını sürdüren birçok canlının yaşam alanının değiştirilerek
bozulmasına neden olmuştur (Moran, 2016:392; Betts vd., 2017:441).
Giderek artan çevre sorunları ve habitatlarda meydana gelen değişimler sonucu gerek doğrudan
gerekse dolaylı olarak zarar gören birçok türün ilerleyen yıllar da tamamen yok olacağı düşüncesi, tür
koruma çalışmalarına yönelik farkındalığın artmasını sağlamıştır. Bu durumun neticesinde de ekoloji,
doğal kaynak yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık bilimleri başta olmak üzere konuya eğilim
gösteren farklı disiplinlerden birçok araştırmacı tarafından kapsamlı araştırmalar yürütülmeye
başlanmıştır (Özkan, 2014a:86; Ripple vd., 2017:1026; Özdemir, 2018:51). Tür kaybı oranlarını
yavaşlatmak ve koruma faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yaban hayatı konusunda da birtakım
detaylı çalışmaların yenilikçi yaklaşımlarla ortaya koyulması zorunluluk arz etmektedir (Pimm vd.,
2014:997).
Günümüzde coğrafi bilgi sistemleri ve istatistiksel yöntemlerdeki yenilikler birçok alanda olduğu gibi
yaban hayatında da söz konusu çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların başında da
türler için habitat uygunluk modellemesi ve haritalaması gelmektedir (Ertuğrul vd., 2017:149; Mert ve
Kıraç, 2017:16). Böylesi çalışmalar, türlerin habitatlarında doğal ya da insan kaynaklı olumsuz yönde
gerçekleşecek herhangi bir değişim durumunda yaban hayatı türlerinin gelecekte tercih edebilecekleri
uygun yaşam alanlarının tahmin edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türlerin habitat
kullanım ve dağılımlarında etkili olan çevresel değişkenler için oluşturulan altlık haritaları kullanarak
hedef türler için uygun habitatlar belirleyen bu çalışmalardan elde edilen haritalar, özellikle türlerin
neslini tehlikeye atan habitat parçalanmalarının ve kayıplarının yaşandığı durumlarda ya da iklim
değişimleri gibi öngörülemeyen sebeplerden dolayı yayılışları sınırlandığında kurtarıcı rol
oynamaktadır. Şöyle ki, habitat uygunluk haritalarından hareketle hedef türler için potansiyel yaşam
alanları belirlenebilmekte ve tür için olası bir tehlike durumuna karşılık bu alanlar alternatif yaşam
alanları olarak değerlendirilebilmektedir (Süel, 2014:101). Özetle hem günümüz hem de geleceğe
yönelik olarak elde edilecek potansiyel dağılım modelleri ile hedef türlerin korunması ve planlanması
gibi hususlarda daha planlı ve verimli uygulamalar yapmak mümkün hale gelmektedir.
Türlerin habitat dağılımlarının modellenmesinde ve haritalanmasında günümüzde birçok farklı yöntem
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de türlerin yalnızca var olduğu alanlardaki kayıtlarını dikkate
alarak bu alanların özelliklerini analiz eden ve türün yayılışını etkileyen faktörlerin bu alanlarda aldığı
değerleri hesaplayarak tüm alan için uygun bir habitat modeli türeten Maksimum Entropi yaklaşımı
(MAXENT) yazılımıdır (Baldwin,2009:854; Elith, 2011:43). Son zamanlarda modelleme
çalışmalarında sıklıkla tercih edilen MAXENT yönteminin diğer var verisi ile çalışan yöntemlere göre
daha fazla tercih edilmesinin nedeni olarak daha az veri ile daha güvenilir sonuçlar vermesi
gösterilmektedir (Hernandez vd., 2006:773; Wisz vd., 2008:763).
Bu çalışma sadece var verisiyle modelleme işleminde yapılması gereken işlem basamaklarını ortaya
koymak amacıyla örnek veri matrisi kullanılmış ve yaban hayvanlarının modelleme ve
haritalamasında kullanılan teknik ve yöntemlerden birinin tanıtılması amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Gerçekleştirilen bu çalışmada, “Sütçüler Yöresinde Asli Orman Ağacı Türlerinin Potansiyel Yayılış
Alanlarının Modellenmesi” (Şentürk, 2012:24) ve “Isparta-Sütçüler Yöresinde Av Türlerinin Habitat
Uygunluk Modellemesi” (Süel, 2014:23) çalışmalarında kullanılan altlıklardan faydalanılmıştır.
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Eğim, bakı, yükselti, topoğrafik pozisyon indeksi, sıcaklık indeksi, arazi şekli ve anakaya, engebelilik
indeksi, yol durumu, yerleşim, orman durumu ve derelere ait haritalar, Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı, Ekosistem
Laboratuvarında daha önceden türetilmiş olan altlıklar kullanılarak oluşturulmuştur (Şentürk, 2012:24;
Süel, 2014:34).
Çevresel değişkenler ArcMap 10.2 yazılımıyla eşyükselti eğrileri esas alınarak Sayısal Yükselti
Modeli (SYM) oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan SYM yardımıyla bakı, eğim ve yükselti
basamakları haritaları “raster” olarak elde edilmiştir (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3). Elde edilen yükselti
basamakları haritası, aynı yazılımda Jennes (2006), tarafından oluşturulan “Topography Tools 10”
eklentisi yardımıyla Topoğrafik Pozisyon İndeksi (TPI) haritası oluşturulmuştur (Şekil 4).
Sıcaklık İndeksi ve Radyasyon İndeksine ait denklemler yardımıyla indeks değerleri hesaplanmış ve
ardından ArcMap 10.2 yazılımında “Noktadan Harita Oluştur” komutu kullanılarak bu indeks
değerlerine ait haritalar elde edilmiştir (Şekil 5, Şekil 6). Diğer taraftan, aynı yazılımda “Terrain
Tools” eklentisi yardımıyla yükselti basamakları haritası kullanılarak Engebelilik İndeksi (Eİ) haritası
(Şekil 7) oluşturulmuştur (Mert vd., 2013:210; Riley vd., 1999:23).
Çalışma alanına ait anakaya haritası Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden (MTA) temin
edilmiştir. ArcMap 10.2 yazılımında UTM WGS84 Zon 36 olarak geometrik kaydı yapılan anakaya
haritası sayısallaştırılmıştır. Daha sonrasında poligon özellikli çizilen her bir farklı anakaya tipleri
öznitelik dosyasına kaydedilmiş ve raster formatında dışa aktarımı yapılmıştır (Şekil 8).
Çalışma alanına ait olan meşcere tipleri haritası kullanılarak orman durumu haritası oluşturulmuştur.
ArcMap 10.2 yazılımında tarım alanları, orman içi açıklıklar, orman toprağı, depo, yerleşim, kayalık
ve taşlık tipleri birleştirilerek sıfır “0” kodu verilmiştir. Geriye kalan bütün orman alanları
birleştirilmiş ve bir “1” kodu verilmiştir (Şekil 9). Aynı şekilde göl, yol, dere ve yerleşim alanlarına ait
sayısal haritalar çalışma alanının sınırına göre ArcMap 10.2 yazılımında “clip” komutu ile kesilmiştir.
Ardından belirtilen değişkenlerin yaban hayatı üzerine etkileri göz önünde tutularak aynı yazılımda
yer alan “buffer” komutu ile 100 m büyüklüğündeki alanda zonlama işlemi yapılmıştır (Şekil 10-13).

Şekil 1: Çalışma alanının bakı haritası

Şekil 2: Çalışma alanının eğim haritası
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Şekil 3: Çalışma alanının yükselti basamakları Şekil 4: Çalışma alanının TPİ haritası
haritası

Şekil 5: Çalışma alanının Sİ haritası

Şekil 6: Çalışma alanının radrasyon indeksi
haritası

Şekil 7: Çalışma alanının Eİ haritası

Şekil 8: Çalışma alanının anakaya tipleri haritası

Şekil 9: Çalışma alanının orman durumunu Şekil 10: Çalışma alanının göl haritası
gösteren harita
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Şekil 11: Çalışma alanının yol haritası

Şekil 12: Çalışma alanının dere haritası

Şekil 13: Çalışma alanının yerleşim yeri haritası
Hijmans vd., (2005:1965) tarafından hazırlanan iklim değişkenleri http://www.worldclim.org internet
adresinden ücretsiz olarak indirilmiştir. İklim değişkenleri dünya genelini kapsayan verileri
içerdiğinden dolayı Global Mapper 15 programı kullanılarak sadece Türkiye sınırları esas alınacak
şekilde tek tek kesilmiştir. Ardından aynı program kullanılarak tüm iklim değişkenlerinin, coğrafik
(Enlem/Boylam) geometrik kaydı yapılmış ve Universal Transverse Mercator (UTM) WGS84 Zon 36
projeksiyonuna dönüştürülmüştür. Son aşamada, elde edilen verilerin MAXENT yazılımında
kullanılabilmesi değişkenlerin uzantıları “.ascii” formatına dönüştürülmüştür (Şekil 14).
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Şekil 14: Çalışma alanı iklim değişkenleri haritası
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Yöntem
Maksimum entropi (MAXENT) yaklaşımı
Habitat uygunluk analizleri için rastgele bir değişken ve bu değişkene bağlı bir belirsizliğin ölçüsünü
ifade eden maksimum entropi yöntemi kullanılmıştır (Elith vd., 2010:330). Entropi prensibi herhangi
bir olayın seçiminde ne kadar seçeneğin seçim işlemine katılacağının ölçümüdür (Shannon, 1948:379).
Ancak yüksek entropiye sahip bir dağılım daha fazla seçenek barındırır (Jaynes, 1957:620). Bunun
için her modelleme işleminde olduğu gibi MAXENT yöntemiyle ortaya çıkan uygunluk haritalarının da
denetlenmesi gerekmektedir (Baldwin, 2009:854).
BULGULAR
Maksimum entropi yöntemiyle (MAXENT) 19 iklim ve çevresel değişkenler (Anakaya, Bakı, Dere,
Eğim, Engebe, Göl, Orman, Radrasyon indeksi, Sıcaklık İndeksi, Topoğrafik pozisyon indeksi,
Yerleşim yeri, Yol ve Yükselti) kullanılarak modelleme yapılmıştır. Modellemede kullanılan verilerin
%10’u test veri olarak ayrılmış ve modelin doğrulaması yapılmıştır. Elde edilen modellerden eğitim
verisi ROC değeri 0,986 ve test verisi ROC değeri 0,965 olan model tercih edilmiştir (Şekil 15).
Modelin geçerliliği için ROC değerlerine ve eksiklik eğrisine bakılmıştır. ROC değerlerinin
değerlendirilmesinde iki farklı yöntem izlenebilmektedir. Birincisi eğitim verisisin ROC değerinin
yüksek olması diğeri ise eğitim ve test verisinin ROC değerleri arasındaki farkın düşük olmasıdır.

Şekil 15: Elde Edilen habitat uygunluk modeli
Diğer doğrulama yöntemi olan eksiklik eğrisinde ise ideal çizgiden (siyaha 0:0-1:1) standart sapmayı
gösteren sarı alanın siyah çizgiyi tamamen kapatması beklenmektedir. Elde edilen modelin eksiklik
eğrisi incelendiğinde sarı alanın siyah çizgiyi tamamen kapatmadığı görülmektedir (Şekil 16). Bu
durumdan modelin geçerliliği konusunda şüphe olduğu anlaşılmaktadır. Böylesi durumlarda modele
katkı yapan değişkenlerin incelenmesi gerekmektedir.
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Şekil 16: Ortalama eksiklik istatistiği sonuçlarının gösteren grafik
Elde ettiğimiz modeli oluşturan değişkenlerin modele katkı oranları için jacknife grafiğine bakılması
gerekmektedir (Şekil 17). Bu grafikte kırmızı çizgi toplam model kazancını, yeşil çizgi ilgili
değişkenin çıkartıldığı zaman oluşacak toplam model kazancını, mavi çizgi sadece ilgili değişkenin
tek başına yaptığı katkıyı ifade etmektedir. Örneğin, elde ettiğimiz modele en fazla katkıyı Bio_2
değişkenin yaptığı Gol değişkenin ise hiç katkı yapmadığı görülmektedir. Yine jacknife eğrisi
incelendiğinde birçok değişkenin aynı düzeyde katkı yaptığı görülmektedir. Bu sonuçlar aslında
normal olarak değerlendirilmelidir. Çünkü ilk başta bu değişkenlerin birbirleriyle ilişkisi olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılması gereken, 19 iklim değişkeni arasındaki ilişkiye
bakılmalı ve eğer birbiriyle yüksek ilişki gösteren değişkenler tespit edilirse faktör analizi yapılarak en
iyi temsil yeteneğine sahip değişkenler saptanarak eleme yapılmalıdır.
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Şekil 17: Jackknife istatistiği sonuçları
Bu modelleme çalışmasında gerek eksiklik eğrisi gerekse jacknife grafiğinden anlaşıldığı üzere
modelin geçerliliği hakkında bu kadar fazla değişkenle açıklama yapılması imkansızdır. Bu durumda
değişkenler azaltılmalıdır. Öneri olarak, faktör analizinden sonra elde edilen temsilci iklim
değişkenleri ve çevresel değişkenlerle modellemeye devam edilmelidir. Bu aşamadan itibaren ise 10
tekerrürlü modeller elde edilmeli ve modellerin jacknife grafiği incelenmelidir. Elde edilen 10 modelin
eğitim-test ROC değerleri ve eksiklik eğrileri incelerek en uygun model seçilmelidir. Model secimi
yapıldıktan sonra jacknife grafiğiden modele katkısı en az olan değişken işlemden çıkarılmalı ve
yeniden modelleme işlemine geçilmelidir. Bu işleme toplam 2 değişken kalana kadar devam etmelidir.
Son olarak da elde edilen tekerrürlerin ortalama Eğitim ve Test ROC değerlerinden yola çıkarılarak
karar verme teknikleriyle en uygun model seçilmelidir.
Modellemeden sonraki aşamada, elde dilen modele göre hedef türün/türlerin potansiyel dağılım
haritalaması oluşturulmuştur. Oluşturulan haritada, kırmızı yerler tür için uygun alanları, mavi renkli
alanlar ise türün tercih etmediği kısımları ifade etmektedir (Şekil 18).
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Şekil 18: Habitat uygunluk haritası
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Yaban hayatı üzerine envanter, yönetim planları, koruma çalışmaları gibi birçok konuda çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmaların daha da nitelikli hale getirilebilmesi için güncel tekniklerin
kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada örnek olarak belirlenen bir alanda örnek verilerle bir
modelleme ve haritalama çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yaban hayatında yapılacak olan modelleme ve haritalama çalışmalarında en önemli unsurlardan birisi
araziden var verisi elde etmektedir. Çünkü modelleme için var-yok verisi ya da sadece var verisi
kullanabilmektedir. Ancak yaban hayatında yok verisinin güvenilir olmadığı (Özkan, 2014b) yani
ispatının zor olduğu durumlarda var verisi tercih edilmelidir. Sadece var verisine dayalı modelleme
yöntemlerinden MAXENT, daha az veriyle daha gerçekçi dağılım ve uygunluk modelleri oluşturmaya
imkan vermektedir (Hernandez vd., 2006: 773; Wisz vd., 2008: 763). Bu yöntemdeki sorun, her ne
kadar optimizasyon yöntemleriyle kaldırılmış olsa da (Phillips vd., 2004), sadece var verisine dayalı
olması sebebiyle modellerin araziden toplanan verilerle yüksek oranda benzerlik göstermesidir.
MAXENT yönteminde kategorik ve sürekli verilerin aynı anda kullanması ve değerlendirmesi
önemlidir (Phillips vd., 2006: 231). Özkan 2013 ve Özkan 2014a yayınlarında verirler ve bağlantı
yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi verilmektedir.
Çalışma sonucunda, arazi verisi ve elde edilen uygunluk haritası birbiriyle benzerlik göstermiştir.
Bunun sebebi, çalışma ölçeğinin küçük olması, çalışma alanında verilerin belirli bir alana sıkışmış
olması yani farklı değişkenlere ait olasılık ihtimalinin azalması ile açıklanabilir.
Modelleme ve haritalama, tür koruma eylem planları ve yönetim planları başta olmak üzere diğer
birçok çalışmaya mutlaka dahil edilmelidir. Çünkü modelleme ve haritalama işlemi herhangi bir
hayvan türü için etkili faktörleri ve potansiyel dağılım haritalarını ortaya koymaktadır. Bu durumda
yapılan çalışmaya ait sonuçların daha sonra yapılacak çalışmalarla değerlendirmesi de daha kolay hale
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gelmektedir. Bunun sebebi de yaban hayvanlarının dağılımında etkili olan bütün faktörlerin sayısal
olarak ortaya koyulmasıdır. Çünkü sayısal halde olan verilerin daha sonra elde edilecek sayısal
verilerle kıyaslanması daha kolay olmaktadır.
Potansiyel dağılım haritaları aynı zamanda herkes tarafında anlaşılabilir olması bakımında da son
derece önemlidir. Çünkü görsel ve sayısal sonuçlar herkesin anlayabileceği niteliktedir.
Sonuç olarak, yaban hayatı çalışmalarına istatistik ve coğrafi bilgi sistemleri gibi her türlü yeniliğin
uygulanması büyük önem taşımaktadır.
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Abstract
This study was carried out in the forest areas of Aydınca district. Aim of the study was to determine
the potential distribution areas of the Crimean juniper, which is spread in the district. In this context,
ecological inventory studies were conducted at a total of 450 sample. In the study, ecological
explanatory data such as elevation, slope, and radiation index were obtained from digital variables.
Generalized Additive Model (GAM) analysis was applied by using 104 plots where there is a Crimean
juniper species in the district. According to the results of the model, altitude, heat index and annual
precipitation (mm) were found to be the most effective variables for the distribution of the species in
the district, respectively. The ROC values of the model were 0.849 for the training set and 0.817 for
the test set. As a result, it has been determined that the range of 400 to 800 m of elevation, 400 - 450
mm annual precipitation and the southern slopes are more suitable for the distribution of the species
than other parts of the district.
Key words: Aydınca district, Crieman juniper, Site factors, Elevation

Aydınca (Amasya) Yöresinde Boylu Ardıç Türünün Potansiyel Dağılım
Alanlarının Haritalaması
Özet
Bu çalışma aydınca yöresi ormanlık alanları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı yörede
yayılış gösteren Boylu ardıç türünün potansiyel dağılım alanlarının tespit edilmesi olmuştur. Bu
bağlamda toplam 450 örnek alanda arazi envanter çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında
yükselti, eğim, radyasyon indeksi gibi ekolojik açıklayıcı veriler sayısal altlıklardan elde edilmiştir.
Yörede boylu ardıç türünün var olduğu 104 örnek alan üzerinden Genelleştirilmiş Eklemeli Model
(GEM) tekniği ile analiz gerçekleştirilmiştir. Model sonuçlarına göre türün yöredeki dağılımında
sırasıyla yükselti, sıcaklık indeksi ve yıllık yağış miktarı (mm) değişkenlerinin etkili olduğu tespit
edilmiştir. Elde edilen modelin ROC değerleri eğitim seti için 0,849 ve test seti için 0,817
bulunmuştur. Sonuç olarak türün özellikle yörede yaklaşık 400 -800 m yükselti arasında, yıllık yağış
miktarının 400 – 450 mm arasında ve daha çok güney bakılı yamaçları tercih ettiği belirlenmiş olup bu
alanların haritalaması yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Aydınca yöresi, Boylu ardıç, yetişme ortamı özellikleri, yükselti
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GİRİŞ
Ormanlar bir yandan insanlar tarafından önemli bir odun hammaddesi potansiyeli taşırken, diğer
yandan tüm canlı organizmalar için sınırsız sayıda fonksiyon ihtiva etmektedir. Giderek artan nüfus ve
gelişen teknolojinin etkisi altında orman alanlarının ciddi şekilde tahribata maruz kaldığı görülmekte
olup, halen dünya genelinde orman alanlarının her geçen yıl daraldığı tespit edilmiştir (FAO, 2010).
Son yıllarda artan ve insanlar tarafından doğrudan hissedilebilir boyutlara ulaşan başta çevre kirliliği,
biyolojik çeşitliliğin azalması, türlerin neslinin tükenmesi, küresel ısınma ve iklim değişimi gibi
doğadaki sıra dışı olayların ise doğrudan yada dolaylı bir şekilde ormansızlaşma ile ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında ülkeler bir yandan çeşitli anlaşmalar gereğince, diğer yandan ise
kendi bilinç ve sorumluluk özverileri sayesinde sahip oldukları orman alanlarını koruma ve geliştirme
çabası içine girmişlerdir.
Orman alanlarının korunması ve genişletilmesine yönelik olarak son yıllarda yapılan çalışmalarda
daha modern ve çağın gerektirdiği tekniklerin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu anlamda giderek
yaygınlaşan ve tüm dünyada araştırma ve uygulamalara konu olan çalışmalardan birisi ise modern
teknikler ile ormanlarda yayılış gösteren bitki türlerinin potansiyel dağılım alanlarının belirlenmesi
çalışmalarıdır. Bu açıdan farklı ülkelerde konuya ilişkin bir şekilde bitki türlerinin dağılımına yönelik
olarak yapılmış çok sayıda modelleme ve haritalama çalışmaları bulunmaktadır (Guisan vd., 1998;
Kriticos vd., 2003; Yi et al., 2016). Bu konuda ülkemizde ise çeşitli bitki türlerinin haricinde özellikle
asli orman ağacı türlerinin potansiyel dağılım alanlarının modellenmesi ve haritalanmasına yönelik
olarak son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Şentürk, 2012; Özkan ve Berger 2014;
Özkan vd., 2015; Mert vd., 2016). Yapılan bu çalışmalarda türlerin aktüel dağılım alanlarının ötesinde
potansiyel olarak en uygun dağılım gösterebilecekleri alanlar belirlenerek, tespit edilen uygun
alanlarda bu türlerin yaygınlaştırılması safhasında karar vericilerin başarılı sonuçlar alabilmesini
kolaylaştıracak pratik bilgilerin sunulması hedeflenmektedir.
Türkiye’de çok sayıda asli ağaç türü dağılım göstermektedir. Yaklaşık olarak 22 milyon hektar orman
alanına sahip olan ülkemizde en yaygın olan asli orman ağacı türlerinin meşe, kızılçam, karaçam,
kayın, ardıç, sarıçam ve sedir olduğunu söylemek mümkündür (OGM, 2012). Ülkemizde yayılış
gösteren bu türlerin yayılış alanları tek bir bölge ile sınırlı olmayıp, genellikle geniş yayılışa sahip
oldukları bilinmektedir. Fakat yukarıda da bahsedilen ve bu türlere yönelik olarak yapılmış olan
potansiyel dağılım alanlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ise genellikle yöresel ölçekte lokal
çalışmalardır. Türkiye’nin toplam alan büyüklüğü içerisinde iklim, topografya, kayaç ve toprak
özelliklerinin değişkenliği düşünüldüğünde, lokal ölçekte bir türe yönelik olarak yapılan bu
çalışmaların başka bir yörede aynı tür için geçerli olabileceğini söylemek pek mümkün değildir.
Dolayısıyla asli orman ağaç türlerinin dağılım gösterdiği toplam ülke alanı içerisinde her lokal bölge
yada yöre için yapılacak başta potansiyel dağılım alanlarının tespiti olmak üzere, diğer tüm ekolojik
ortam özelliklerinin ortaya konulduğu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Ülkemizde önemli yayılış alanına sahip asli orman ağacı türlerinden birisi ise boylu ardıç (J. excelsa
M. Bieb.) türüdür. Dünya ölçeğinde en geniş yayılışını ülkemizde yaptığı bilinen bu tür Türkiye’de
genel olarak Akdeniz, Ege, Marmara, Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz’in iç kısımlarında
meşcereler kurmaktadır (Coode ve Cullen, 1966). Bu dağılım alanları içerisinde türün potansiyel
yayılış alanlarının tespitine yönelik olarak özellikle Akdeniz bölgesinde yapılmış önemli birkaç
çalışmanın olduğunu söylemek mümkündür (Özkan ve Çelik, 2008; Gülsoy ve Özkan, 2013; Özkan
vd., 2015). Fakat türün önemli dağılım alanlarından birisi olan Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında
ise potansiyel yayılış alanlarının tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışmaya ise
rastlanılmamıştır. Buradan hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada Orta Karadeniz bölgesinin iç
kısımlarında yer alan ve önemli bir orman bölgesi olarak nitelendirilen Amasya il sınırları içerisinde
Aydınca Yöresi ölçeğinde boylu ardıç türünün mevcut dağılım gösterdiği alanlar ile ekolojik ortam
koşulları ilişkilendirilerek, türün yöredeki potansiyel dağılım alanlarının modellenmesi ve
haritalanması amaçlanmıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı
Karadeniz ardı ile İç Anadolu Bölgesinin arasındaki geçiş zonunda yer alan Aydınca Yöresi Amasya
ilinin güney doğusunda 40°45'- 40°21' kuzey enlemleri ve 35°44'- 36°23' doğu boylamları arasında yer
almaktadır (Şekil 1). Yöre Aydınca Orman İşletme Şefliği sınırlarını içerisinde olup toplam 75.494,3
ha büyüklüğe sahiptir. Bu alanın 41.307,7 ha’lık kısmı ormanlık olup, bunun 8.088,6 ha kısmı verimli
orman ve 33.219,1 ha kısmı ise verimsiz orman niteliğindedir (OAP, 2011).

Şekil 1. Aydınca yöresi yer bulduru
Yörenin bazı kesimlerde alüvyon çökeleklerinin ve Paleozoyik yaşlı dayanıklı metamorfik kayalardan
daha zayıf birimlere uzanan kaya toplulukları bulunmaktadır (ÇDR, 2011). Yörede volkanik andezit,
dorit, alüvyonlar ve kuarterner gibi anakaya tiplerine rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra, yakın jeolojik
dönemi kapsayan çeşitli aşınmalar ile meydana gelmiş genç ve derin niteliğe sahip alüvyal, yan
alüvyal ve kolüvyal materyallerden oluşan topraklar bulunmaktadır (OAP, 2011). Yeşilırmak nehri
çalışma alanını üst sınırından başlayarak çevrelemektedir. Bunun yanı sıra, çalışma alanında Evci
Dere, Beylik Dere, Değirmen Dere ve Ulu Dere gibi bazı önemli su kaynakları yer almaktadır.
Yörede, en yüksek nokta 1956 m ile Cami tepe olurken, kocaçal (1526 m), kireçocağı tepe (1474 m),
uzunboz (1248 m) ve dikmen (1250 m) tepeleri diğer önemli yükseltileri oluşturmaktadır. Karadeniz
ardı ile İç Anadolu arasında bir geçiş zonunda yer alan yörede yıllık ortalama sıcaklık 13.6 °C, yıllık
ortalama yağış miktarı ise 460,3 mm’dir.
Arazi çalışmaları ve veri temini
Arazi envanter çalışmalarında 400 m2 büyüklüğünde toplam 453 örnek alanda veri temin edilmiştir.
Her bir örnek alanda boylu ardıcın var – yok (var: 1 – yok: 0) verisi toplanarak kayıt altın alınmıştır.
Ayrıca arazi envanter çalışması yapılan örnek alanların enlem/boylam değerleri kullanılarak sayısal
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ortamdaki çevresel değişken değerleri elde edilmiş ve veri matrisi hazırlanmıştır. Bahsi geçen çevresel
değişkenlerin elde edilme sürecinde ilk olarak yörenin eşyükselti eğrisi kullanılarak sayısal yükseklik
modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan sayısal yükseklik modeli temel alınarak yükselti, eğim ve bakı
haritaları oluşturulmuştur. Eğim ve bakı haritalarına ait hücresel değerler sıcaklık indeksi formülünde
yerine konarak çalışma alanının indeks değerleri hesaplanmıştır (Beers vd., 1966; McCune and Keon,
2002). Hesaplanan değerler ArcMap 10.2 yazılımında raster formatına dönüştürülmüştür. Diğer
taraftan, çalışma alanının arazi formunu ortaya konması amacıyla Jennes (2006), tarafından kullanıma
sunulan “Topography Tool” eklentisi kullanılarak topoğrafik pozisyon indeksi haritası
oluşturulmuştur. Yörenin anakaya haritası geometrik kaydı yapılarak sayısallaştırılmış ve her bir farklı
anakaya tipi esas alınarak sahanın anakaya tipleri haritası oluşturulmuştur.
Son olarak, Hijmans vd. (2005), tarafından www.worldclim.org adresinde ücretsiz kullanıma sunulan
2 iklim değişkeni (Bio1: Yıllık ortalama sıcaklık, Bio12: Yıllık yağış miktarı) indirilmiş ve gerekli
düzeltmeler yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
İstatistiksel değerlendirme
Boylu ardıcın Aydınca yöresinde potansiyel dağılım alanlarının belirlenmesinde Genelleştirilmiş
Eklemeli Model (GEM) tekniğine başvurulmuştur. GEM tekniği genelleştirilmiş doğrusal modelin
parametrik olmayan bir formudur. GEM tekniğini esas alan S – Plus 6.1 yazılımındaki GRASP
(Generalized Regression Analysis and Spatial Prediction) eklentisi aracığıyla boylu ardıcın potansiyel
dağılım modellemesi ve haritalaması gerçekleştirilmiştir (Guisan vd., 2002; Moisen vd., 2006). Elde
edilen potansiyel dağılım haritasının görselleştirilmesinde ArcMap 10.2 yazılımı kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu çalışmada Aydınca yöresinde boylu ardıcın potansiyel dağılım modellemesi ve haritalanması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yükselti, sıcaklık indeksi, topoğrafik pozisyon indeksi,
anakaya, Bio1 ve Bio12 değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen modeli yükselti, sıcaklık indeksi ve
yıllık ortalama yağış miktarı değişkenleri yapılandırmıştır. Burada modele en fazla katkıyı yükselti
değişkeni vermiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Modele dahil olan değişkenler ve katkı payları
Boylu ardıcın potansiyel dağılım modeli incelendiğinde en uygun alanların yaklaşık 400 – 800 m
arasındaki yükseltilerde olduğu ve yükseltinin artmasıyla birlikte türün için uygun potansiyel dağılım
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alanlarının azaldığı görülmektedir (Şekil 3). Öte yandan, boylu ardıç yıllık ortalama yağış miktarının
yaklaşık 430 – 450 mm arasında olduğu yerler tür için en uygun alanları oluşturmaktadır (Şekil 3).
Yıllık ortalama yağış miktarının artması türün potansiyel dağılımında kısmen azalmalara neden
olmaktadır (Şekil 3). Son olarak, boylu ardıç daha çok güney bakılı yamaçları tercih ettiği
belirlenmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Modeli yapılandıran değişkenlerin tanımlayıcı grafileri
Elde edilen modelin ROC değerleri eğitim seti için 0,849 ve test seti için 0,817 bulunmuştur (Şekil 4).

Şekil 4. Elde edilen modelin geçerlilik (ROC) testleri
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Son aşamada modelin potansiyel dağılım alanlarını gösteren harita ArcMap 10.2 yazılımında
görselleştirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Aydınca yöresine ait potansiyel tür zenginliği haritası
SONUÇ VE TARTIŞMA
Ülkelerin sahip olduğu doğal zenginliklerini doğru ve zamanında planlaması gerekmektedir. Böylece
bu zenginliklerden hem en yüksek düzeyde yarar sağlanabilecek, hem de onların doğadaki
sürdürülebilirlikleri sağlanmış olacaktır. Ülkeler için en önemli doğal zenginliklerden birisi ise elbette
ki sahip oldukları orman alanlarıdır. Bir ülkenin sahip olduğu toplam orman varlığı, ormanlardaki tür
zenginlikleri ve orman alanlarının verimliliği ile aslında o ülkenin refah seviyesini ilişkilendirmek çok
yanlış olmayacaktır. Eskiden sadece bir odun hammaddesi kaynağı olarak görülen ormanların,
günümüzde çok sayıda başka fonksiyonu (temiz hava, rekreasyon, erozyon önleme, savunma vb.,)
ortaya çıkmış olup, bu anlamda ülkeler orman işletmeciliğine yönelik olan stratejilerini yeniden
şekillendirmeye başlamıştır. Bu konuya duyarsız kalmayan ülkelerden birisi de elbette ki Türkiye
olmuştur.
Ülkemizde özellikle orman alanlarının klasik yöntemlerle işletilmesinin dışında, amenajman planları
ölçeğinde rakamsal verilerle dayanarak yönetilmeye başlandığı 1963 yılından başlanarak günümüze
kadar geçen süre içerisinde daha planlı ve başarılı bir şekilde ormanların işletilmeye başlandığı
görülmektedir. Zira o yıllarda 17-20 milyon hektar arası olduğu düşünülen toplam orman varlığının,
günümüzde yaklaşık olarak 22 milyon hektara ulaştığı bilinmektedir (Osara vd., 1968; OGM, 2012;
Anonim, 2014). Bu durum elbette ki ülkemiz ormancılık sektöründe verilen çabaların bir sonucu olup,
takdir konusunda göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Fakat günümüzün şartlarına bakıldığında birçok
sektörde olduğu gibi ormancılık alanında da gelişmeler devam etmekte olup, her geçen gün yeni
teknik ve teknolojinin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Dolayısıyla ülke ormancılık sektörünün
de bu sürece dahil olup çağın gerektirdiği yöntem ve stratejilerle hareket etmesi zorunlu bir hal
almıştır.
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Türlerin amenajman planlarında yer alan aktüel dağılım alanlarını yansıtan bilgilerin ötesinde, orman
yetişme ortamlarında potansiyel tür dağılım durumlarının da bilinmesi önem arz etmektedir. Türlerin
potansiyel dağılım alanlarının analitik yöntemlerle tespit edilmesini sağlayan günümüzde modern
modelleme ve haritalama teknikleri geliştirilmiştir (Özkan vd., 2015). Söz konusu bu yöntemler ile
ormanlarda ilk aşamada doğrudan işletmeye konu olan asli ağaç türlerinin, sonrasında ise mümkün
olan diğer tüm bitki türlerinin potansiyel dağılım alanları tespit edilerek, buradaki bilgilerin
amenajman planlarına entegre edilmesi mümkündür. Fakat bu konuda her bir tür için öncelikli olarak
yöre yada işletme sınırları bazında çalışmaların yapılması gerekmektedir. Buradan hareketle
gerçekleştirilen ülkemiz için önemli asli ağaç türlerinden birisi olan boylu ardıçların genelleştirilmiş
eklemeli model tekniği kullanılarak Aydınca Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde potansiyel
dağılım alanları modellenerek haritalanmıştır.
Uygulanan analiz neticesinde türün yöredeki dağılımına en etkili değişkenlerin sırasıyla yükselti,
sıcaklık indeksi ve yıllık yağış miktarı (mm) olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen modelin ROC
değerleri eğitim seti için 0,849 ve test seti için 0,817 bulunmuş olup, bu durum modelin başarılı bir
sonuç verdiğini ortaya koymaktadır (Araújo vd., 2005). Elde edilen model neticesinde türün özellikle
yörede yaklaşık 400 -800 m yükselti arasında, yıllık yağış miktarının 400 – 450 mm arasında ve daha
çok güney bakılı yamaçları tercih ettiği belirlenmiştir. Boylu ardıç genel tabirle 100-2300 m arasındaki
yükseltilerde yayılışı olan bir türdür (Earle, 2007). Bu türün ülkemizdeki en geniş yayılışı Akdeniz
bölgesinde olup, bölgenin nemli ve sıcak iklim koşullarında 1000 m ve üzerindeki taşlık, kireçli ve sığ
topraklar tür için en ideal yayılış sahaları olarak ifade edilmiştir (Özkan vd., 2010). Türün Akdeniz
bölgesindeki yayılışında 1000 m ve üzerindeki iklim koşullarında soğuğa dayanım gösterebildiği ve bu
alanlarda yüksek nem ihtiyacı olduğu bilinmektedir (Aussenac, 2002). Fakat burada türün yayılışının
1000 m ve altındaki yerlerde daha uygun çıkması, Aydınca yöresinin Akdeniz ikliminden farklı olarak
daha soğuk ve kurak karasal iklim etkisi altında olması ve dolayısıyla bu iklim koşullarının yükseltiye
yansımış olması ile alakalı olduğu düşünülmüştür. Diğer yandan modelde ortaya çıkan sıcaklık indeksi
değerlerine göre türün burada daha çok ışık alan güneşli ve sıcak bakıları tercih ediyor olması ise yine
buradaki soğuk, kurak ve az verimli karasal iklim koşullarına olan adaptasyonunun bir sonucu olduğu
düşünülmektedir.
Sonuç olarak yukarıda açıklaması yapılan model bilgilerinin yöre ölçeğinde sayısal altlıklar üzerinden
yaygınlaştırılması neticesinde türün Aydınca Orman İşletme Şefliği için potansiyel dağılım alanları
haritalanmıştır. Söz konusu bu alanlar türün aktüel dağılımı dışında potansiyel olarak var olabileceği
yerlere işaret etmekte olup, karar vericiler tarafından değerlendirmeye alınmasında yarar vardır. Diğer
yandan ileriki aşamalarda bu alanlar üzerinden ayrıca türün verimlilik modellemelerine yönelik
çalışmaların da yapılması ile, yörede bu tür ile gerçekleştirilecek olan ormancılık faaliyetlerine önemli
katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.
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Abstract
Düzlerçamı (Antalya) wildlife reserve is one of the most important protected areas in Turkey. Fallow
deer (Dama dama) is naturally distributed in this area. In addition, it is estimated that the plant species
diversity is rich because of the local characteristics of the area in the Mediterranean region. On the
other hand, it is also known that there are important endemic plant species within this area. In
particular, these plant species offer an important source of nutrients, home range and shelter for fallow
deer and other wildlife species in the area. The sustainability of the plant species in the area has an
indirect effect on the wildlife. When this situation is taken into consideration, it is necessary to
determine how the richness of the plant species is in the area. In the light of this information, an
inventory was conducted in a total of 304 sample plots and plant species richness was calculated for
each plots. At the last stage of the study, the plant species richness were modelled and mapped
according to the environmental site factors (elevation, slope, bedrock, etc.) in wildlife reserve area. As
a result, suggestions have been made for the area where the richness of plant species is high in the
district.
Key words: Modelling, Species richness, Wildlife, Site conditions

Düzlerçamı (Antalya) Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Bitki Tür Çeşitliliği
Haritalaması
Özet
Antalya Düzlerçamı yaban hayatı geliştirme sahası Türkiye’nin önemli korunan alanlarından birisidir.
Bu alan içerisinde alageyik (Dama dama) türü doğal olarak yayılış göstermektedir. Ayrıca, Akdeniz
bölgesinde alanın konumsal özelliklerinden dolaysıyla bitki tür çeşitliliğinin yüksek olduğu tahmin
edilmektedir. Diğer yandan, alan içerisinde önemli endemik bitki türlerinin olduğu da bilinmektedir.
Söz konusu bu bitki türleri alageyik ve diğer yaban hayvanı türleri için alanda önemli besin,
yuvalanma ve gizlenme ortamı sunmaktadır. Alan içerisinde bitki türlerinin sürekliliği dolaylı olarak
yaban hayatı üzerine önemli etki oluşturmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, alanda bitki tür
zenginliğinin ne şekilde olduğu yönünde tespitlerin yapılması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında,
çalışmada toplam 304 örnek alanda envanter yapılarak bitki tür zenginliği hesaplanmıştır. Çalışmanın
son aşamasında ise tür zenginlik değerleri ile yetişme ortamı koşulları (yükselti, eğim, anakaya vb.)
modellenerek haritalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular
ile yörede bitki tür zenginliğinin yüksek olduğu alanlar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Modelleme, Tür zenginliği, Yaban hayatı, Yetişme ortamı özellikleri
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GİRİŞ
Bitki türleri doğada hareketli olmayıp sabit oldukları için, bulundukları ortamı temsil etme özelliğine
sahip en önemli doğal canlı varlıklarından birisidir. Dolayısıyla yer aldıkları ekosistemlerin aktüel ve
potansiyel durumlarının tespiti aşamasında mevcut bitki türleri üzerinden birtakım yorumlara
gidilebilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin ortamda bitki türlerinin dağılımı üzerinden vejetasyon
sınıflandırmaları yapılabilmekte olup, bu tip çalışmalar neticesinde uygulayıcılara oldukça pratik
bilgiler sunulmaktadır (Özkan ve Negiz, 2011:32). Diğer yandan bir ortam içerisinde bitki türlerinin
yoğunluğu, zenginliği ve çeşitliliğinin tespit edilmesiyle, söz konusu ekosistemin verimliliği, sağlığı,
sürekliliği ve denge unsurları hakkında önemli bilgilere ulaşılabilmektedir (Harrison vd., 2014:191).
Ormanlar başta olmak üzere tüm doğal ekosistemlerde kaynak yönetimi ve korunması sürecinde
biyoçeşitlilik hesaplamalarının öneminin büyük olduğu ifade edilmektedir (Zhao vd., 2018:102). Bu
nedenle geçmişten günümüze kadar yer küre üzerinde sucul ve karasal ekosistemler üzerinde yer alan
farklı ölçeklerdeki ekosistem parçalarına ait bitki tür çeşitliliğinin belirlenmesi üzerine yapılmış çok
sayıda çalışma bulunmaktadır (Chappuis vd., 2014:72; Corlett, 2016:10). Biyolojik çeşitliliğine
yönelik yapılan bu çalışmalarda amaca göre ortamda tür çeşitliliğinin farklı düzeyleri (alfa, beta, gama
vb.,) ele alınarak hesaplamalarda çeşitli indis ve formüllerden faydalanılmıştır. Bunlar içerisinde
özellikle doğrudan bitki tür zenginliği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda bu indisin hem
hesaplama kolaylığı, hem de uygulayıcılar için yeterli güvenilirlikte sonuçlar vermesi açısından tercih
edilebileceği ifade edilmiştir (Negiz vd., 2017:282).
Doğrudan tür zenginliği üzerinden alfa ve gama düzeyinde hesaplamalar yapılarak, bir ortamın tür
çeşitliliği üzerine bilgiler ortaya koyan çok sayıda çalışma olmasına rağmen, tür zenginliğinin ekolojik
ortam koşulları ile modellenerek potansiyel tür zenginlik haritalamasının yapıldığı çalışmaların
literatürde pek yer almadığı görülmektedir. Oysaki ortamda bitki türlerinin aktüel varlığının
bilinmesinin yanında, alan içinde potansiyel dağılım alanlarının tespit edilmesi ile bu alanlar üzerinde
koruma ve geliştirme faaliyetleri artırılarak, gelecekte buradaki türlerin sürdürülebilirliğinin daha etkin
bir şekilde sağlanması mümkün olmaktadır.
Bu bilgiler doğrultusunda ülkemiz Akdeniz bölgesi sınırları içerisinde önemli korunan alanlardan
birisi olan Düzlerçamı YHGS sınırları içerinde gerçekleştirilen bu çalışma ile yörenin potansiyel tür
zenginliği modelleme ve haritalaması yapılmıştır. Böylece yörede önemli yaban hayvanları ile birlikte
bitki türleri için önem arz eden ve öncelikli korunması gereken alanların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Daha açık bir ifadeyle yörede doğrudan yaban hayvanlarının ve onlara ait doğal habitatların korunması
sürecinde alan içi bitki tür zenginliğinin konuya entegre edilmesi aşamasında kullanıma uygun bir
altlık harita temininin sağlanması hedeflenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı
Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Düzlerçamı YHGS)’nda gerçekleştirilen bu çalışma
Antalya iline bağlı Korkuteli, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri sınırları içerisinde yer
almaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1: Çalışma alanı Düzlerçamı YHGS’ye ait yer bulduru
Sahaya 2002 yılında koruma statüsü verilmiştir. Çalışma alanı 29.033 ha büyüklüğünde olup,
yükseltisi 150 – 1633 m arasında değişmektedir. Saha büyük ölçüde karstik kireçtaşı anakaya
formasyonuna sahip olup, flora bakımından zengin olan Düzlerçamı YHGS’de 76 familyaya ait 288
cins ve 430 takson saptanmıştır. Bu taksonlar içerisinde 33 tane endemik bitki türü bulunmaktadır.
Ayrıca bitkilerden 24’ünün IUCN’e, Cyclamen coum ve Alkanna pinardii isimli bitkilerin ise Bern
Sözleşmesine göre tehlike altında olduğu belirlenmiştir (Sarıbaşak vd., 2005). Sahada büyük oranda
kızılçam orman kurmakta, yer yer kızılçam – ardıç karışık ormanlarına da rastlanmaktadır.
Arazi çalışmaları ve veri temini
Arazi envanter çalışması sırasında 20x20 m büyüklüğünde 304 örnek alanda çalışma yapılarak bitki
türlerinin var – yok verileri kayıt altına alınmıştır. Bu aşamada arazide vejetasyonun farklılığı
önemsenerek örnek alanlar çalışma alanı içerisine dağıtılmıştır. Ayrıca, yine örnek alanların seçiminde
arazinin yükselti, bakı, eğim, anakaya gibi çevresel değişkenler bakımından farklılık arz eden
noktalardan seçimlerinin yapılmasına özen gösterilmiştir. Böylece, arazi envanter çalışmaları
sürecinde alan üzerindeki heterojenlik maksimum ölçüde temsil edilmeye çalışılmıştır. Arazi
çalışmalarının son safhasında bitki türlerinin kayıt edildiği örnek alanların koordinatları esas alınarak
her bir örnek alanın sayısal ortamdaki çevresel değişken değerleri elde edilmiştir. Bu süreçte ilk olarak
çalışma alanına ait eşyükselti eğrisi esas alınarak sayısal yükseklik modeli oluşturulmuştur.
Oluşturulan sayısal yükseklik modeli kullanılarak yükselti, bakı ve eğim haritaları üretilmiştir.
Ardından radyasyon indeksi için bakı, sıcaklık indeksi için bakı ve eğim değerleri kullanılarak ilgili
denklemler aracığıyla çalışma alanının indeks değerleri hesaplanmıştır (Beers vd., 1966:691; McCune
and Keon, 2002:603). Hesaplanan değerler ArcMap 10.2 yazılımında raster formatına
dönüştürülmüştür. Jennes (2006), tarafından hazırlanarak kullanıma sunulan “Topography Tool”
eklentisi kullanılarak topoğrafik pozisyon indeksi, engebelilik indeksi ve pürüzlülük indeksi haritaları
oluşturulmuştur. Çalışma alanına ait anakaya haritası geometrik kaydı yapılarak sayısallaştırılmış ve
her bir farklı anakaya tipi esas alınarak sahanın anakaya tipleri haritası oluşturulmuştur.
Son olarak, Hijmans vd. (2005), tarafından hazırlanan www.worldclim.org adresinde ücretsiz
kullanıma sunulan 2 farklı iklim değişkeni (Bio1: Yıllık ortalama sıcaklık, Bio12: Yıllık yağış miktarı)
indirilmiştir. DYHGS ölçeğinde iklim değişkenleri hazırlanarak haritaları oluşturulmuştur.
İstatistiksel değerlendirme
İstatistiksel değerlendirme aşamasında ilk olarak tüm çevresel değişkenlerin birbirleri arasındaki ikili
ilişkileri tespit etmek amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır (Özdamar, 2004). Böylece aralarında
çok yüksek ilişki katsayısına sahip olan çevresel değişkenler temsil düzeyi yüksek olanlar belirlenerek
modelleme sürecinde bu değişkenler değerlendirmeye alınmıştır. Bu sayede modellerde olası bir çoklu
bağlantı problemi oluşmasının önüne geçilmiştir. Bu uygulama neticesinde sadece yükselti ve iklim
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değişkenlerinden yıllık ortalama sıcaklık (r: -0,963) ve yıllık yağış miktarı (r:-0,924) arasında yüksek
bir ilişki tespit edilmiştir. Dolaysıyla iklim değişkenlerini temsilen çalışmada yükselti değişkeni
kullanılmış olup, yükselti ilgili olarak elde edilen bulgular dolaylı yoldan iklim değişkenlerini de
temsil etmiştir. Ardından, türlerin var/yok verileri kullanılarak
formülü ile toplam 304 örnek
alan için bitki tür zenginliği değerleri hesaplanmıştır (Peet, 1974:290; Özkan, 2016:1). Çalışma alanı
için elde edilen bu tür zenginliği değerleri kullanılarak alanda bitki tür çeşitliliğinin modelleme ve
haritalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Modelleme sürecinde DTREG paket programı aracığıyla
regresyon ağacı tekniğinden (De’ath and Fabricius, 2000:3178; Özkan, 2012:1) ve elde edilen modelin
yaygınlaştırılarak haritasının oluşturulmasında ise ArcMap 10.2 yazılımında faydalanılmıştır.
BULGULAR
Yapılan arazi envanter çalışmaları sonucunda 304 örnek alanda toplam 412 farklı bitki taksonu kayıt
edilmiştir. Örnek alanlarda en yüksek frekans değerine sahip olan bitki türü %78,2 bulunma oranı ile
Quercus coccifera L. olmuştur. Alan içerisinde bu türü takip eden en yüksek bulunma frekans
değerine sahip diğer türler ise sırasıyla Pistacia terebinthus L. (%66,1), Pinus brutia Ten. (%61,8),
Phillyrea latifolia L. (%60,8) ve Olea europea var. oleaster L. (%52,3) olmuştur. Dolaysıyla çalışma
alanı içerisinde en yaygın olan türlerin bunların olduğunu söylemek mümkündür. Örnek alanlarda tür
zenginlik hesaplaması neticesinde en yüksek çeşitliliğe sahip örnek alanın 60 farklı taksonu barındıran
31 nolu örnek alan olduğu, bunu sırasıyla 52, 51 ve 49 takson barındıran diğer örnek alanlar ise örnek
alan 52, örnek alan 33 ve örnek alan 22 olmuştur. Alan içerisinde örnek alan 110 ve 140 ise sadece 4
farklı takson barındırmaları neticesinde tür zenginliği bakımından en düşük değere sahip örnek alanlar
olmuştur. Bu değerlendirmenin ardından Düzlerçamı YHGS sınırları içerisinde her bir örnek alan için
elde edilen tür zenginlik değerleri çevresel değişkenler ile regresyon ağacı tekniği içerisinde
ilişkilendirilerek modellenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2: Düzlerçamı YHGS sınırları içerisinde tür zenginliği için elde edilen regresyon ağacı modeli
Elde edilen model 6 farklı terminal düğümde açıklanmaktadır. Ağaç modeli açıklayan değişkenler
sırasıyla topografik pozisyon indeksi, yükselti, engebelilik ve pürüzlülük olmuştur. Modelin açıklama
payı R2=0,28 bulunmuştur. Model içerisinde tür zenginliğinin en yüksek olduğu kısımlar yükseltinin
380,5 m’den büyük, topografik pozisyon indeksinin -137,8995’den küçük, engebeliliğin ise
0,0218’den büyük olduğu yerler şeklinde bulunmuştur. Elde edilen modelin daha sonra her bir düğüm
için ayrı ayrı kestirimlerinim elde edilmesinin ardından yaygınlaştırma işlemi yapılarak Düzlerçamı
YHGS için potansiyel tür zenginliği dağılım haritası elde edilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3: Düzlerçamı YHGS sınırlarına ait potansiyel tür zenginliği haritası
Şekilde kırmızı ile görülen yerler alan içerisinde bitki tür zenginliğinin en yüksek, mavi ile görülen
yerler ise en düşük olduğu kısımları göstermektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Akdeniz havzasının dünya üzerinde önemli karasal biyoçeşitlilik rezerv alanlarından birisi olduğu
bilinmektedir (Fady-Welterlen, 2005:905). Fakat geçmişten günümüze kadar ormanlarda etkili olan
insan faaliyetleri neticesinde Akdeniz havzası orman alanlarındaki bitki tür çeşitliliğinin ve
endemizmin daimi bir baskı ve tehdit altında olduğu görülmektedir (Thirgood, 1981; Medail ve
Quezel, 1997:112). Bu nedenle bölgedeki biyolojik çeşitlilik anlamında öncelikli olarak önem arz eden
alanların şu süreçte tespit edilmesi ve bu alanlarda karar mercilerinin koruma faaliyetlerini aktif olarak
yürütmeleri gerekmektedir.
Akdeniz havzası için yapılan bir çalışmada biyolojik çeşitlilik anlamında sıcak noktalar (hot-spot)
belirlenmiş olup, tüm havza ölçeğinde ayrımı gerçekleştirilen 10 farklı noktadan birisi ise AnadoluKıbrıs kesimi olmuştur (Medail ve Quezel, 1997:112). Ayrıca yine bu çalışmada havzanın
doğusundaki Türkiye ve Yunanistan hattının, batıdaki İber yarımadası ve Fas bölgesi ile birlikte
Akdeniz havzasındaki iki ana biyoçeşitlilik ve endemizim merkezi olduğu ifade edilmiştir. Bu durum
ülkemizde biyolojik çeşitliliğin ve onunla birlikte endemizmin ne denli yüksek olduğunu ortaya
koymakta olup, konuya ilişkin yapılacak olan çalışmaların önem arz etmesine sebep olmaktadır.
Bir ortamda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik daha kolay ve başarılı bir hizmet ortaya
konulabilmesi sürecinde, haritalama çalışmalarının önemi oldukça büyüktür (Gaston, 2000:220). Bu
nedenle bir yandan yersel çalışmalar, diğer yanda uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları gibi uzaktan
algılama yöntemleri ile ortamda biyolojik çeşitliliğin aktüel ve potansiyel durumu hakkında bilgiler
sunulması gerekmektedir. Özellikle sahip olduğu doğal varlık ve objeler neticesinde korunmaya değer
alanlarda ise biyolojik çeşitliliğin ayrı bir zenginlik olarak değerlendirmeye alınıp, detayda
araştırılması gerekmektedir. Buradan hareketle ülkemiz Akdeniz bölgesinin önemli korunan
alanlarından birisi olarak bilinen Düzlerçamı YHGS içerisinde biyolojik çeşitliliğin modellenmesi ve
haritalanmasına yönelik gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, doğrudan arazi envanteri ve sayısal
altlıklar üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde alanın bitki tür zenginliği modellenerek
haritalanmıştır.
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Yöre bazında yapılan modelleme çalışması neticesinde çeşitlilik üzerinde en çok etkiye sahip olan
değişkenler sırasıyla yükselti, topografik pozisyon indeksi, engebelilik ve pürüzlülük indeksi olmuştur.
Yöre yaklaşık olarak 150-1660 m arasında bir yükselti değişkenliğine sahip olup, bu yükselti
aralığında özellikle 380 m’nin üzerindeki alanlarda engebeliliğin artışına bağlı olarak bitki tür
zenginliği ve çeşitliliğinin arttığı şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Yani özellikle yörenin daha
yüksek kısımlarındaki engebeli alanlarda bitki tür çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bu durum alan içerisinde yükseltiye bağlı iklim değişkenleri ve karstik arazi yapısı içerisindeki
topografik koşulların değişimi ile açıklanabilmektedir. Diğer bir ifade ile yörenin özellikle yüksek
noktalarındaki çukur, dolin yada vadi niteliği taşıyan alanlarında oluşan lokal iklim koşullarında bitki
tür zenginliğinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki bilgiler Özkan vd., (2010:59)
tarafından Akdeniz bölgesinin karstik alanları içerisindeki çukurlar şeklindeki dolinlerde bitki
dağılımlarının ortaya konulduğu bir başka çalışma ile benzer sonuçlar içermektedir. Yani özellikle
yöredeki karstik oluşumlara bağlı olarak şekillenen karmaşık arazi yapısının lokal mikro iklim
özelliklerine sahip alanlar oluşturduğu ve durumun alan içi bitki tür zenginliği ve biyolojik çeşitliğe
yansıdığı anlaşılmaktadır. Zira 380 m’nin altındaki kısımlarda ise yine arazi pürüzlülük değişkeninin
fazla olduğu yerlerde bitki tür zenginliğinin daha çok olduğu anlaşılmakta olup, bu durum alan
içerisinde topografya ve jeomorfolojik ortam koşullarının çeşitlilik üzerindeki önemini ortaya koyan
diğer bir sonuç olmuştur.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus ise elde edilen modelin açıklama payının (R2=0,28) çok
yüksek olmaması durumudur. Bunun temel nedeninin yöre bazındaki örnek alalarda tespit edilen bitki
tür sayıları arasında çok bariz farklılıkların olmaması ve örnek alanlar arası pek çok türün tekerrür
etmesi ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Bu tarz çalışmalarda model açıklama paylarının genellikle
düşük çıkması beklenen bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.
Düzlerçamı YHGS adından da anlaşılacağı üzere başta alageyik ve yaban keçisi olmak üzere önemli
yaban hayvanı türlerini barındırması sebebiyle Akdeniz bölgesi sınırları içerisinde yer alan önemli
korunan alanlardan birisidir. Bu alan özellikle alageyiğin Türkiye’de dağılım gösterdiği tek doğal
habitat olması nedeniyle oldukça önemli gen merkezlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla burada ekosistem fonksiyonları yönünden bir değerlendirme yapıldığında ilk olarak
Alageyik ve sonrasında ise yaban keçisi gibi diğer yaban hayvanları akla gelmektedir. Oysa ki bu
çalışmadan anlaşılacağı üzere yörenin önemli doğal varlıklarından birisi de sahip olduğu bitki tür
zenginliğidir. Buradan hareketle gerçekleştirilen bu çalışma ile elde edilen yöreye ait bitki tür
zenginlik haritasının yaban hayvanlarına yönelik yapılan koruma ve planlama çalışmalarına entegre
edilmesi ile daha doğru ve yerinde çalışmalar yapılabileceğini söylemek mümkündür. Böylece
ekosistem bütünlüğü içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan bitki türlerinin, yöre ölçeğinde
yaban hayvanı türleri ile entegre bir şekilde korunması sağlanmış olacaktır. Bu durum ise sadece
ülkemiz için değil, aynı zamanda Akdeniz havzası biyoçeşitlilik izleme ve koruma çalışmalarına
doğrudan yarar sağlayacak bir uygulama olacaktır.
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Abstract
Archeological sites are one of the important cultural landscape components, which reflect the history
of the past, play a role in shaping social and cultural development of the cities. These sites are
considered as the cultural heritage areas in terms of local culture and urban identity sustainability. It is
important that urban archeological sites, which play a role in the protection of cultural heritage and the
formation of urban memory areas, are considered as archeoparks. Archeoparks which also have
significant resource value in terms of heritage tourism, constitute a destination by contributing to
sustainable urban development and economy.
In this context, the concept of design related with archeoparks are presented with examples. By
discussing the problems and the suggestions for solutions of these problems in archeoparks, the areas
in the archeological site status in Turkey are examined in the international context. As a result, the
archaeological sites have been evaluated in order to raise tourism with archaeopark applications in
terms of urban identity and sustainability.
Keywords: Sustainability, Heritage Tourism, Cultural Identity, Archeoparks, Landscape Design

Sürdürülebilirlik – Miras Turizmi – Kültürel Kimlik Yansımaları:
Arkeoparklar
Özet
Arkeolojik alanlar, geçmişin izlerini günümüze yansıtan, kentlerin sosyal ve kültürel yönden
gelişiminin şekillenmesinde rol oynayan önemli kültürel peyzaj bileşenlerinden biridir. Bu alanlar,
yerel kültürün ve kentsel kimliğin sürdürülebilirliği açısından kültürel miras alanları olarak
değerlendirilmektedirler. Kültürel mirasın korunması ve kentsel hafıza alanlarının oluşmasında rol
oynayan kentsel arkeolojik alanların, arkeoparklar olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Miras
turizmi açısından da önemli kaynak değeri olan arkeoparklar, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya ve
ekonomiye katkıda bulunarak bir destinasyon oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, çalışmada arkeoparklarla ilgili tasarım kavramı örneklerle ortaya konmuştur.
Arkeoparklardaki problemler ve bu problemlerin çözümlerine yönelik öneriler tartışılarak,
ülkemizdeki arkeolojik sit statüsündeki alanlar, uluslararası bağlamda ele alınmıştır. Sonuçta,
arkeolojik alanların, kent kimliği ve sürdürülebilirlik açısından arkeopark uygulamaları ile turizme
kazandırılmalarına yönelik değerlendirmeleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Miras turizmi, Kültürel kimlik, Arkeoparklar, Peyzaj tasarımı
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INTRODUCTION
Structures and settlements that reflect cultures of different civilizations are positioned as layers
thereby forming a cultural continuity. Archeological sites that emerge as tangible documents of history
and culture within this cultural continuity appear as one of the significant cultural landscape elements
that strengthen the identity of cities while playing a role in their social and cultural development.
These sites that reflect the traces of the past and are essential due to their importance as part of urban
memory are evaluated as cultural heritage sites with regard to the sustainability of local culture and
urban identity (Tuna, 2015:173; Erdoğan, 2006:36; Özcan, 2006:682; Büyükmıhçı and Kaderli,
n.d.:1). Landscapes are part of the basic elements of the living environment of populations as well as
their common cultural and natural heritage in addition to being the foundation of their identity.
Archeological sites are directly connected to their locations and natural surroundings as a form of
architectural heritage (Roter-Blagojevic et.al., 2009:35).
It is important that archeological sites are integrated in urban use thereby becoming active and
living sites while also considering the protection-use balance. The integration of archeological sites
with the city ensures the protection of the cultural heritage that forms urban memory while also
establishing a relation between these cultural sites and the public thereby bringing with it the
emergence of a consciousness to protect such cultural assets (Özcan, 2006:683; Büyükmıhçı and
Kaderli, n.d.:1). In this scope, it is essential that urban archeological sites which play an important role
in the protection of cultural heritage and the establishment of urban memory sites are evaluated as
archeoparks (Özcan, 2006:687). The fact that significant cultural and historic areas with ancient
remains should be presented to both the domestic and foreign public in a modern manner and in
interaction with the environment as well as the natural beauties of the landscape was at the focus of the
study. As locations where visitors may take part in various activities, face history while also reflecting
on a modern era, archeoparks support an interactive relation with the historic area (Roter-Blagojevic
et.al., 2009:35).
There is a demand all over the world for new initiatives within the framework of the
understanding of sustainable tourism. Archeoparks which are of significant importance for heritage
tourism contribute to sustainable urban development and economy thereby creating new destinations.
Presenting the unique characteristics and historical values of such destinations on a scientific basis
shall bring open up a whole new dimension in tourism (Erkurt and Paker, 2014:133; Roter-Blagojevic
et.al., 2009:39; Saruhan Mosler, 2005:41). The objective was not only to protect and present the
ancient remains, but to revitalize traditional features of the area by way of establishing a connection
between the structures built in ancient times with the contemporary structures. As a result, the area
would be transformed into a center of cultural and scientific tourism which attracts a wide range of
tourists (Roter-Blagojevic et.al., 2009:39).
Archeoparks as the interaction of sustainability, heritage tourism and cultural identity have been
taken into consideration in this study. Design concept related with archeoparks was put forth with
examples, and the archaeological sites have been evaluated in order to raise tourism with archaeopark
applications in terms of urban identity and sustainability.
MATERIAL AND METHOD
All kinds of national and international visuals and written literature related with the examples
selected from the world and Turkey have been used as material.
In the first stage of the research method, problems regarding protection and the integration of
urban life at urban archeological conservation sites and suggestions for the resolution of these
problems have been discussed; design criteria that should be taken into consideration during the
landscape design that will be applied when transforming the archeological conservation sites into
archeoparks were put forth in the second stage after which the sites that will be suggested as
archeoparks were evaluated with regard to landscape architecture.
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FINDINGS
Conservation and Urban Life Integration Problems in Urban Archeological Conservation Sites
Archeological landscapes are not only sites that carry with them information on the past, but are
also ecologically and visually qualified sites for today. Majority of the archeological conservation sites
in Turkey transform into areas that are disconnected from urban life especially during certain periods
of the year when tourists visit these sites. On the other hand, it is observed that archeological sites that
are stuck inside the city and face threats of structuring transform into poor quality areas where
physical wear is dominant that are devoid of urban services. The process of losing their functions over
time result in the emergence of these archeological heritage sites to come to the forefront as areas that
are left over for vandalism. In this regard, archeological sites are affected adversely from the physical,
functional, economic and social structure of cities as a result of functional uses that are not in
accordance with their original intended use thus losing their visual legibility and appeal (Tuna,
2016:143; Erdoğan, 2006:44). Urban archeological sites are destroyed due to reasons such as the lack
of detailed conservation regulations, construction works, infrastructure activities, lack of inventory
studies, misplanning and conservation decrees, rapid urbanization and financial inadequacies etc.
(Taşçı and Akyüz Levi, 2016:590; Büyükmıhçı and Kaderli, n.d.:2). When faced with these issues, it
is important with regard to integration to urban environment and our time that archeological sites
which are among the significant areas of memory and carry cultural heritage qualities are included in
the urban open green areas and the evaluation of their recreation potential by way of archeopark
approach.
Archaeological heritage is common for humanity as a whole. Thus, international cooperation is
indispensable for developing and maintaining standards in its management (ICOMOS, 1990:5). This is
of special importance especially for archaeological sites that require a certain balance to be established
between their previous conditions and modern interventions with regard to their protection,
presentation and utilization in the modern age (Roter-Blagojevic et.al., 2009:36). Therefore, an
effective collaboration between professionals from many disciplines is required for the protection of
archaeological heritage. The co-operation of government authorities, academic researchers, private or
public enterprise, and the general public is also a must (Erdoğan, 2006:46; ICOMOS, 1990:1).
"Archaeological heritage" as a part of the material heritage provide primary information with
regard to the archaeological methods employed. It covers all aspects of human existence while
encompassing the many locations related to all manifestations of human activity, abandoned structures
as well as all kinds of remains (including subterranean and underwater sites), together with all portable
cultural material associated therein. It is a fragile and non-renewable cultural resource. Therefore, land
use should be controlled and developed so as to minimize the damage inflicted on the archaeological
heritage. Planning policies at international, national, regional and local levels should cover the
protection of the archaeological heritage as well. Archaeological heritage should be presented to the
general public in ways that enable the promotion of an understanding of the origins and development
of modern societies. It is also among the most important means of promoting an understanding of the
need for the protection of archeological heritage. However, protection that is in accordance with the
proper needs, history, and traditions of each country and region should be provided by related
legislations thus providing for in situ protection and research needs (ICOMOS, 1990:2).
In conclusion, the main criteria for archeoparks are planning, design and management. Other
arrangements make up their sub-components. Hence, archeoparks are among phenomena that should
be evaluated at different scales. The evaluation of certain archeological sites as parks, and their
association with the public are shaped by planning. The primary principle at this stage is the
preparation of a conservation program. The archeological park should then be designed within its own
scope. First of all, the “accessibility” of the site should be analyzed at the design stage and its remains
should be integrated with recreational and educational functions. Since the “improving of the
conservation and value” of the cultural heritage shall contribute not only at a local scale but also at an
international level, miscellaneous researches should be carried out before starting the design process.
Establishing the continuity of this site can be actualized via management (Tuna, 2014:70).
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Archeopark Design Process
The definition of archeological park emerges as a dynamic site used by the public when
education is functionalized with recreation and display. Archeological parks should be handled as sites
that are designed and built different than classical design since they combine archeological sites with
recreational activities brought about by the concept of “park” (Tuna and Erdoğan, 2016:112; Tuna,
2014:69). In general, archaeological parks are arranged primarily as tourist and recreational zones. It is
in such areas that the conserved remains of structures are presented, or the remains of structure parts of
particular style are exhibited in addition to displaying newly erected buildings with exhibits of stone
fragments, sculptures and other items which do not provide an insight into the real values and
meanings of the site, its former appearance as well as the understanding of the functions and meanings
of the preserved structures (Roter-Blagojevic et.al., 2009:36).
During the landscape design of archeological sites, the location of the area, its visitor capacity,
social and economic development goals of the local area and region should be determined. Thus, it
will be possible to put forth development strategies for the future within the scope of cultural heritage
as well as the integration of the city and the citizen (Tuna, 2015:174). The need for greater inclusion of
international cultural heritage charters as well as the recommendations in planning process for
maintaining authenticity and traditional values of historical sites, their architectural and intangible
heritage are emphasized by archeological sites. There is also a need for a modern understanding of the
role and use of protected historical sites as a basic part of integral sustainable development of the
region. Inclusion of archeological sites in modern life activities of communities may be possible if
archaeological sites as elements of the cultural landscape play a role in the frame of sustainable
development of a region thus balancing out and harmonizing the relations between the needs of minor
and major social communities as well as industrial activities and living environment (Roter-Blagojevic
et.al., 2009:36). Increasing the legibility of the archeological assets located inside the archeological
conservation site and to bring these assets into the forefront are among the primary targets of the
landscape design that will be applied on the site (Tuna, 2015:174). With regard to archaeological sites,
the primary objective is still to preserve the authenticity of the remains in order to bring these
structures to the forefront with restoration and ideal reconstruction considered as secondary activities.
However, a more active approach is required for site revitalization and utilization in modern times
thereby resulting in the need for the restoration or ideal reconstruction of structures in addition to the
construction of new structures on archaeological sites (Roter-Blagojevic et.al., 2009:36).
Another important factor is the relationship between the natural elements in the site with the
structural remains, silhouette characteristic and cultural landscape properties. Landscape design of
archeological conservation sites should be creative; unique qualities and identity should be
emphasized with new arrangements and designs which do not disrupt the urban image but on the
contrary support it. Topographic properties should be preserved, spatial and temporal continuity
should be ensured at the site. The environmental factors of the site which are geomorphology,
topography, hydrology, plant material/flora should be evaluated carefully in order to get a successful
result in the landscape design of archeological sites (Erdoğan, 2006:46).
Three spatial principles are taken as basis in archeopark design. These three principles
emphasize emotional, behavioral and intellectual aspects instead of being grounded on rational
information. It is important for the visitors to have a good experience that the architectural structures
built within the scope of archeopark applications and the landscape design are compatible with the
texture around it and that they should be carried out in accordance with current regulations (Tuna,
2015:174).
The landscape design criteria important for archeological sites to be transformed into
archeoparks have been developed from the doctorate theses of Tuna (2014) and Saruhan Mosler
(2005) and summarized under 4 main headings: entrance, spatial organization and circulation system,
urban furniture and structural elements, planting design.
1.Entrance:
It is important in connection with the identity and legibility of the area that there is a sense of
visiting a completely different place. Hence, having directional signs on the road that carries the
visitors from the highway to the conservation site will enable the strengthening of the sense of being
directed to the archeopark. The directional signs designed by using environmentally compatible
105

material should be attractive and legible. In addition, the design should also emphasize the entrance, or
entrances to the archeopark in conformity with the environmental characteristic. The floorings used at
the entrance should be different from those used inside the park in order to further improve the
legibility of the entrance. The entrance to the archeopark should be emphasized with compatible plants
and flooring material that is in accordance with the climate conditions of the region (Taşcı and Akyüz
Levi, 2016:610; Tuna, 2015:175; Puren et. al., 2006:195). Access to the site should be consistent with
visitor capacity and the form of the area (Tuna, 2015:177; Saruhan Mosler, 2005:114).
2.Spatial organization and circulation system:
Spatial organization encompasses transportation, welcoming, parking lot and the connection of
all these areas with the archeological remains. Aspect points, viewing platforms and pedestrian
circulation are important for the presentation of archeological assets, formation of optimum circulation
lines and the perception of archeological conservation sites (Tuna, 2015:176; Puren et. al., 2006:196;
Saruhan Mosler, 2005:). Legibility of the settlement texture and structures within the borders of the
archeological conservation site as well as its educational quality are significant phenomena and are
related directly with the correct and effective resolution of circulation. It is important in the formation
of the circulation network to design the general circulation system instead of designing towards a
single structure or monument (Erdoğan, 2006:45). Grading in the circulation system inside the area
increases legibility and ensures orientation. Grading in circulation can be expressed either by way of
the differences in flooring or naming in accordance with the identity and characteristic of the route or
planting. Circulation can take place in two ways in archeological sites. The first alternative is restoring
the current ancient street and ensuring that the visitors follow the traces of the ancient period while
internalizing the relationship between the ancient structures and sites. Whereas the second alternative
is to form a new circulatory line on the historical structure thereby enabling access to only the predetermined areas. In some cases, a ring system may also be formed in the area for decreasing the
pressure caused by the visitors. The proper circulation alternative is preferred according to the status
of the conservation area. However, it is very important for the selection of the second alternative that it
is in full accordance with the historical texture and that the landscape characteristic and topography of
the landscape are taken into consideration. Rural or urban areas established in accordance with the
position of the conservation site which are defined as vital points carry importance as areas where
visitors get to socialize. Therefore, it is also effective in guiding the visitors inside the conservation
area to make differences in flooring applications at the start, intersection or changing points of the
roads (Tuna, 2015:176; Puren et. al., 2006:196; Saruhan Mosler, 2005:122). Accessibility should be
supported for visitors on walkways by way of ramps, emergency lanes and sufficient lighting (Tuna,
2016:135).
3.Urban furniture and structural elements:
Movable and immovable structures such as visitor welcoming units, information points,
communication units, roads, parking lots, recreational services, control and security fall into this
category. They are the most important elements for management with regard to the tourism activities
in archeological sites within the scope of the sustainability of the archeological landscape.
Accessibility of the structures to be built, their conformity with the surrounding texture, accordance
with current legislations are among the most important factors that should be taken into consideration
during landscape design (Tuna, 2015:177; Saruhan Mosler, 2005:124). In accordance with the
relationship between the planned structural elements and the archeological remains as well as the
characteristic of the archeological landscape, the interventions that will be made on the structural
elements inside the park should be at a minimum level, the structural elements should be positioned so
that they will not harm any of the nearby remains, and the archeological landscape design should
allow the interpretation of the natural and anthropogenic elements while also reflecting their spirit. In
addition, the landscape design that will be made should not allow the structural elements to be
perceived as reconstruction elements for archeological remains, should not block off the relationship
between the positioned structural elements and the remainder of the conserved site, and the values of
the archeological remains should be further improved (Tuna, 2016:135).
The required urban furniture should be positioned on common use areas and walkways in order
to improve legibility and to direct the visitors. Indeed, it is important to have guiding signs on the road
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section that carries the visitors to the conservation site from the highway. It is important for in-site
guiding and informing that the signs vary as tourism activities, circulation system, guiding,
information on the archeological site etc. This enables legibility, feeling of the spirit of the site as well
as the integration of the visitor with the site. The dimension, size and shape of the signs vary according
to the capacity of the archeological site and visitor frequency (Tuna, 2015:175; Puren et. al., 2006:196;
Saruhan Mosler, 2005:124).
The general properties of the structural elements used in archeological landscape presentation
are taken into consideration as flexibility and movability, sustainability and cost, safety and security
(Tuna, 2016:135; Ertosun, 2012:58):
 Flexibility and Movability: It is important that the structural elements that will be placed
inside archeoparks will not harm the site and that they are designed to adapt to the archeological
site. It is also important that they are movable against unplanned instances such as new findings
or climate changes. Urban furnitures such as pedestrian bridges or informational boards should
be movable and adoptable to a different area inside the site.
 Sustainability and Cost: Encouraging the use of local construction material and local labor
force provides sustainability while reducing maintenance and repair costs. The use of
renewable, recyclable, nontoxic materials that are compatible with the original material are
important issues that should be taken into consideration during landscape design in order to
ensure sustainability and low cost.
 Safety and Security: Areas where excavation work is ongoing in archeological sites pose
dangers. Hence, it is important that the required safety measures are taken into consideration
during the design process.
In addition, it would be the right approach to refunction the structures that have lost their
functions and to transform them into alternative areas for the city in order to simplify the integration of
archeoparks with urban life and to revitalize these sites (Tuna, 2016:136; Roter-Blagojevic et.al.,
2009:38).
4.Planting design:
There are various limitations with regard to the use of plants in archeological sites. The current
plant texture in the site should be preserved, however the planting elements that hinder ongoing
excavation works should be transferred to other suitable areas in the site. On the other hand, registered
or monumental trees should be preserved. Environmental and physical characteristics of the
archeological conservation site and the remains in addition to the capacity of the archeological
conservation site and user profile affect the use of plants in the site. The local plant material that was
used when the cities were still functional should be determined based on scientific data if possible for
archeological conservation sites that should be approached in a protective manner, and selections
should be made in accordance with this data during restoration and landscaping. Ornamental plants
should be avoided keeping in mind that they may disrupt the cultural identity of the site. Planting
design that will generate a visual impact within the scope of the spatial quality of the archeological site
either solitary, in cluster or with spacing to form a non-complex structure shall bring the archeological
structure to the forefront and emphasize their architectural properties (Tuna, 2015:178; Erdoğan,
2006:45; Saruhan Mosler, 2005:130). The planting location depends on the direction of access from
which the monument should be presented. Planting can thus be used as signs which provide
orientation. Scarcity of water and lack of maintenance in archeological sites should be taken into
consideration when selecting the proper plant types to be used. Land formation, scenic values and
overall appearance as well as land use are also of significant importance. The objective should be to
find planting which requires low soil depth and less maintenance conditions due to poor irrigation and
drainage possibilities. The selected plant material should be resistant to aridity, wind and rain and they
should have the ability to regenerate. Environmental quality and cost effectiveness are also essential
factors related with the selection of plants (Saruhan Mosler, 2005:133). Forming aspect points,
creating a background effect to the remains and emphasizing them, guiding the visitors and forming a
natural drainage are among the functions of the plant design (Tuna, 2015:179; Erdoğan, 2006:46;
Saruhan Mosler, 2005:133).
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National And International Archeopark Examples
Examples of National Archeoparks
Küçükyalı Archeopark: Küçükyalı Archeopark is an archeological site on the Asian side of Istanbul
located within the borders of the Çınar Neighborhood of the Maltepe District amidst an intensive
texture of buildings (Figure 1). It ıs the only active urban archeological excavation site on the Asian
side of Istanbul. Küçükyalı Archeopark has been defined towards the end of the1950s as the first
palace with an Islamic feel built during the Byzantine rule in the 9th century. However, detailed works
have not been carried out on the site after the 1950s.Surface explorations, archeological excavations,
archival and literature researches carried out starting from the beginning of the 2000s has enabled this
archeological site to be redefined as the Satyros Monastery built during 866 – 877 A.D. by an eunuch
patriarch and Ignatios, son of a Byzantine Emperor. The needs and expectations of the residents of this
neighborhood are always given priority during the participation based “archeology for public”
activities which are carried out in parallel to the archeological excavations. Sustainability is the basic
principal for archaeological excavations, architectural and landscape design, cultural heritage
educations and activities executed with the participation of the residents of the neighborhood.
Moreover, no change on the boundaries of the first degree protected archaeological site and the built
environment is envisaged as a result of archaeological excavations and research (URL-1).

Figure 1: Küçükyalı Archeopark (URL-1)
Ministry of Culture and Tourism Directorate General of Cultural Assets and Museums carries
out projects in cooperation with Istanbul Archeology Museums and Koç University Department of
Archeology and Art History (URL-1). Excavation works have been started under the counseling of Dr.
Alessandra Ricci. The archeological area is in the shape of a rectangular mound. Remains of a large
cistern can be seen inside the archeological site (Tuna, 2014:169). Analyses on the Çınar
Neighborhood where the Küçükyalı Archeopark is located have been carried out during work that has
been ongoing since September 2014. Legal, administrative and historical research on the archeological
site has been carried out; surveys have been applied to reveal issues such as the possible use of the
area by the neighborhood residents, their perceptions regarding the issue etc. All these data and the
potential needs of the site have been evaluated together by the Küçükyalı Archeopark project team,
neighborhood residents, experts and site management plan team after which site management plan
draft was completed. On July 6, 2015, the neighborhood residents at the 1st degree protected site of
the cistern were informed about the decrees on the landscape design for the Archeopark (URL-1):
 Improvement of the current gum tree path by benches, disabled ramp that will enable access
to the archeological site and informational billboards,
 Construction of a multipurpose, small scale, light and fully demountable visitor center,
public center and excavation house on the area across the entrance of the open section of the
cistern,
 Integration of the already existing bike road along the Marmara Sea coast with the Küçükyalı
Archeopark,
 Continuation of the excavation works at the 1st Degree protected archeological site.
Excavation houses are used during excavation periods at archeological sites for various
purposes such as accommodation, resting, storage, data processing or documentation. Based on this
need, Excavation House/Visitor Center Structure was built on the area across the entrance to the
cistern within the scope of the “Sustainable Urban Archeology Experience: Küçükyalı Archeopark”
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project continued with the support of Istanbul Development Agency. This completely wooden
structure is comprised of two independent units. One of the units of the structure will be used as a
logistics center for the excavation works that will be carried out on the archeological site located in an
active urban location, whereas the other unit will be used as an office for carrying out the site
management plan and a public place where visitors may acquire information. The courtyard between
these two units is planned to be used as a meeting point for the neighborhood residents (URL-1).
Works are also ongoing at the archeopark for integrating the bike road along the Marmara Coast
between Kadıköy – Kartal with Küçükyalı Archeopark. Construction work for the bike road will start
following the opinions and approval from IMM (Istanbul Metropolitan Municipality), and bike parks
will be placed at various different spots along the bike road and around Küçükyalı Archeopark.
Thanks to this project, Küçükyalı Archeopark will be the first urban archeological site that may be
reached directly via a bike road (URL-1).
The educational and social activities that were carried out at the site by the Archeopark Team
were reevaluated. The main objective of the activities was to ensure that neighborhood residents,
children and the Istanbul public approach the heritage of the city, respect the past and learn through
experience. In this scope, various cultural activities are organized such as Bazaar and Film Screening,
Toy Exchange Bazaar for Children, Concert Activities, and Cinema Nights at the Archeology Tent
(Figure 2). It is aimed through all these activities to establish a permanent network of shareholders for
the Küçükyalı Archeopark and to put into practice an exemplary application for all other archeological
sites in the city of Istanbul. It is aimed to contribute to the transformation of Istanbul’s archeological
sites into unique and active public spaces as a source of pride for the city (URL-1).

Figure 2: An image from the activities carried out at the Küçükyalı Archeopark with children (URL1)
Aktopraklık Mound Archeopark and Open Air Museum: Aktopraklık Mound Archeopark and Open
Air Museum located at Bursa is the largest pre-history park in Europe and has been in service since
2004. The Archeopark housing animations dating back 8500 years is located at the Akçalar
Aktopraklık district. The Archeopark displaying the values discovered during excavation work in the
region is an important historical and touristic location (Figure 3). Following a protocol dated 2009,
Aktopraklık Mound excavation work was transformed into the ''Archeopark'' project executed by
Bursa Metropolitan Municipality and Istanbul University (URL-2). Excavation work was started in
2014 by Istanbul University Department of Prehistory and is ongoing within the scope of South
Marmara Archeology Project. It is observed that the excavation work that stands out with its
participatory aspect has an open structure integrated with the local environment where the
conservation of archeological sites is on display in addition to examples of experimental archeology
(Tuna, 2014:173).

Figure 3: Aktopraklık Mound Archeopark and Open Air Museum (URL-2)
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These attributes that are of importance for archeology, natural environment and socioethnography have the potential to make the region a center of attention for culture and nature tourism.
Goals of the Aktopraklık Archeopark management plan are; welcoming center, protection and display
of archeological findings, prehistory and traditional village enactions, construction of ateliers and
facilities for the “artificial mound” accommodation, education and touristic activities for use during
the archeological excavation training of the visitors. The project that is ongoing within this scope is
comprised of five main units. The archeopark business model was considered together with the city
since the application area of the archeopark is located inside the borders of a large and industrialized
city like Bursa (Tuna, 2014:165).
The Archeopark built inside the Aktopraklık conservation site displays the cultural stages of the
region from prehistorical periods to today. Enacting the texture of a traditional village for encouraging
the preservation of traditional values while enabling the establishment of a bond with the past through
an intuition of historical continuity has also been included in the project scope. For this purpose, six
residences left for demolition at the village of Eskikızılelma were documented onsite after which they
were removed and reconstructed in the archeopark. A real texture was tried to be established in the
village through units such as village coffeehouse, stable, woodshed, water mill, fountain, bakery,
storage, metal working shop and molasses house. Different functions have been attributed to the
structures thereby displaying traditional life and technologies as well. In addition, the small oak forest
located inside the conservation site has been designed in accordance with experimental work and open
air classrooms have been formed to be used during workshop and experimental studies as part of the
‘School of Archeology’ (URL-2).
Examples of International Archeological Parks
Pueblo Grande Museum & Archaeological Park: The Pueblo Grande Museum and Archaeological
Park which is the part of the City of Phoenix Parks and Recreation Department, Natural Resources
Division in America was donated to the city in 1924. The museum was opened on the site in 1929.
Several additions were made to the museum in 1974, 1995, 1999 and 2003. The additions were used as
collections storage, a meeting facility, long-term exhibits and much more. For over 80 years, the
museum has been open to visitors from the city of Phoenix and guests from all over the world (URL3) (Figure 4). Pueblo Grande Museum is an archeological site museum. The cultural materials
collected from Pueblo Grande and Greater Southwest are used for collection, research, application and
display purposes. The museum and archeological park has been built to learn about the related
historical periods and the ethnology in the region. In this way, cultural diversity of the past and today
is expressed to the visitors as well as the residents of the state of Phoenix. Pueblo Grande Museum is
located on the Hohokam village remains of modern day Phoenix that date back 1500 years. The
museum has been working on the study of the Hohokam culture for over 70 years (Bayraktar,
2010:41).

Figure 4: Pueblo Grande Museum and Archaeological Park (URL-3)
Visitors discover the 800 year old remains used by Hohokam for ceremonial or administrative
purposes on the 40 hectare park area. The park has short and long term exhibit areas in addition to a
museum. The Hohokam culture is on display at the exhibit areas in addition to archeology,
southwestern culture along with Red Indian artwork. In addition, the visitors also experience how the
110

archeologists work at ancient and historical sites as well as the methods used for detecting the remains.
These educational activities are carried out together with activities for the public (Bayraktar, 2010:41)
(Figure 5). Today, the location covers two-thirds of a mile interpretive trail that travels around the
remains of the prehistoric Hohokam ball court and platform mound. There are various native plants,
walk-in replicated dwellings and an interpretive agricultural garden with cotton, corn, beans, squash
and amaranth around the trail. It is also possible to watch an award-winning introductory video on the
Hohokam people. There are three galleries that are open for visits: the Hohokam people and their
relationship with the environment are displayed at the main gallery; the process of archaeology is
presented at the the children’s hands-on gallery and with rotating exhibits on a wide range of
fascinating topics at the changing exhibit gallery (URL-3).

Figure 5: Examples from previous activities (URL-4).
Athens Archaeological Park : The Athens Archeological Park located in Athens, the capital city of
Greece displays a history of 5000 years by way of parks spread out over an area of 56,5 hectares,
circulation that covers the entire park in addition to views from the surrounding hills. This park that
includes the main archeological areas of the capital city also contains important museums such as
Acropolis, Agora and Keramikos. The archeological site containing monuments from the ancient
period has been transformed into an archeological park and has been closed to traffic completely. This
walkway area forms the main structure of the park and it is 4 km long. Hadrian Gate and Zeus Temple
along with another monumental park are located where the road ends. Zapion gardens, royal gardens
and the Kalimaranro Stadium which is the oldest stadium in the world made completely of white
marble are located here. The archeological site is the green band of the city and majority of the
impressive monuments of Greece are located here. It connects the pedestrianized parks to green areas
and archeological sites. The main archeological museum of the capital city is located inside the park.
The ancient areas are almost fully pedestrianized and contain well-preserved examples of Greek,
Roman, Byzantine and neoclassical architecture. There are 4 subway stations inside the area and many
archeological findings have been unearthed as a result of excavation works carried out at these
stations. The remains have been preserved and are today on display. Drilling work for the tunnels has
been carried out using a certain archeological imaging and the works have shed light on many of the
resources that hide archeological findings such as a cross-section of the Adrianion Aqueduct. It has
been projected by the Ministry of Culture to display hundreds of archeological assets from the
thousands remains instead of collecting and preserving them. The archeological assets have been
placed in the Syntagma Square, Petmeza and Evangelismos Station. A Roman bath has been preserved
at the Amalias ventilation shaft. The Iridanos River bed at Monastiraki has been combined with the
Station and preserved. Finally, distinct archeological findings have been transported from the
Syntagma excavation site to the Zografou University campus where an open air exhibit area of 2000m2
and a small museum have been built (Bayraktar, 2010:28) (Figure 6).

Figure 6: Athens Archeological Park (URL-5)
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CONCLUSION
Archeopark applications as a strategy for revitalizing urban history and culture and their
integration to tourism are of importance for urban identity and its sustainability. Archeoparks are
places built on archeological conservation sites which have a trip route according to the physical state
of the area that introduce cultural richness by way of archeology to both adults and children while
putting forth through different means the importance of archeology as a scientific discipline. It is
important that archeological conservation sites are preserved and passed down to future generations. In
this regard, the preparation of a Site Management Plan for the area, making a sustainable planning and
opening the location to user visit via archeopark designs have primary importance.
Activities carried out for understanding the meaning, attributes and values of a site in addition
to the development, and revitalization potentials were extremely significant since they form the ground
for further studies and have an impact on investigating the most suitable approach to presentation and
emphasizing tangible and intangible values of a site in addition to understanding it in the interaction
with its natural environment. An interconnection of cultural and natural heritage could be put forth as
the foundation of an identity of a place in revitalizing archaeological sites and their inclusion in
modern-age activities (Roter-Blagojevic vd., 2009:38).
Archeological areas and their interactions with modern life should be arranged to make them a
part of urban life and they should be protected, evaluated and displayed as urban memory locations
which give meaning to the city and where urban memory is felt. Archeoparks built for protecting
historical areas and historical landscapes function as a park or museum in addition to their roles as
archeological sites thus contributing to resources for heritage tourism.
Archeopark applications require multidisciplinary approaches with regard to the physical
characteristics of archeological sites as remains and open areas as well as their visual relations with the
city and with each other as part of their integration with urban texture in addition to their functional
sustainability and/or renewal. Interventions that will be made during archeopark design with regard to
accessibility, perceptibility, information transfer as well as planting and structural interferences are of
great importance to make these centers alive with their environment and to benefit from them as part
of heritage tourism.
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Abstract
Intensive urbanization has transformed natural landscapes into monofunctional impermeable
environments mainly seen in many cities all around the world. When the sustainability in urban areas
is examined in social, economic and ecological terms, it has seen that there is a relationship between
the urban green areas and utility systems. Urban green areas contribute to the environmental quality of
urban environment and its aesthetics. The evolution of urban green areas, both in developing and
developed countries, has been defined as an important tool for maintaining urban ecosystem health,
improving the living conditions of people, contribution to the human health on physics and
psychology, providing people with good social interactions, environmental education for children,
promoting a compatible relationship between human beings and nature and consequently create urban
sustainability.
In this scope, the interaction of people in urban areas with green areas was evaluated by analyzing the
results of on-site observation, survey and, questionnaire based on expert opinion in this study. Finally,
the urban green area structure of Bartın, which is located in the Western Black Sea Region in Turkey,
was examined in terms of social sustainability by addressing the development of the healthy social
relations in the city, providing their sustainability and its effects on urban life.
Keywords: Urban Green Area, Social Sustainability, Environmental Quality, Social Health, Living
Comfort, Bartın

Kentsel Yeşil Alanların Sosyal Sürdürülebilirlikteki Rolü: Bartın Kenti Örneği
Özet
Yoğun kentleşme, doğal peyzajları dünyanın her yerinde birçok şehirde görülen tek işlevli geçirimsiz
yapılı çevrelerin baskın olduğu alanlara dönüştürmüştür. Kentsel alanda sürdürülebilirlik sosyal,
ekonomik ve ekolojik tabanda ele alındığında, kentsel yeşil alanların fayda sistemleri ile örtüşen bir
ilişki görülmektedir. Kentsel yeşil alanlar, kentsel çevrenin ve estetiğinin çevre kalitesine katkıda
bulunmaktadırlar. Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde kentsel yeşil alanın evrimi; kentsel
ekosistem sağlığının korunması, insan yaşam koşullarının iyileştirilmesi, fiziksel ve psikolojik olarak
insan sağlığına yönelik faydaların sağlanması, sağlıklı sosyal etkileşimler için fırsatların sunulması,
çocukların çevresel eğitimleri için ortamların oluşturulması, uyumlu bir insan-doğa ilişkisinin
geliştirilmesi ve nihayetinde kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli bir araç olarak kabul
edilmiştir.
Bu kapsamda, çalışmada kentsel alanlarda halkın yeşil alanlar ile ilişkisi yerinde gözlem, sörvey ve
uzman görüşüne dayalı anket çalışmasından elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın Kenti’nin kentsel yeşil alan yapısı kentte
sağlıklı sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve kent yaşamı üzerindeki etkileri
açısından ele alınarak sosyal sürdürülebilirlik yönünden irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Yeşil Alan, Sosyal Sürdürülebilirlik, Çevresel Kalite, Sosyal Refah, Yaşam
Konforu, Bartın
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INTRODUCTION
Urbanization has provided various social and cultural benefits for people while also enforcing
life in an artificial and unhealthy environment (Önder and Polat, 2012:73). The ecological balance has
been disrupted thereby resulting in the formation of environments which threaten human health in
addition to disrupting the human-nature-environment interaction. Therefore, sustainability has gained
importance in recent years as a concept that aims to ensure the continuity in the long run of the social
relations between society and nature as well as the passing down of current resources to future
generations (Dikmen and Özçetin, 2012:2). Sustainable development theories generally promote
social, environment and economic dimensions equally. However, economic and ecological goals are
generally given greater importance in comparison with social goals within the political context of the
real world. In this scope, social sustainability gained importance over time in heritage conservation for
the sake of the communities, as one of the components of sustainable development The sense of
belonging and social control of locals were lost in the urban landscape since the loss of social values
accelerated with social integration (Güner, 2015:17).
Urban green areas play a significant role in establishing quality living environments with their
ecological, economical, physical, social, aesthetic and psychological functions. Urban open and green
areas that enable people to be renewed both physically and spiritually are among the important
fundamental elements of urban texture (Korkut et.al., 2017:1006; Aksoy and Akpınar, 2011:82;
Öztürk Kurtaslan and Yazgan, 2005:70). Green areas are seen and used in many different ways as
important urban pieces which add value to the city, its ecology and its identity with an impact on its
character, livability and sustainability (Atabeyoğlu and Bulut, 2012:67). The distribution with regard
to settlement area hierarchy and social requirement of urban green areas from a social perspective are
included in the system as important urban green areas, home gardens, institute gardens, playgrounds,
game and sports areas, refuges, neighborhood parks, district parks, coppice forests, city parks, region
parks, etc. (Atabeyoğlu and Bulut, 2012:67; Önder and Polat, 2012:76; Öztürk Kurtaslan and Yazgan,
2005:71). Urban green areas that contribute to the sustainable development of urban areas improve
quality of urban life. It is observed when sustainability in the urban area is taken into consideration on
a social, economic and ecologic basis that urban green areas have an overlapping relationship with
benefit systems.
The evolution of urban green areas has been accepted in both developing and developed
countries as an important tool for protecting the urban ecosystem health, improving human living
conditions, providing physical and psychological benefits to human health, presenting opportunities
for healthy social interactions, establishing places for the environmental education of children,
developing a harmonious human-nature relationship and finally ensuring urban sustainability.
The importance of green areas from a quality perspective is as vital as their spatial importance
(Aksoy and Akpınar, 2011:82). The primary functions of urban open and green areas can be
summarized under 5 headings presented below since every green area in the cities is also an open area
which contributes to and supports social sustainability.
1. Economic functions and contributions:
Enables light entry by way of forming gaps inside the city, provides clean and cool air flow via
air circulation (Korkut et.al., 2017:1006). Energy consumption in structures for cooling or heating
purposes is reduced significantly with the help of trees. Green areas increase the value of immovable
property in the urban environment such as homes, building plots and lands at least by 20% while
enabling them to be sold more easily due to the positive impact of green areas. Activities such as
festivals, concerts, shows etc. that are organized on urban green areas attract attention to
establishments which provide local goods thereby resulting in significant economic input. Local
economy is supported by way of gardening activities at home gardens and goods sold at local bazaars.
Various economic benefits such as employment and income generation are also provided within the
scope of tourism and recreational activities such as cafés etc. (Önder and Polat, 2012:79).
2. Ecological functions and contributions:
It is known that green areas provide significant amounts of oxygen to the atmosphere via
photosynthesis (Önder and Polat, 2012:80). In addition, they also play an important role in filtering the
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air by absorbing dust and dirt. They also provide microclimatic characteristics to the cities (Korkut
et.al., 2017:1006; Aksoy and Akpınar, 2011:82). Moreover, green areas also have important functions
such as preventing erosion, reducing the greenhouse effect, improving the quality of groundwater,
decreasing the urban heat island effect. Water resources, soil and similar natural elements located
inside green areas may protect their natural structures since they are either not affected or affected
very little from urban pollution. These areas enable the sustainability of biological diversity by
forming habitat areas that are important for sustaining and improving the natural vegetation and fauna
life (Karataş and Kılıç, 2017:64; Önder and Polat, 2012:85).
3. Social functions and contributions:
Within the scope of social sustainability, urban green areas meet the social development and
socialization demands of the people living in the vicinity and the people using these areas (Yalçıner
Ercoşkun and Özüduru, 2013:30). People find the chance to meet, get together with other people,
interact with the society, walk, play games, chat etc. The fact that open and green areas form a system
with regard to the sustainability of spaces in addition to the continuity established by way of planning
these areas in an interconnected manner thereby forming a series ensures the urban green area system
to be used easily, comfortably and safely. In addition, corridors between these areas present suitable
spaces for sports activities such as walking, bicycling, running (Öztürk Kurtaslan and Yazgan,
2005:71). In addition to active recreational activities, green areas emphasize their social functions by
also enabling passive recreational activities such as picnic, resting, photography, nature observation
etc. Public spaces contribute to social sustainability via a pluralistic environment which is among the
most important components of the dynamic structure of social sustainability (Yalçın and Melikoğlu
Eke, 2012:3). In this scope, it is important that urban green areas which enable the citizens to come
together have the required level of sufficiency for educational and cultural activities such as open air
theaters, festivals, concerts, sports shows, statue and painting exhibits etc.. It is important for
improving the various skills of children such as communication, cooperation, creativity, inspection
that green areas have playgrounds at easily accessible locations. Urban green areas are places where
ecological education takes place. The urban green areas enable the citizens to establish relations with
the world of plants and animals while providing an opportunity for environmental education and
scientific studies. On the other hand, urban green areas also make positive contributions to the level of
satisfaction towards the living environment (Önder and Polat, 2012:86).
4. Physical functions and contributions:
Urban open and green areas establish the physical balance of the city by adjusting the fill-gap
adjustment. They separate and mask vehicle traffic from pedestrian, recreational and settlement areas,
direct circulation and provide a safe environment for people. They separate different urban uses
(settlement, industry, transportation, trade, business and education structures etc.) and function as
buffers. They are beneficial for reducing the noise inside the city due to overuse. They provide
convenience for circulation and access between spaces (pedestrian zones, green corridors, bicycle
roads etc.). They contribute to urban aesthetic by allowing the establishment of a unity inside the city,
enclosure and creation of emphasized places. They reestablish the dimensional balance between the
environment and the people who are oppressed by tall building structures and intensive structural
elements. (Korkut et.al., 2017:1006; Karataş and Kılıç, 2017:65; Önder and Polat, 2012:89; Aksoy and
Akpınar, 2011:82). In addition, urban green areas form a landmark inside the city thereby making a
positive contribution to urban memory.
5. Psychological functions and contributions:
Green areas make significant contributions to urban life by way of their positive impacts on the
physical and spiritual structure of people (Aksoy and Akpınar, 2011:82). The intensive work schedules
in the cities and the necessity of individuals to work in closed areas for long periods of time have
adverse impacts on their health. However, it is known that increasing green areas will make positive
contributions in many areas from enabling the groups that lead lives in a different social environment
to establish contact with other groups in the society to reducing stress which is accepted as the disease
of modern societies. Urban green areas help individuals to feel better psychologically. Gardens
partially contribute to reducing the impact of the difficult and stressful aspects of urban life. In
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addition, urban green areas also enable the development of sharing and sense of belonging for every
individual in the social arena. In general, urban green areas make positive contributions to the social
welfare level of the society, sense of belonging and the level of instilling psychological comfort
(Karataş and Kılıç, 2017:62; Keçecioğlu, 2014:30).
It is important for providing social and cultural sustainability that urban green areas can meet
the demands of the new style of life as well as modern uses while also sustaining their contributions to
urban ecology. Strategies related with social and cultural sustainability foresee the ensuring of the
comfort and social welfare conditions and the establishment of healthy and livable environment. As
put forth by Öztürk Kurtaslan and Yazgan (2005:70), a systematic planning approach for urban green
areas will be an important step for establishing healthier and more livable environments today and in
the future.
In this scope, the urban green area structure of the city of Bartın located at the Western Black
Sea Region has been examined in this study with regard to improving healthy social relations,
establishing continuity and its impact on urban life.

MATERIAL AND METHOD
Material
The city of Bartın located in the Western Black Sea Region of Turkey comprises the main
material of the study as an important cultural tourism destination with its natural and cultural
landscape assets which became a member of the Union of Historical Towns in 2000. Bartın is located
in the Black Sea Region with Zonguldak to its west, Kastamonu to its east, Karabük to its south and a
coastal line of 59 km to its north (Figure 1) (Cengiz et.al., 2017a:47; Cengiz et.al., 2017b:518).
Graveyards, parks, city forests, home gardens, institute gardens, playgrounds and refuges in the city of
Bartın were evaluated in the study within the scope of urban green area systems (Figure 2).

Figure 1: Location of the study area

Figure 2: Some of the photographs about the evaluated places (Original, 2018)
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Related national and international literature along with photographs and date acquired as a result
of observations made during field work make up the other materials of the study.
Method
The main method of the study is comprised of 5 stages:
1. Determining the relationship of the residents of the city of Bartın with urban open-green
areas via on-site observations and verbal interviews,
2. Establishing criteria within the scope of the social sustainability of urban green areas
according to data acquired via literature and field work, and preparation of a survey form for
expert opinion,
3. Applying the survey to 25 experts who know the area (Cengiz, 2018:1899),
4. Transferring the survey data to SPSS 22.0 software and carrying out the statistical
evaluations,
5. Accordingly, suggestions have been made regarding the social sustainability of the urban
green area structure of the city of Bartın by examining its impacts on the improvement of
healthy social relations, establishing sustainability and urban life.
The applied survey study is comprised of 2 parts. The first part consists of 5 questions on the
demographic structure of the users. Whereas the second part is comprised of 24 questions on the study
area and subject based on the predetermined 5 main criteria (Economical, Ecological, Social, Physical
and Psychological) and 24 sub-criteria (Table 1). The survey made up of 29 questions was applied on
a group of experts one-to-one from different disciplines. The group of experts was comprised of 25
people. Whereas questions on demographic structure in the survey form could be answered by
selecting a single option, selection for the questions in the second part was in the form of a 5-point
scale (5-very high, 4-high, 3-moderate, 2-low, 1-very low). SPSS Statistics 22.0 software was used to
evaluate the surveys and apply Frequency Analyses.
Table 1: Predetermined 5 main criteria and 24 sub-criteria (developed from Önder and Polat [2012]
and Karataş and Kılıç [2017])
Economic Functions and Contributions (4)
1.

Level of contribution of the urban green areas in Bartın on energy consumption in living areas

2.
3.

Economic contribution level of the urban green areas in Bartın within the scope of tourism and recreational
activities (café etc.)
Level of contribution to local economy of the gardening activities carried out at the home gardens in Bartın

4.

Level of contribution of the urban green areas in Bartın in increasing the value of properties
Ecological Functions and Contributions (3)

5.

Level of sufficiency of the urban green areas in Bartın

6.

Level of impact of the urban green areas in Bartın on urban health (O2 generation, filtering of polluted air,
microclimatic effect, preventing erosion, improving water quality, reducing greenhouse effect)
Impact of the green areas in Bartın on the preservation and improvement of biodiversity

7.

Social Functions and Contributions (8)
Level of sufficiency of the urban green areas in Bartın for providing a place for educational and cultural
activities (open air theaters, festivals, concerts, sports shows, statue and painting exhibitions etc.)
9. The level at which urban green areas in Bartın enable recreational activities (picnics, resting, photography,
nature observation etc.)
10. The level at which urban green areas in Bartın meet the social development and socialization demands
(meeting, getting together with other people, interaction with the society, coming together, walking,
playing games, conversing etc.)
11. The level at which urban green areas in Bartın enable sports activities (walking, bicycling, running, fitness,
soccer etc.)
12. Level of sufficiency of playgrounds related with urban green areas in Bartın
8.
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13. Level at which urban green areas in Bartın enable environmental education
14. Contribution of the urban green areas in Bartın to the satisfaction level regarding the environment where
one lives in
15. Contribution of the urban green areas in Bartın to scientific studies
Physical Functions and Contributions (6)
16. The level at which urban green areas in Bartın contribute to circulation and access between places
(pedestrian zones, green corridors, bicycle roads etc.)
17. The level of contribution of urban green areas in Bartın to reestablish the dimensional balance between the
environment and the people
18. The level of contribution of urban green areas in Bartın to urban aesthetic
19. The buffer role played by urban green areas in Bartın between different urban functions (separating and
masking effect of areas with different qualities such as settlement, industry, transportation, trade, business
and education structures etc.)
20. The contribution of urban green areas in Bartın to forming a landmark inside the city
21. The level of contribution that urban green areas in Bartın make to preventing noise pollution
Psychological Functions and Contributions (3)
22. The contribution of urban green areas in Bartın to the level of social welfare
23. The level at which urban green areas in Bartın contribute to the sense of belonging
24. The level at which urban green areas in Bartın are able to instill psychological comfort in the society

FINDINGS
Urban green area structure of the city of Bartın was taken into consideration with regard to
developing healthy social relations in the city, establishing sustainability as well as impacts on urban
life and the approach for examining the impact with regard to social sustainability was based on expert
evaluation. The survey that was prepared in line with the predetermined 5 main criteria (Economical,
Ecological, Social, Physical and Psychological) and 24 sub-criteria was applied on a group of 25
experts from different professional disciplines who know the area.
Of the experts who participated in the survey, 56% (n=14) were female and 44% (n=11) were
male. The age group of 22-30 was the age interval with the highest ratio of 60% (n=15). This was
followed by age groups of 30-40 with a ratio of 24% (n=6), 50-60 with a ratio of 8% (n=2) and
participants aged 40-50 and above 60 each with a ratio of 4% (n=1). Of the participants, 44% (n=11)
have master’s degree, 28% (n=7) have undergraduate degree and 28% (n=7) have doctorate degree. Of
the participants, 44% (n=11) were landscape architects, 12% (n=3) were urban and region planners,
12% (n=3) were forest industry engineers, 8% (n=2) were architects, 16% (n=4) were sociologists and
4% (n=1) were civil engineers. 44% (n=11) of them were academics, 40% (n=10) were private sector
employees, 16% (n=4) were government officers.
It was determined according to the responses of the experts who participated in the survey to
questions on the evaluation of “economic function” that the economic functions generally make a
“moderate” (42%) contribution to the area. Evaluations regarding the sub-criteria related with the
economic functions of urban green areas in Bartın are as follows:
 It was determined that the contribution levels were “moderate” for urban green areas in
Bartın on energy saving at living areas with a value of 56%; the economic contribution level
within the scope of tourism and recreational activities (cafés etc.) with a value of 48%;
contribution level to local economy of gardening activities at home gardens with 32% and the
level of contribution in increasing property value with 32%.
 It was determined according to the responses of the experts who participated in the survey to
questions on the evaluation of “ecological function” that the ecological functions generally make a
“high-moderate” (each 29,33%) contribution to the area. Evaluations regarding the sub-criteria related
with the ecological functions of urban green areas in Bartın are as follows:
 It was put forth that the level of sufficiency of urban green areas in Bartın was “high” with
36%.
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 It was determined that the impact level on urban health (O2 generation, filtering of polluted
air, microclimatic effect, erosion prevention, improving water quality, reducing greenhouse
effect etc.) was “moderate” with 32%.
 It was determined that the level of contribution for the preservation and improvement of
biodiversity was “high-moderate” each with 32%.
It was determined according to the responses of the experts who participated in the survey to
questions on the evaluation of “social function” that the social functions generally make a “moderate”
(29,33%) contribution to the area. Evaluations regarding the sub-criteria related with the social
functions of urban green areas in Bartın are as follows:
 It was put forth that the level of meeting social development and socialization demand
(meeting, getting together with other people, interaction with the society, coming together,
walking, playing games, conversing etc.) was high with 44%.
 It was determined that the contribution levels were “moderate” for the level of sufficiency
for providing a space for educational and cultural activities (open air theaters, festivals,
concerts, sports shows, statue and painting exhibitions etc.) with 44%; the level at which urban
green areas in Bartın enable recreational activities (picnics, resting, photography, nature
observation etc.) with 40%; the level at which urban green areas in Bartın meet the social
development and socialization demands (meeting, getting together with other people, interaction
with the society, coming together, walking, playing games, conversing etc.) with 40%; the level
of sufficiency of playgrounds related with urban green areas in Bartın with 48%; the level at
which urban green areas in Bartın enable environmental education with 32%; the contribution of
the urban green areas in Bartın to the satisfaction level regarding the environment where one
lives in with 32% and that the contribution of urban green areas in Bartın to scientific studies
with 36 %.
It was determined according to the responses of the experts who participated in the survey to
questions on the evaluation of “physical function” that the social functions generally make a
“moderate” (38,66 %) contribution to the area. Evaluations regarding the sub-criteria related with the
physical functions of urban green areas in Bartın are as follows:
 It was determined that the level of contribution of urban green areas in Bartın to urban
aesthetic was “high” with 56%.
 It was determined that the level at which urban green areas in Bartın contribute to circulation
and access between spaces (pedestrian zones, green corridors, bicycle roads etc.) was
“moderate” with 48% and that the level of contribution of urban green areas in Bartın to
reestablish the dimensional balance between the environment and the people was “moderate”
with 40 %.
 It was determined that the contribution of urban green areas in Bartın to forming a landmark
inside the city was “moderate-high” each with 44%.
 Moreover, it was determined that the buffer role played by urban green areas in Bartın
between different urban functions (separating and masking effect of areas with different
qualities such as settlement, industry, transportation, trade, business and education structures
etc.) was “low” with 36%.
It was determined according to the responses of the experts who participated in the survey to
questions on the evaluation of “psychological function” that the psychological functions generally
make a “high” (42,66 %) contribution to the area. Evaluations regarding the sub-criteria related with
the psychological functions of urban green areas in Bartın are as follows:
 It was put forth that the contribution of urban green areas in Bartın to the level of social
welfare was “high” with 44%; that the level at which urban green areas in Bartın contribute to
the sense of belonging was “high” with 44% and that the level at which urban green areas in
Bartın are able to instill psychological comfort in the society was “high” with 40 %.
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CONCLUSION
The preservation of green areas, handing them down to future generations and their evaluation
by way of cultural, social and tourism uses and their environments is important for providing social
cultural sustainability in the cities. In this regard, the formation of urban green areas contributes to
presenting the conditions required for a healthier society, to urban quality of life and to social
sustainability.
The urban green area system that provides an identity to the city has significant social
contributions especially to the attainment of social welfare and cultural sustainability within the
context of social memory formation, sustainment of traditions and actions by way of the sense of
belonging and sustaining the social spirit in a strong and dynamic manner against the threat of
individualization resulting from technology.
Bartın which became a member of the Union of Historical Towns in 2000 is one of the cities
that attract students, government officers and tourists with its deeply rooted urban past, geographical
location, natural and cultural characteristics and positive attributes related with urban life. The
increase of housing demand due to the rapid increase of student and government officer population
each year has increased the value of land inside the city resulting in a fast and unhealthy urban
development. Areas that are actually not suited for settlement such as agricultural areas, river beds,
green areas, valley floors and those that should be protected due to the importance of green areas have
faced pressures of settlement. This has come up among factors which may be evaluated negatively
with regard to the contributions to and impacts on ensuring the social sustainability of urban green
areas in the city of Bartın.
It was determined as a result of the evaluations carried out that the economic, social and
psychological contributions of open and green areas within the scope of the social sustainability of the
city of Bartın are higher in comparison with other functions whereas the ecological and physical
contributions are lower. In this regard, applications are suggested for increasing the amount of urban
green areas required in Bartın at different scales and increasing their ecological and physical
contributions to the city by ensuring their spatial sustainability. In conclusion, works for improving
and developing the urban green areas in the city of Bartın shall increase the quality of life by
supporting healthy social development and social health with ecological, economic, physical and
aesthetic benefits and thus user comfort.
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Abstract
In this study, it was aimed to determine the effects of humic acid treatments at different doses (0, 4, 8,
and 12 mL/L) and conventional growing conditions on the quality characteristics of dill during
storage.
Each group of dill bunches which were grown under these conditions mentioned above were harvested
at commercial harvest date and transferred to laboratory immediately. Bunches with no defects were
used for cold storage treatment. The stems of the bunches were shortened, weighed and 500 g bunches
of dill for each treatments were placed into the polyethylene bags. Tightly closed bags were placed to
cold storage conditions and stored for 30 days. Bunches were analysed for weight loss, colour (L*, a*,
b*), total phenolic, total sugar, reducing sugar, chlorophyll (a, b, and total), chlorogenic acid, total
carotenoid and sensorial attributes at harvest and at 10 days intervals during storage.
According to sensorial evaluations severe quality losses were observed in all treatments on the 30th
day of the storage. The dill samples only obtained from conventional growing conditions and treated
with 4 mL/L humic acid were found marketable up to the 20th day of storage. According to the data
obtained from this study, total phenol, chlorogenic acid and total sugar values were found to vary
between 15.84-18.31 mg/g, 7.91-9.92 mg/g and 6.90-8.55 mg/g, respectively on the 20th day of the
storage. In addition, it was determined that the highest total phenolic, chlorogenic acid, and total sugar
values were obtained from 8 mL/L humic acid treatment at the end of storage.
Key Words: Dill, storage, humic acid, quality traits

Humik Asit Uygulamalarının Dereotu (Anethum graveolens) Depolama
Sürecindeki Kalite Değişimi Üzerine Etkisi
Özet
Bu çalışmada farklı dozlarda (0, 4, 8 ve 12 mL/L) humik asit uygulamaları ile yetiştirilmiş olan
dereotlarının konvansiyonel olarak üretilen dereotlarıyla depolama koşullarındaki kalite
özelliklerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Farklı dozlarda humik asit ve konvansiyonel uygulamaları yapılarak yetiştirilmiş olan dereotları ticari
hasat tarihinde hasat edilmiş ve hemen laboratuara taşınmıştır. Depolama uygulamaları için hiçbir
kusur bulunmayan dereotları kullanılmıştır. Dereotu demetlerinin sapları kısaltılmış ve her bir
uygulama için 500 g’lık dereotu demetleri polietilen poşetlere konulmuştur. Ağzı sıkıca bağlanan
poşetler depoya yerleştirilmiş ve 30 gün boyunca depolanmıştır. Dereotu demetlerinde ağırlık kaybı,
renk (L*, a*, b*), toplam fenolik, toplam şeker, indirgenebilir şeker, klorofil (toplam, a ve b),
klorogenik asit, toplam karotenoit ve duyusal analizler hasat zamanında ve depolama boyunca 10’ar
gün aralıklarla yapılmıştır.
Duyusal analizlere göre tüm uygulamalarda depolamanın 30. gününde ciddi kalite kayıpları
gözlenmiştir. Depolamanın 20. günü sonunda sadece konvansiyonel yetiştiricilik koşullarından alınan
ve 4 mL/L humik asit uygulanan dereotu örneklerinin pazarlanabilir durumda olduğu bulunmuştur. Bu
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çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, depolamanın 20. gününde toplam fenolik, klorogenik asit ve
toplam şeker değerlerinin sırasıyla 15.84-18.31 mg/g, 7.91-9.92 mg/g ve 6.90-8.55 mg/g arasında
değiştiği bulunmuştur. Ayrıca depolama sonunda en yüksek toplam fenolik, klorogenik asit ve toplam
şeker değerleri 8 mL/L humik asit uygulamasından elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Dereotu, depolama, humik asit, kalite özellikleri
GİRİŞ
Günümüzde ekonomik koşulların iyileşmesiyle birlikte insanların yüksek kalitede sebze ve meyveye
olan talepleri de artmıştır. Bahçe ürünlerinin hasattan tüketiciye ulaşıncaya kadar olan aşamalarda
önemli bir kısmı farklı nedenlerle kayba uğramaktadır (Kibar ve Öztürk, 2010). Özellikle yeşil
yapraklı sebzeler yüksek oranda su içeriğine sahip olmalarından dolayı kolay bozulabilmektedir. Eğer
bu ürünler doğru ve kısa bir süre içerisinde uygun bir şekilde depolanmaz ise besin değeri ve raf ömrü
yüksek oranda azalmaktadır (Liu, 1999).
Farklı muhafaza yöntemleri ürünlerin tüketim süresini uzatmada ve mevsim dışı pazarlanabilmesinde
önemli rol üstlenmektedir (Göksel ve Aksoy, 2017). Meyve ve sebzelerin depolanmasında bütün
yöntemlerin amacı; kimyasal, mikrobiyolojik, enzimatik ve metabolik bozulmaları önlemek veya
yavaşlatmaktır (Oluk, 2018).
Son zamanlarda tüketicilerin sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli olmaları meyve ve sebzelerde
mikrobiyal gelişmelerin engellenmesi ve raf ömrünü artırmada rol oynayan doğal bileşenlere karşı
olan ilgi her geçen gün artmasına neden olmuştur. Bu amaçla, araştırıcılar insan sağlığı ve çevre için
risk oluşturmayan, hasat sonrası bozulmalara bağlı olarak kayıpları azaltmak için alternatif stratejiler
ve yetiştiricilikte farklı uygulamalar yapmaya yönelmiştir (Wilson vd., 1997; Kasım ve Kasım, 2007;
Karadağ vd., 2008).
Humik maddeler doğal olarak toprakta bulunan ve organik maddenin humuslaşması esnasında
meydana gelen yan ürünlerdir (Karaçal, 2004). Humik maddeler asit ve alkali ortamlarda
çözünürlüklerine göre humik asit, fulvik asit ve humin olarak 3 ana gruba ayrılmaktadırlar (Soyergin,
2003).
Humik asitler tarımsal üretimde pek çok önemli rol üstlenmektedirler (Akıncı, 2011). Yapılan bir çok
araştırmanın sonucunda humik asit uygulamalarının verim, gelişim, kalite, besin maddesi alımı ve
toprak özellikleri (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) üzerine olumlu katkılar sağladığını ortaya
koymaktadır (Khaled ve Fawy, 2011; Shehata vd., 2011; Gad El-Hak vd., 2012; Ghasemi vd., 2015;
Ullah vd., 2017; Unlu vd., 2017).
Dereotu, antik çağlardan beri (Nand ve Yadav, 2014) yemek yapımında, salataların, sosların,
çorbaların ve deniz ürünlerinin lezzetlendirilmesinde kullanılmaktadır (Sakaldaş vd., 2010). Ancak,
kurutma sırasında tat ve aromada azalma olduğu için taze olarak tüketilmesinin çok daha iyi olduğu
bilinmektedir (Tsamaidi vd., 2013).
Yapraklı sebzelerin ve bitkilerin hasat sonrası kayıpları, hasattan sonra hızlanan yüksek metabolizma
hızına bağlıdır. Hasat sonrası yaşlanmaya bağlı hızlı kalite düşüşü yeşil yapraklı sebzeler için ciddi bir
sorundur ve sararma yaşlanmanın ortak bir belirtisidir (Sakaldaş vd., 2010).
Taze sebze ürünlerinin raf ömrü, ağırlık kaybı ve buruşmaya neden olan ve fizyolojik yaşlanmaya yol
açan su kaybı ile sınırlıdır. Dereotu gibi taze yeşil otlar, hasattan sonra hızlı yaşlandığı için çok çabuk
bozulabilir. Yaralanma, sıcaklık ve su kaybı yaşlanma oranını etkileyen en önemli faktörlerdir.
Depolama sırasındaki bozulma da; besin değerinde azalma, klorofil kaybı ve çürüme başlangıcı ile
kendini göstermektedir (Tsamaidi vd., 2013).
Kontrollü atmosfer koşullarında depolamanın, taze sebzelerin fizyolojik metabolizmasını geciktirdiği
için raf ömrünün uzatılmasında faydalı olduğu bilinmektedir. Ancak kontrollü atmosferde depolama,
dereotunun diğer sebze türlerine göre daha kısa raf ömrüne sahip olmasından dolayı maliyetli
olmaktadır (Nand ve Yadav, 2014). Bu yüzden de bu çalışmada ürünlerin depolanmasında pasif
modifiye atmosfer oluşturmak amacıyla ağızları sıkıca kapatılmış ticari PE poşetler kullanılmıştır.
Modifiye atmosfer paketleme, ürünün raf ömrünü uzatmak için havadan farklı bir atmosfere sahip olan
ve ürünü çevreleyen bir gaz karışımında ürünlerin depolanması olarak kabul edilir (Zenoozian, 2011).
Bu gaz bileşimi dışarıdan gaz verilmek suretiyle aktif olarak sağlanabileceği gibi, bizim çalışmamızda
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olduğu gibi, ürünün kendi solunumu sayesinde de ambalaj içi gaz bileşimi pasif olarak da
oluşturulabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, yetiştiricilik koşullarında farklı dozlarda uygulanan çevre dostu humik asidin
dereotlarının depolanma süresince kalite özellikleri üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır.
MATERYAL VE METOT
Deneme 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezine ait
(Isparta-Türkiye) açık arazi koşullarında yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü alanda toprak kumlutınlı bünyeye sahip olup pH’sı (1:2.5) 8.43, kireç içeriği %28.84, EC’si (1:2.5) 0.15 dS/m ve organik
madde içeriği %1.44’dür.
Çalışmada bitkisel materyal olarak kullanılan Gönen-010 dereotu çeşidinin tohumları araziye 10
Mayıs 2017 tarihinde sıra usülü ve m2’ye 1.5 g olacak şekilde ekilmiştir. Deneme Tesadüf Parselleri
Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Denemede humik madde kaynağı olarak %5 organik madde, %12 humik+ fulvik asit, %2 suda
çözünebilir potasyum oksit içeren ve pH’sı 12 olan TKİ HÜMAS preparatı kullanılmıştır. Humik asit
denemenin vejetasyon periyodu boyunca 3 farklı dozda (4, 8, 12 ml/lt) 15 gün aralıklarla 3 kez bitki ve
toprak yüzeyine püskürtülerek uygulanmıştır. Humik asit dozları dışında uygulamalar arasında kontrol
(hiçbir uygulama yapılmayan parsel) grubu ve konvansiyonel grubu oluşturulmuştur. Konvansiyonel
uygulamasında ise dekara 10 kg amonyum nitrat (%33 N) ve 5 kg mono amonyum fosfat (%12 N,
%61 P2O5) uygulaması yapılmıştır.
Her grup (kontrol, gübreli kontrol, humik asit 4, 8 ve 12 ml/lt dozları) ayrı ayrı olmak üzere derimi
yapılan dereotu demetleri en kısa sürede laboratuvara getirilmiştir. Boyları kısaltılarak bir örnek hale
getirilen dereotu demetleri ticari PE poşetler içerisine her poşette 150 gr olacak şekilde yerleştirilmiş,
ağızları sıkıca kapatılmış ve 5°C sıcaklık ve %90-95 oransal nem koşullarındaki depoda 30 gün
boyunca depolanmıştır. Hasat zamanında ve depolama boyunca 10’ar günlük aralıklarla örneklerde
analizler gerçekleştirilmiştir.
Hasat ve muhafaza sürelerinden sonra toplam şeker ve indirgenebilen şeker içerikleri Karakurt vd.
(2000)’de belirtilen şekilde spektrofotometrede okunarak belirlenmiştir. Standart olarak 40, 80, 120 ve
200 µg/ml konsantrasyonlarında glukoz kullanılmıştır. Toplam fenolik ve klorogenik asit analizleri ise
Coseteng ve Lee (1987)’ye göre gerçekleştirilmiştir. Toplam fenolik madde miktarı Folin Ciocalteu
reaktifi kullanılarak yapılmış ve fenoller tanik asit cinsinden mg/g ile ifade edilmiştir. Klorofil ve
karotenoid ekstraksiyonu ve tayini için Witham vd. (1971) tarafından verilen yöntem kullanılmıştır.
Ağırlık kaybı; dereotu demetlerinin bulunduğu PE poşetler hasattan sonra ve 10’ar günlük aralıklarla
tartılarak (İlk ağırlık - Son Ağırlık) / İlk Ağırlık)*100 esasına göre (%) değer olarak belirlenmiştir.
Dereotu demetlerinin rengi, Minolta CR-400 renk ölçüm cihazı ile üç noktada ölçülmüştür. Ölçüm
cihazı üreticinin standart beyaz plakası kullanılarak kalibre edilmiştir. Renk değişimleri L *, a* ve b*
renk düzleminde ölçülmüştür.
Görsel kalite, tüketiciler için çok önemli olan sararma ve tazelik ölçeği ile gerçekleştirilmiştir. Dereotu
sapları dört gruba ayrılarak Sakaldaş vd. (2010)’na göre 1-4 skalası kullanılarak değerlendirilmiştir (1:
koyu yeşil-çok taze, 2: açık yeşil-taze, 3: sarımsı yeşil-az taze, 4: yeşilimsi sarı taze değil). Koku, 1-5
skalasına (1: Kötü koku yok, 2: Az, 3: Orta, 4: Çok, 5: Şiddetli) göre değerlendirilmiştir. Dış görünüş,
1-9 skalasına (1-4: pazarlanamaz, 5: pazarlanabilir, 6-8: İyi, 9: çok iyi) göre değerlendirilmiştir.
Kuruma ve su kaybı, 1-5 skalasına (1: Yok, 2: Az, 3: Orta, 4: Çok, 5: Şiddetli) göre
değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler Minitab paket programı kullanılarak varyans analizine
(ANOVA) tabi tutulmuş ve önemli çıkan ortalamalar Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak
karşılaştırılmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışmada depolama süresi ve uygulamaların dereotunun ağırlık kaybı üzerine olan etkilerinin
istatistiksel olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Ağırlık kaybı verilerine bakıldığında,
tüm uygulamalarda depolama boyunca ortaya çıkan ağırlık kayıplarının %1’in altında olduğu
bulunmuştur. Bu durumda dereotunun depolanmasında kullanılan kapalı poşetlerin su kaybını en
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düşük seviyede kalmasını sağlaması ile açıklanabilir. Duyusal analizlerden elde edilen sonuçlara göre
depolama sonunu 20. gün olarak kabul ettiğimizde en az ağırlık kaybının humik asit 8 ml/lt
uygulamasında olduğu, onu humik asit 12 ml/lt, kontrol, gübreli kontrol ve humik asit 4 ml/lt
uygulamalarının takip ettiği bulunmuştur (Çizelge 1). Bu çalışmada elde edilen ağırlık kaybı değerleri
Sakaldaş vd. (2010) ve Tsamaidi vd. (2013)’na göre oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmiştir.
Çizelge 1. Uygulamaların dereotunda depolama süresince meydana gelen ağırlık kaybı (%) üzerine
etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
10.gün
20.gün
30.gün
0.35 Aa
0.35 Aa
0.39 Aa
Kontrol
0.16 Aa
0.41 Aa
0.57 Aa
Gübreli kontrol
Humik asit 4 ml/lt
0.00 Aa
0.55 Aa
0.56 Aa
Humik asit 8 ml/lt
0.00 Aa
0.00 Aa
0.22 Aa
Humik asit 12 ml/lt
0.18 Aa
0.19 Aa
0.27 Aa
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Dereotu yapraklarındaki L* değeri üzerine uygulamaların ve depolama süresinin etkisi istatistiki olarak
önemli (P<0.05) bulunmuştur. Kontrol ve gübreli kontrol uygulamalarında ise sadece depolamanın 20.
gününde uygulamanın etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Dereotu demetlerinin
renk L* değerinin depolama boyunca değişimine bakıldığında hasat zamanına göre depolama sonunda
tüm uygulamalardaki örneklerin parlaklığında bir artış olduğu görülmektedir. Parlaklığın depolama
sonunda hasat zamanına göre daha yüksek ölçülmesinin sebebinin, örneklerin ağızları kapatılmış PE
poşetlerde depolanması sebebiyle depolama boyunca poşet içi nem miktarında artışa, bunun da
dereotlarının yaprakçıkları üzerinde mikro düzeyde su damlacıklarının oluşmasına neden olması,
böylece de parlaklık değerinde bir artışa sebep olması ile açıklamak mümkündür (Çizelge 2).
Çizelge 2. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki renk L* değeri üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
36.63 Aa
35.62 Aa
37.15 Ba
Kontrol
36.20 Aa
36.13 Aa
38.04 ABa
Gübreli kontrol
Humik asit 4 ml/lt
37.17 Ab
37.50 Ab
44.92 Aa
36.79
Aa
35.90
Aa
41.94
ABa
Humik asit 8 ml/lt
35.93 Ab
37.34 Ab
43.26 ABa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Dereotu yapraklarındaki a* ve b* değerleri üzerine depolama süresinin etkisinin önemli buna karşılık
uygulamaların etkisinin ise önemsiz olduğu görülmektedir. Dereotu örneklerinde tüm uygulamalarda
depolama boyunca demetlerin a* ve b* değerlerinde artış olmuş; depolama sonunda da tüm
uygulamalarda rengin a* ve b* değerlerinin hasat zamanına göre daha yüksek olduğu kaydedilmiştir.
Bu da tüm uygulamalardaki örneklerin yeşil renginde kayıpların olduğunu göstermektedir. Elde edilen
sonuçlar Sakaldaş vd. (2010)’nın yaptıkları çalışma ile uyumludur. Humik asit 12 ml/lt dozu
dereotlarında yeşil rengini en fazla kaybederek sararma gösteren uygulama olurken, gübreli kontrol
yeşil rengi en iyi koruyan uygulama olmuştur (Çizelge 3 ve 4).
Çizelge 3. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki renk a* değeri üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
- 13.73 Aa
-12.97 Aa
Kontrol
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20.gün
-12.44 Aa

-13.79 Aa
-13.16 Aa
-13.52 Aa
Gübreli kontrol
-13.54 Aa
-12.99 Aa
-12.30 Aa
Humik asit 4 ml/lt
-12.93 Aa
-12.52 Aa
-11.29 Aa
Humik asit 8 ml/lt
-13.64 Ab
-12.90 Aab
-11.53 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Çizelge 4. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki renk b* değeri üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
19.34
Aa
21.80
Aa
23.77
Aa
Kontrol
Gübreli kontrol
20.74 Aa
20.98 Aa
21.91 Aa
20.14 Ab
21.40 Aab
26.52 Aa
Humik asit 4 ml/lt
18.70 Aa
20.51 Aa
23.26 Aa
Humik asit 8 ml/lt
19.45 Ab
21.65 Ab
26.97 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Çizelge 5, Çizelge 6 ve Çizelge 7 incelendiğinde hasat zamanında uygulamaların klorofil miktarları
üzerine etkisinin olumlu olduğu görülmektedir. Kontrol uygulamasında en düşük değerler saptanırken,
en yüksek değerler humik asit 4 ml/lt uygulamasında saptanmıştır.
Depolama boyunca Catunescu vd. (2012) ve Tsamaidi vd. (2013) ile benzer şekilde dereotlarının
klorofil miktarlarında bir azalma olduğu kaydedilmiştir. Hasat zamanında olduğu gibi klorofil
miktarlarında en iyi sonuçları veren uygulama humik asit 4 ml/lt olurken, en düşük sonuçlar yine
kontrol uygulamasından elde edilmiştir.
Çizelge 5. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki klorofil a (mg/100g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
93.73 Aa
94.84 Ba
86.00 Aa
Kontrol
95.23 Aa
96.41 Ba
88.03 Aa
Gübreli kontrol
99.83 Aa
113.66 Aa
96.40 Aa
Humik asit 4 ml/lt
97.61 Aa
104.32 ABa
92.58 Aa
Humik asit 8 ml/lt
100.39
ABa
98.33
Aa
89.85 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir

Çizelge 6. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki klorofil b (mg/100g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
40.14 Ba
35.02 Aa
32.57 Aa
Kontrol
48.49 ABa
35.60 Ab
35.19 Ab
Gübreli kontrol
68.46 Aa
37.36 Ab
36.57 Ab
Humik asit 4 ml/lt
64.96 ABa
37.86 Ab
36.12 Ab
Humik asit 8 ml/lt
53.71 ABa
37.26 Aa
35.33 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Çizelge 7. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki toplam klorofil (mg/100g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
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134.98 Ba
128.75 Aa
118.58 Aa
Kontrol
144.90 Ba
130.82 Aab
123.22 Ab
Gübreli kontrol
182.12 Aa
137.20 Ab
132.97 Ab
Humik asit 4 ml/lt
169.27 Aba
135.48 Ab
128.70 Ab
Humik asit 8 ml/lt
154.10 ABa
135.60 Aa
125.19 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Çalışmada dereotu yapraklarındaki toplam karotenoid miktarı üzerine uygulamaların ve depolama
süresinin etkisinin istatistiki anlamda önemli (P<0.05) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 20. günün
sonunda en yüksek toplam karotenoid miktarı 4 ml/lt humik asit uygulamasından elde edilirken en
düşük miktar ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Tüm uygulamalara ait olan örneklerde
depolama süresi boyunca toplam karotenoid miktarlarında azalmalar meydana gelmiştir. Benzer
durum depolama süresi boyunca hindiba yapraklarında da Ferrante vd. (2004) tarafından
belirtilmektedir (Çizelge 8).
Çizelge 8. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki toplam karotenoid (mg/100g) miktarı üzerine
etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
4.14 Ba
3.94 Aa
3.64 Aa
Kontrol
4.39 Ba
4.23 Aa
3.80 Aa
Gübreli kontrol
5.03 Aa
4.21 Ab
4.08 Ab
Humik asit 4 ml/lt
4.73 ABa
4.42 Aab
3.93 Ab
Humik asit 8 ml/lt
4.70 ABa
4.31 Aab
3.86 Ab
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Dereotu örneklerinde görsel kalite artan depolama süresiyle birlikte tüm uygulamalarda azalma
göstermiştir. Bu azalma özellikle depolamanın 20. gününden sonra daha fark edilir şekilde olmuştur
(Çizelge 9). Elde edilen sonuçlar Sakaldaş vd. (2010) ile uyum göstermektedir.
Elde edilen duyusal verilere göre depolamanın 10. gününde koyu yeşil rengini en iyi koruyan
uygulama humik asit 12 ml/lt olmuştur. Depolamanın 10. gününden itibaren dereotunun yeşil renginin
açılmaya başladığı, 20. günde humik asit 8 ml/lt hariç tüm uygulamalarda açık yeşil renk gözlenirken
humik asit 8 ml/lt uygulaması yapılan dereotunda rengin sarımsı yeşil bir hal aldığı gözlemlenmiştir.
Depolamanın 30. gününde tüm uygulamalarda rengin sarımsı yeşil olduğu görülmüştür.
Depolamanın 10. gününden itibaren uygulamalar arasında koku bakımından farklılıklar olduğu,
kontrol ve gübreli kontrol dereotu kokusunu korurken humik asit 4 ml/lt ve humik asit 8 ml/lt’de koku
kaybı ve bunun yanı sıra koku değişimi olduğu görülmüştür. Depolamanın 20. gününde humik asit 12
ml/lt uygulaması yapılan dereotunda diğerlerine oranla çok daha fazla dereotu aromasında kayıp ve
kötü koku oluşumu olduğu bulunmuştur. Depolamanın 30. gününde humik asit 4 ml/lt ve humik asit 8
ml/lt uygulamalarında kötü koku oluşumu çok hissedilirken diğer uygulamalarda orta derecede olduğu
görülmüştür. Depolama boyunca hiç bir uygulamada kuruma ve su kaybı gözlenmemiştir.
Depolamanın 20. gününde kontrol, humik asit 8 ml/lt ve humik asit 12 ml/lt uygulamaları yapılan
dereotlarının pazarlanabilir özelliklerini kaybettiği, buna karşın gübreli kontrol ve humik asit 4 ml/lt
uygulaması yapılan gruplarda bulunan dereotu örneklerinin pazarlanabilir olduğu bulunmuştur.
Depolamanın 30. gününde ise tüm gruplardaki dereotu örnekleri pazarlanabilme özelliklerini
kaybetmişlerdir.
Çalışma sonunda elde edilen duyusal verilere göre, tüm uygulamalardaki dereotu örneklerinin 10 gün
boyunca kaliteli bir şekilde depolanabileceği; gübreli kontrol ve humik asit 4 ml/lt uygulamalarının ise
depolamanın 20. gününe kadar dereotlarının pazarlanabilir özelliklerini korumasını sağladığını ortaya
çıkarmıştır.
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Çizelge 9. Uygulamaların dereotunda depolama süresince meydana gelen duyusal değişiklikler üzerine
etkileri
Depolama süresi (gün)
0
10
20
30
Uygulamalar
Görsel kalite (1-4 skalası)a
1 Ac
1.33 Abc
2 Bb
3 Aa
Kontrol
1 Ac
1.22 Ac
2 Cb
3 Aa
Gübreli kontrol
1 Ad
1.67 Ac
2 Db
3 Aa
Humik asit 4 ml/lt
1 Ab
1.67 Ab
3 Aa
3 Aa
Humik asit 8 ml/lt
1 Ad
1 Ac
2 Eb
3 Aa
Humik asit 12 ml/lt
b
Koku (1-5 skalası)
1 Ad
1 Bc
1 Bb
3 Ba
Kontrol
1 Ad
1 Bc
1 Bb
3 Ba
Gübreli kontrol
1 Ad
2 ABb
1 Bc
4 Aa
Humik asit 4 ml/lt
1 Ab
2 ABab
1.67 Bab
3.67 ABa
Humik asit 8 ml/lt
1 Ab
3 Aa
3.33 Aa
3 Ba
Humik asit 12 ml/lt
Dış görünüş (1-9 skalası)c
9 Aa
8 Ab
3 Cc
1 Ad
Kontrol
9 Aa
7.83 Ab
4.89 Ac
1 Ad
Gübreli kontrol
9 Aa
7.83 Ab
4.78 Ac
1 Ad
Humik asit 4 ml/lt
9 Aa
7.17 Bb
2.89 Cc
1 Ad
Humik asit 8 ml/lt
9 Aa
7.28 Bb
3.67 Bc
1 Ad
Humik asit 12 ml/lt
Kuruma su kaybı (1-5 skalası)d
1 Aa
1 Aa
1 Aa
1 Aa
Kontrol
1
Aa
1
Aa
1
Aa
1 Aa
Gübreli kontrol
1 Aa
1 Aa
1 Aa
1 Aa
Humik asit 4 ml/lt
1 Aa
1 Aa
1 Aa
1 Aa
Humik asit 8 ml/lt
1 Aa
1 Aa
1 Aa
1 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
a: 1: Koyu yeşil-çok taze, 2: Açık yeşil-taze, 3: Sarımsı yeşil-orta, 4: Yeşilimsi sarı-taze değil
b: 1: Kötü koku yok, 2: Az, 3: Orta, 4: Çok, 5: Şiddetli
c: 1-4: pazarlanamaz, 5: pazarlanabilir, 6-8: İyi, 9: çok iyi
d: 1: Yok, 2: Az, 3: Orta, 4: Çok, 5: Şiddetli

Depolama süresinin dereotlarının fenolik madde miktarı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli
(P<0.05) bulunurken, uygulamaların etkisi önemsiz bulunmuştur. Sakaldaş vd. (2010) ve Tsamaidi vd.
(2013) ile benzer şekilde depolama boyunca dereotlarının fenolik madde miktarlarında bir azalma
olduğu kaydedilmiştir. Fenolik madde miktarında en fazla kayıp gübreli kontrol uygulamasında elde
edilirken, humik asit 4 ml/lt uygulamasının fenolik madde miktarını en iyi koruyan uygulama olduğu
bulunmuştur (Çizelge 10).
Çizelge 10. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki toplam fenolik (mg/g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
25.20 Aa
16.50 Ab
15.84 Ab
Kontrol
27.78 Aa
18.47 Ab
17.05 Ab
Gübreli kontrol
25.90 Aa
19.23 Ab
17.96 Ab
Humik asit 4 ml/lt
Humik asit 8 ml/lt
27.93 Aa
20.14 Ab
18.31 Ab
Humik asit 12 ml/lt
25.56 Aa
17.53 Ab
16.86 Ab
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Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Çizelge 11 incelendiğinde uygulamaların ve depolama süresinin dereotu yapraklarındaki klorogenik
asit miktarı üzerine etkisinin önemli olduğu görülmektedir. 20. günün sonunda en yüksek klorogenik
asitn değeri 8 ml/lt humik asit dozundan elde edilirken en düşük değer kontrol uygulamasından elde
edilmiştir.
Çizelge 11. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki klorogenik asit (mg/g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
12.61 Ba
9.23 Ab
7.91 Bb
Kontrol
14.07 Aa
9.68 Ab
8.94 ABb
Gübreli kontrol
12.86
ABa
9.86
Ab
8.96 ABb
Humik asit 4 ml/lt
14.17 Aa
9.95 Ab
9.92 Ab
Humik asit 8 ml/lt
12.95 ABa
9.53 Ab
8.65 ABb
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Depolama periyodu süresince dereotu yapraklarındaki toplam şeker değerlerinde meydana gelen
değişimler Çizelge 12’de verilmiştir. Dereotlarında muhafaza süresince toplam şeker miktarında
azalma saptanmıştır. Buna göre depolama sonunda en yüksek toplam şeker içeriği humik asit 8 ml/lt
dozundan, en düşük değer ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir.
Çizelge 12. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki toplam şeker (mg/g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
9.82 Ba
7.43 Cb
6.90 Cb
Kontrol
13.77 Aa
9.14 ABa
8.33 ABa
Gübreli kontrol
14.52 Aa
8.60 BCb
7.67 ABCc
Humik asit 4 ml/lt
14.41
Aa
9.85
Ab
8.55 Ac
Humik asit 8 ml/lt
13.67 Aa
8.43 BCb
7.43 BCb
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
Çizelge 13’ün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere dereotu yapraklarındaki indirgenebilir şeker
miktarı depolama boyunca artış göstermiştir. Depolama süresinin dereotlarının indirgenebilir şeker
miktarı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli (P<0.05) bulunurken, uygulamaların etkisi önemsiz
bulunmuştur. Depolama sonunda en düşük değer kontrol uygulamasından elde edilirken en yüksek
değer ise humik asit 8 ml/lt uygulamasından elde edilmiştir.
Çizelge 13. Uygulamaların dereotu yapraklarındaki indirgenebilir şeker (mg/g) miktarı üzerine etkileri
DEPOLAMA SÜRESİ
UYGULAMALAR
0.gün
10.gün
20.gün
7.17
Ab
12.17
Aa
12.75
Aa
Kontrol
7.55 Ab
13.43 Aa
14.48 Aa
Gübreli kontrol
7.77 Ab
12.14 Aa
13.71 Aa
Humik asit 4 ml/lt
7.78 Ab
13.88 Aa
14.68 Aa
Humik asit 8 ml/lt
7.35 Ab
12.93 Aa
13.12 Aa
Humik asit 12 ml/lt
Küçük harfler depolama süresi, büyük harfler ise uygulamalar arasındaki farklılığı (%5)
göstermektedir
SONUÇ
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Bu çalışmanın sonunda dereotunun yetiştiricilik koşullarında humik asit uygulamalarının gerek hasat
zamanındaki gerek depolama sonundaki sonuçlarda olumlu katkılar sağladığı görülmektedir.
Toplam fenolik, klorogenik asit, toplam şeker ve indirgenebilir şeker açısından humik asidin 8 ml/lt
dozu; klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid değerleri açısından ise humik asidin 4 ml/lt
dozundan en yüksek değerler elde edilmiştir.
Duyusal analizlerden; görsel kalite, dış görünüş ve koku bakımından humik asidin 4 ml/lt dozu 8 ml/lt
dozundan daha iyi sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla tüketicilerin tüketimlerinde görsel kaliteyi dikkate
alacağı düşünülürse humik asidin 4 ml/lt dozu bu çalışmanın sonucunda üreticiye tavsiye edilebilir doz
olarak ortaya çıkmıştır.
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Abstract:
In this study, multimodal and unimodal transportation routes between the eastern and the western part
of Turkey is determined. When the routes are determined, the departing unit is Iğdır and the arrival
unit is Canakkale. While many kinds of transportation routes are determined; freight village areas and
ports are taken as points of change of transportation types. Multimodal transportation routes are being
created to pass through at least one of the transfer stations identified by the Hamilton method. The fuel
consumption, cost, time and emission values of the removed routes are calculated, multimodal and
unimodal transportation routes are compared in 4 categories. When the fuel consumption, cost, time
and emission are calculated, it is accepted that the freight is transported by container, the tonnage is 26
tons and the value is 100.000 TL. When fuel consumption is calculated, the per-container fuel
consumption is calculated depending on the transport type.While the cost values are being calculated;
fuel consumption, staff costs, port costs, loading and unloading costs, freight tonnage and freight value
are taken into account. When the time is calculated, the travel time, the driver's rest period and loading
and unloading times are taken into account. While the emission is being calculated; freight tonnage,
distance, emission factor according to transport vehicle are taken into account.
Keywords: Multimodal Transportation, Hamilton Method, Route Planning

Çok Türlü Taşımacılık Güzergâhlarının Hamilton Yöntemi ile Belirlenmesi ve
Performans İndekslerinin Karşılaştırılması
Özet:
Çalışmada Türkiye’nin en doğusu ve batısı arasında çok türlü ve tek türlü taşımacılık güzergâhları
belirlenmektedir. Güzergâhlar belirlenirken çıkış birimi Iğdır ve varış birimi Çanakkale alınmaktadır.
Çok türlü taşımacılık güzergâhları belirlenirken; lojistik köy alanları ve limanlar ulaşım türlerinin
değişim noktası olarak alınmaktadır. Hamilton yöntemi ile belirlenen aktarma istasyonlarından en az
birinden geçecek şekilde çok türlü taşımacılık güzergâhları çıkartılmaktadır. Çıkartılan
güzergahlardaki yakıt tüketimi, maliyet, zaman ve emisyon değerleri hesaplanmakta ve güzergahlar 4
kategoride karşılaştırılmaktadır. Hesaplar yapılırken yükün konteyner ile taşındığı, tonajının 26 ton ve
kıymet değerinin 100.000 TL olduğu kabul edilmektedir. Yakıt tüketimi hesaplanırken ulaşım türüne
bağlı olarak konteyner başı yakıt tüketimi hesaplanmaktadır. Maliyet değerleri hesaplanırken; yakıt
tüketimi, personel gideri, liman masrafları, yükleme boşaltma masrafları, yük tonajı ve yükün kıymet
değeri dikkate alınmaktadır. Zaman hesabı yapılırken, seyahat süresi, sürücü dinlenme süresi ve
yükleme boşaltma süreleri dikkate alınmaktadır. Emisyon hesabı; yük tonajı, mesafe, ulaşım aracına
göre belirlenen emisyon faktörü dikkate alınmaktadır.
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GİRİŞ
Günümüzde küresel ticaretin artışı beraberinde ulaştırma faaliyetlerinin gelişimini zorunlu hale
getirmektedir. Ticarette maliyeti etkileyen en önemli unsurların başında nakliye maliyetleri ve süresi
gelmektedir. Lojistikte rekabet ortamını etkileyen parametrelerden maliyet ve zaman faktörü önemli
rol oynamaktadır. Lojistikte rekabet ortamı artması ile beraber yeni taşımacılık anlayışları ortaya
çıkmaktadır. Multimodal taşımacılığın önemi de böylelikle artmaktadır. Multimodal taşımacılık, bir
eşyanın en az iki taşımacılık türü kullanılarak taşınması olarak tanımlanmaktadır. Multimodal
taşımacılık karayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılık türlerinin avantajlarını kullanarak dengeli bir
taşımacılık yapılmasını sağlamaktadır.
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Şahin (2006), yaptığı çalışmada farklı taşıma modlarının birbirleri ile uyumlu hale getirilmesini Siirt
iline uygulamıştır. Bu konuda ortaya çıkan altyapı problemlerini incelemiş ve çözüm yolları
önermiştir. Vitoşoğlu ve Evren (2008:77), ulaşım ağ modeli geliştirerek demiryolu ağırlıklı kombine
yük taşımacılığı olanaklarını araştırmışlardır. Geliştirilen model çeşitli yük gruplarını ve yolcu
taşımacılığını kapsamıştır. Yapılan analizlerde yük ve yolcu taşımacılığına ait matrisler geliştirilmiş ve
çoklu regresyon analizi ile ileriye dönük yük ve yolcu taşımacılığına rehber olacak bir denklem
oluşturmuştur.
Tanır (2009), ülkemizde trafik yoğunluğunun çok fazla yaşandığı bölgelerden biri olan Marmara
bölgesindeki karayolu taşımacılığının daha efektif bir taşımacılık olan kombine taşımacılığa
kaydırılması üzerine çalışmıştır. Çalışmada denizyolu ulaşımını daha çok kullanılabilir hale getirecek
yeni deniz taşımacılığı hatları geliştirilmiş ve kombine taşımacılık için dört farklı yük transfer
istasyonu belirlenmiştir. Göde (2011), çalışmasında göller bölgesinde önemli bir konuma sahip olan
Isparta ili için kombine yük taşımacılığını araştırmış ve kombine taşımacılık için farklı senaryolar
geliştirerek ilgili kurumlardan aldığı güncel birim fiyatlar ile maliyet analizi yapmıştır. Yaptığı maliyet
analizleri sonucu kombine ve unimodal taşımalığı birbiri ile mukayese etmiştir.
Atar (2013), tek türlü karayolu taşımacılığı üzerindeki yoğunluğu, kısa mesafe deniz taşımacılığına ve
kombine taşımacılığa aktararak azaltmaya çalışmıştır. Analizlerde değerlendirme yapmak amacıyla
emisyon, yakıt tüketimi, taşıma maliyetleri ve taşıma zamanı gibi değişkenleri kıstas olarak almıştır.
Deveci (2010:13), çalışmasında ülkemizde çok türlü taşımacılığın geliştirilmesi için araştırma yapmış
ve bunun için öncelikle çoklu taşımacılığı oluşturan unsurları ve gelişim için gerekli etkenleri
incelemiştir. Cansız vd. (2018) Türkiye'de multimodal taşımacılık için rota seçimine yardımcı program
geliştirmişlerdir. Cansız ve Göçmen (2018:1) multimodal taşımacılıkta en kısa güzergâhın bulunması
ile ilgili parçacıklı sürü algoritması kullanarak en kısa güzergâh için kod geliştirmişlerdir.
MATERYAL METOD
Çalışmada Iğdır’dan çıkan ve Çanakkale’ye giden bir yük için Hamilton Yöntemi ile multimodal
güzergâh için en ideal yolun bulunmasına yönelik analiz yapılmaktadır. Yapılan analizler 2, 3duraklı
olmak üzere farklı gruplara ayrılarak durak sayısına bağlı olarak güzergâhların mesafeye göre
kombinasyonları elde edilmektedir. Durak yeri olarak lojistik köy ve bazı limanlar ele alınmaktadır.
Hesaplarda Samsun (Gelemen), Mersin (Yenice), Uşak, Denizli (Kaklık), Balıkesir (Gökköy), İzmit
(Köseköy), İstanbul(Halkalı) 7 adet lojistik köy ele alınmaktadır. Liman olarak Samsun, Trabzon,
Mersin, İskenderun, Balıkesir, İzmit, İstanbul limanları ulaşım türü değişim noktası olarak ele
alınmaktadır. 2 duraklı 83, 3 duraklı 354, farklı rota oluşturulmaktadır. Mesafeye göre elde edilen
güzergahların yakıt tüketimi, maliyet, zaman ve emisyon değerleri hesaplanmaktadır. Iğdır ve
Çanakkale arasında unimodal taşımacılık adına yalnız karayolu taşımacılığı yapılmaktadır.

135

BULGULAR
Çalışmada Hamilton turu ile belirlenen güzergahların yakıt tüketimi, maliyet, zaman ve emisyon
değerleri hesaplanmaktadır. Hesaplanan değerlendirme kriterlerine göre multimodal taşımacılık ve
karayolu taşımacılığı karşılaştırılmaktadır. Aşağıdaki Şekil 1, 2, 3 ve 4’te güzergâhların değerlendirme
kıstaslarının sonuç grafikleri verilmektedir.
Şekil 1: Unimodal ve
Mul

imodal taşımacılık güzergâhlarının yakıt tüketim değerleri
Şekil 1 incelendiğinde Hamilton turu ile belirlenen tüm güzergâh olasılıklarının yakıt tüketimleri
hesaplanmakta ve güzergâhlara bağlı olarak 541,17 litre ile 2171,50 litre arasında yakıt tüketimi
görülmektedir. Tek türlü karayolu taşımacılığına bakıldığında 1268,40 litre yakıt tüketimi
görülmektedir. Multimodal taşımacılık ile birlikte %57,33’e varan yakıt tüketim tasarrufu
sağlanmaktadır.
Şekil 2: Unimodal ve
Mu

timodal taşımacılık güzergâhlarının maliyet değerleri
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Yukarıdaki grafikte güzergâhların maliyet hesap sonuçlarının grafiği yer almaktadır. Multimodal
taşımacılıkta minimum ve maksimum maliyetlere bakıldığında 3891,65 TL ile 15446,66 TL aralığında
seyretmektedir. Unimodal karayolu taşımacılığında ise 6988,84 TL maliyet hesaplanmaktadır.
Taşımacılığın unimodal karayolu taşımacılığından multimodal taşımacılığa aktarılması ile %44,32 kar
elde edilmektedir. Multimodal taşımacılık sayesinde taşımacılık maliyeti neredeyse yarı yarıya
düşmektedir.
Şekil 3: Unimodal ve
Mul

imodal taşımacılık güzergâhlarının zaman değerleri
Şekil 3’te güzergâhlara bağlı olarak taşımacılık sürelerinin grafiksel dağılımları verilmektedir.
Multimodal taşımacılık güzergâhlarında 17,28 ile 218,40 saat aralığında seyahat süreleri değişiklik
göstermektedir. Unimodal karayolu taşımacılığında ise bu süre 40,4 saat çıkmaktadır. Taşımacılığın
unimodaldan multimodal taşımacılığa kaydırılması ile seyahat süresinden %57,23 tasarruf
edilmektedir.
Şekil 4: Unimodal ve
Mul

imodal taşımacılık güzergahlarının emisyon değerleri
Şekil 4 incelendiğinde taşıma aracına bağlı olarak hesaplanan emisyon miktarı dağılımları
görülmektedir. Multimodal taşımacılığın yapıldığı güzergahlar incelendiğinde minimum emisyon
miktarı 27963,24 gr ve maksimum emisyon salınımı 462194,61 gr hesaplanmaktadır. Unimodal
karayolu taşımacılığının yapıldığı güzergahta ise emisyon miktarı 152038,53 gr çıkmaktadır.
Multimodal ile unimodal taşımacılık karşılaştırıldığında multimodal taşımacılığın %81,61 daha az
salınım yapması ile birlikte unimodal taşımacılığa kıyasla daha çevreci olduğu açıkça görülmektedir.
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Tablo 1’de en ideal multimodal taşımacılık güzergâhı ve unimodal karayolu güzergâhının karar
değişkeni sonuçları verilmektedir.
Tablo 1: Karar değişkenine bağlı olarak hesaplanan minimum değerler
Ulaşım Modu

Unimodal
Karayolu
1268,40

Multimodal
Taşımacılık
541,17

6988,84

3891,65

Minimum Zaman (sa)

40,4

17,28

Minimum Emisyon (g)

152038,53

27963,24

Minimum Yakıt Tüketimi
(lt)
Minimum Maliyet (TL)

Multimodal Optimum Güzergâh
Iğdır-karayolu-Trabzon-denizyolu-Balıkesir-karayoluÇanakkale
Iğdır-karayolu-Trabzon-denizyolu-Balıkesir-karayoluÇanakkale
Iğdır-karayolu-Trabzon-denizyolu-İzmit-demiryolu-İstanbulkarayolu-Çanakkale
Iğdır-karayolu-Trabzon-denizyolu-Balıkesir-karayoluÇanakkale

SONUÇ
Çalışma Iğdır çıkış noktası olmak üzere Çanakkale iline bir yükün Hamilton turu ile belirlenen
güzergâh rota olasılıklarının farklı rota seçim kriterlerine bağlı olarak hesabı yapılmaktadır. Yapılan
hesaplar sonucu olası minimum yakıt tüketimi, maliyet, zaman ve emisyon miktarı unimodal
taşımacılık ve farklı durak sayısına bağlı olarak geliştirilen multimodal taşımacılık karşılaştırılması
yapılmaktadır. Minimum değerler incelendiğinde multimodal taşımacılık unimodal taşımacılığın
önüne geçebilmektedir. Sonuç olarak multimodal taşımacılığın, unimodal taşımacılığın olumsuz
yönlerini bertaraf edebildiği görülmektedir. Multimodal taşımacılığın kullanımının yaygınlaşması ile
ayrıca karayolu trafiği üzerindeki yük taşımacılığı yoğunluğu azaltılabilmektedir. Unimodal denizyolu
ve demiryolu taşımacılığın yapılamadığı güzergâhlarda multimodal taşımacılık yapılarak yük
taşımacılığında birçok yönden avantaj sağlayan demiryolu ve denizyolu taşımacılığının rolü
arttırılabilmektedir.
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Özet:
Mikrotremor yöntemi, özellikle mikro bölgeleme çalışmalarında son yıllarda tercih edilen bir yöntem
haline gelmiştir. Bu yöntem diğer jeofizik veya jeolojik metotlara göre daha kolay, düşük maliyeti ve
elde edilen sonuçlarının güvenilir olması bu yöntemi öne çıkartmaktadır. Mikrotremor yöntemi ile
elde edilen verilerin veri işleme aşamaları gerçekleştirildikten sonra, çalışma bölgesinin zemin
büyütme ve zemin dominant frekans değerleri ölçülür. Bu doğrultuda, bu çalışmada, Kocaeli İli,
Gölcük İlçesi’nde yerel zemin etkisinin tespiti amacıyla, mikrotremor yöntemi uygulanmıştır. İzmit
Körfezi’nin güneyinde Marmara denizi kıyısı boyunca uzanan Gölcük alüvyon zemin üzerinde yer
almaktadır. Bölgede 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde gerçekleşen iki büyük deprem
Gölcük’te ciddi hasarlar oluşmuştur. İnceleme alanında daha önce yapılmış sondaj bilgilerine göre
bölgede, Kuvaterner yaşlı Alüvyonun yanı sıra Pliyosen yaşlı Aslanbey formasyonu da görülmektedir.
Bölgede oluşan depremlerde hasarın büyük olmasındaki sebeplerin birincisi, bölgeden geçen çok
önemli fayların varlığı ve ikincisi ise alüvyon tabakalarının kalınlığının yaklaşık 250 m civarında
olmasıdır. Ayrıca bölgedeki yeraltı su seviyesi de 1,2 m-2,2 m arasında değişmektedir.
Bu çalışmada, daha sonra yapılacak olan binalara olası bir depremin etkilerini belirlemek amacıyla
bölgeyi iyi temsil eden 16 noktada mikrotremor ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümler için, 24 kanallı
ABEM MK6 kayıtçı sistemi kullanılmıştır. Alınan mikrotremor ölçüleri üzerinde Fourier spektrumları
hesaplanmış daha sonra ise, Nakamura yöntemi ile zeminin doğal hakim periyodu ve bu periyotlara
karşılık gelen zemin büyütme değerleri belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalara göre, zeminlerin doğal
hakim frekans değerleri 1 ile 4 Hz arasında (hakim periyotlar: 1 ile 0.25 sn), zeminlerin muhtemel bir
depremdeki büyütme değerleri ise, 1.5–3 arasında bulunmuştur.

Investigation With Microtremor Method Of Local Ground Effect Of Gölcük
(Kocaeli) Region
Abstract:
Microtremor method has become a preferred method in recent years especially in microzonation
studies. This method is easier to use than other geophysical or geological methods, and its cost is low
and its results are reliable. After the data processing steps of the data obtained by the microtremor
method are performed, the ground amplification and ground dominant frequency values of the study
area are measured. In this direction, in this study, microtremor method was applied in order to
determine the local ground effect in Kocaeli Province, Gölcük district. After the data processing steps
of the data obtained by the microtremor method are performed, the ground magnification and ground
dominant frequency values of the working region are measured. It is located on the Gölcük alluvial
floor extending along the Coast of Marmara Sea to the south of Izmit Gulf. Two major earthquakes
occurred on August 17, 1999 and November 12, 1999 in Gölcük district. According to previous
drilling data in the study area, the Pliocene Aslanbey formation is seen in the region as well as the
Quaternary alluvium. The first reason for the great damage in the earthquakes that occur in the region
is the existence of very important faults passing through the region and the second is about 250 m of
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the thickness of the alluvial beds. In addition, the groundwater level in the region ranges from 1,2 m to
2,2 m.
In this study, microtremor measurements were taken at 16 points, which represent the region well, in
order to determine the effects of a possible earthquake on the buildings to be built thereafter. For these
measurements, a 24-channel ABEM MK6 recorder system was used. Fourier spectra were calculated
on the microtremor measurements and then the natural dominant period of the ground and the ground
amplification values corresponding to these periods were determined by Nakamura method. According
to the calculations made, the natural dominant frequency values of the grounds are between 1 and 4 Hz
(dominant periods: 1 to 0,25 s), and the grounds have a magnitude of 1,5-3 in a possible earthquake.
Key words: Mikrotremor, Zemin etkisi, Gölcük bölgesi-Microtremor, ground effect, Gölcük region
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GİRİŞ
İnceleme alanı, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremleri ile çok ciddi yapısal hasara uğramıştır.
Bunda en büyük etken, bölgenin Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde oluşu ve zeminin önemli bir
bölümünün alüvyondan oluşmasıdır. Bu itibarla, Gölcük ve civarında meydana gelecek muhtemel bir
depremde, yerin tepkisi ile zeminin nasıl davranacağı ve üst yapıya olacak etkisinin belirlenmesi
amacıyla 16 değişik noktada mikrotremor ölçüleri alınmıştır. Ayrıca inceleme alanında daha önce
yapılmış olan 10-15 m derinlikte 43 adet zemin sondaj çalışmasına ait sonuçlar incelenerek bölgenin
litolojik özellikleri belirlenmiştir. Sondaj çalışmalarında kesilen birimlerden bölgenin, Kuvaterner
yaşlı alüvyonun yanı sıra Pliyosen yaşlı Aslanbey formasyonundan oluştuğu anlaşılmaktadır. Zemin
sondajlarından kesilen litolojilerin mikrotremor sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır.
Buna göre, kalınlığı ortalama 250 m civarında olan ve kil-silt-ince kum ile çakıl-bloktan oluşan
alüvyon kesimlerde hakim periyot ve deprem büyütme değerleri yüksek çıkmıştır. Bu litolojik
birimlerin çeşitli bileşimde karışımları yer aldığından ayrılması zordur. Sondaj çalışmalarına göre
bölgede yer altı su seviyesi 1,2 m-2,2 m arasında değişmektedir. Su seviyesinin bu denli yüzeye yakın
oluşu da, hakim periyot ve zemin büyütme değerlerinde etkili olmaktadır.

Şekil 1. Çalışma alanı

okasyon
haritası
Figure 1. Location map of investigation area
BÖLGESEL JEOLOJİ ve TEKTONİK
İnceleme alanı, kuzeyinde Marmara denizi, güneyinde ise, Armutlu Yarımadası’nı oluşturan dağlar
tarafından sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, bölgenin jeolojisi kıyıdan dağlara doğru değişen bir yapı
sergilemektedir. Arazi çalışmaları sırasında belirlenen litolojik ve yapısal özellikler ile sondaj
çalışmalarından elde edilen verilere göre, Kuvaterner yaşlı alüvyon ve yamaç molozu ile Pliyosen
yaşlı Aslanbey formasyonu olmak üzere bölgede üç çeşit jeolojik birim mevcuttur (Şekil 2).
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Şekil 2. İnceleme

Alanı

ın Jeoloji
Haritası.
Figure 2. Geological map of study area.

İnceleme alanının içerisinde yaygın olarak görülen Aslanbey formasyonunun yaşını Akartuna (1968),
Pliyosen olarak belirtmiştir. Birim, Sapanca Gölü ile Yalova arasında ve İzmit Körfezi’ne bakan
yamaçlar boyunca, çok geniş bir alanda genellikle, yaygın ve devamlı bir şekilde gözlenmektedir.
Genellikle, kumtaşı-çakıltaşı-kiltaşı-silttaşından oluşan birimin litolojisi, gevşek bir çimento ile
tutturulmuş olup, birbiri ile yanal ve düşey tedrici geçişlidir. Bölgenin birçok yerinde görülen ayrışma
ve bozuşma nedeniyle, Aslanbey formasyonu kil-kum-çakıl olarak izlenmiştir. Yapılan arazi
gözlemleri ve sondaj çalışmalarına göre, Formasyonun kalınlığının ortalama 100 m civarında
olabileceği tahmin edilmektedir. Yamaç molozu ise, bölgenin topografik yapısına bağlı olarak gelişim
göstermiştir. Aslanbey Formasyonu ile alüvyon sınırında sıkça rastlanan yamaç molozu, Aslanbey
formasyonunun çakıllarından oluşmaktadır. Birim, genellikle gevşek kil ve karbonat çimentolu olup
nadiren sıkı karbonat çimentoludur. Çakıl boyutu bazen 20 cm’ye kadar çıkabilmektedir. İnceleme
alanında, kil-silt-ince kum ile çakıl-bloktan oluşan alüvyon, oldukça geniş alanlar kaplamaktadır. Bu
litolojilerin ayrımını yapmak zor olmakla birlikte, yine de iki grupta incelenebilir. İri taneli litolojileri
genellikle çakıldan iri bloğa kadar değişen boyutta malzeme oluşturmaktadır. İnce taneli litolojiler ise,
kum-silt-kil boyutunda malzemelerden oluşmaktadır. Alüvyon kalınlığı yer yer değişmekle birlikte
ortalama 20–200 m civarındadır.

Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu Fayı (KAF)
yaklaşık 1500 km uzunluğunda olup Türkiye ve dünyanın en aktif faylarından biridir. Bu fay üzerinde
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23 adet, magnitüdü 6,5 olan yıkıcı deprem meydana gelmiştir. KAF, Marmara Denizi ve İzmit
Körfezi’nin batısında Mudurnu Çayı vadisinden iki kola ayrılır. Kuzey kolu, İzmit-Sapanca segmenti
oluşturmakta güney kolu ise, Geyve-İznik kolunu oluşturmaktadır. KAF'ın bu kolu için farklı yapısal
modeller önerilmiştir. Bunlardan ilki, KAF'ın İzmit Körfezi ve Marmara Denizi içinde, düşey atım
bileşeni olan sağ yönlü doğrultu atımlı sistem modelidir, (Şaroğlu v.d., 1987). Sismolojik verilerin de
kullanıldığı bir diğer modelde ise, İzmit Körfezi ve Marmara Denizindeki çukur alanlarının, çekim
kuvvetlerine bağlı gelişmiş birer graben olduğu önerilmiştir (Crampin v.d., 1986). Üçüncü model ise,
KAF zonunun kuzeydeki kolunun, çok sayıda fay segmenti ile temsil edildiği ve kademeli bu
segmentler arasında çek-ayır (pull-apart) havza yapılarının bulunduğu varsayılmaktadır (Barka ve
Kadinsky, 1988, Barka ve Gülen, 1988). Bu modele göre, İzmit Körfezi bu sistem içinde açılmış
küçük birkaç çek-ayır havzadan oluşmuştur. Körfezdeki sığ sismik verilerin kullanıldığı sonraki
çalışmalarda da bu model benimsenmiş ve mevcut yapının bu modelle açıklanabileceği ileri
sürülmüştür. Barka (1997), Barka ve Kuşçu (1996) tarafından belirtilen son modelde, İzmit Körfezinin
oluşumunda üç ayrı fay segmentinin rolü olduğu belirtilmiştir. Doğudan batıya kademeli olarak
gelişmiş, BGB-DKD doğrultulu Sapanca-Gölcük, Karamürsel ve Yarımca-Yalova segmentleri
arasında yer alan sırasıyla İzmit çanağı, Karamürsel çanağı ve Çınarcık çanağı, Körfezdeki çukur
alanları, depresyonları ve sığ sismik verilerde tanınmış bazı aktif fayları açıklamak üzere önerilmiş
başlıca yapısal unsurlardır. Önerilen bu yapı modeli, kara alanlarında yüzeyde saptanmış faylar, sığ
sismik veriler ve batimetri esas alınarak oluşturulmuştur. Önemli doğrultu atımlı fay zonlarının ve
bunlar arasında çek-ayır havzaları sınırlayan normal fayların çoğunlukla deniz içinde bulunduğu
gözetildiğinde, bu modelin farklı kaynaklı verilerle desteklenmesinin gerekli olduğu açıktır.

Şekil 3. SakaryaKocael

bölgesinin genel tektonik haritası (Barka ve Reilinger 1997).
Figure 3. General tectonics map of Sakarya-Kocaeli region (Barka and Reilinger 1997).
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JEOFİZİK-MİKROTREMOR ARAŞTIRMALAR VE NAKAMURA YÖNTEMİ
İnceleme alanında bölgeyi temsil edecek şekilde 16 noktada mikrotremor (mikrotitreşim) ölçüleri
alınmıştır. Mikrotremor ölçü noktalarını gösterir harita Şekil 4’de verilmiştir. Alınan ölçüler bölgenin
zemin yapısına ve daha önce açılan temel sondajlarına paralel olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada, 1
Hz doğal frekansa sahip sismometreler ve ABEM MK–6 kayıtçı sistemi kullanılmıştır. Alınan kayıtlar
16.4 saniye olup, aynı noktadan değişik zamanlarda en az üç örnek kayıt daha alınarak güvenilir
mikrotremor ölçüsü elde edilmeye çalışılmıştır. Örnekleme aralığı 16 ms seçilerek, veri-işlem
çalışması yapılmıştır.

Şekil 4. İnceleme
alanı

da
mikrotremor ölçü noktaları ve sondaj lokasyonları
Figure 4. Microtremor and drillings locations in the study area
Mikrotremor ölçülerin değerlendirilmesinde, Nakamura (1989) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde,
mikrotremorların Rayleigh dalgalarından meydana geldiği ve yerel kaynaklı olduğu kabul edilir.
Yöntem temelde “Yatay Bileşen Spektrum Değerlerinin Rölatif Olarak Düşey Bileşen Spektrum
Değerlerine Oranı“ olarak tarif edilmektedir. Böylece, farklı zeminlere ait verilerin Fourier genlik
spektrumları hesaplanarak, yatay bileşenler düşey bileşene bölünmektedir. Düşey bileşenin büyütmesi
olmadığı için, spektrum oranları ortalama olarak zeminin büyütme değerini vermektedir. Bir
mikrotremor ölçü noktasından alınan veri, yedi gruba ayrılarak Fourier genlik spektrum değerleri
hesaplanmıştır. Her bir bileşen için Fourier genlik spektrumları hesaplandıktan sonra, her bir veri
gurubuna ait spektral oranlar bulunmuştur.
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Yüzeydeki yumuşak toprak tabakası düşey bileşen yönündeki hareket miktarında bir büyüme olmaz.
Yerel etki, yüzeyde yatay ve düşey bileşenlerin spektrum oranlarından belirlenebilir. Pratikte, yatay
bileşen spektrum değerlerinin rölatif olarak düşey bileşen spektrum değerlerine olan spektral oranları
belirlenir. Yatay bileşenlere ait spektrum değerlerini h, düşey bileşenlere ait spektrum değerlerini v ile
gösterilirse, bir mikrotremor ölçü noktasında, yedi ayrı veri grubu olduğundan, yedi adet H/V oranının
ortalamasından ölçüm noktasına ait H/V oranı bulunmuş olur. Böylece bir nokta için elde edilen
değerler yuvarlatılarak yüksek frekanslardaki değerler yok edilmiştir. Hesaplanan spektral oran
değerlerinden frekansın bir fonksiyonu olarak oluşturulan grafiklerin bir kısmı Şekil 5a, 5b ve 5c’de
görüntülenmiştir.

Şekil 5a. Ölçü
noktalar
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na ait
üç bileşen mikrotremor ölçü kaydı ile büyütme grafikleri
Figure 5a. Amplification graphics with three component microtremor measurements belongs
to measurement locations
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Şekil

5b.

noktalar
bileşen mikrotremor ölçü kaydı ile büyütme grafikleri
148

Ölçü

na ait üç

Figure 5b. Amplification graphics with three component microtremor measurements belongs
to measurement locations
Şekil 5c. Ölçü

na ait üç

noktalar

bileşen mikrotremor ölçü kaydı ile büyütme grafikleri
Figure 5c. Amplification graphics with three component microtremor measurements belongs
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to measurement locations

Şekil 6. Kuzey-Güney

eşenlere ait

bi
zemin titreşim haritası.
Figure 6. North-South components of ground vibration map

Şekil 7. Doğu-Batı
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bile

enlere ait
zemin titreşim haritası.
Figure 7. East-West components of ground vibration map
Şekil 8. Düşey

bileşenl

re ait
zemin titreşim haritası.
Figure 8. The vertical components of ground vibration map.

Her bir grafikte yedi tane spektral oran ve bunların ortalaması vardır. Mikrotremor ölçülere ait hakim
frekans ve zemin büyütme değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de, her bir ölçüm noktası için, KG ve D-B bileşenlere ait pik frekans değerleri, düşey bileşen (V) değerleri ile spektral oranlar
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verilmiştir.
Buna göre, düşey bileşendeki hakim frekanslar 1–4 Hz aralığında, K-G bileşende 1,5–4,2 Hz
aralığında ve D-B bileşende ise, 1,5–3,5 Hz aralığında değişmektedir. İzmit-Yalova karayolunun
güneyinde alınan ölçülerde hakim frekanslar düşüktür. Hesaplanan en düşük frekans değeri ise,
Gözlemen Tepe’ de alınmıştır. Bilindiği gibi, temel kayanın üzerindeki yumuşak zeminin kalınlığı
arttıkça hakim frekans değeri de artmaktadır. Mikrotremor ölçü noktalarına ait hakim frekansların
bileşenlere göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
K-G doğrultusundaki zemin büyütme değerleri 1,2–2,7, D-B doğrultusundaki zemin büyütme
değerleri ise 0,8-3,0 arasında ölçülmüştür. İzmit-Yalova karayolunun her iki yanında da belirgin bir
zemin büyütme değeri görülmektedir. Mikrotremor ölçü noktalarına ait zemin büyütme değerlerinin
K-G ve D-B bileşenlere göre dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 1. Mikrotremor ölçülere ait hakim frekans ve zemin büyütme değerleri
Table 1. Frequency and amplification values of microtremor measurements

Tablo 2.
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Mikrotremor
ölçü noktalarına ait hakim frekansların bileşenlere göre dağılımı
Table 2. Frequency distributions according to components for microtremor measurements
points
Ölçüm Noktası
Düşey
K-G

1
1,6
3,3

2
2,4
4,0

3
1,8
1,8

4
2,2
2,0

5
2,9
4,0

6
2,7
2,2

7
2,6
4,2

8
2,4
2,9

153

9

10

11

,6
2,6

,9
3,3

,1
3,7

12
2
,9
4,2

13
2
,6
2,8

14
3
,9
4,4

15
2
,6
1,1

16
2
,7
3,5

2

2

2

D-B

2,9

4,0

3,0

2,2

2,9

3,8

2,6

2,4

2,9

2,9

3,7

4,7

2,6

4,0

1,8

3,5

Tablo 3. Mikrotremor ölçü noktalarına ait zemin büyütme değerlerinin K-G ve D-B
bileşenlere göre dağılımı
Table 3. Soil amplifications distributions according to N-S and E-W components for
microtremor measurements points
Ölçüm Noktası
K-G
D-B

1
1,4
1,5

2
1,4
1,2

3
1,3
1,5

4
1,4
1,6

5
0,6
0,8

6
1,1
1,3

7
2,6
2,3

8
2,0
2,2

9
1,3
2,6

10
0,8
1,0

11
1,6
2,6

12
0,8
1,4

13
1,4
3,2

14
1,2
1,6

15
1,8
1,4

16
0,9
1,7

SONUÇLAR
Bu çalışmada, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi yerleşim alanı sınırları içinde, 45 lokasyonda zemin sondajı
ve 18 noktada da mikrotremor çalışması yapılarak, zeminin doğal hakim periyodu ve bu periyotlara
karşılık gelen zemin büyütme değerleri ile jeolojik yapının yerel zemin koşullarına olan etkileri
belirlenmeye çalışılmıştır. Zeminin hakim periyodu ve bu periyota karşılık gelen zemin büyütme
değerlerinin hesaplanmasında, Nakamura yöntemi kullanılmıştır. Açılan 45 sondajdan, Aslanbey
formasyonu, yamaç molozu ve alüvyon olmak üzere 3 farklı zemin tanımlanmıştır. Genellikle,
kumtaşı-çakıltaşı-kiltaşı-silttaşından oluşan ve Pliyosen yaşlı Aslanbey formasyonu, gevşek çimentolu
olup birbiri ile yanal ve düşey tedrici geçişlidir. Aslanbey formasyonunun bu yapısı, özellikle zemin
büyütme değerlerinde belirgin olarak göze çarpmaktadır. Çünkü kuyu profillerinden de izlendiği gibi,
sığ yanal geçişlerin olduğu kesimlerde yatay bileşen değeri büyük, düşey bileşen değeri ise, düşük
ölçülmüştür. Oysa, formasyon içinde kalın geçişlerin olduğu kesimlerde ise, yatay bileşen ile düşey
bileşen değerleri yaklaşık aynıdır. Benzer durum, yamaç molozunda da görülmektedir. Birimin ince
olduğu kesimlerde, yatay bileşen değeri büyük, düşey bileşen değeri ise, düşüktür. Yamaç molozunun
kalınlaştığı kesimlerde ise, yatay bileşen ile düşey bileşen değerleri yaklaşık aynıdır. Bölgedeki en
gevşek zemini oluşturan alüvyonda ise, zemin hakim periyodu ve zemin büyütme değerleri çok
yüksektir. Bilindiği üzere, üstte yer alan alüvyon (gevşek zon) tabaka, zemin büyütmelerinde en
büyük rolü oynamaktadır. Burada, yatay bileşen değerinin yüksek oluşu zemin büyütme değerini de
artırmaktadır. Bunda, Marmara Denizi’nin microseis etkisi de periyot ve büyütme değerlerine ilave
katkı yapmaktadır. Öte yandan, ayrışma ve bozuşma nedeniyle, Aslanbey formasyonu, bölgenin bir
çok yerinde kil-kum-çakıl olarak izlendiğinden, bu kesimlerdeki periyot ve büyütme değerlerinin
yüksek oluşu, birimin ayrışma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Alınan ölçülere gerekli düzetmeler
yapıldıktan sonra, her bir bileşen kaydının genlik spektrumları hesaplanmıştır. Genlik spektrumları 0
ile 50 Hz arasında hesaplanmış olmakla beraber mikrotremor çalışmaları için yeterli olan 10 Hz e
kadar grafiklenmiştir. Grafiklerden her bir noktaya ait hakim doğal frekans değeri bulunmuş ve daha
sonra bu frekanslara tekabül eden zemin büyütme değerleri hesaplanmıştır. Genel olarak zemindeki
doğal hakim frekanslar 0,3 ile 2,8 Hz arasındadır (hakim periyotlar: 3,3 ile 0,36 sn). Zemindeki
büyütmeler ise 1,0 ile 6,0 arasında değişmektedir. İki farklı bantta hakim frekanslar yer almaktadır.
Alçak frekans bandını uzun periyotlu yüzey dalgaları ve yüksek frekans bandını ise kısa periyotlu
yüzey dalgaları oluşturmaktadır. Ölçüm sırasında atmosferik bir olay söz konusu olmadığından ve bu
banttaki hakim periyot değerleri yüksek olduğundan, binalar ile rezonansa girmesi mümkün değildir.
Spektrumlarda görülen ikinci pikler ise, mikrotremor kaynaklıdır. Mikrotremor ölçümlerinde belirgin
hakim frekansların olması, zeminde Rayleigh dalgalarının geliştiğinin işaretidir. Bu nedenle,
bölgedeki hakim titreşim periyotlarını oluşturan yüzey dalgalarının yerel olarak kalınlaşan ve düşük
hız zonlu ortamda büyütülmesi sonucu veya cisim dalgalarının yüzey dalgalarına dönüşmesi sonucu
oluştuğu söylenebilir.
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Özet:
Bu çalışmada, Sakarya İli, Kuzeybatı Adapazarı Bölgesi imar alanının yer mühendislik
parametrelerinin saptanması amacıyla, jeolojik, jeofizik ve geoteknik metotlar uygulanarak zemin
şartları belirlenmiştir. Kuzeybatı Adapazarı Bölgesi, hemen tümüyle genç kayaçlar veya pekişmemiş
alüvyonlar üzerinde kuruludur. Alüvyon kalınlığı genel olarak 300 m’den fazla olan inceleme alanında
genel olarak kil ve çakıl egemen olmakla birlikte, yanal ve düşey yönde sıkça değişim gösterdiği
anlaşılmaktadır. Çalışma alanında, zemin özelliklerinin ortaya çıkarılması için, 19 noktada sismik
kırılma ve 19 noktada 15 m derinlikte zemin sondajları yapılmıştır.
Sismik çalışmalara göre, Kuvaterner yaşlı alüvyondaki 2. tabaka için P dalgası hızları 359-1788 m/sn,
S dalgası hızları 120-898 m/sn, 3. tabaka için P dalgası hızları 333-2026 m/sn, S dalgası hızları 1181089 m/sn arasında değişmektedir. Ayrıca Kuzeybatı Adapazarı’nda bulunan zeminleri
irdelediğimizde alüvyon kesimde yerel zemin sınıfı Z4 zemin grubu D, altere olmuş Eosen yaşlı
birimde yerel zemin sınıfı Z2 zemin grubu B olarak belirlenmiştir. Açılan sondajlardan alınan
örneklere göre zemin sınıfları CL, ML, SM, GM ve SC olarak bulunmuştur. Sondaj verilerine göre
alüvyonlarda yer altı suyu seviyesinin mevsimsel olarak değişmekle birlikte, 0-3 m arasında değiştiği
anlaşılmıştır. Bölge, 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Yapılan sıvılaşma analiz sonuçlarına
göre, inceleme alanı sıvılaşma potansiyeline sahiptir. Bu deneysel sonuçlar, Kuzeybatı Adapazarı’nda
güvenli bir yapılaşma için yeraltı suyu izolasyonunun ve zemin iyileştirmesinin gerekli olduğunu
göstermektedir.

Determination Of Ground Engineering Characteristics By Seismic And
Geotechnical Methods In Northwest Adapazari Region
Abstract:
In this study, ground conditions investigated by applying geological, geophysical and geotechnical
methods in order to determine the ground engineering parameters of NW Adapazarı Municipality
zoning area which is in the Sakarya province. NW Adapazarı Municipality is almost entirely located
on younger rocks and unconsolidated sediments. The alluvium thickness is nearly 300 m. Although
clay and gravel are dominant soil type, the soil character is generally changing laterally and vertically.
19 seismic refraction and 19 drilling studies applied on the NW Adapazarı region to determine the
ground conditions.
According to the seismic studies, in the Quaternary-aged alluvium, P-wave velocities measured
between 359-1788 m/sec, and S-wave velocities measured between 120-898 m/sec in second layer and
P-wave velocities measured between 333-2026 m/sec, and S-wave velocities measured between 1181089 m/sec in third layer in the study area. The local ground class and ground class were detected Z-2
and B on the altered Eocene aged units, Z-4 and D on the Quaternary aged alluvium, respectively.
According to Unified Soil Classification System detected ground classes are CL, ML, SM, GM and
SC. The ground water level in the alluvium, varying between 0-3 m depths. The region is located in
the first degree earthquake zone. Liquefaction analysis results indicated that the region has
liquefaction potential. According to these experimental results, it will be useful to make precaution
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such as ground water insulation and ground improvements for safe constructions in NW Adapazarı
region.
Key words: Sismik ve geoteknik parametreler, zemin mühendisliği, Adapazarı bölgesi-Seismic and
geotechnical parameters, ground engineering, Adapazarı region
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GİRİŞ
Bu çalışmada Sakarya İli, Kuzeybatı Adapazarı Bölgesi sınırları içinde yer mühendislik özelliklerinin
belirlenmesi için jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. İnceleme alanı, genel olarak
Kuvaterner yaşlı ve pekişmemiş alüvyon zemin üzerinde yer almaktadır. Bu zeminlerin mühendislik
özellikleri, 19 noktada 15 m derinlikli temel sondajları ve 19 noktada düz ve ters atışlı sismik kırılma
çalışmaları yapılarak belirlenmiştir. Adapazarı ve civarı ülkemizin kuzey kısmında, doğudan-batıya
uzanan Kuzey Anadolu Fayından (KAF) dolayı tektonik açıdan aktif bir konumdadır. Bölge, aynı
zamanda kalınca bir alüvyal dolgu yani zayıf bir zeminde yer alması sebebi ile muhtelif tarihlerde
meydana gelmiş olan şiddetli depremlerden büyük hasar görmüştür. Jeolojik ve tektonik özelliklerden
dolayı, deprem esnasında sıvılaşma potansiyeli açısından da büyük potansiyele sahiptir. Yapılan
jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar bölgede güvenli yapılaşmalar için yol gösterici olacaktır.

Şekil 1.Çalışma alanı

l

kasyon
haritası
Figure 1. Location map of investigation area
GENEL JEOLOJİ VE TEKTONİK

Sakarya ilinde Kuvaterner, geniş alana yayılmış olan alüvyon ile temsil edilir. Adapazarı, Hendek ve
Akyazı ovaları tutturulmamış kum, kil, silt ve çakıldan oluşur. Alüvyonu oluşturan malzemeler
Sakarya Nehri, Çark Suyu ve Mudurnu Çayı tarafından Kuzey Anadolu Fay Zonu ve güneyindeki
kayalardan taşınmıştır (Bol, 2003). Komazawa ve diğ.(2001), yaptıkları jeofizik çalışmaları sonucunda
alüvyonun kalınlığının 1000-1500 m olduğunu açıklamışlar ve şehrin merkezinde sağlam zeminin
yaklaşık 1 km derinde olduğunu belirtmişlerdir. MTA (1998), yaptığı çalışmalarda ova kenarlarında
düşük olan alüvyon kalınlığının ova ortalarında 150 m kalınlığa ulaştığını bildirmiştir. DSİ’nin
katkılarıyla Adapazarı Yenigün Mahallesinde yaptırılan 200 m’lik sondaj sonucunda alüvyon içinde
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kalınmıştır. Bölgede yüzeylenen birimlerin 1/100 000 ölçekli jeoloji haritası MTA (1998) tarafından
hazırlanmış olup Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. Adapazarı ve

ç

vresinin genel jeoloji
haritası (MTA, 1998)
Figure 2. General geology map of Adapazarı and its environment (MTA, 1998)

Adapazarı ve çalışma alanı olan Kuzeybatı Adapazarı Bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)
üzerinde yer almaktadır. KAFZ, yaklaşık 1500 km uzunluğunda olup, Türkiye ve dünyanın en aktif
fay kuşaklarından biridir. Adapazarı, kalın bir alüvyon dolgu, yani zayıf bir zemin üzerinde yer alması
nedeniyle muhtelif tarihlerde meydana gelmiş olan şiddetli depremlerde büyük hasar görmüştür.
Bunun yanında, zemin koşullarından ötürü, deprem esnasında sıvılaşma ve zemin büyütmesi açısından
büyük potansiyele sahiptir.
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Şekil 3. Adapazarı ve

evresinin neotektonik haritası (Koçyiğit ve diğ., 1999)
Figure 3. Neo-tectonics map of Adapazarı and its environment (Kocyigit et al., 1999)

Şekil 3’de inceleme alanı ve çevresindeki faylar görülmektedir. Marmara bölgesinin güncel tektoniğini
inceleyen araştırmacılar, Kuzey Anadolu Fayı’nın Mudurnu vadisi civarında iki kola ayrıldığını
belirtmişlerdir. Bu kollar; İzmit’ten geçip Marmara Denizi ve Saros Körfezi boyunca Yunanistan’a
kadar uzanan kuzey kol, Geyve, İznik, Bursa, Balıkesir üzerinden Edremit körfezine kadar uzanan
güney koldur (Şekil 3). Marmara denizindeki çukurlar ile Sapanca, İznik ve Manyas Gölleri, Kuzey
Anadolu Fay Zonu’na ait kolların doğrultu atımlı hareketleriyle ilişkili olan çek – ayır (pull – apart)
mekanizmasının ürünleri olarak değerlendirilmektedir.
Çok sayıda araştırmacı (Ketin, 1948, Tokay, 1973, Seymen, 1975, Tatar, 1975, Sipahioğlu, 1984,
Şengör ve diğ., 1985, Barka ve Gülen, 1987) tarafından incelenen Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ),
ilk olarak Paleotektonik dönemde Arap Levhasının saatin tersi yönünde dönerek Anadolu Levhasını
sıkıştırması sonucunda oluşmuştur. Neotektonik dönemde Anadolu Levhası, KAFZ ve Doğu Anadolu
Fay Zonu (DAFZ) boyunca güney batıya doğru kaymaktadır. KAFZ doğuda Bingöl – Karlıova’dan
başlayarak batıda Saros körfezine kadar uzanmaktadır.
Baykal (1943), Adapazarı kuzeyinde Devoniyene ait tepelerin eteğinden Karaboğaz, Karakamış
kuzeyi ve Dağdibi kuzey kenarı boyunca E-W hattında geçen gömülü bir fayın varlığını ileri
sürmüşlerdir. DSİ’ce yapılan rezistivite etüdü sırasında (Doğan, 1968), Sakarya Nehri yatağına paralel
olarak uzanan sonra kuzeybatıya yönelen ve güneyde ise SW istikametine devam eden diğer bir
gömülü fayın varlığını saptamışlardır. Keleş (1974), tarafından yapılan rezistivite etüdü sonucunda
diğer bir gömülü fayın Sapanca Oluğun kuzey kenarı boyunca ve Beşköprü vadisinin güneyinde
uzamakta olduğu tespit edilmiştir.

İnceleme Alanının Jeolojisi
İnceleme alanını oluşturan Kuzeybatı Adapazarı’nın, fliş serisi içinde gelişmiş Eosen yaşlı
kiltaşlarından oluşan Çaycuma Formasyonu ile henüz pekişmemiş akarsu sedimanlarından oluşmuş
Kuvaterner yaşlı alüvyonlar oluşturmaktadır. Söz konusu bu sedimanlar, havza kenarındaki
yelpazelerin uç kesimlerini temsil eden ince taneli kırıntılılar (silt, kil), havzayı boydan boya kat eden
Sakarya Nehrinin değişik kesimlerinde (bar, set, taşkın ovası, bataklık) çökelmiş kanal çakılları, kum
barları, silt, organik maddece zengin çamur ile gölsel kil ve çamurlardan oluşur. Zaman içinde
akarsuyun yatak değiştirmesi sonucu, değişik akarsu ve bataklık ortam fasiyeslerinin konumları da
birbirlerine göre değişmektedir. Genel olarak kil ve çakılın egemen olduğu fasiyesler, yanal ve düşey
yönde sıkça değişim göstermekledir.
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JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR
Jeofizik araştırmalar, temel sondajlarına paralel olarak yürütülmüştür. Araştırmalarda kullanılan
Sismik Kırılma yöntemi ile P ve S dalga hızlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Düz ve ters atışlı
olarak yapılan bu çalışmada, jeofon aralıkları 2–5 m arasında değişmektedir. Sismik Kırılma
uygulamasında kullanılan alet 12 kanallı olup örnekleme aralığı 0.5 ms olan yüksek-orta-alçak geçişli
filtreye sahiptir. Profiller, zemin sondajlarını korele etmek amacıyla sondaj başlarından ve inceleme
alanının (kentsel yapıların) izin verdiği ölçüde sahayı en iyi temsil edecek şekilde seçilerek alınmıştır.
Bu çalışmalarda toplam 19 profil ölçü alınmış, zeminlerin 2. tabakadan itibaren P (boyuna) dalga
hızları Vp=359–1788 m/sn ve S (kayma) dalga hızları ise, Vs=120–898 m/sn arasında, 3. tabakadan
itibaren P (boyuna) dalga hızları Vp=333–2026 m/sn ve S (kayma) dalga hızları ise, Vs=118–1089
m/sn arasında ölçülmüştür. Sismik hızlara göre zeminin büyük oranda iki hız kategorisine (iki
tabakaya), yer yer de üç hız kategorisine (üç tabakaya) ayrıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte yapılan
sismik kırılma çalışmaları sonuçları kullanılarak çalışma alanındaki zeminlerin dinamik özellikleri de
belirlenmiştir. Dinamik parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 4. 1 nolu sism

k

rofile ait P dalgası yol-zaman grafiği ve sismik hız
bilgileri
Figure 4 P wave time-distance graphic and seismic velocities for seismic profile 1
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Şekil 5. 4 nolu sism

k

rofile ait P dalgası yol-zaman grafiği ve sismik hız
bilgileri
Figure 5. P wave time-distance graphic and seismic velocities for seismic profile 4

Şekil 6. 9 nolu sismi

rofile ait P dalgası yol-zaman grafiği ve sismik hız
bilgileri
Figure 6. P wave time-distance graphic and seismic velocities for seismic profile 9
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Şekil 7. 11 nolu

sismi

profile ait P dalgası yol-zaman grafiği ve sismik hız
bilgileri
Figure 7. P wave time-distance graphic and seismic velocities for seismic profile 11

Şekil 8. 15 nolu

sismi
profile ait P dalgası yol-zaman grafiği ve sismik hız bilgileri
Figure 8. P wave time-distance graphic and seismic velocities for seismic profile 15

Şekil 9. 16 nolu
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sismi

profile ait P dalgası yol-zaman grafiği ve sismik hız
bilgileri
Figure 9. P wave time-distance graphic and seismic velocities for seismic profile 16

Tablo 1. Dinamik parametreler tablosu
Table 1. Dynamic parameters table
PROFİL NO
TABAKA NO
S-1/T1
S-1/T2
S-2/T1
S-2/T2
S-2/T3
S-3/T1
S-3/T2
S-3/T3
S-4/T1
S-4/T2
S-4/T3
S-5/T1
S-5/T2
S-5/T3
S-6/T1
S-6/T2
S-7/T1
S-7/T2
S-7/T3
S-8/T1

Vp
Hızı
m/sn
387
1152
392
847
1778
411
1278
1865
402
939
1625
365
987
1488
362
1179
358
785
1420
339

Vs
Hızı
m/s
140
548
136
385
883
174
569
923
167
428
784
120
451
744
120
540
120
322
748
118

Titreşim Kalınlık
Periyodu
sn
m
0,45
"
0,65
"
"
0,40
"
"
0,51
"
"
0,50
"
"
0,43
0,68
"
"
0,64

Bulk
Modülü
kg/cm2

3,90
6,85
10,17
3,04
9,69
2,67
5,62
2,36
7,59
2,28
3,02
8,05
1,92
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1699
16736
1779
8692
42709
1794
22271
47717
1727
10939
35843
1545
12214
28420
1512
18187
1469
7843
24175
1281

Yoğunluk Elastisite Poisson
Modülü
Oranı
gr/cm3
kg/cm2
1.37
1,81
1,38
1,67
2,01
1,40
1,85
2,04
1,39
1,72
1,97
1,35
1,74
1,93
1,35
1,82
1,35
1,64
1,90
1,33

767
14684
730
6791
41947
1175
16519
46436
1080
8606
32623
561
9670
28420
560
14484
557
4759
27852
530

0,42
0,35
0,43
0,37
0,33
0,39
0,37
0,33
0,39
0,36
0,34
0,43
0,36
0,33
0,43
0,36
0,43
0,39
0,30
0,43

Kayma
Modülü
kg/cm2
269
5423
255
2478
15695
422
6000
17355
387
3143
12097
195
3534
10657
194
5296
194
1701
10647
185

S-8/T2
S-8/T3
S-9/T1
S-9/T2
S-9/T3
S-10/T1
S-10/T2
S-10/T3
S-11/T1
S-11/T2
S-12/T1
S-12/T2
S-13/T1
S-13/T2
S-14/T1
S-14/T2
S-14/T3
S-15/T1
S-15/T2
S-15/T3
S-16/T1
S-16/T2
S-17/T1
S-17/T2
S-17/T3
S-18/T1
S-18/T2
S-18/T3
S-19/T1
S-19/T2
S-19/T3

721
1440
388
712
1652
333
880
1778
421
1788
389
1659
413
1374
380
1020
1740
425
1335
2026
359
1426
378
898
1485
354
862
1877
364
781
1587

334
744
132
320
885
124
380
862
176
898
140
769
156
622
140
480
888
175
658
1089
130
623
160
420
770
133
384
910
124
340
787

"
"
0,60
"
"
0.57
"
"
0,30
"
0,32
"
0,37
"
0.48
"
"
0,35
"
"
0,4
"
0,51
"
"
0,56
"
"
0,56
"
"

5,56
3,24
9,86
1,98
6,19
2,38
2,40
2,60
3,07
8,88
2,69
8,57
2,60
2,50
8,25
2,14
7,06
4,11
12,19

5961
25504
1751
5931
33297
1196
9824
43693
1908
42770
1723
38852
1930
25895
1618
12845
39566
1967
22578
52482
1435
28879
1486
9693
27224
1367
9178
49358
1516
7470
33120

1,61
1,91
1,38
1,60
1,98
1,32
1,69
2,01
1,40
2,02
1,38
1,98
1,40
1,89
1,67
1,75
2,00
1,41
1,87
2,08
1,35
1,90
1,37
1,70
1,92
1,34
1,68
2,04
1,35
1,64
1,96

4886
27862
687
4504
40207
578
6755
40276
1212
43283
769
31897
963
20023
762
10961
41803
1205
21735
63972
649
20437
973
8142
30033
674
6817
45499
597
5240
32403

0,36
0,31
0,43
0,37
0,29
0,42
0,38
0,34
0,39
0,33
0,42
0,36
0,41
0,37
0,42
0,35
0,32
0,39
0,34
0,29
0,42
0,38
0,39
0,36
0,31
0,41
0,37
0,34
0,43
0,38
0,33

1792
10570
239
1639
15479
203
2438
14957
434
16255
269
11699
340
7301
268
4036
15787
431
8113
24664
228
7393
349
2993
11409
237
2476
16897
208
1894
12118

JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR
Sondaj Çalışmaları
Zemin sondajları 19 ayrı lokasyonda rotary sistemle yapılmıştır. Sondajlarda toplam 285 m
ilerlenmiş, örselenmiş ve örselenmemiş (UD) numuneler alınmıştır. Toplam 90 adet SPT (Standart
Penetrasyon Testi) deneyi uygulanmıştır. Sondaj yerleri ve dağılımı arazinin jeolojisi, saha
gözlemlerine göre örtülü kesimler ve yarmalar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Yer altı su
seviyesi değişken olmakla birlikte 3 m. civarındadır (en yağışlı mevsimde).
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B
Toprak

tk
Kum-Kil-Silt

Kiltaşı

Kil-Kum-Çakıl

Siltli Kum

Kil-S

Çakıllı Kil

Şekil 10. Sondaj kuyularından elde edilen jeolojik kesit
Figure 10. Geological cross-section according to the drillings
Yerinde Deneyler (SPT)
Yapılan 19 adet sondajda uygulanan 90 adet SPT (Standart Penetrasyon Testi) deneyi ile zeminin
sıkılığı ve katılığı belirlenmiştir.. SPT deneyinde N30 değeri en düşük 4, en yüksek 65 olup ortalama
N30 değeri 32,9 olarak bulunmuştur.

Laboratuar Deneyleri
Sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde bir dizi laboratuvar deneyi
yapılarak zeminlerin tane boyu dağılımları, su içeriği, doğal birim hacim ağırlığı ve kıvam limitleri
belirlenmiş ve zeminler, birleştirilmiş zemin sınıflamasına ve deprem bölgelerinde yapılacak yapılar
hakkındaki yönetmeliğe göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca uygun örnekler üzerinde tek eksenli ve üç
eksenli (UU) basınç deneyleri yapılarak zeminlerin dayanım özellikleri tespit edilmiştir.
Jeoteknik Özellikler
Kaya Birimler:
İnceleme alanında Eosen yaşlı kiltaşlarının bulunduğu kaya birimlerden alınan numuneler üzerinde tek
eksenli basınç deneyi uygulanmıştır. Deneyler sonucunda ortalama tek eksenli basınç değeri 130,41
kg/cm2 olarak bulunmuştur. Deney sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Tek Eksenli Basınç Deneyi Sonuçları
Table 2. Uniaxial Compression Test Results
Sondaj No

Numune Derinliği (m)

SK 2
SK 4
SK 5
SK 6

7,50
3,00
4,50
6,50

Tek Eksenli Basınç Kayaç
(kg/cm2)
120,35
Kiltaşı
138,20
Kiltaşı
117,65
Kiltaşı
145,45
Kiltaşı

Alüvyon:
İnceleme alanında alüvyon ortamlardan alınan 109 adet örselenmiş ve 21 adet örselenmemiş numune
üzerinde laboratuvar deneyleri uygulanmıştır. Örselenmiş numuneler üzerinde uygulanan elek analizi,
kıvam limitleri, doğal su içeriği ve doğal birim hacim ağırlık deneylerine ait bilgiler Tablo 3’de
verilmektedir.
Tablo 3. Örselenmiş numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçları
Table 3. Laboratory test results of disturbed samples
Min.
12,39
17,56
19,82
NP
NP
NP
19,32
1,72

% Çakıl
% Kum
% Kil-Silt
Likit Limit - % LL
Plastik Limit - % PL
Platisite İndisi - % PI
Doğal Su İçeriği - % Wn
Doğal Bir. Hac. Ağırlık (gr/cm3)

Max.
44,36
56,78
70,36
42
30
18
42,36
20.42

Ort.
21,42
29,64
48,94
24,36
16,56
8.78
23,48
1,86

Elek analizi ve kıvam limitleri deney sonuçları kullanılarak birleştirilmiş zemin sınıflama sistemine
göre 109 adet numunenin zemin sınıflaması yapılmıştır. Yapılan zemin sınıflamasıyla ilgili bilgiler
Tablo 4’de verilmektedir.
Tablo 4. Birleştirilmiş zemin sınıflamasına göre zemin sınıfları
Table 4. USCS soil classes
Zemin Sınıfı
ML
SM
CL
SC
GM

%
75,22
10,10
8,26
5,50
0,92

Alüvyon ortamlardan alınan örselenmemiş numuneler üzerinde uygulanan üç eksenli basınç deneyine
ait bilgiler Tablo 5’de verilmektedir.

Tablo 5. Örselenmemiş numuneler üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçları
167

Table 5. Laboratory test results of undisturbed samples
Min.
c (kg/cm2)
Ø

Max.
0,22
7,85

0,75
28,35

Ort.
0,42
14,34

Ayrıca inceleme alanı Kuzeybatı Adapazarı’nda bulunan zeminler Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün,
1998 yılında çıkarmış olduğu, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki
Yönetmeliğe göre sınıflandırılmıştır. Alüvyon kesimde yerel zemin sınıfı Z4 zemin grubu D, altere
olmuş Eosen yaşlı birimde yerel zemin sınıfı Z2 zemin grubu B olarak belirlenmiştir.
Tablo 6. Deprem yönetmeliğine göre zemin grupları (AFET, 1998)
Table 6. Soil groups according to earthquake Regulations (AFET, 1998)

Tablo 7. Deprem
yönetm

li
ğine göre yerel zemin sınıfları
Table 7. Local soil classification according to earthquake Regulations (AFET, 1998)

Sıvılaşma Durumu
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Sıv
laşma,
uniform
daneli, gevşek silt ve ince kum boyutu ve suya doygun zeminlerde deprem esnasında gözlenen bir
jeoteknik olaydır. Sıvılaşma riski olan zeminler, genelde pekişmemiş ince orta taneli (silt ve kumlar)
granüler zeminler ile yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu zeminlerdir. Kısaca sıvılaşma için gerekli
ortam koşulları şöyle sıralanabilir (Wang, 1979, Tokimatsu ve Yoshimi, 1983);
a- Sığ yeraltı su seviyesi,
b- Kumlu-siltli gevşek zemin ( ince tane oranı % 35’ten az ),
c- Yeterli büyüklükte deprem.
Çin kriterlerine göre (Wang, 1979);




0,005 mm’den daha ince tane oranı ≤ %15
Likit Limit, LL ≤ %35
Doğal Su İçeriği, Wn ≥ 0,9 LL
Diğer taraftan sıvılaşma analizinde Tokimatsu ve Yoshimi (1983) yaklaşımında, zeminin devirsel
direnç oranı (DDO), depremden kaynaklanan devirsel gerime oranı (DGO) ile kıyaslanarak sıvılaşma
potansiyeli emniyet katsayısı ile ifade edilmektedir. Yöntemde SPT-N verilerine dayalı çözüm
yapılmaktadır. M=7.5 büyüklüğünde depreme göre SPT- N1(60) < 30 olan zeminler için (Seed ve diğ.,
1971; 1985; 1986) sıvılaşma analizi yapılmaktadır. Diğer iki araştırmacı olan Seed ve Idriss (1971)’e
göre ise, ince tane oranı %5’den az olan kum zeminler temiz kum olarak nitelendirilmiştir ve sıvılaşma
olayının, temiz kum olarak tabir edilen, ince tane oranının %5’den az olduğu bu zeminlerde
gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. İnce tane oranının %5’den fazla olduğu kum zeminlerde ise sıvılaşma
olayının gerçekleşmeyeceğini ileri sürmüşlerdir.
Zeminlerin sıvılaşma risk analizlerinde, sıvılaşma emniyet faktörü (Fs) olarak Fs = DDO/DGO oranı
esas alınırsa;
Fs  1 ise sıvılaşma gerçekleşir.
1  Fs  1.2 potansiyel sıvılaşma
Fs  1.2 ise sıvılaşma gözlenmez sonucuna ulaşılır.
Hesaplamalarda kullanılan a(max)=0,4 g ve Mw=7,5 değerlerine göre yapılan sıvılaşma analiz
sonuçları Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8. Sıvılaşma analizi sonuçları
Table 8. Liquefaction analysis results
SK
No
SK10
SK10
SK10
SK10

Z
(m)
9,00
10,50
12,00
14,50

YAS İnce Tane
(m)
Oranı (%)
1,5
45
1,5
44
3
13,2
3
14,2

BHA
kN/m³
19.57
19,48
20,29
20,28
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N1/60
58,30
48,30
39,40
41,00

DGO
0.412
0.408
0,349
0,328

DDO
0,494
0,489
0,429
0,413

FS
1,20
1,20
1,22
1,26

SK13
SK1
SK1
SK1
SK8
SK12
SK3
SK3
SK3
SK3
SK3
SK3
SK15
SK15
SK15
SK15
SK15
SK7
SK7
SK7
SK17
SK17
SK18
SK18
SK19
SK19

12,00
1,50
3,00
7,50
12,00
7,50
3,00
4,50
6,00
9,00
12,00
14,50
1,50
3,00
4,50
6,00
7,50
7,50
10,50
15,00
7,50
14,50
6,00
9,00
9,00
12,00

2
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
2
2
2
2,5
2,5
2,5
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1,5
1,5
1,5
1,8
2,5
2
2
1,75
1,75

45
40
35
42
44
39
33
9
9
7,8
9,6
8,5
33,91
29,29
28,38
19,2
11,01
26
29
26
36
20,3
34,35
28,82
18,18
21,53

19,57
19,62
19,75
19,59
19,57
19,68
19,79
20,38
20,38
20,40
20,37
20,38
19,77
19,89
19,91
20,19
20,34
19,96
19,90
19,96
19,72
20,17
19,76
19,91
20,21
20,14

29,60
23,40
37,20
39,60
38,70
35,60
23,30
15,60
20,90
46,50
42,20
38,50
51,40
64,10
35,00
59,40
50,60
22,10
39,00
37,40
36,30
44,60
58,50
29,80
43,80
45,10

0,382
0,258
0,300
0,383
0,379
0,408
0,305
0,346
0,369
0,368
0,360
0,336
0,258
0,255
0,294
0,323
0,341
0,404
0,402
0,355
0,394
0,338
0,372
0,390
0,394
0,381

0,444
*
0,359
0,490
0,455
0,459
0,262
0,167
0,226
0,441
0,401
0,403
*
*
0,323
0,388
0,429
0,243
0,482
0,406
0,404
0,406
0,446
0,452
0,473
0,457

1,16
*
1,20
1,28
1,20
1,12
0,86
0,48
0,61
1,20
1,11
1,20
*
*
1,10
1,20
1,25
0,60
1,20
1,14
1,02
1,20
1,20
1,15
1,20
1,20

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sakarya İli, Kuzeybatı Adapazarı Bölgesi imar alanının yer mühendislik parametrelerinin saptanması
amacıyla, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik metotlar uygulanarak zemin şartları belirlenmiştir. Adapazarı
ve civarı Kuvaterner yaşlı, pekişmemiş alüvyon zemin üzerinde yer almaktadır. Sediman kalınlığı
genel olarak 300 m’den fazla olan inceleme alanında kil çok egemen fasiyes türüdür. Alüvyon
üzerinde sismik kırılma çalışmalarında 2 ve 3 tabakalı yapı tespit edilmiştir. 19 noktada yapılan ve ters
atışlı sismik kırılma çalışmasından 2. tabaka için sismik P dalga hızları 359–1788 m/sn, S dalga hızları
120–898 m/sn, 3. tabaka için P dalga hızları 333–2026 m/sn, S dalga hızları 118–1089 m/sn olarak
ölçülmüştür. Açılan 19 adet zemin sondajı verilerine göre, alüvyonu oluşturan tanelerin, kum, kil, sit
ve az miktardaki çakılın ikili, üçlü ve bazen de dörtlü karışımlarından oluştuğu anlaşılmaktadır.
Alüvyonlarda yer altı suyu seviyesi mevsimsel olarak değişmekle birlikte, 0-3 m arasında değiştiği
anlaşılmıştır. Kuzeybatı Adapazarı’nda bulunan zeminleri irdelediğimizde alüvyon kesimde yerel
zemin sınıfı Z4 zemin grubu D, Eosen yaşlı birimde yerel zemin sınıfı Z2 zemin grubu B olarak
belirlenmiştir. Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik araştırmalar, arazi ve laboratuvar deneylerinden elde
edilen veriler ve yapılan sıvılaşma analizleri sonucunda silt, kum, kil, az miktarda çakıllı seviyeler ile
bu malzemelerin ikili, üçlü ve yer yer dörtlü karışımından oluşan alüvyonların sıvılaşma
potansiyelinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yer altı suyu seviyesi yüksek olduğundan bodrum katlı yapılar
özel sızdırmazlık önlemleri alınmadıkça uygulanmamalıdır. İnceleme alanını oluşturan Kuzeybatı
Adapazarı ve civarının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Türkiye deprem bölgeleri haritasında 1. Derece
deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle, bölgede bundan sonra yapılacak yapılar için iki kattan
fazla yapılaşmaya gidilmemesi ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapılmasının gereklidir.
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Abstract:
This study deals with the examination of multimodal transportation model which gives advantages in
terms of economy, time, energy and competition in transportation phase of logistics. While the
transportation types are examined, the transportation of the filter material, which is common in
Iskenderun and has high export capacity, is considered. In the prepared transportation scenarios, unit
prices per ton are calculated considering distances. According to the cost results, the profit and loss
relation between the same output and the transportation scenarios formed to the destination unit is
examined. In the developed scenario, there are 71 unimodal highway transportation from Iskenderun,
39 unimodal rail transportation and 9 unimodal maritime transportation. Multimodal transport is more
profitable in 57 of 71 provinces compared to highway transport. Multimodal transport is more
profitable in 2 of 39 provinces when compared with railway transport. When multimodal
transportation is compared with marine transportation, multimodal transportation is more profitable in
8 of 9 provinces.
Keywords: Multimodal transport, Logistic, Freight

Multimodal Taşımacılık ve Maliyet Analizi İncelemesi: İskenderun Örneği
Özet:
Bu çalışmada, lojistiğin nakliye aşamasında, ekonomi, zaman, enerji ve rekabet açısından avantaj
sağlayan multimodal taşımacılık türü İskenderun baz alınarak incelenmektedir. Taşımacılık türleri
incelenirken İskenderun’da üretimi yaygın ve ihracat kapasitesi yüksek olan filtre malzemesinin
nakliyesi ele alınmaktadır. Hazırlanan taşımacılık senaryolarında mesafeler göz önünde
bulundurularak ton başı birim fiyatları hesaplanmaktadır. Çıkan maliyet sonuçlarına göre, aynı çıkış ve
aynı varış biriminde oluşturulan taşımacılık senaryoları arasında kar-zarar ilişkisi incelenmektedir.
Geliştirilen senaryolarda İskenderun’dan 71 ile unimodal karayolu taşımacılığı, 39 ile unimodal
demiryolu taşımacılığı ve 9 ile unimodal denizyolu taşımacılığı yapılmaktadır. Karayolu ile
multimodal taşımacılık karşılaştırıldığında 71 ilin 57’sinde multimodal taşımacılık daha karlı
çıkmaktadır. Demiryolu ile multimodal taşımacılık karşılaştırıldığında 39 ilin 2’sinde multimodal
taşımacılık daha karlı çıkmaktadır. Denizyolu ile multimodal taşımacılık karşılaştırıldığında ise 9 ilin
8’inde multimodal taşımacılık daha karlı çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Multimodal taşımacılık, Lojistik, Yük taşımacılığı
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GİRİŞ
Otomotiv sanayinin önemli bir kolu olan filtre malzemesinin Dünya’da yoğun olarak üretildiği
yerlerden biriside Türkiye’dir. Amerika ve Çin’den sonra Türkiye filtre üretim üssü olarak
görülmektedir. Türkiye’de filtre üretiminin de yaygın olduğu yerlerden biriside İskenderun’dur.
Otomotiv sanayisinde, iş ve yol makinelerinin ve endüstriyel amaçlı yağ, yakıt, hava, hidrolik, kabin
hava ve hava kurutucu filtrelerin Türkiye’de yaklaşık %60’ı İskenderun ve çevresinde üretilmektedir.
İskenderun ve çevresinde üretilen filtre malzemesi ayrıca Dünya’nın 80 ülkesine ihraç edilmektedir.
Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok müşteri firma ve kuruluş filtre talepleri bakımından ciddi
bir ihracat potansiyeli oluşturmaktadır (İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası (2016)).
Gelişen teknoloji ve yeni ulaşım ağları ile birlikte ülkeler arası yolcu ve yük taşımacılığı artmaktadır.
Ülkeler arası alışverişin artışı, lojistik kavramını ortaya çıkarmaktadır. Lojistik; bir ürünün çıkış
noktası olan üreticiden son varış noktası olan tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her türlü nakliye,
depolama, paketleme, dağıtım gibi tüm faaliyet dizisini kapsamaktadır. Yükün üreticiden tüketiciye
ulaştırılmasında tüm bu faaliyet dizilerinin yönetimini üstlenen lojistik firmalarına gereksinim
doğmuştur. Lojistik firmaları, bu faaliyetlerin düzenlenmesinde yükün en verimli, en az maliyetli
ulaşımı konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Böylece multimodal (çok türlü) taşımacılık kavramı
gelişmektedir. Multimodal taşımacılık bir ürünün çıkış noktasından varış noktasına kadar en az iki
taşımacılık modu ile taşınması olarak tanımlanmaktadır. Multimodal taşımacılıkta kendi içerisinde
farklı kıstaslara göre intermodal ve kombine taşımacılık olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır.
Yapılan bu çalışmada multimodal taşımacılık üzerinde durulmaktadır.
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Şahin (2006), yaptığı çalışmada farklı taşıma modlarının birbirleri ile uyumlu hale getirilmesini Siirt
iline uygulamıştır. Bu konuda ortaya çıkan altyapı problemlerini incelemiş ve çözüm yolları
önermiştir. Demirlioğlu (2008), denizyolu konteyner taşımacılığının kombine taşımacılık ile
geliştirilmesine yönelik çalışmıştır. Çalışmada ülkemizin denizyolu konteyner taşımacılığı ve kombine
taşımacılık alt yapısı incelenmekte ve altyapı eksiklikleri belirlenerek bunlara çözüm yolu getirilmeye
çalışılmaktadır. Çalışma sonucu yer altı konteyner taşıyıcılığı ve katı yük boru hattı gibi iki çözüm
önerisi getirilmektedir.
Demiryolu ağırlıklı kombine taşımacılığın arttırılması için ulaşım ağ modelleri geliştirilmektedir
(Vitoşoğlu vd.,2008:77). Geliştirilen model çeşitli yük gruplarını ve yolcu taşımacılığını
kapsamaktadır. Yapılan analizlerde yük ve yolcu taşımacılığına ait matrisler geliştirilmekte ve çoklu
regresyon analizi ile ileriye dönük yük ve yolcu taşımacılığına rehber olacak bir denklem
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tanır (2009), ülkemizde trafik yoğunluğunun çok fazla yaşandığı
bölgelerden biri olan Marmara bölgesindeki karayolu taşımacılığının daha efektif bir taşımacılık olan
kombine taşımacılığa kaydırılması üzerine çalışmaktadır. Çalışmada denizyolu ulaşımını daha çok
kullanılabilir hale getirecek yeni deniz taşımacılığı hatları belirlenerek kombine taşımacılık için dört
farklı yük transfer istasyonu belirlenmektedir.
Öztürk (2010), Türkiye’nin Türki Cumhuriyetlerle yaptığı ticari ilişkiler incelenmektedir. Türkiye’nin
dış ticaretinde kombine taşımacılığın kullanımı ele alınmaktadır. Türki Cumhuriyetlerle yapılan
ihracat taşımalarında kombine taşımacılık için maliyet analizi yapılarak, kombine taşımacılığın
yapılmasına yönelik pozitif bulgular elde edilmektedir. Göde (2011), çalışmasında göller bölgesinde
önemli bir konuma sahip olan Isparta ili için kombine yük taşımacılığını araştırmakta ve kombine
taşımacılık için farklı senaryolar geliştirerek ilgili kurumlardan aldığı güncel birim fiyatlar ile maliyet
analizi yapmaktadır. Yaptığı maliyet analizleri sonucu kombine ve unimodal taşımalığı birbiri ile
mukayese etmektedir.
Erdem (2012), çalışmasında kombine taşımacılıkta bilgi sağlamaktadır ve bu taşımacılık türü için
liman seçiminde istenen özellikleri belirlemektedir. Türkiye deniz ulaşımı bakımından uygun bir
coğrafyaya sahip olmasına rağmen deniz-demir yolu kombine taşımacılığının oranı oldukça düşüktür.
Bu yönde yapılan çalışmada kombine taşımacılığın olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulmaktadır.
Atar vd. (2013:75), tek türlü karayolu taşımacılığı üzerindeki yoğunluğu, kısa mesafe deniz
taşımacılığına ve kombine taşımacılığa aktararak azaltmaya çalışmaktadır. Analizlerde değerlendirme
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yapmak amacıyla emisyon, yakıt tüketimi, taşıma maliyetleri ve taşıma zamanı gibi değişkenleri kıstas
olarak almaktadır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada Hatay’ın İskenderun ilçesinde üretilen filtre malzemesinin nakliyesi için Türkiye’nin 80
iline unimodal ve multimodal taşımacılık senaryoları geliştirilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollarının İstasyonlar Arası Mesafe ve Taşıma Ücreti Raporundan alınan formül ve birim
fiyatlar ile geliştirilen unimodal ve multimodal taşımacılık senaryolarının taşıma birim fiyat
maliyetleri belirlenmektedir. Yükün İskenderun’da bulunan bir filtre fabrikasından çıkış yaptığı ve
yükün gideceği illerdeki organize sanayi bölgesine gittiği kabulü yapılmaktadır. Unimodal ve
multimodal taşımacılık senaryoları, elde edilen maliyet değerlerinin kar ve zarar durumuna göre
birbirleri ile mukayese edilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı
yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 2017 Birim Fiyat Analizleri den alınan karayolu ve
denizyolu birim fiyat formülleri denklem 1, 2, 3 ve 4 ‘te verilmektedir.
Karayolu için:
10.000 metreye kadar olan mesafelerde;
NF=0,00017xKxAx√M
(1)
10.000 metreden fazla olan mesafelerde;
NF=KxA(0,0007xM+0,001)
(2)
A=1+0,25/Mx(b+d+2(c+e)+3xf)
1 ve 2 denklemlerinde NF ton başına düşen taşıma birim fiyatını, M kilometre cinsinden nakliye
mesafesini temsil etmektedir. K sabit bir katsayı kabul edilmekte ve değeri birim fiyat raporunda
belirtildiği gibi 245 olarak alınmaktadır. Formülde bulunan b, c, d, e ve f simgeleri ise sırasıyla meyili
%10-%15(dahil) arasında olan her cins kaplamalı yol uzunluğu, %15 den fazla meyilli her cins
kaplamalı yol uzunluğu, %10(dahil) meyile kadar ham yol uzunluğu, meyili %10-%15(dahil) arasında
ham yol uzunluğu ve %15 den fazla meyilli ham yol uzunluğunu ifade etmektedir.
Denizyolu için:
100 mil mesafeye kadar olan mesafelerde
DN=1,17+0,36xL
100 mil’ den fazla olan mesafelerde
DN=37,17+0,27x(L-100)

(3)
(4)

3 ve 4 denklemlerinde DN ton başına düşen taşıma birim fiyatı, L nakliye mesafesini ifade etmektedir.
L’nin birimi deniz mili alınmaktadır.
Unimodal Taşımacılık (Tek Türlü Taşımacılık)
Bir yükün, çıkış biriminden varış noktasına kadar geçen süreçte tek bir taşıma türüyle taşınması
unimodal taşımacılık olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada 80 adet karayolu, 48 adet demiryolu ve 10
adet denizyolu unimodal taşımacılık güzergâhı oluşturulmaktadır. Güzergâhlar oluşturulurken km ve
mil olarak minimum uzaklıktaki güzergâh göz önünde bulundurulmaktadır.
Multimodal Taşımacılık (Çok Türlü Taşımacılık)
Multimodal taşımacılık, bir yükün çıkış noktasından varış noktasına kadar geçen süreçte en az iki
taşımacılık türü ile yapılması olarak tanımlanmaktadır. Bazı ölçütlere bağlı olarak intermodal ve
kombine taşımacılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışmada İskenderun’dan 80 ile taşımacılık
senaryoları geliştirilmekte, mesafe ve ulaşım coğrafyası dikkate alındığında sadece 71 ile multimodal
taşımacılık yapılabilmektedir. Geliştirilen 71 multimodal taşımacılık rotası Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1: İskenderun’dan 71 il ile yapılan multimodal taşımacılık rotaları
Çıkış Birimi
Hatay (İskenderun)

Denizyolu
Denizyolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Karayolu
Demiryolu
Demiryolu
Denizyolu
Karayolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Demiryolu
Denizyolu
Denizyolu
Denizyolu
Denizyolu
Denizyolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Demiryolu
Denizyolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu

Ara Birimler
Mersin
Mersin
Malatya
Kayseri
Elazığ
Gaziantep
Kayseri
Sivas
Mardin
Kocaeli
Konya
Malatya
Sivas
Konya
Mardin
Kocaeli
Konya
İzmir
Konya
Antalya Karayolu
Isparta
Bingöl
Siirt
Antalya Karayolu
Isparta
Kocaeli
Antalya
İzmir
Kocaeli
Samsun Denizyolu Kocaeli
Antalya Karayolu
Denizli
Samsun Denizyolu Trabzon
İzmir
Kocaeli Denizyolu Tekirdağ
İzmir
Isparta
Erzurum
Eskişehir
Sivas
Antalya Karayolu
Isparta
İzmit
Eskişehir
Antalya
Balıkesir
Gaziantep
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Niğde
Kayseri
Kayseri
Elazığ
Elazığ
Yozgat
Siirt
Sivas
Samsun
Çankırı
Erzincan
Erzincan
Karabük
Kocaeli
Samsun
Bitlis
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Demiryolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Demiryolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Denizyolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu

Varış Birimi
Karaman
Konya
Elazığ
Sivas
Diyarbakır
Mardin
Yozgat
Tokat
Batman
Kırıkkale
Ankara
Erzincan
Amasya
Afyonkarahisar
Siirt
Çankırı
Isparta
Eskişehir
Burdur
Kütahya
Erzurum
Bitlis
Uşak
Karabük
Denizli
Bilecik
Zonguldak
Sakarya
Aydın
Kars
Manisa
Kırklareli
Edirne
Antalya
Trabzon
Bursa
Samsun
Kocaeli
İstanbul
Balıkesir
İzmir
Tekirdağ
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Aksaray
Nevşehir
Kırşehir
Tunceli
Bingöl
Çorum
Şırnak
Ordu
Giresun
Bolu
Gümüşhane
Bayburt
Kastamonu
Düzce
Sinop
Van

Tablo 1: (Devam) İskenderun’dan 71 il ile yapılan multimodal taşımacılık rotaları
Çıkış Birimi

Hatay (İskenderun)

Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu
Demiryolu

Ara Birimler
Zonguldak
Siirt
Erzurum
Erzurum
Kocaeli
Kars
Kars
Denizli
Bitlis
Balıkesir

Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu
Karayolu

Varış Birimi
Bartın
Hakkari
Rize
Ağrı
Yalova
Ardahan
Artvin
Muğla
Iğdır
Çanakkale

BULGULAR
Yapılan güzergâh tasarımları sonucunda Hatay’ın İskenderun ilçesinden çıkan yük için Osmaniye,
Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep, Niğde, Malatya, Kayseri ve Muş illerine mesafe ve
ulaşım coğrafyası yönünden multimodal taşımacılık senaryosu geliştirilememektedir. Bu iller dışında
kalan 71 ilde multimodal taşımacılık senaryoları geliştirilmektedir. Multimodal taşımacılığın yapıldığı
illerin 71’inde karayolu, 39’unda demiryolu ve 9 unda denizyolu unimodal taşımacılığı yapılmaktadır.
Geliştirilen senaryoların sonrasında 71 ile yapılan unimodal ve multimodal taşımacılık maliyetleri
karşılaştırılmaktadır.
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Şekil 1: İskenderun’dan

adece karayolu
unimodal taşımacılığının yapıldığı illerdeki Karayolu-Multimodal taşımacılık kar-zarar grafiği
Şekil 1 incelendiğinde karayolu ve multimodal taşımacılığın ton başına birim fiyatları
karşılaştırıldığında Kilis haricinde, grafikteki diğer tüm illerde multimodal taşımacılığın daha karlı
çıktığı görülmektedir. Grafikte görüldüğü gibi Multimodal taşımacılık ile yapılan güzergâh
tasarımlarında unimodal karayolu taşımacılığına kıyasla %55’e varan kar oranı gözlenmektedir.
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Şekil 2: İskenderun’dan

arayolu ve
demiryolu unimodal taşımacılıklarının yapıldığı illerdeki Karayolu-Multimodal ve DemiryoluMultimodal kar-zarar grafiği
Şekil 2 incelendiğinde unimodal taşımacılığın karayoluna göre bazı illerde mali açıdan daha avantajlı
bazı illerde ise karayolunun multimodal taşımacılığa göre daha avantajlı olduğu görülmektedir.
Karayolu-multimodal taşımacılık karşılaştırmasında en fazla kar oranı % 48,4 ile Elazığ’da, en fazla
zarar ise %70 ile Kırıkkale iline yapılan multimodal taşımacılıkta gözlenmektedir. Demiryolu
taşımacılığı ile multimodal taşımacılık için karşılaştırma yapıldığında ise Tokat ve Ankara dışındaki
grafikteki tüm illerde demiryolu taşımacılığının karlı olduğu açıkça görülmektedir. Demiryolumultimodal taşımacılık karşılaştırmasın da en fazla kar oranı %22.7 ile İskenderun-Ankara güzergahı
arasında gözlenmektedir.
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Şekil 3: İskenderun’dan
arayolu ve
denizyolu unimodal taşımacılıklarının yapıldığı illerdeki Karayolu-Multimodal ve DenizyoluMultimodal kar-zarar oranı
Şekil 3 teki grafikte karayolu-multimodal ve denizyolu-multimodal taşımacılık karşılaştırması
verilmektedir. 3 ilde de multimodal taşımacılık karayoluna göre daha karlı çıkmaktadır. Karayolumultimodal karşılaştırmasında maksimum kar oranı %35,7 ile Bursa ilinde görülmektedir. Denizyolumultimodal taşımacılık karşılaştırması incelendiğinde ise Antalya’da denizyolu multimodal
taşımacılığına göre daha karlı, Trabzon ve Bursa da ise durum tam tersidir. Trabzon da multimodal
taşımacılık ile %198,2 oranında kar sağlanmaktadır. Antalya’daki multimodal taşımacılıktaki zarar ise
%4,4 dolaylarındadır.
Şekil 4: İskenderun’dan

arayolu, demiryolu ve
denizyolu unimodal taşımacılıklarının yapıldığı illerdeki Karayolu- Multimodal, DemiryoluMultimodal ve Denizyolu-Multimodal kar-zarar ilişkisi
Şekil 4 de ki grafik incelendiğinde karayolu-multimodal taşımacılık karşılaştırıldığında sadece Kocaeli
de karayolu taşımacılığı, multimodal taşımacılığa kıyasla daha karlı çıkmaktadır. Multimodal
taşımacılıkta maksimum kar %47,1 ile Tekirdağ ilinde gözlenmektedir. Demiryolu-multimodal
taşımacılık ilişkisi incelendiğinde ise 6 ilde de multimodal taşımacılık uygun çıkmamaktadır. En fazla
zarar %35,2 ile İzmir ilinde görülmektedir. Denizyolu-multimodal taşımacılık incelendiğinde ise 6 ilde
de multimodal taşımacılık daha avantajlı çıkmaktadır. Denizyolu-multimodal taşımacılık ilişkisinde
multimodal taşımacılık ile minimum İzmir’de %17, maksimum Samsun’da %203 kar edilmektedir.
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SONUÇLAR
Çalışmada İskenderun baz alınarak ekonomi, zaman, enerji ve rekabet açısından avantaj sağlayan
multimodal taşımacılık türü, unimodal taşımacılık türü ile mukayese edilmektedir. Filtre malzemesinin
nakliye maliyetleri hesaplanırken bir ton başına düşen birim fiyatlar hesaba katılarak analizler
yapılmaktadır.
Ulaşım coğrafyasına göre, 71 ile unimodal karayolu taşımacılığı, 39 ile unimodal demiryolu
taşımacılığı, 9 ile unimodal denizyolu taşımacılığı ve 71 ile de multimodal taşımacılık güzergâhları
tasarlanmaktadır. Bu güzergâhların kar-zarar ilişkisi incelendiğinde karayolu ile multimodal
taşımacılık karşılaştırıldığında 71 ilin 57’sinde multimodal taşımacılık daha karlı çıkmaktadır.
Demiryolu ile multimodal taşımacılık karşılaştırıldığında 39 ilin 2’sinde multimodal taşımacılık daha
karlı çıkmaktadır. Denizyolu ile multimodal taşımacılık karşılaştırıldığında ise 9 ilin 8’inde
multimodal taşımacılık daha karlı çıkmaktadır. Multimodal taşımacılık karayolu ve denizyolu
unimodal taşımacılığına göre karlı çıkarken, unimodal demiryolu taşımacılığına göre daha maliyetli
çıkmaktadır. Çıkan sonuçlar ışığında ülke içi yük taşımacılığında multimodal taşımacılık, unimodal
taşımacılığa göre üstünlük sağlanmaktadır. Yük taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesi bakımından
multimodal taşımacılık daha uygun çıkmaktadır.
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Abstract
Objective: The present systematic review was conducted in order to evaluate the effects of cryotherapy
in preventing oral mucositis in hematopoietic stem cell transplantation patients.
Methods: The study sample consisted of the articles reached through searching the “Medline”,
“Ebscohost”, “Pubmed”, “Science Direct” and “Google Scholar” data bases with the keywords “
cryotherapy”, “oral mucositis”, “hematopoietic stem cell transplantation” and “oral care” between
February and April 2018. Experimental controlled clinical studies which have been published in the
last five years in Turkish and English languages and have full texts available were chosen to be
included in the examination. A total of 11 articles meeting the inclusion criteria made up the sample of
the review.
Results: In 81.8% (n=9) of the studies included within the scope of the review, application of oral
cryotherapy was found to be effective in preventing oral mucositis in patients who were given
hematopoietic stem cell transplantation. 81.8% (n=9) of the studies included in the review are
randomized controlled studies. 36.3% (n=4) of the studies were conducted on allogenic stem cell
transplantation patients whereas 45.4% (n=6) were carried out with autologous stem cell
transplantation patients. It was found that in 63.6% (n=7) of the studies, patients were given a high
dose melphalan infusion as the preparation regimen. The period of cryotherapy application was seen to
vary between 40 minutes and 6 hours depending on the preparation regimen in the studies. It was
determined that application of cryotherapy generally had an effect on decreasing the incidence and
severity of oral mucositis and in some studies it reduced the length of hospital stay and the use of
opioid and TPN as well.
Conclusion: It was concluded that oral cryotherapy is effective in decreasing the incidence and
severity of oral mucositis in hematopoietic stem cell patients due to its ease of implementation,
tolerability and having no side effects.
Keyword: Hematopoietic stem cell transplantation, cryotherapy; oral mucositis, oral care; nursing.

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olan Hastalarda Oral Mukozitin
Önlenmesinde Kriyoterapinin Etkisi: Literatür İncelemesi
Özet
Amaç: Bu literatür derlemesi, hematopoetik kök hücre nakli olan hastalarda oral mukozitin
önlenmesinde kriyoterapinin etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Şubat-Nisan 2018 tarihlerinde “kriyoterapi”, “oral mukozit”,
“hematopoetik kök hücre nakli”, “ağız bakımı” ve “hemşirelik” anahtar kelimeleriyle “Medline”,
“Ebscohost”, “Pubmed”, “Science Direct” ve “Google Scholar” veri tabanları taranarak ulaşılan
makaleler oluşturmuştur. İncelemede son on beş yılda yayınlanmış, yayın dili Türkçe ve İngilizce
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olan, tam metni bulunan deneysel kontrollü klinik çalışmalar seçilmiştir. Dahil olma kriterlerini
karşılayan 11 makale derlemenin örneklemini oluşturmuştur.
Bulgular: Derleme kapsamındaki araştırmaların %81.8’inde (n=9) oral kriyoterapi uygulamasının
hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda oral mukozitin önlenmesinde etkili olduğu
belirlenmiştir. Derlemeye dahil edilen araştırmaların %81.8’i (n=9) randomize kontrollü çalışmalardır.
Araştırmaların %36.3’ü (n=4) allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarla, %45.4’ü (n=5) ise otolog
kök hücre nakli yapılan hastalarla yürütülmüştür. Araştırmaların %63.6’sında (n=7) hastaların hazırlık
rejimi olarak yüksek doz melfalan infüzyonu aldığı saptanmıştır. Çalışmalarda kriyoterapi uygulama
süresinin hazırlık rejimine göre 40 dk ile 6 saat arasında değiştiği görülmüştür. Genel olarak
kriyoterapi uygulamasının oral mukozit insidansı ve şiddetinin azaltılmasında etkili olduğu, bazı
çalışmalarda hastane yatış süresinin, opioid ve TPN kullanımının azaldığı saptanmıştır.
Sonuç: Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda oral kriyoterapi, uygulama kolaylığı, tolere
edilebilirlik ve yan etkilerin olmaması nedeniyle oral mukozit insidansının ve şiddetinin
azaltılmasında etkili olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, kriyoterapi, oral mukozit, oral bakım; hemşirelik.
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GİRİŞ
Hematopoetik kök hücre nakli, hastanın kendisinden ya da doku grubu uyumlu başka bir kişiden kök
hücrelerin toplanıp, hazırlama rejiminden sonra hastaya verilmesi işlemidir (Kapucu ve Karaca,
2008:52). Hematopoetik kök hücre naklinin en önemli yan etkisi özellikle hazırlık rejiminin
toksisitesine bağlı olarak görülen oral mukozittir (OM) (Carulli ve ark., 2013:22). Hazırlık rejimi oral
mukozada epitel hücrelerin yenilenmesini azaltarak lokalize veya yaygın ülserasyona ve inflamasyona
neden olmaktadır (Batlle, 2014:488, Wang ve ark., 2015). Hastalığın türüne, uygulanan hazırlık rejimi
ve nakil prosedürüne bağlı olarak OM görülme oranı otolog nakil yapılan hastalarda %35-75, allojenik
nakil yapılan hastalarda ise %75-100’dür (Carulli ve ark., 2013:22). KT ile birlikte tüm vücut
ışınlaması (TBI) sadece KT’den daha yüksek mukozit oranına neden olmaktadır. Mukozit şiddeti
kullanılan KT ajanlarına göre değişiklik göstermekte olup, yüksek doz etoposid ve melfalan daha fazla
şiddetli mukozite neden olmaktadır (Stiff, 2001, Batlle, 2014:488). OM genellikle kemoterapi
uygulamasından 5-7 gün sonra oluşmakta ve kök hücre transplantasyonunun 14. gününe kadar devam
edebilmektedir (Batlle, 2014:489, Carulli ve ark., 2013:23, Wang ve ark., 2015).
OM’in klinik sonuçları, otolog kök hücre transplantasyonu yapılan hastalarda dehidrasyon,
malnutrisyon ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden enfeksiyonlar ve muhtemelen uzun vadeli sağ
kalımın azalmasıdır. Ayrıca OM hastaların opioid analjezi ve toplam parenteral beslenme (TPN)
kullanımında artış, hastane yatış süresinde ve sağlık bakım maliyetinde artış ve yaşam kalitesinde
kötüleşmeye neden olmaktadır (Batlle, 2014: 489, Lalla ve ark., 2008, Carulli ve ark., 2013:23,Wang
ve ark., 2015). Tüm bu sonuçları nedeniyle OM oluşumunun önlenmesi ve oluştuktan sonra tedavisi
oldukça önemlidir. Günümüzde, otolog ya da allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarda OM
gelişiminin önlenmesi ve tedavisi için etkinliği kabul edilmiş standart OM protokolleri
bulunmamaktadır (Wang ve ark., 2015). Oral kriyoterapi, KT öncesinde ve esnasında buz parçalarının
uygulanmasına dayanan kolay uygulanabilir geleneksel bir tedavi yöntemidir. Etki mekanizması tam
olarak bilinmemekle birlikte buzun oral mukozadaki damarlarda vazokonstriksiyona neden olduğu ve
oral mukozanın toksik ajanlara maruziyetinin azaldığı düşünülmektedir (Heydari ve ark, 2012:56). KT
tedavisi tükrük pH’ının düşmesine ve ağız kuruluğuna neden olmaktadır. Ağız sağlığını korumak ve
devam ettirebilmek için oral pH’ın alkali (7.0-7.5) düzeyde tutulması önemlidir. Karagözoğlu ve
Ulusoy’un (2005) çalışmasında kriyoterapi uygulamasının hastaların oral pH’ını arttırarak alkali
düzeyde tuttuğu böylelikle ağız kuruluğu ve OM oluşumunu azalttığı saptanmıştır (Karagözoğlu ve
Ulusoy, 2005:756). Daha önce yapılan çalışmalar melfalan ve 5-Fu gibi yarılanma ömrü kısa KT
ilaçlarını alan hastalarda oral kriyoterapi uygulamasının OM gelişiminin önlenmesinde etkili, yan
etkisi olmayan, ucuz ve kolay ulaşılabilir bir yöntem olduğunu göstermektedir (Lilleby ve ark.,
2006:1033, Salvador ve ark., 2012:65, Wang ve ark., 2015, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark.,
2017:155).
Ayrıca çeşitli kanser tanısı olan hastalar ile yapılan çalışmalarda oral kriyoterapi uygulaması ile OM
sıklığının (Aisa ve ark., 2005:267, Lilleby ve ark., 2006:1032, Batlle, 2014:488, Wang ve ark., 2015,
Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark., 2017:155), OM şiddetinin (Lilleby ve ark., 2006: 1033,
Batlle, 2014:489, Wang ve ark., 2015, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark., 2017:155), OM
süresinin, TPN (Lilleby ve ark., 2006:1034, Wang ve ark., 2015, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve
ark., 2017:155) ve ağrı kesici (Lilleby ve ark., 2006:1034, Chen ve ark., 2017: 117, Marchesi ve ark.,
2017:155) kullanımının, nötropenik ateş atak sayısının (Marchesi ve ark., 2017:155) ve enfeksiyon
gelişiminin (Batlle ve ark., 2014:488, Marchesi ve ark., 2017:155) ve hastanede yatış süresinin
(Lilleby ve ark., 2006; Wang ve ark., 2015; Chen ve ark., 2017) azaldığını göstermektedir.
OM hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalar için hala önemli bir sorundur. Bu hastalarda OM’in
önlenmesinde ve bakımında kanıta dayalı etkin yöntemlerin kullanımına ihtiyaç vardır. Bu literatür
derlemesi, hematopoetik kök hücre nakli olan hastalarda oral mukozitin önlenmesinde kriyoterapinin
etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
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GEREÇ-YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Evren-Örneklem
Çalışmanın evrenini Şubat-Nisan 2018 tarihlerinde “kriyoterapi”, “oral mukozit”, “hematopoetik kök
hücre nakli”, “ağız bakımı” ve “hemşirelik” anahtar kelimeleriyle “Medline”, “Ebscohost”, “Pubmed”,
“Science Direct” ve “Google Scholar” veri tabanları taranarak ulaşılan makaleler oluşturmuştur.
İncelemede son on beş yılda yayınlanmış, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, tam metni bulunan
deneysel kontrollü klinik çalışmalar seçilmiştir. Dahil olma kriterlerini karşılayan 11 makale
derlemenin örneklemini oluşturmuştur.

BULGULAR
Araştırmaların tamamı deneysel çalışmalar olmakla birlikte sadece %81.8’i (n=9) randomize kontrollü
araştırmalardır. Araştırmaların örneklemini hematolojik veya onkolojik maligniteler nedeniyle
hematopoetik kök hücre nakli öncesinde KT ve/veya RT tedavisi gören yetişkin hastalar
oluşturmuştur. Çalışmaların %36.3’ü (n=4) allojenik kök hücre nakli yapılan hastalar ile (Aisa ve ark.,
2005:267, Mori ve ark., 2006:393, Gori et. al., 2007:348, Salvador ve ark., 2012:66), %45.4’ü (n=5)
ise otolog kök hücre nakli yapılan hastalar ile yapılmıştır (Marchesi ve ark., 2017:155, Chen ve ark.,
2017:117, Askarifar M. ve ark., 2016, Batlle ve ark., 2014:489, Lilleby ve ark., 2006:1033).
Araştırmaların %63.6’sında (n=7) hastaların hazırlık rejimi olarak yüksek doz melfalan infüzyonu
aldığı saptanmıştır (Aisa ve ark., 2005:267, Mori ve ark., 2006:393,Marchesi ve ark., 2017:155, Chen
ve ark., 2017:117, Batlle ve ark., 2014:489, Salvador ve ark., 2012:66, Lilleby ve ark., 2006:1033).
Araştırmaların çoğunluğunda %54.5’i (n=6) hastaların oral mukozit düzeylerini değerlendirmek için
DSÖ Oral Toksisite Skalası’nın kullanıldığı (Gori et. al., 2007:348, Svanberg ve ark., 2010:2147,
Chen ve ark., 2017:117, Batlle ve ark., 2014:489, Salvador ve ark., 2012:65, Askarifar ve ark., 2016),
diğer 4 çalışmada (Aisa ve ark., 2005:267, Mori ve ark., 2006:393, Lilleby ve ark., 2006:1033,
Marchesi ve ark., 2017:155) ise Ulusal Kanser Enstitüsü Yan Etkiler için Genel Terminoloji Kriterleri
kullanıldığı (NCI-CTC) saptanmıştır. Çalışmalarda kriyoterapi uygulama süresinin hazırlık rejimine
göre 40 dk ile 6 saat arasında değiştiği görülmüştür. Araştırmaların çoğunluğunda (n=9) hastalarda
kriyoterapi uygulamasına karşı herhangi bir yan etki gözlenmemiş olup hastalar tarafından iyi tolere
edilmiştir. Sadece Mori ve ark., (2006) çalışmasında hastalarda az miktarda bulantı ve titreme
görülmüştür (Mori ve ark., 2006:393). Salvador ve ark. (2012) çalışmasında ise 4 hastada kriyoterapi
uygulamasına ara vermeyi gerektirmeyecek düzeyde diş hassasiyeti ve titreme gözlenmiştir (Salvador
ve ark., 2012:65). Çalışmaların tamamında (%100) hastalarda çeşitli seviyelerde oral mukozit geliştiği
saptanmıştır. Derleme kapsamındaki araştırmaların %81.8’inde (n=9) oral kriyoterapi uygulamasının
hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda oral mukozitin önlenmesinde etkili olduğu
belirlenmiştir. Oral kriyoterapi uygulamasının OM insidansını (Aisa ve ark., 2005:267, Lilleby ve ark.,
2006:1033, Mori ve ark., 2006:393, Svanberg ve ark.,2010:2147, Batlle ve ark., 2014:489, Askarifar
ve ark., 2016, Chen ve ark., 2017:117) ve OM şiddetini (Lilleby ve ark., 2006:1033, Svanberg ve ark.,
2007, Svanberg ve ark.,2010:2147, Salvador ve ark., 2012:65, Batlle ve ark., 2014:489, Askarifar ve
ark., 2016, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark., 2017:155), hastanede yatış süresini (Svanberg
ve ark.,2010:2147) opioid kullanma (Salvador ve ark., 2012:65, Lilleby ve ark., 2006:1033, Svanberg
ve ark., 2007, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark., 2017:155) ve TPN ile beslenme ihtiyacını
(Lilleby ve ark., 2006:1033, Svanberg ve ark.,2010:2147, Marchesi ve ark., 2017:155) azalttığı
görülmüştür.
TARTIŞMA
Literatür incelendiğinde oral mukozitin önlenmesinde kriyoterapi uygulamasını destekleyen
çalışmaların arttığı görülmektedir (Ferreira ve ark., 2011:569; Bystricka ve ark., 2012:150).
MASSC/ISOO Kanıta Dayalı Klinik Uygulama Rehberi HKHN öncesinde yüksek doz melfalan alan
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hastalarda oral mukoziti önlemek için kriyoterapi uygulamasını önermektedir (Kanıt Düzeyi III)
(http://www.mascc.org/assets/Guidelines-Tools/guidelines_mucositis_turkish.pdf/).
Sadece
iki
araştırmada (Lilleby ve ark., 2006:1033, Gori et. al., 2007:348) oral mukozitin önlenmesinde
kriyoterapi uygulamasının etkili olmadığı saptanmıştır. Çalışmaların büyük çoğunluğunda kriyoterapi
uygulaması sonucunda olumlu çıktılar elde edilmiştir. Hemtopoetik kök hücre nakli öncesinde oral
kriyoterapi uygulamasının OM insidansını (Aisa ve ark., 2005:267, Lilleby ve ark., 2006:1033, Mori
ve ark., 2006:393, Svanberg ve ark.,2010:2147, Batlle ve ark., 2014:489, Askarifar ve ark., 2016,
Chen ve ark., 2017:117) ve OM şiddetini (Lilleby ve ark., 2006:1033, Svanberg ve ark., 2007,
Svanberg ve ark.,2010:2147, Salvador ve ark., 2012:65, Batlle ve ark., 2014:489, Askarifar ve ark.,
2016, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark., 2017:155), hastanede yatış süresini (Svanberg ve
ark.,2010:2147) opioid kullanma (Salvador ve ark., 2012:65, Lilleby ve ark., 2006:1033, Svanberg ve
ark., 2007, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark., 2017:155) ve TPN ile beslenme ihtiyacını
(Lilleby ve ark., 2006:1033, Svanberg ve ark.,2010:2147, Marchesi ve ark., 2017:155) azalttığı
görülmüştür. Daha önce farklı hasta grupları ile yapılan çeşitli araştırma sonuçları bu bulgular ile
benzerlik göstermektedir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde kullanılan
yöntemlerin kök hücre nakli yapılan hastalarda oral mukozit gelişimine bağlı olarak görülen yutma ve
beslenme sorunları (Horsley ve ark, 2007:109), TPN kullanımı (Horsley ve ark, 2007:109, Langner ve
ark, 2008, Kim ve ark., 2013:112; Vitale ve ark., 2014:216), ağrıya bağlı morfin ve PCA kullanımı
(Jaguar ve ark, 2007, Vitale ve ark, 2014:216) ve hastanede yatış sürecinin uzaması gibi birçok sorunu
azalttığı (Horsley ve ark., 2007:109; Kim ve ark., 2013: 112; Vitale ve ark., 2014:216) gözlenmiştir.
En önemlisi birçok çalışma sonucunda hastalarda oral mukozit görülme sıklığının ve şiddetinin
azaldığı, iyileşme süresinin ise kısaldığı görülmüştür (Stiff ve ark., 2006:5186, Antunes ve ark.,
2007:2250, Langner ve ark., 2008:275, Mori ve ark., 2008:393, Khouri ve ark., 2009:220, Salvador ve
ark., 2012:65, Sugita ve ark., 2012:264, Yamagata ve ark., 2012:730, Jahangard ve ark., 2013:836,
Braga ve ark., 2015:329, Leppla ve ark., 2016:782).
Derleme kapsamında incelenen çalışmaların çoğu randomize kontrollü araştırmalardır. Bu doğrultuda
araştırmaların kanıt düzeyinin yüksek olduğu ve sonuçların güvenilir olduğu söylenebilir.
Derlemeye dahil edilen araştırmaların çoğunda oral mukoziti tanımlamak ve sınıflandırmak için DSÖ
Oral Toksisite Skalası’nın kullanıldığı belirlenmiştir (Gori et. al., 2007:348, Svanberg ve ark.,
2010:2147, Chen ve ark., 2017:117, Batlle ve ark., 2014:489, Salvador ve ark., 2012:65, Askarifar ve
ark., 2016). Günümüzde oral mukoziti değerlendirmek için çeşitli ölçekler olmakla birlikte yalın,
kolay ve klinik kullanım için uygun olması nedeniyle yetişkin ve çocuk hastalarda sıklıkla
kullanılmaktadır (Lalla ve ark., 2008;61).
Çalışmaların yarısına yakın kısmında hematopetik kök hücre nakli öncesinde hazırlık rejimi olarak
melfalan infüzyonu kullanıldığı görülmüştür. Kriyoterapi uygulamasının yarılanma ömrü kısa ilaçlar
bolus olarak verildiğinde OM insidans ve şiddetinin azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır (Chen ve
ark., 2017:117). Melfalan’ın yarılanma ömrü doza ve bireysel metabolik değişikliklere göre 8
dakikadan 2 saate kadardır (Wang ve ark., 2015, Batlle ve ark., 2014:489). Daha önce yapılan
çalışmalar melfalan ve 5-Fu gibi yarılanma ömrü kısa KT ilaçlarını alan hastalarda oral kriyoterapi
uygulamasının OM gelişiminin önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir (Lilleby ve ark.,
2006:1033, Salvador ve ark., 2012:65, Wang ve ark., 2015, Chen ve ark., 2017:117, Marchesi ve ark.,
2017:155).
Derleme kapsamındaki sadece iki araştırmada az sayıda hastada kriyoterapi uygulamasına ara vermeyi
gerektirmeyecek düzeyde diş hassasiyeti, bulantı ve titreme görülmüştür (Mori ve ark., 2006:393,
Salvador ve ark., 2012:65). Araştırmalar kapsamındaki hastalarda orta-ciddi yan etki görülmemiş olup
kriyoterapi uygulamasının iyi tolere edildiği saptanmıştır. Kriyoterapi uygulaması yan etkisinin az
olması, kolay tolere edilebilir ve ulaşılabilir, maliyeti düşük bir yöntem olması nedeniyle sıklıkla
önerilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatür incelemesi sonucunda hematopetik kök hücre nakli nedeniyle hazırlık rejimi alan hastalarda
oral mukozitin önlenmesinde ve oral mukozite bağlı bazı semptomların kontrol altına alınmasında
güvenle kullanılabilecek bir yöntem olduğu söylenebilir. Hematopoetik kök hücre nakli öncesinde
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kriyoterapi uygulamasının OM’in önlenmesinde etkili olduğuna dair çok sayıda çalışma olmakla
birlikte kanıta dayalı uygulamalara yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Kök hücre nakli
yapılan hastalarda OM gelişiminin neden olabileceği enfeksiyonların ve diğer olumsuz sonuçların
önlenebilmesi için randomize kontrollü klinik çalışmalar yapılmasına, sonuçlar doğrultusunda standart
ağız bakım rehberleri geliştirilmesine ve klinik uygulamaya aktarılmasına ihtiyaç olduğu
görülmektedir.
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Abstract
Frequency Selective Surfaces (FSS) are periodic structures and act as a band-stop or band-pass filter
for incident electromagnetic plane wave. Their behavior depends on the electromagnetic wave
polarization and incidence of angle. Ultra-Wideband (UWB) technology has become very popular in
recent years after the U.S. Federal Communications Commission (FCC) announced the usage of
unlicensed UWB devices in the 3.1-10.6 GHz frequency band. Accordingly, many kinds of UWB
microwave devices have been proposed. With this purpose, number of studies for broadband FSSs has
been made to extend the applications of FSSs to include UWB systems.
This study presents a novel band-stop frequency selective surface design with angular and polarization
stability performance for ultra-wideband applications. The designed FSS is composed of square loop
and crossed dipole which surrounded by ring. The -3 dB bandwidth of the presented FSS is between
3.1 GHz and 10.8 GHz, which includes the entire UWB band defined by the FCC. The design has
stable response for varying incident angles up to 60°. Besides this, the symmetrical nature of the FSS
gives the same response for both TE and TM polarization modes. The designed FSS geometry is
simulated by CST Microwave Studio and optimum result is obtained by adjusting various parameters
of FSS.
Keywords: Angular stability, frequency selective surfaces, ultra wide-band

Ultra Geniş Bant Uygulamalar için Çift Katmanlı FSY Tasarımı
Özet
Frekans Seçici Yüzeyler (FSY) periyodik yapılardır ve gelen elektromanyetik dalga için bant-durduran
veya bant geçiren filtre görevi görürler. Elektromanyetik dalganın geliş açısına ve polarizasyonuna
bağımlıdırlar. Amerika Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) 3,1-10,6 GHz frekans bandındaki
lisanssız Ultra-Geniş Bant (UGB) cihazlarının kullanılmasını duyurmasından sonra UGB teknolojisi
son yıllarda çok popüler hale gelmiştir. Bu açıklamadan sonra, çeşitli UGB mikrodalga cihazları
üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla, FSY' lerin uygulamalarını UGB sistemleri içerecek şekilde
genişletmek için geniş bantlı FSY' lere yönelik çalışmaların sayısı artırılmıştır.
Bu çalışmada ultra geniş bant uygulamalar için polarizasyon ve açısal kararlılığa sahip yeni bir frekans
seçici yüzey tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan FSY, kare halka ve halka ile çevrelenmiş çapraz dipolden
oluşmaktadır. Sunulan FSY' nin -3 dB bant genişliği 3,1 GHz ve 10,8 GHz arasındadır ve FCC
tarafından tanımlanan tüm UGB bandını kapsamaktadır. Tasarım, 60 dereceye kadar değişen açılar
için açısal kararlılığa sahiptir. Bunun yanı sıra, FSY' nin simetrik yapısı nedeniyle hem TE hem de TM
polarizasyon modları için aynı tepkiyi vermektedir. Tasarlanan FSY geometrisi CST Microwave
Studio ile simüle edilip, FSY'nin çeşitli parametreleri ayarlanarak optimum sonuç elde edilmiştir.
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GİRİŞ
Frekans seçici yüzeyler, iki ya da üç boyutlu olarak yapılabilen periyodik yapılar olup, gelen
elektromanyetik dalganın frekansına ve geliş açısına bağlı olarak filtreleme özelliği gösteren yapılardır
(Munk, 2000) ve (Cruz vd., 2010). Genellikle, dielektrik tabaka üzerine basılan metalik yamalar ya da
açıklık elemanlardan oluşurlar. FSY’ lerin filtreleme özelliğinin olması onların çok geniş bir kullanım
alanına sahip olmasını sağlamıştır. Askeri ve sivil uygulamalar başta olmak üzere, antenlerin ön-arka
lob oranlarını arttırmak, radar kesit alanlarını düşürmek, anten kazançlarını arttırmak bunlardan
bazılarıdır. FSY’ lerde iletim karakteristiği hem frekans hem de farklı polarizasyon ve eğik geliş
açıları ile değişmektedir. Farklı polarizasyon ve geliş açılarında elektromanyetik dalganın yüzeye
gelişi ile birlikte, iletim karakteristiğinin rezonans frekansı ve bant genişliği bir miktar etkilenir.
Dolayısı ile FSY tasarımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, açısal kararlılık ve
polarizasyondan bağımsızlıktır. Tasarlanan birim hücrenin yatay ve düşeyde simetrik olması ile
polarizasyondan bağımsızlık elde edilebilir. Bunun yanında, açısal kararlılık elde etmek için FSY
yapısında minyatürleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu konuda literatürde birçok çalışma mevcuttur
(Sarabandi ve Behdad 2007:1239), (Bayatpur ve Sarabandi, 2008:774) ve (Yang vd., 2009:2513).
Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından, 2002 yılında 3,1 GHz-10,6 GHz frekans aralığı UGB
olarak lisanssız kullanım için tanımlandı. Bunun ardından belirtilen UGB bandı haberleşme
teknolojilerinde çalışan birçok araştırmacının ilgi odağı haline gelmiştir. Literatür incelendiğinde
birçok UGB-FSY çalışmasının bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda, ultra geniş bant
karakteristiğini sağlamak için çok katmanlı yapıların kullanıldığı görülmektedir. Ranga vd.’nin
(2013:1223) çalışmasında, 3,5 GHz ve 11,45 GHz frekans aralığını bastıran FSY tasarımını iki
katmanlı olarak yapmışlardır. Yahya vd.’de (2016) ise 2,5 GHz-14 GHz frekans aralığında çalışan
bant durduran FSY tasarımını iki dielektrik tabaka arasına birim hücreler yerleştirilerek yapılmıştır.
Oluşturulan bu yapının açısal kararlılığı, TE ve TM modları için 40 dereceye kadardır.
Bu çalışmada ise ultra geniş bant uygulamalar için polarizasyon ve açısal kararlılığa sahip yeni bir
frekans seçici yüzey tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan FSY, kare halka ve halka ile çevrelenmiş çapraz
dipolden oluşmaktadır. Sunulan FSY' nin -3 dB bant genişliği 3,1 GHz ve 10,8 GHz arasındadır ve
FCC tarafından tanımlanan tüm UGB bandını kapsamaktadır. Tasarım, 60 dereceye kadar değişen
açılar için açısal kararlılığa sahiptir.
UGB BİRİM HÜCRE TASARIMI
Ultra geniş bant filtreleme karakteristiği elde edebilmek için FSY tasarımlarında, farklı teknikler
kullanılır. Çok katmanlı yapılar kullanmak, elemanlar arasındaki mesafeyi azaltmak, dielektrik
tabakanın kalınlığını arttırmak bunlardan bazılarıdır. Genel olarak bir bant durduran filtre
karakteristiği elde edebilmek için döngüsel yama geometrileri FSY tasarımında kullanılır. Bunun
yanında birim hücrenin yerleşimi ve elemanlar arası uzaklığın da önemli bir etkisi vardır. Tasarlanan
FSY’ nin birim hücre yapısı Şekil 1’de görülmektedir. Tasarımda kalınlığı (h) 0.762 mm, dielektrik
sabiti (εr) 2.2 ve kayıp tanjantı (tan) 0.0009 olan Arlon Di 880 tabakası kullanılmıştır.
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Şekil 1: (a) UGB FSY birm hücre geometrisi. (b) FSY dizisi
Şekilden de görüldüğü üzere FSY’ nin simetrik yapısı onun polarizasyondan bağımsız olmasını
sağlamıştır. Tasarım iki dielektrik tabakadan oluşmaktadır. Bu tabakaların sadece birer yüzlerinde
birim hücreler bulunmaktadır. Her iki tabaka üzerinde bulunan birim hücre boyutları ve geometrik
yapıları aynıdır. Birim hücre geometrisine ait uzunluklar Tablo 1’ de mm cinsinden verilmiştir. Birim
hücre boyutu serbest uzay dalga boyu cinsinden 0.062λ × 0.062λ’dır. Boyutunun küçük olması açısal
kararlılığını sağlamaktadır.
Tablo 1: UGB FSY birim hücre geometrisinin boyutları
Parametre
w
t
s
A
L
Dx
Dy
h

(mm)
0.25
0.5
0.5
4.5
5.6
6
6
0.762

Şekil 2’de önerilen UGB FSY birim hücre geometrisinin gelişim aşamalarını gösterebilmek için farklı
geometrik yapılardan oluşumu gösterilmektedir. Burada ana geometriyi oluşturan her bir parçanın
iletim karakteristiğindeki etkisi araştırılmıştır. Görüldüğü üzere hedeflenen bant genişliği, bu yapıların
bir araya gelmesi ile elde edilmiştir.

192

Şekil 2: Önerilen UGB FS geometrisinin gelişim aşamalarındaki yapılar ve bu yapılara ait benzetim
ile elde edilen iletim katsayısı grafikleri
BENZETİM SONUÇLARI
Önerilen UGB FSY yapısının benzetimleri CST Microwave Studio programı kullanılarak yapılmıştır.
FSY benzetimi yapılabilmesi için CST Microwave Stuido programında öncelikli olarak birim hücre
çizilip, sınır koşulu olarak “Unit Cell” seçilmiştir. Ardından da frekans düzleminde analiz
gerçekleştirilmiştir. Benzetim aşamasında sınır koşulunun “Unit Cell” seçilmesi, yapının periyodik
olarak analiz yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Şekil 3’ de, FSY’ ye elektromanyetik dalganın
yüzey normali doğrultusunda düzlem dalga gönderilmesi durumunda TE polarizasyonu yansıma ve
iletim katsayısı grafikleri verilmektedir. Görüldüğü üzere -3 dB bant genişliği 3,1 GHz ve 10,8 GHz
arasındadır ve FCC tarafından tanımlanan tüm UGB bandını kapsamaktadır.
Şekil 3:

Elektromanyetik
dalga
nın yüzey normali doğrultusunda gelmesi halinde TE modu için iletim & yansıma katsayıları
İki tabakadan oluşan UGB FSY yapısındaki tabakaların yerleşiminin iletim karakteristiği üzerindeki
etkilerini araştırmak için Şekil 4’ deki grafik elde edilmiştir. Burada, tabakalar arasına 0,2 mm ve 0,5
mm olmak üzere farklı hava boşlukları bırakılmıştır. Bırakılan hava boşlukları yapının filtreleme
karakteristiğini tamamen bozduğu gözlenmiştir. Önerilen FSY yapısında arada hava boşluğu
bırakılmaksızın ultra geniş bantlı karakteristik elde edilmiştir.
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Şekil 4: Dielektrik taba
alar arasında
yerleştirilen hava boşluğunun TE modu için iletim katsayısı üzerindeki etkileri
Elektromanyetik dalganın FSY düzlemi üzerine farklı açılarda gelmesi halinde, FSY’ nin aynı
filtreleme karakteristiğini sergileyebilmesi önemli bir parametredir. Önerilen UGB FSY yapısının
açısal kararlılığını incelemek için CST Microwave Studio programında, EM dalganın farklı geliş
açıları ile benzetimi yapılmıştır. Şekil 5 ve 6’da elde edilen benzetim sonuçları sunulmaktadır. Şekil
5’de TE polarizasyonu, Şekil 6’da ise TM polarizasyonu için grafikler elde edilmiştir. 0 dereceden 60
dereceye kadar 15 derecelik adımlarla elde edilen sonuçlarda filtreleme karakteristiğinin koruduğu
gözlenmiştir.

Şekil 5: TE polarizasyon
gönderim açıları ile elde edilen iletim katsayısı grafikleri
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için farklı

Şekil 6: TM polarizasyon
farklı gönderim açıları ile elde edilen iletim katsayısı grafikleri

için

SONUÇLAR
Bu çalışmada ultra geniş bant uygulamalar için polarizasyon ve açısal kararlılığa sahip yeni bir frekans
seçici yüzey tasarımı yapılmıştır. Sunulan UGB FSY yapısı çift katmanlı olup, -3 dB bant genişliği 3,1
GHz ve 10,8 GHz frekansları arasındadır. Önerilen FSY’ nin -3dB bant genişliği, FCC tarafından
tanımlanan tüm UGB bandını kapsamaktadır. Tasarımın boyutunun küçük ve simetrik olması onun 60
dereceye kadar değişen açılar için açısal kararlılığa ve polarizasyon bağımsızlığına sahip olmasını
sağlamıştır.
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Abstract
Violence against women is a widespread, social and multidimensional question. Behavior of violence
includes not only physical violence, but also behavior, including verbal and psychological harassment,
knowingly causing discomfort or physical harm. When the causes of violence against women are
examined, the point of view of society and man, economic problems, biological and psychological
reasons come to the forefront. Violence is a destruction that deeply affects the physical or
psychological health of individuals with their consequences. This study, together with the views of
women aged 15-49 on violence against women, planned to determine their level of tendency to
violence. A total of 46 questionnaires prepared by researchers and collected using face-to-face
interview method were used in the collection of the data. The questions consisted of sociodemographic (8 questions), violence against women (18 questions) and violence tendency scale (20
questions). The study's universe consists of women who are referred to a gynecological and obstetric
clinic of a state hospital in Amasya (n = 244). The violence tendency scale was prepared with a likert
type of 5, and validity and reliability were made in 1995. The Cronbach Alpha coefficient of your
scale is 0.953. According to the data obtained, 63.3% of the women who agree to participate in the
survey are housewives and 77.6% are married. Asked about the violence against women, 66.9%
responded yes to the question "Would you like to be against Cinsteins if you had a choice?" In
addition, 78.4% responded yes to the question "do you know if the child learns about violence in the
family?" The mean score on the severity bias scale was 53.2 ± 13.4. According to this result, we can
say that women are prone to violence. While there was a significant difference between the mean
scores of women 's tendency for violence and age and educational status (p <0,05), no significant
difference was found between the income status of their families and any education related to violence
towards women. In the light of these results, we can say that violence prevention education is an
important factor. In reducing violence against women, it is first necessary to start within the family
and to consider the negative effects that the child may have on domestic violence since childhood.

Key Words: Women, Violence, Perspective

15-49 Yaş Arası Kadınların, Kadına Yönelik Şiddete Bakış Açıları İle Şiddete
Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi
Özet
Kadına yönelik şiddet yaygın, toplumsal ve çok boyutlu bir sorundur. Şiddet davranışı, içine sadece
fiziksel içerikli şiddeti değil, sözel ve psikolojik tacizi de içeren davranışlar ile birine bilerek
rahatsızlık veya fiziki olarak zarar vermeyi içermektedir. Kadına yönelik şiddetin nedenleri
incelendiğinde, toplumun kadına ve erkeğe bakış açısı, ekonomik problemler, biyolojik ve psikolojik
nedenler öne çıkmaktadır. Şiddet, sonuçları ile bireylerin fiziksel ya da psikolojik sağlığını derinden
etkileyen bir yıkımdır. Bu çalışma 15-49 yaş arası kadınların kadına yönelik şiddete bakış açılarıyla
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birlikte, kendilerinin şiddete olan eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla planlamıştır. Verilerin
toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak
toplanan, toplam 46 soruluk anket formu kullanılmıştır. Sorular kişinin sosyo-demografik (8 soru),
kadına yönelik şiddet (18 soru) ve şiddet eğilim ölçeğinden (20 soru) oluşmaktadır. Araştırmanın
evrenini Amasya’da bulunan bir devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran
kadınlar oluşturmaktadır (n=244). Şiddet eğilim ölçeği 5’li likert tipte hazırlanmış olup, 1995 yılında
geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,953’tür. Elde edilen veriler
göre araştırmaya katılmayı kabul eden kadınların %63,3’ü ev hanımı ve %77,6’sı ise evlidir. Kadına
yönelik şiddet sorularından “tercih şansını olsaydı karşı cinsten olmayı ister misiniz” sorusuna
%66,9’u evet yanıtını vermiştir. Ayrıca “sizce çocuk şiddeti ailede mi öğrenir?” sorusuna %78,4’ü
evet yanıtını vermiştir. Şiddete eğilim ölçeğinden alınan puan ortalaması 53,2±13,4 olarak
belirlemiştir. Bu sonuca göre kadınların şiddete eğilimli olduğunu söyleyebiliriz. Kadınların şiddete
eğilim puan ortalamaları ile yaş ve eğitim durumu arasında anlamlı farklılık saptanırken (p<0,05),
ailelerinin gelir durumu ve kadına yönelik şiddet ile ilgili her hangi bir eğitim alma durumları arasında
anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda şiddeti önlemede eğitimin önemli bir
faktör olduğunu söyleyebiliriz. Kadına yönelik şiddeti azaltmada öncelikle aile içinde başlanmalı ve
çocukluk döneminden itibaren aile içi şiddetin çocuklar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler
düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Bakış Açısı
GİRİŞ
Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı
sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya
gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve
psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlamaktadır (Arın,
1996:305-312). Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi
şiddettir (Güneri, 1996 – Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müd., 1998).
Kadına yönelik şiddet coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm
dünyada ve kültürlerde son derece yaygın görülen bir olaydır (Yurdakul, 1996:52-60). Gelişmiş
ülkelerde yapılan çalışmalarda kadınların 1/3’ü ile 2/3’ünün eşi tarafından şiddete maruz kaldığı
saptanmıştır (Arın, 1996:305-312 – Heisse, 1993:14-22 – ICN, 2001). Gelişmekte olan ülkelerde ise
bu oran daha yüksek olup %20-50 civarındadır (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995).
Ülkemizde tıp fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin %68.3’ü annelerinin
fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir (Güneş, 2000:391-397). Başbakanlık Aile
Araştırma Kurumu tarafından yapılan bir çalışmada ise ailelerin %34’ünde fiziksel şiddet, %53’ünde
sözel şiddet yaşandığı saptanmıştır (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995).
Dünyada milyonlarca kadının şiddete maruz kaldığı bilinmekte, ancak gelenekler, kadının statüsünün
düşük olması ve ekonomik özgürlüğünün olmaması gibi nedenlerle kadına yönelik şiddet çoğunlukla
gizli tutulmaktadır (Ulutaşdemir, 2002:15-21). Aile içi şiddetin algılanması ve tanımlanması her
zaman toplumun ve bireylerin kültürel değerleri üzerinde şekillenmektedir. Bu yüzden, şiddet
kullanımı toplumun benimsediği ve meşru gördüğü bir amaç için gündeme geldiğinde, o davranışın
şiddet olarak algılanıp tanımlanması da güç olmaktadır (Şahin ve Beyazova, 2001:151). Bu nedenle
kadınların aile içi şiddete bakış açıları ve şiddeti sorun olarak algılama durumlarının belirlenmesinin,
sorunun erken dönemde tanımlanması ve çözümlenmesinde sağlık personeline yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma, 15-49 yaş arası kadınların kadına yönelik şiddete bakış açılarıyla birlikte, kendilerinin
şiddete olan eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Amasya
bölgesindeki bir devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran, 15-49 yaş
aralığındaki kadınlar oluşturmaktadır (n=244). Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından
hazırlanan ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanan, toplam 46 soruluk anket formu
kullanılmıştır. Sorular kişinin sosyo-demografik (8 soru), kadına yönelik şiddet (18 soru) ve şiddet
eğilim ölçeğinden (20 soru) oluşmaktadır. Şiddet eğilim ölçeği 4’lü likert tipte hazırlanmış olup, 1995
yılında geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,953’tür.
Şiddet Eğilim Ölçeği (ŞEÖ): Göka, Bayat ve Türkçapar (1995) tarafından geliştirilen ölçek
sardırganlık ve şiddet eğilimlerini belirlemektir. Ölçek T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun
“Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet” (1998) konulu araştırmasında temel yapısı bozulmadan
yeniden desenlenmiş ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Ölçekteki 20 soru dörtlü Likert tipi (1) “hiç
uygun değil” den, …, (4) “çok uygun”a değişen puanlama uygulanarak yapılmaktadır. Ölçekten elde
edilecek en yüksek puan “80”, en düşük puan “1”dir. Yüksek puan, kadınların saldırganlık ve şiddet
eğilimlerinin fazla olduğunu göstermektedir. Kadınların ölçekten aldıkları puanlara göre, 1-20 arası
puan “çok az”, 21-40 arası puan “az”, 41-60 arası puan “fazla” ve 61-80 arası puan “çok fazla” şiddet
eğilimi olarak değerlendirilmiştir (Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları genel Müd., 1998).
BULGULAR
Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 34.9±12.0 yıl olup, %51.4’ü 30-49 yaş grubunda,
%62.7’si ilkokul mezunu, %63,3’ü herhangi bir işte çalışmamakta, %74.4’ü çekirdek ailede
yaşamakta, % 48.4’ü sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algılamaktadır. Kadınların %42’sinin en
uzun yaşadığı yer il merkezidir. Kadınların eşlerinin %72.9’u ilkokul mezunudur ve %89.7’si
çalışmaktadır. Kadınların %75.1’i şiddeti fiziksel (dayak, dövme) olarak tanımlamakta, %38.6’sı
şiddetin nedenini erkeklerin sözünü dinlememe olarak belirtmekte, %43.2’si eşe ihanet durumunda
şiddeti haklı görmekte ve %25.9’u eğitimin şiddeti engelleyebileceğini düşünmektedir.
Kadına yönelik şiddet sorularından “tercih şansını olsaydı karşı cinsten olmayı ister misiniz” sorusuna
%66,9’u evet yanıtını vermiştir. Ayrıca “sizce çocuk şiddeti ailede mi öğrenir?” sorusuna %78,4’ü
evet yanıtını vermiştir. Şiddete eğilim ölçeğinden alınan puan ortalaması 53,2±13,4 olarak
belirlemiştir.
Kadınların bazı sosyodemografik özelliklerine göre şiddet ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar
incelendiğinde, okuryazar olmayanların, eşi çalışmayanların, ekonomik durumu kötü olanların ve eşi
ile arasındaki yaş farkı 5-9 yaş olanların puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Kadınların şiddete ilişkin görüşlerine göre şiddet ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde,
kadının erkeğin sözünü dinlemediği ve erkeğin sinirlendiği durumlarda kadının şiddete maruz
kaldığını belirtenlerin ve şiddetin önlenebilmesi için eşler arasında uyumun gerekli olduğunu
belirtenlerin ortalama puanlarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Şiddet sözel, duygusal, ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak gruplandırılmakta ve fiziksel şiddete
maruz kalan kadınların daha önce diğer şiddet türlerine de maruz kaldıkları belirtilmektedir
(Campbell, 2002:133-136). Bu çalışmada kadınların çoğunun şiddeti fiziksel (dayak, dövme) olarak
tanımladıkları belirlenmiştir. Kadınların şiddeti sadece fiziksel olarak algılamaları, diğer şiddet
türlerine maruz kalsalar bile farkında olmamalarına ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik
girişimlerde bulunmamalarına neden olmaktadır. Bu durum fiziksel şiddetin gelişimine de temel
hazırlamaktadır. Kadının erkeğin sözünü dinlemediği ve erkeğin sinirlendiği durumlarda kadının
şiddete maruz kaldığını belirtenlerin ortalama puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Geleneksel Türk aile yapısı incelendiğinde, erkek egemen yapı içinde kadına yeterince
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söz hakkı verilmemektedir. Bu yüzden erkeğin sözü emir olarak algılanmakta, reddedildiğinde ceza
verilmesi olağan karşılanmaktadır (Tılıç, 1997). Toplumsal yapı gereği Türk kadını, erkeğin sözünü
dinlemediği ve isteklerini yerine getirmediği durumları (yemek yapmama, evin işlerini ihmal etme,
izin almadan ev dışına çıkma) şiddetin nedeni olarak görmektedir (TNSA, 2003). Bu yüzden şiddetin
oluşumunda kendilerini suçlu görmekte ve şiddeti kabullenmektedir. Kadınların %43.2’si eşe ihanet
durumunda şiddeti haklı gördüğünü belirtmiştir. Benzer şekilde, Kardam’ın çalışmasında da aynı
sonuçlar bulunmuştur (Kardam, 2008). Geleneksel yapıya sahip olan Türk ailesinde, namus kavramı
önemli bir yer tutmaktadır (İçli, 2000). Namus kadın cinselliği olarak algılanmakta ve namusun erkek
tarafından korunması beklenmektedir (Tezcan, 1999). Namusunu koruyamayan erkek toplum
tarafından dışlanabilmekte ve erkeğin bu durumdan kurtulabilmesi için gerekli tüm haklar (şiddet,
cinayet) kendisine verilebilmektedir (İçli, 2000). Bu yüzden erkek kadının namusunu korumak için
gerektiğinde şiddet uygulayabilmekte ve bu durum geleneksel Türk toplumunda yaşayan kadın
tarafından haklı bir neden olarak görülebilmektedir.
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Abstract

Hartree Fock (HF) and HSEH1PBE level of density functional theory (DFT) with 6–311++G(d, p)
basis set have been used to determine optimized molecular geometry, vibrational frequencies and
nonlinear optical (NLO) properties of 3-hydroxypicolinamide. The highest occupied molecular orbital
(HOMO) – the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energies, absorption wavelengths, and
excitation energy have been calculated only using time dependent-DFT (TD-DFT) method, basing on
the optimized structure in the gas phase. The effect of the solvent has been simulated using the integral
equation formalism-polarized continuum model (IEF-PCM).

Keywords: HF, DFT, NLO

3-Hidroksipikolinamid’in Kuantum Kimyasal Karakterizasyonu
Özet
3- Hidroksipikolinamid’in optimize olmuş yapılarının, titreşim frekanslarının ve doğrusal olmayan
optik (NLO) özelliklerinin belirlenmesinde Hartree Fock (HF) ve yoğunluk fonksiyonel teorisinin
(DFT) HSEH1PBE hibrit fonksioneli ile 6–311++G(d, p) baz seti kullanıldı. En yüksek dolu
moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, absorbsiyon
dalgaboyları ve uyarılma enerjileri gaz fazında optimize olmuş yapı üzerinden zamana bağlı yoğunluk
fonksiyonel teorisi (TD-DFT) kullanılarak hesaplandı. Çözücü etkisi zamana bağlı yoğunluk
fonksiyonel teorisine sürekli polarizasyon modeli (IEF-PCM) uygulanarak hesaplandı.
Anahtar Kelimeler: HF, DFT, NLO
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1. INTRODUCTION
The treatment of pyridinecarboxamides towards biologically relevant d-block metals has been widely
studied due to its ability to mimic various active sites of metalloproteins (Allen, 2002:380).
Picolinamides possesses biological activity. The multifunctional ligands containing N and O-donors
such as picolinamides have attracted much attention due to their various coordination modes (Dakovic
et al., 2012: 1017).
Electronic structure methods (HF, DFT) have been increasingly used by spectroscopies for modeling
molecular properties that include stability structure and vibrational frequencies. During the past
decade, DFT has been extensively used in theoretical modeling. The advancement of ever better
exchange-correlation functional has made it possible to calculate a large number of molecular
properties with accuracies comparable to those of traditional correlated ab initio methods.
In this work, the molecular structure, vibrational spectra, electronic, and NLO properties have been
investigated on 3-hydroxypicolinamide. The optimized geometry has been calculated by means of
HF/6–311++G (d,p) and DFT/HSEH1PBE/6–311++G (d,p) methods. Vibrational frequencies have
been computed using the HF and HSEH1PBE methods. Density functional theory at the
HSEH1PBE/6–311++G (d,p) level was used to describe the electronic transitions in the gas phase, and
the integral equation formalism-polarized continuum model (IEF-PCM) used to calculate the effect of
dimethyl sulfoxide as the solvent on the energy changes. The nonlinear optical (NLO) properties have
been investigated by theoretical calculations.

2. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL METHODS
2.1. Material and Instrument
3-Hydroxypicolinamide was purchased from Sigma-Aldrich Company with a stated purity of 97%.
The FT-IR spectrum of the title molecule was recorded in the range of 4000 – 400 cm-1 using a PerkinElmer FT-IR spectrometer.
2.2 Theoretical Methodology
HF and DFT computations were performed by means of GAUSSIAN 09W program packages (Frisch
et al., 2009). The output files were visualized by means of Gauss View 5.0 molecular visualization
program (Dennington, 2009). The optimized structures of 3-hydroxypicolinamide were carried out
using the HF and DFT/HSEH1PBE methods with 6–311++G (d,p) basis set (Becke, 1988:3098, Heyd
and Scuseria, 2004:1187). Vibrational frequencies of the title molecule were computed using the same
methods. Electronic transitions of the title complex were calculated at the HF and DFT/HSEH1PBE
methods. The HF and DFT methods were also used to calculate the first hyperpolarizability.

3. RESULT AND DISCUSSION
3.1 Geometry optimization
The optimized geometries were performed by the HF and DFT/HSEH1PBE methods with 6–311++G
(d,p) basis set (Fig. 1). The experimental bond lengths and angles are compared with the calculated
ones in Table 1.
The DFT method with hybrid density functional HSEH1PBE predicts the C–C and C-N bond lengths
in good agreement with experimentally values than HF. The optimized bond lengths and the bond
angles are slightly different than the experimental values (Sakai et al., 2006:881). The C2–C7 bond
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length is calculated maximum among the C–C bond lengths because the substitution of electron
donating aminocarbonyl group increases the electron density C–C bonds. The C7=O9 bond length is
calculated at 1.192 Å for HF and 1.215 Å for HSEH1PBE level.
Figure Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni. The theoretical optimized (with HSEH1PBE /6–311++G
(d,p) level) geometric structure of 3-hydroxypicolinamide.
Table 1 Selected molecular structure parameters
Exp.*

HF

HSEH1PBE

N1C2

1.34

1.321

1.334

N1C6

1.34

1.313

1.324

C2C3

1.40

1.397

1.407

C3C4

1.38

1.388

1.396

C4C5

1.38

1.377

1.381

C5C6

1.39

1.384

1.390

C2C7

1.49

1.514

1.509

C3O10

1.29

1.336

1.342

C7O9

1.25

1.192

1.215

C7N8

1.35

1.353

1.354

C2C3O10

120.82

120.80

C2 C7 O9

122.82

123.29

C2C7N8

114.05

112.94

Bond Lengths(Å)

Angles (º)

*Ken-ichi Sakai, Dalton Transactions, 2006, 881.

3.2 IR Assignment
The infrared spectrum of 3-hydroxypicolinamide was recorded in the frequency range from 4000 to
400 cm-1. Harmonic vibrational frequencies of the title compound were calculated by using the HF and
DFT/HSEH1PBE methods with 6–311++G (d,p) basis set (Fig. 2). The calculated frequencies have
been scaled with 0.9 for HF and 0.96 for HSEH1PBE level (Merrich et al., 2007:11683, Arora et al.,
2011:253, Young, 2001, Sundaraganesan et al., 2005:2995). The experimental and calculated vibration
frequencies are compared in Table 2.
The experimental (NH2) stretching mode for the title complex is observed at 3389 cm-1. This peak is
computed at 3442 cm-1 for HF and 3469 cm-1 for HSEH1PBE level. The calculated v(NH2) vibrations
are slightly larger than experimental value.
203

The aromatic compounds show the presence of C–H stretching vibration in the region 3100–3000
cm-1, which is the characteristic region for the ready identification of v(CH) vibrations (Socrates,
2001). The band observed at 3066 cm-1, which can be attributed to v(CH) vibrations of the pyridine
ring, is calculated at 3023 cm-1 for HF and 3089 cm-1 for HSEH1PBE.
Most carbonyl complexes have a very intense and narrow peak in the range of 1800-1600 cm-1
(Varsanyi, 1969; Socrates, 2001). The peak at 1693 cm-1 corresponds to ν(CO) vibration of 3hydroxypicolinamide. The ν(CO) vibration is calculated at 1753 cm-1 for HF and 1725 cm-1 for
HSEH1PBE.
The in-plane C–H bending vibration of 3-hydroxypicolinamide is observed at 1435 cm-1
experimentally and calculated at 1449cm-1 for HF and 1434 cm-1 for DFT/ HSEH1PBE. The out-ofplane C–H bending vibration of 3-hydroxypicolinamide acid appears at 932 cm-1. This frequency was
computed at 988 cm-1 for HF and 938 cm-1 for HSEH1PBE. It can be said that DFT-calculated
frequencies are in good agreement than experimental values.
Table 2 Comparison of the FT-IR and calculated vibrational spectra of 3-hydroxypicolinamide
Exp.

HF

HSEH1PBE

υs(OH)

3763

3702

υas(NH2)

3564

3613

υs(NH2)

3389

3442

3469

υs(CH)

3066

3023

3089

υas(CH)

2807

2981

3044

υ(CO)

1693

1753

1725

υ(CC)

1594

1593

1579

β(C-H)

1435

1449

1434

γ( C-H)

932

988

938

s:symmetric, as: asymmetric, υ: stretching, β: in-plane bending, : out-of-plane bending.
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(a)
(b)
Figure 2 FT-IR spectrum of 3-hydroxypicolinamide: (a) experimental and (b) theoretical.

3.3 Electronic properties
The solvent effect was computed using TD-DFT/HSEH1PBE method and IEF-PCM model employing
6–311++G (d,p) basis. The UV-Vis spectral data for the gas phase and DMSO solvent are illustrated
in Table 3.
As can be seen from Table 3, the highest absorption band is found to be 263 nm for the gas phase. The
band at 263 nm is predicted as π→π* transitions. According to calculated electronic data shows the
longest wavelength corresponding to the electronic transition from the HOMO to the LUMO (90%).
This value is computed at 267 nm for DMSO solvent.
Table 3 Calculated electronic transitions for3-hydroxypicolinamide with the TD-DFT method.
TD-DFT
HSEH1PBE

Gas phase

DMSO

λ (nm)

osc. strength

major contributions

263

0.1388

HOMO→LUMO(+90%)

214

0.0484

HOMO-1→LUMO+1(+70%)

195

0.0103

HOMO→LUMO+3(+87%)

267

0.1951

HOMO→LUMO(+94%)

232

0.0227

HOMO-2→LUMO(+97%)

196

0.0660

HOMO-2→LUMO+1(+94%)

The HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) and the LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital) are called frontier molecular orbitals (FMOs). Figure 3 displays the energies of the frontier
molecular orbitals (FMOs) for 3-hydroxypicolinamide. The HOMO-LUMO energy gap is a critical
parameter in determining molecular electrical transport properties because it is a measure of electron
conductivity. The HOMO and LUMO energy gap is found at 4.675 eV in the gas phase and 4.760 eV
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in DMSO. The small energy gap between FMOs explains that charge transfer occurs within the 3hydroxypicolinamide.

LUMO
(-2.064 eV)

LUMO
(-1.985 eV)

263 nm

267 nm

HOMO
(-6.824 eV)

HOMO
(-6.660 eV)

Figure 3 The selected el
transitions of 3-hydroxypicolinamide in the gas phase and DMSO, respectively.

ctronic

3.4 Nonlinear optical (NLO) effects
First-order hyperpolarizability (  ) is calculated for 3-hydroxypicolinamide using the HF and
DFT/HSEH1PBE methods with 6–311++G (d,p) basis set. The calculated values are converted into
electrostatic units (esu) (β: 1 a.u.= 8.639 10-33 esu) and tabulated in Table 4.
In this work, urea has been chosen as a reference molecule; because there were not experimental
values about 3-hydroxypicolinamide in the literature. As can be seen from Table 4, the first
hyperpolarizability(  ) is equal to 174.814
10-32 esu and 182.515
10-32 esu for HF and
DFT/HSEH1PBE methods, respectively. The values of  of the molecule are approximately 5

times magnitude than that of urea [



= 0.3728

10-30esu] (Adant et al., 2004:497). It can be

said that 3-hydroxypicolinamide is a good candidate for NLO material.
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Table 4 The first hyperpolarizability (  ) of 3-hydroxypicolinamide.
Property
x

-68.284

HF
10-32 esu

HSEH1PBE
-94.726 10-32 esu

y

160.932 10-32 esu
0.259 10-32 esu

155.979 10-32 esu
3.043 10-32 esu

z



174.819

10-32 esu

182.515

10-32 esu

CONCLUSIONS
In this paper, the geometry of 3-hydroxypicolinamide has been optimized with DFT- HSEH1PBE
method using 6–311++G (d,p) basis set and HF/6–311++G (d,p) method. The molecular structural
parameters like bond lengths and bond angles obtained by DFT method are in well agreement with
experimental data. The vibrational wavenumbers of 3-hydroxypicolinamide have been compared with
the obtained by FT-IR. It can be said that DFT-calculated frequencies are in good agreement than
experimental values. The value of the first hyperpolarizability of the molecule is much greater than
these of urea. NLO analysis shows that 3-hydroxypicolinamide can be used as the development of
effective NLO materials.
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Abstract:

Cities consume 75% of the world's energy production and produce 80% of CO2 emissions. The
environmental crisis experienced by our planet can be addressed under three headings: the rapid
growth of the population and its economic activities, the depletion of natural resources and the
destruction of the ecosystems. Slowing down this worrying process and producing sustainable
solutions for resource use is the foremost concern for the future of cities. In this context, creating
sustainable cities of the future has become an important goal. According to the think-tank Sustainable
Cities International (2010), city-specific sustainable development strategies should be adopted in a
city. The "smart city", a sustainable urban model, has been adopted by the European Commission.
Smart cities are defined as cities where high quality of life is achieved through intelligent management
of natural resources and energy efficiency.
Technology, ecology, sustainability and design are key concepts that have been integrated together as
a result of the search for an environmental solution due to the increasing negative human impact on
the environment in recent years. For cities' sustainability, technological sustainability and ecological
sustainability must be integrated, guiding ecological principles to all decision-making processes from
planning to design. Eco-design is also an important tool for ecological sustainability, providing a
framework for environment-related design and management by taking ecological considerations into
account and ensuring that positive interactions with environment are enhanced. Ecological design or
eco-design is a design method that creates a system for evaluating natural resources and uses
renewable energy resources and provides energy efficiency in urban design and architectural design.
Eco-design is not only a design method for sustainability approach, it is also an ethical responsibility
for future generations and nature.
In this paper, a theoretical framework for ecological urban design and ecological architectural design
will be presented within the scope of eco-design principles. Under the guidance of eco-design
principles, technological sustainability can be integrated with ecological sustainability. So, cities can
be both smart and sustainable, and significant progress can be made towards ecologically sustainable
economic development.
Keywords: Sustainable cities, smart cities, eco-design.

Sürdürülebilir Ve Akilli Kentler İçin Eko-Tasarim İlkeleri
Özet:
Şehirler, Dünya enerji üretiminin %75'inden fazlasını tüketmekte ve %80 oranında sera gazı emisyonu
üretmektedir. Gezegenimizin yaşadığı çevresel kriz üç başlık altında ele alınabilir: nüfusun ve ona
paralel olarak ekonomik faaliyetlerin hızlı artışı, doğal kaynakların tükenmesi ve ekosistemin tahribatı.
Bu kaygı verici süreci yavaşlatmak ve kaynak kullanımında sürdürülebilir çözümler üretmek kentlerin
geleceğine yönelik en öncül konudur. Bu bağlamda, geleceğin sürdürülebilir şehirlerini yaratmak
önemli bir hedef haline gelmiştir. Sürdürülebilir Şehirler Uluslararası (2010) düşünce kuruluşuna göre,
bir kentte şehre özgü sürdürülebilir kalkınma stratejileri benimsenmelidir. Sürdürülebilir bir kentsel
model olan “akıllı şehir” Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmiştir. Akıllı şehirler, doğal
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kaynakların akıllıca yönetimi ve enerji verimliliği ile yüksek yaşam kalitesi elde edilen şehirler olarak
tanımlanmaktadır.
Teknoloji, ekoloji, sürdürülebilirlik ve tasarım son yıllarda çevre üzerindeki olumsuz insan etkilerinin
artması nedeniyle, çevresel çözüm arayışının sonucu olarak birbirine entegre edilmiş kavramlardır.
Şehirlerin sürdürülebilirliği için teknolojik sürdürülebilirlik ile ekolojik sürdürülebilirlik
bütünleştirilmeli, planlamadan tasarıma kadar tüm karar süreçlerine ekolojik ilkeler rehberlik
etmelidir. Eko-tasarım da, ekolojik sürdürülebilirlik için önemli bir araç olarak, ekolojik kaygıların
dikkate alınmasını sağlayarak çevre ile ilgili tasarım ve yönetim konusunda bir çerçeve sunmakta ve
çevreyle etkileşimlerin olumlu bir şekilde artmasını sağlamaktadır. Ekolojik tasarım ya da ekotasarım, doğal kaynakları değerlendirmek için bir sistem oluşturan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanan ve kentsel tasarımda ve mimaride enerji verimliliği sağlayan bir tasarım yöntemidir. Ekotasarım, sadece sürdürülebilirlik yaklaşımı için bir tasarım yöntemi değil, gelecek kuşaklar ve doğa
için de etik bir sorumluluktur.
Bu bildiride, eko-tasarım ilkeleri kapsamında ekolojik kentsel tasarım ve ekolojik mimari tasarıma
yönelik kuramsal bir çerçeve sunulmuştur. Eko-tasarım ilkelerinin rehberliğinde teknolojik
sürdürülebilirlik ile ekolojik sürdürülebilirlik entegre edilebilir. Dolayısıyla, şehirler hem akıllı hem de
sürdürülebilir olabilir ve ekolojik açıdan sürdürülebilir ekonomik gelişmeye doğru önemli ilerlemeler
kaydedebilir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir şehirler, akıllı şehirler, eko-tasarım.

INTRODUCTION
With the development of technology, ecological balances have begun to be ignored in the urban
planning process. Due to the fact that in the early 21st century, the environmental crises arised, our
planet has faced many problems. The urban population living in urban areas also increased because of
the rapid increase in population. Parallel to this increase, the unconscious consumption of natural
resources is destroying the ecosystem (Steiner, 2014: 304-305) (Aklanoğlu, 2011:119).
Sustainable solutions for the future should be produced on the basis of the concept of 'ecology' to
reduce and control the pressure on the planet. The smart city model is also one of these sustainable
solutions. The concept of smart cities based on the concepts of ecology, technology and sustainability
is defined as cities with high quality of life with smart management of natural resources and energy
efficiency.
The spatial organization of cities and all kinds of living environments begins with planning processes.
Planning, which is a decision-making and organizational process, also brings to the stage the urban
ecosystem which interacts with social, natural and built environments. Ecological dimension has been
gained to the planning with the principle of "sustainability" adopted by the world. Ecology should be
the main focus of planning as it considers natural resources and ecological characteristics to be of
great importance in terms of planning. (Çelikyay, 2016:257). Ecological planning is a planning
method that is guided by ecological principles and includes urban planning and open space planning.
(Wang, 1998:205). For sustainability, ecological planning and ecological design processes should not
be ignored.
ECOLOGICAL DESIGN
In essence, any design that minimizes environmental destructive effects by mimicking and integrating
natural ecosystems can be called eco-design. For this reason, eco-design aims to provide a framework
for an environmentally sound design and management system, combining both anthropogenic and
ecological values at the relevant spatial and temporal scales. Yang et al., 2004, discussed the ecodesign concept with seven principles as shown below:
“(1) the need to meet the inherent needs of humans and their economy; (2) the requirement to sustain
the integrity of the structure and function of both natural and managed ecosystems; (3) the
appropriateness of emulating the inherent designs of nature in anthropogenic management systems; (4)
the need to make progress to a sustainable economy through greater reliance on renewable resources
and more focus on recycling, reusing, and efficient use of materials and energy; (5) the use of
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ecological economics (or full-cost accounting) to comprehensively take resource depletion and
environmental damage into consideration and thereby address issues of natural debt; (6) the need to
conserve natural ecosystems and indigenous biodiversity at viable levels; and (7) the desirability of
increasing environmental literacy to build social support for sustainable development, resource
conservation, and protection of the natural world.” (Yang, 2004:97).
Eco-design, as an important tool for ecological sustainability, provides a framework for environmental
design and management by providing consideration of ecological concerns, and ensures that the
interaction with the environment increases positively. Eco-design is not only a design method for
sustainability approach, it is also an ethical responsibility for future generations and nature. Ecological
design or eco-design is a design method that creates a system for evaluating natural resources and uses
renewable energy resources and provides energy efficiency in urban design and architecture.
Ecological urban design
The interdisciplinary urban design practice is, both an interface and is a bridge between planning and
architecture. The purpose of the urban design process, which is a period when planning decisions are
transformed into applications: In addition to designing streets, main streets, squares, public spaces,
green spaces, plants and surface waters, it is also creating healthy living spaces (Çelikyay, 2016 :259).
Ecological urban design offers a framework for equipping and redesigning the urban built
environment with natural components (Picket, 2008:9) (Çelikyay, 2016 :259). Urban designers detail
urban planners' decisions on the urban scale regarding to the future of the city with designs on the
neighborhood, street and building scale. Ecological urban design can be defined as the ecological
design of urban landscape elements or making ecologic composition of elements constitute urban
landscape, under the guidance of urban ecology approach.
Ecological architecture
Buildings are the largest energy consumers in both developed and developing countries. According to
the United Nations Environment Program, the building sector accounts for 30-40% of global energy
use. Buildings consume energy for heat, cooling, lighting, ventilation and etc. not only in the
construction phase but also in the period when the building is in use (Fatah, 2012: 1).
From the design phase to the completion of the building both construction and its useful life, It is
necessary to reduce the negative impact of buildings on the environment by means of ecological and
sustainable design measures (Gökşen, 2017:92). In this context, ecological principles and indicators in
spatial planning should be integrated into architecture. This approach, which is based on ecology, is
necessary for sustainability or sustainable urbanization.
Eco-design is an ecological point of view that gives particular emphasis to design and the impact of
buildings on the planet. In the design process, building and environment-friendly architecture
contributes to the use of local and sustainable materials. "Ecological Building" is a structure that is
designed by considering all elements of the local ecology. The local ecology or environment of a
building consists of certain physical and biological elements and their interactions. The purpose of
ecological design is to ensure that beneficial interaction with the environment increases positively. The
purpose of the sustainable architecture is to minimize the negative effects of the building on the
environment. (Fatah, 2012: 2-3). These two phenomenons should not be confused with each other.
CONCLUSION
The ecological approach should be accompanied by planners, urban designers, architects, landscape
architects, civil engineers until the production of urban elements and building materials from the
beginning of the planning process (Çelikyay, 2016:258). In order to make our settlements and cities
more livable and sustainable, our perspective on urban spatial arrangements needs to gain an
ecological dimension. Ecology should be an important issue at each scale in the spatial planning and
design process.

Eco-design principles for sustainable and smart cities
For the design of smart cities, the fundamental principle is the integration of ecology and technology,
and in this context, together with technological development, settlement should be re-evaluated within
the framework of ecological sensitivity, sustainable resource management and the creation of
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sustainable living spaces should be ensured. In the eco-design context, the following ecological urban
design and ecological architectural design principles to be guide to design process of liveable urban
environments are proposed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecological urban design principles
Integration ecology with technology
Using of smart systems on behalf of ecology
Monitoring of urban ecosystem by urban metabolism analysis
Conservation and management of natural areas and water basins
Preservation of natural water reserves of upright slopes
Providing compact development
Observation of urban microclimate
Evaluation of flood risks and flood management
Energy efficient development structure
Low-resource infrastructure and groundwater management
Prevention of pollution in wastewater and reuse
Reductioning of heat island effect
Protection of regional vegetation cover and permeable surfaces
Providing energy savings in infrastructure operation of the zone
Water-saving landscape design
Quality of infrastructure and transportation systems
Reduction of carbon emissions in transport
Reducing car use
Reducing the footprint of parking spaces
Making links among streets
Creation of safe streets
Public transport stations and stops
Creation of bicycle paths and parks
Ergonomic and convenient street design and distances to walk
Providing of disabled access
Creation of shadowed streets with afforestation
Positioning open public spaces around business /residential areas
The quality of public areas in open space
Reduction of light pollution in urban public spaces
Proportion of open spaces and open green spaces
Provide of housing-work and housing-school relations
Providing user diversity (economic income, age, etc.)
Providing variety of usage and function (work-social area-residence)
Providing variety of housing types (cheap housing, rental housing, etc.)
Participation of users and local community to the decision making process

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecological architectural design principles
Integration smart systems with ecological solutions
Monitoring of building metabolism with the building ecology aspect
Assessing the environmental impacts of construction sites and processes
Managing the construction process with minimal damage to natural life
Provision of construction waste management
Providing of waste management in buildings
The use of renewable energy resources and the provide of energy efficiency
Reduction of water consumption in buildings
Use of recycled and low emission materials in buildings
Local heating / cooling
Rainwater reclamation
Providing of energy saving in infrastructure
Re-functioning of historical buildings
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•

Green architecture

To sum up, technology, ecology, sustainability and design are integrated concepts with each other as a
result of the search for an environmental solution due to the increasing negative human impacts on the
environment in recent years. Technological sustainability and ecological sustainability should be
integrated for the sustainability of cities and from planning to design, ecological principles must guide
to all decision-making processes.
Eco-design is the best way both to make peace between human and nature destroyed by growing urban
built environment in the cities, and to prolong our common planet’s life.
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Abstract:

Water is of vital importance to people because it is not possible to survive for life. In the last two
centuries, the rapid increase in population, production and consumption by the influence of
industrialization has caused the decrease in the supply of potable water resources and increase in
demand due to the flood, drought and warmth caused by unplanned urbanization, misuse and global
climate change.
Planning processes involving spatial decisions for the future of society also include water consumption
decisions. Water management is at the forefront of strategies for rational resource use on earth where
resources are becoming increasingly destructive and non-renewable resources are declining.
Therefore, it is necessary to prevent the pollution of water resources, to reduce water usage per person
and unit (country, region, basin, sector, etc.) and to use water efficiently. Effective water management
should be provided for water efficiency. In order to reduce water use, increase useful water use and
save water, it is first necessary to identify water footprints by determining water consumption in these
units.
The water footprint, which is an alternative indicator for water use, consists of three components: blue,
green and gray water footprint. These components also represent water use and quality in water
footprint. Water footprint calculations show how much water resources are used for production and
consumption in the country, region, basin or selected area. In the unit, different indicators are used in
water footprint calculations for both production and consumption. Water footprint of production;
indicates whether the method and amount of water usage in production is appropriate and sustainable.
Water footprint of consumption; refers to the amount of fresh water used in the production of goods
and services consumed in the unit.
In this paper, water footprint types and water footprint components are presented in a theoretical
framework and it is proposed to be used as a tool in the planning process, emphasizing the water
footprint as an alternative indicator of water management in planning.
Keywords: Water footprint, water management, planning, sustainability.

Planlamada Su Yönetimine İlişkin Alternatif Bir Gösterge: Su Ayak İzi
Özet:
Suyun yaşam için ikamesi mümkün olmadığından insanlar için hayati bir önem taşımaktadır. Son iki
yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle nüfus, üretim ve tüketimde meydana gelen hızlı artış, plansız
kentleşme, yanlış kullanım ve küresel iklim değişikliğinin neden olduğu taşkın, kuraklık ve sıcaklığın
da etkisiyle içilebilir su kaynaklarının arzında azalma, talebinde ise artma meydana gelmiştir.
Toplumun geleceğine yönelik mekânsal kararları içeren planlama süreçleri aynı zamanda su tüketim
kararlarını da içermektedir. Kaynakların gittikçe tahrip olduğu, yenilenemeyen kaynakların azaldığı
yeryüzünde, akılcı kaynak kullanımına yönelik stratejilerin başında su yönetimi gelmektedir.
Dolayısıyla su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, kişi başına ve birimde (ülke, bölge, havza,
sektörel vs.) su kullanımının azaltılması yani suyun verimli kullanılması gerekmektedir. Su verimliliği
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için de etkin bir su yönetimi sağlanmalıdır. Su kullanımı azaltılıp, faydalı su kullanımını artırmak ve
su tasarrufu sağlamak için, öncelikle bu birimlerdeki su tüketimlerini belirleyerek su ayak izlerinin
saptanması gerekmektedir.
Su kullanımına yönelik alternatif bir gösterge olan su ayak izi; mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak
üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler de, su ayak izinde su kullanımını ve kalitesini temsil
etmektedir. Su ayak izi hesaplamaları ülkede, bölgede, havzada veya seçilen alandaki üretim ve
tüketimde su kaynaklarının ne kadar kullanıldığını ortaya koymaktadır. Birimde, gerek üretime
gerekse tüketime ilişkin su ayak izi hesaplamalarında farklı göstergeler kullanılmaktadır. Üretimin su
ayak izi; üretimde suyun kullanılış biçimi ve miktarının uygun ve sürdürülebilir olup olmadığını
göstermektedir. Tüketimin su ayak izi ise; birimde tüketilen malların ve hizmetlerin üretiminde
kullanılan tatlı su miktarını ifade etmektedir.
Bu bildiride, planlamada su yönetimine ilişkin alternatif bir gösterge olan su ayak izi vurgulanarak, su
ayak izi türleri ve su ayak izine ilişkin bileşenler kuramsal bir çerçevede sunulmakta, planlama
sürecinde de bir araç olarak kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su ayak izi, su yönetimi, planlama, sürdürülebilirlik.
INTRODUCTION
Water is the essential resource for living beings to survive. As a matter of fact, water resources,
especially the amount and quality of water available, are decreasing due to problems such as rapid
population growth, unplanned urbanization, industrialization, infrastructure deficiencies, irregular
sharing of water between sectors, inaccurate agricultural activities, climate change and land uses.
(Öztürk and Tönük, 2014:15).
The planning processes, including spatial decisions for the future of society, also include water
consumption decisions. Water management is at the forefront of rational resource utilization strategies
on the earth, where resources are becoming increasingly destructive and inadequate in terms of
quantity and quality. Therefore, the prevention of pollution of water resources, the reduction of water
usage per person and unit (country, region, basin, sector, etc.), in other words, water should be used
efficiently. Effective water management should be provided for water efficiency.
Water, an important need for human life and settlement, is an important data for planners in the
discipline of City and Regional Planning (Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu, 2006:23). "Land use
decisions are in fact a water use decision" approach put fowerded by M. Falkenmark's in 1980 has
given a new perspective to the planning discipline (Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu, 2008:225).
Planning action, regardless of scale, directs the spatial development of the settlements in the direction
of the place selection decisions related to human activities. At the same time, it determines the water
demand of the city by the decisions including population, building density and quantity and quality of
usage (Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu, 2008:225). In other words, besides of the socioeconomic and physical structure of the city, the daily water demand of the city is also determined by
the land use decisions and employment decisions proposed in the plans (Şehir Plancıları Odası Su
Komisyonu, 2008:225).
In the planning process, city planners need to adopt wise sharing and conservation of inter-sectoral
water resources as they have also identified water use while giving land use decisions such as housing,
industry, central business area, social facilities (Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu, 2006:24). In the
planning process, the interaction between water and land use must be addressed in terms of social,
economic and environmental objectives and sustainability of cities should be ensured (Şehir Plancıları
Odası Su Komisyonu, 2008:226).
Rapid urbanization also creates pressure on water resources and the ecosystems they support. This
pressure is further complicated by the aging of cities and the environmental degradation resulting from
inadequate water infrastructure, and it has a significant impact on the sustainability of cities.
In the process of achieving sustainability goals, common standards and city-specific flexible indicators
to assess environmental resources need to identify and measure. In this context, it is very important to
determine the water footprint, which is an alternative indicator for water management. Water footprint
evaluations; reduce water use, increase the use of useful water, and provide water savings (Paterson et
al., 2015:8462). Indicators are the indices that can identify changes and the status of a situation and
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observe the change. Therefore, the use of these indicators in the process of achieving sustainability
goals will help identify and characterize significant aspects of urban relationships. Integrating these
indicators into the plan will provide integrated water management (Ulian et al., 2016:34).
Because cities are hot spots for commodity consumption, which are effective for both local and
systemic water resources, demand for goods and services in cities also affects water consumption
(Paterson et al., 2015:8461) (Fialkiewicz et al., 2018:1). Water flows into and through the city through
cross-border exchange of goods and services. Both virtual and actual water flows are influenced by
water supply investments and urban planning decisions affecting residential, commercial and
industrial development (Paterson et al., 2015:8461).
Today, according to most water resources experts, water scarcity is not caused by physical water
scarcity, but by poor water management. By linking a wide variety of industries and topics, virtual
water and water footprint analyzes provide a suitable framework for finding potential solutions and
contributing to better management of water resources (Aldaya et al., 2010:942). In this context, virtual
water flows need to be considered in planning and politics. In the fulfillment of this requirement, water
footprint assessments will facilitate the evaluation of virtual water flows (Paterson et al., 2015:8480)
(Fialkiewicz et al., 2018:2).
Water Footprint Concept
The water footprint concept, which shows the use of water instead of soil or fossil energy use, defined
the total fresh water volume used to produce goods and services consumed by an individual, region or
nation (Hoekstra, 2015:36). The water footprint contains both direct and virtual water quantities. The
virtual water component represents the physical quantity of the water needed to produce the goods to
be exported. The water footprint is expressed typically cubic meters (m3) (Paterson et al., 2015:8462).
Water consumption means water vaporized or included in a product.
Water footprint is a distinctive indicator to display of water usage and pollution quantities, as well as
geographical locations. The water footprint components representing the water use and quality are
usually separated from the blue, green and gray water footprints. The blue water footprint refers to the
amount of underground and surface water resources consumed in the production of a good or service.
The green water footprint refers to the amount of rainwater consumed during the production process
(Hoekstra, 2015:36).
The water footprint concept related to especially agricultural production, garden plants and forest
products includes the entire rainwater and harvested crop or the water that is hidden in the cropped
wood (URL1). The gray water footprint is the amount of fresh water used to eliminate or reduce the
pollution load to achieve the current water quality standards (Hoekstra, 2015:36). The water footprint
components also include consumers, nations, businesses, individual processes and products
(Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu, 2014:12).
Water footprint calculations show how much water resources are used in production, and
consumption, in the country, region, basin or selected area. In water footprint calculations for both
production and consumption, different indicators are used in the unit (country, region, basin, sector,
individual, etc.).
The water footprint of the production includes the water footprint of agriculture and the domestic and
industrial water footprint; it shows whether the way of utilization and quantity of water used in
production is appropriate and sustainable. Generally, the agricultural sector is determiner of the water
footprint of production. The green water footprint, as the biggest component of the agricultural sector,
emphasizes the sensitivity of agricultural production to climate conditions. The second major
component is the blue water footprint that draw attention to irrigation practices and emphasize the
importance of the sustainability of existing water resources. Gray water footprint is dominant in
domestic and industrial water use. This shows that the use of industrial and domestic water plays an
important role in water quality (Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu, 2014:19).
The water footprint of the production will benefit when the economic and environmental targets are
identified in the planning process, as it allows the understanding of how the water is used and whether
it is appropriate and sustainable. Especially in the agricultural sector, improper use of underground and
surface water resources will be prevented by determining suitable zones and irrigation strategies in the
production of crops. The gray water footprint that gives information about water quality is manifested
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especially in the use of industrial and domestic water footprints. Therefore, result of projection
calculations will provide information on whether there will be a risk in future on water resources.
Thanks to determining appropriate strategies, in planning process, gray water footprint can be reduced
in basins, where are expected population density or increase to be rapid. Likewise, in the basins, where
the industrial establishments and activities are intensive, the consideration of the gray water footprint
will benefit to the selection of the industrial areas and the determination of the industrial varieties or
scales.
If the water footprint of consumption; refers to the amount of fresh water used in the production of
goods and services consumed in the unit. The water footprint of consumption is mainly due to
agriculture due to the products produced. The water footprint of consumption contributes to review
imported and exported products (Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu, 2014:29). While setting economic
targets, by adopting the approach of importing products with low water consumption and exporting
products with high water consumption management of virtual water flow will be ensured.
CONCLUSION
For sustainable development and sustainable planning, it is necessary to link planning and
consumption of water resources and to provide integrated water management. Sudden and rapid
transformation of rural areas into urban areas requires the adoption of water management strategies
taking into account the protection of water resources.
Water, which is a natural and scarce resource, its social and environmental values are a priority
resource. In terms of the social, economic and environmental objectives of water resources, water
footprint approach should be used as a tool for rational management and operation. With this
approach, considering of the water needs of the eco-system, the input-output flows in the unit should
be determined and plans and policies should be developed in order to cope with high water footprints
and its affects and should be develop appropriate environmental, social and economic strategies. To
understand the impact of production and consumption processes on water resources, the water
footprint components should be well analysed and the all conditions in the relevant unit should be
evaluated with a holistic approach.
In summary, it is very important to adopt a water footprint approach in the development plans for the
future, in the development of proposals for solutions to social, economic and environmental problems
in all scales and sectors, in the increase of the water saving awareness of the society, the participation
of stakeholders in water management and the change of public policies (URL2). In this context,
economic growth and development, in particular the morphological structure of the units, the change
of land uses, the change in the quality and quantity of water discharged to water infrastructure systems
and water masses brings out the importance and the necessity of that the water footprint approach for
the sustainable use and management of water resources in the planning should be adopted.
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Özet:
Politrop kendiliğinden-kütlesel-çekimli bir gaz küresi olarak bilinir ve daha gerçekçi yıldız
modellerine bir yaklaşım olarak çok faydalıdır. Araştırmamıza hidrostatik dengede küresel bir yıldız
varsayarak başlayacağız. Bu çalışmanın temel amacı Politropları ifade eden enerji yoğunluğunu beşboyutlu (5B) Kaluza-Klein evreninde yeniden yazmaktır. Politropik enerji yoğunluğunun 5B biçimini
kullanarak daha anlamlı kozmolojik sonuçlar elde edilebilecektir. Çalışmamızda bununla beraber, elde
edilen sonuçlar nümerik olarak tartışılarak güncel gözlemsel verilerle karşılaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Evrenbilim, Politrop, Karanlık enerji, Beş boyut, 5B.

5-dimesional Polytrope
Abstract:
Polytrope is known as a self-gravitating gaseous sphere and very useful as crude approximation to
more realistic stellar models. We start our investigation with assuming a spherical star in a hydrostatic
equilibrium. The main purpose of this study is to rewrite energy density describing Polytropes in fivedimensional (5D) Kaluza-Klein universe. We believe that after making use of the 5D form of the
Polytropic energy density, we can find meaningful cosmological results. Additionally, we discuss our
results numerically in order to compare them with the recent observational data.
Keywords: Cosmology, Polytrope, Dark energy, Five dimensions, 5D.

GİRİŞ
Yapı oluşumu için adyabatik soğuk karanlık maddenin azalması ile birlikte kozmik ahenk bulmacası
başlar [1]. Gökbilimciler, yaklaşık 20 yıl kadar önce, soğuk karanlık madde için yapılan sanal
benzetme deneyleri sonucunda büyük ölçekli yapının büyümesinden biçim değişkeni için şu değeri
öngörmüşlerdir [2]:
.

(1)

Bu veri güncel gözlemsel sonuçlarla çok iyi uyuşmaktaydı. Sonrasında, ortaya çıkan bu ilginç görüntü
farklı kozmolojik verilerle desteklenmiştir: gözlemsel supernovae tip Ia verileri [3, 4], kozmik
mikrodalga ardalanı [5], büyük ölçekli yapılar [6], Wilkinson mikrodalga izotropi sondası [7-9], Sloan
dijital gökyüzü incelemesi [10] ve Planck gözlemleri [11, 12]. Tüm bu gözlemlerin ortak sonucu
218

olarak evrenimizin tahmin edilenden daha hızlı genişleme davranışının nedeni olarak, bildiğimiz
maddeye benzemeyen ve negatif basınca sahip olan karanlık madde ile karanlık enerji gösterilir.
Karanlık içerikler doğrudan gözlenemediğinden dolayı evrendeki baskın bileşenlerin bildiğimiz madde
ya da enerjiye benzediği henüz doğrulanmamıştır.
Diğer yandan karanlık bileşenler için birçok kuramsal modelleme ortaya konmuştur. En basit olan
kozmolojik sabit ( ) karanlık enerji modeli olup bu fikri betimleyen enerji yoğunluğu ve durumdenklemi parametresi ifadeleri aşağıdaki gibi yazılır:
(2)
.

(3)

Buradaki çarpanı kütle-çekimsel sabit olarak bilinmektedir.
İlk ve en basit bakış açısı olmasının yansıra ne yazık ki kozmolojik sabit modeli gözlemsel verilerle
karşılaştırıldığında bazı kusurları ortaya çıkmaktadır [13, 14]. Bu durum kuramsal kozmologları farklı
yöntemler geliştirmeye yönlendirmiştir. Bunlardan ilki değişimli kütlesel-çekim kuramları (ayrıntılı
bir inceleme için kaynak [15] ve oradaki kaynaklar kullanılabilir), ikinci ise evrenin karanlık bileşen
bölgesi olduğunu varsaymaktır (bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için kaynak [14] ile
birlikte orada verilen kaynaklar incelenebilir). Bunlara ek olarak çok daha farklı fikirler de üretilmiştir:
bütünleşik karanlık madde-enerji yoğunlukları (Chaplygin [16, 17] ve Politropik [18, 19] gaz
modelleri), ekstra boyut içeren kuramlar [20-22], skaler ve vektör alanları [23-27] ve karanlık enerji
yoğunluğu tanımlamaları [28-31]. Literatüre girmiş çok sayıda kuramsal model olmasına rağmen
bunlar arasından gözlemsel verilerle tam olarak uyumlu sonuçlar vermesi bakımından sıyrılarak öne
çıkan bir yöntem yoktur. Bu nedenle evrenin ivmeli genişlemesi sürecini açıklayabilen kuramsal bir
model elde edebilme arayışları devam etmektedir. Bu çalışmada 4B evren modeli göz önüne alınarak
betimlenen Politropik gaz modelini daha anlamlı sonuçlar verebilecek biçimde yeniden ifade etmek
için 5B Kaluza-Klein tipi uzay-zaman modeli temel alınarak enerji yoğunluğu ifadesi yeniden
yazılmıştır.
KARANLIK EVRENİN POLİTROP MODELİ
Chaplygin gaz modeli, literatüre girmiş bütünleşik karanlık madde-enerji modellerinden bir tanesi olup
sicim kuramından elde edilen Takyonik skaler alan modeli temel alınarak da türetilebilmektedir. Bu
model kısaca
(4)
biçimindeki durum denklemi ile betimlenmekte olup buradaki B çarpanı bir sabittir [16, 17]. Bununla
birlikte Chaplygin gaz modeli bu haliyle gözlemsel verilerle uyuşmadığında farklı biçimlerde yeniden
yazılmıştır. Literatürde genelleştirilmiş [17, 32-34], modifiyeli [17, 32, 34], uzatılmış [35], değişken
[36], değişken modifiyeli [37] ve değişken genelleştirilmiş [38] Chaplygin gaz modelleri gibi farklı
tanımlamalar ortaya atılmıştır. Bu çalışmada farklı ve ilginç diğer bir bütünleşik karanlık madde-enerji
modeli olan Politropik gaz modeli göz önüne alınmaktadır. Politropik gaz modeli genel olarak
aşağıdaki biçimde yazılan durum denklemi ile ifade edilmektedir [18, 19]:
.

(5)
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Yukarıda yazılan ifadedeki
ve m birer sabit olup m ayrıca Politropik indeks olarak
adlandırılmaktadır. Burada önemli bir durumun altını çizmekte fayda vardır: (5) numaralı denklem
ve
seçimi yapıldığında asıl Chaplygin gaz [16, 17] modelinin enerji yoğunluğu
ifadesine indirgenmektedir. Dahası,

ve

yazıldığında ise Politropik enerji

yoğunluğu ifadesi genelleştirilmiş Chaplygin gaz [17, 32-34] modeline dönüştürülebilmektedir.
5B POLİTROPİK GAZ
5B Kaluza-Klein kuramında Friedmann-Robertson-Walker tipi çizgi-elemanı aşağıdaki gibi
yazılmaktadır [39]
.

(6)

Bu modelde yer alan a(t) kozmik ölçek çarpanı, k ise eğrilik parametresi olarak bilinir ve buradaki
k=0, k=+1 ve k=-1 durumları sırası ile düz, açık ve kapalı evren biçimlerini gösterir. Supernovae tip Ia
verileri [3, 4], Wilkinson mikrodalga izotropi sondası [7-9], Sloan dijital gökyüzü incelemesi [10],
Planck [11, 12] ve X-Ray gözlemleri [40] büyük ölçeklerde uzaysal düz model öngörmektedir, bu
nedenle bundan sonraki hesaplamalarda k=0 seçimi yapılacaktır. Bu evrenin enerji-momentum
dağılımı şu matematiksel bağıntı ile ifade edilecektir:
.

(7)

Buradaki tanımda ve indisleri (0, 1, 2, 3, 4) değerlerini almakta olup 0 zaman koordinatını 1-4 ise
uzaysal koordinatları betimlemektedir. Bu tanım ile birlikte Einstein alan denklemleri şu biçimde
yazılmaktadır:
(8)
Yukarıdaki denklemde karşımıza çıkan

,

ve

sırasıyla Ricci tensörü, Ricci skaleri ve metrik

tensör olarak bilinmektedir, Ayrıca
ifadesi 5’li hız vektörü olup
denklemini
sağlamaktadır. Buna göre, (6) numaralı denklemde verilen çizgi-elemanı (8) denkleminde
kullanıldığında elde edilen Friedmann denklemleri şu biçimde bulunur:

,

(9)
.

(10)

Bu denklemler yazılırken Hubble genişleme parametresi olarak bilinen

tanımlaması yapılmış

olup ikinci denklemde karşımıza çıkan üst nokta işareti zamana göre birinci merteben türevi ifade
etmektedir.
Diğer yandan

korunum denklemi ya da (9) ve (10)’da verilen Friedmann denklemleri göz önüne

alındığında aşağıdaki süreklilik denklemi elde edilir:
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.

(11)

Kolaylık olması için bundan sonraki hesaplamalarda

alınacaktır. Birkaç matematiksel işlem

sonrasında (11) denklemi
(12)
biçiminde yazılır. Bu ifadede gerekli ara basamaklar tamamlandığında
(13)
sonucu elde edilmekte olup buradaki c integral sabitidir. Sonrasında gerekli integral alma işlemleri
tamamlandığında Politropik enerji yoğunluğu için aşağıdaki bağıntıya ulaşılır:
.

(14)

Günümüz enerji yoğunluğu (

) ile kozmolojik enerji yoğunluğu (

) arasında
(15)

biçimde bir ilişki vardır [35]. Buna göre,
kullanıldığında integral sabiti için

olduğunda

elde edilmekte olup bu sonuç

(16)
eşitliği elde edilir. Diğer yandan, (14) numaralı denklemde kullanılmak üzere

parametresi

tanımlandığında ilgili denklem aşağıdaki biçime dönüşmektedir

.

(17)

Bu sonucun gözlemsel verilerle uyumlu çıkarımlar verip vermediğini kontrol edebilmek için
sonucumuzu kozmik kızıla kayma parametresi (z) cinsinden yazmamız gerekiyor. Kozmik ölçek
çarpanı (a) ve kızıla kayma parametresi arasında
(18)
biçiminde bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre Hubble parametresi için şu yeni tanım elde edilir:
.

(19)

Böylece (9), (16) ve (17) denklemlerinde Hubble parametresi için 5B Politropik gaz modelinden

(20)
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denkleminde verilen kuramsal ifade elde edilmektedir. Buradaki
[12]
kozmik Hubble parametresinin günümüz değeridir. Denklem (19)’dan görüldüğü gibi kuramsal ifade
Politropik modelin öngördüğü iki serbest parametre olan m ve ’ya bağlıdır. Bu serbest parametrelerin
uygun değerleri gözlemsel verilerle kuramsal sonucun karşılaştırıldığı sayısal analizlerden elde
edilebilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada enerji yoğunluğu ve Hubble parametresi için yeni kuramsal ifadeler elde edilmiştir. Bu
modelin tutarlılığı ve güvenilirliğini tartışmak için bazı sınamalar yapmak gerekmektedir. Ancak, bu
sınamalar öncesinde bazı sayısal analizler yaparak modelde verilen serbest parametrelerin uygun
değerleri belirlenmelidir. Bu analizlerden bazıları

Gözlemsel H(z) verileri

SNe-Ia verileri

Baryon Akustik Salınımı (BAS) verileri
gibi gözlemlerden elde edilen sayısal verilere dayanmaktadır. Sayısal analizler sonrasında ise
 Tutarlılık analizleri (ses hızı gibi),
 Temel kozmolojik parametrelerin hesabı ve yorumlanması,
 Neo-klasik nicelikleri hesabı,
 Skaler alan karanlık enerji modellerinin yeniden inşa edilmesi,
 Evrenin yaşı hesabı,
 Termodinamik yasalarının tartışılmasıyla evrenin termodinamik özelliklerinin
irdelenmesi
gibi yeni çalışmaların araştırma konuları olabilecek hesaplamalar yardımıyla modelin daha
derinlemesine analizleri yapılıp yeni ve farklı sonuçlar elde edilebilir.
Teşekkür: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2018-1AP4-2821 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Abstract
In this study, the mixture was designed according to the ratio of binder: aggregate: water 1: 2.75:
0.485, respectively. So that fiber and polypropylene fibers would form a binary combination in the
mortar mixtures. According to mixture design, fly ash has been substituted with 0%, 10%, 20% and
30% cement in order to improve both the cost and the performance of the produced mortars. Both
polypropylene and fiber filaments were replaced at 0%, 0.5% and 1%, and the total fiber volume was
added to produce 1% of the total mix volume. The effects of fiber ratio and fly ash mortars on both
fresh and hardened properties were determined by experimental methods. Flow diameters to
investigate the effect of fly ash and two types of fibers on fresh mortars workability and flexural and
compression tests to determine the strength of 4x4x16 cm hardened mortar specimens have been
carried out. Increasing the amount of fly ash increased the flexural strength in the case of a decrease in
28 days of flexural strength and a polypropylene fiber density of 1%. However, due to the increase in
the amount of fly ash, the 28 day compressive strength decreased. It has been found that the fiber type,
but not the fiber content, is more effective on the compressive strength.
Keywords: Fly ash, Fiber, Mortar

Polipropilen ve Elyaf Liflerin İkili Hibrit Kombinasyonunun Uçucu Kül
Katkılı Harçların Taze ve Sertleşmiş Haldeki Özelliklerine Etkisi
Özet
Bu çalışmada elyaf ve polipropilen lifler ikili kombin oluşturacak şekilde sırasıyla 1:2.75:0.485,
bağlayıcı: agrega: su oranlarına göre tasarlanan karışımlara dâhil edilmiştir. Tasarıma göre üretilen
harçların hem maliyetini hem de performansını iyileştirmek üzere uçucu kül de %0, %10, %20 ve %30
oranlarında çimento ile ikame edilmiştir. Hem polipropilen hem de elyaf lifler %0, % 0.5 ve %1
oranlarında yer değiştirerek toplam lif hacmi, karışım hacminin %1'ini oluşturacak şekilde
hibritlenmiştir. Lif oranının ve uçucu külün harçların hem taze hem de sertleşmiş haldeki özelliklerine
olan etkileri deneysel yöntemlerle belirlenmiştir. Taze haldeki harçların kıvam özelliklerine olan
etkisini araştırmak için yayılma çapları, sertleşmiş haldeki dayanımını belirlemek için de 4x4x16 cm
numuneler üzerinde eğilme ve basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Uçucu kül miktarı arttıkça, lif
içeriğinin artmasına rağmen yayılma çapının da arttığı tespit edilmiştir. Uçucu kül miktarının artması
ile 28 günlük eğilme dayanımında azalmanın meydana geldiği ve polipropilen lif yoğunluğunun %1
olduğu durumda eğilme dayanımının arttığı görülmüştür. Ancak uçucu kül miktarının artmasına bağlı
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olarak 28 günlük basınç dayanımında azalma meydana gelmiştir. Lif içeriğinin değil ancak lif türünün
basınç dayanımı üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Uçucu Kül, Lif, Harç
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GİRİŞ
Kısa liflerin rastgele dağıtılmış betonarme betonunun, çatlakların başlamasını ve / veya yayılmasını
kontrol ederek, çimentolu matrislerin mukavemet özelliklerini geliştirebileceği düşünülerek farklı
kompozitler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda lif türü değişkenlik
gösterirken bazı araştırmalarda lif boyutu değişmektedir. Betonda kullanılan her lif türü farklı bir
amaca farklı oranlarda katkı sağlamaktadır. Farklı yapıdaki lif türlerinin beton içerisinde birlikte
davranışı betona farklı performanslar kazandırabilmektedir. Daniel ve ark., betonun gevrek yapısı
iyileştirmek için çelik ve cam elyaf takviye ederek ikili hibrit lif ile beton üretimi gerçekleştirmiş ve
bu betonların basınç ve yarmada çekme dayanımlarını belirleyerek optimize etmişlerdir. Geleneksel
betonun ve geopolimer betonun eğilme davranışı, optimize edilmiş hibrit elyaf yüzdesi için statik
döngüsel yükleme altında karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlara göre, eğilme mukavemeti, sertlik
bozulması, kümülatif enerji dağıtma kapasitesi gibi özelliklerde önemli gelişmelerin olduğu tespit
edilmiştir (Daniel vd., 2013:5).
Karbon, polivinil alkol, çelik, asbest ve cam elyafları içeren yüksek mukavemetli ve yüksek
mukavemetli fiberlerin bazılarının, betonun mukavemetini etkili bir şekilde artırdığı bilinmektedir.
Polipropilen, naylon ve akrilik elyafları içeren düşük mukavemetli fiberler, sünekliğin
iyileştirilmesinde daha etkilidir ve çatlamayı azaltır (Soe vd., 2013:399; Halvaei vd., 2015:117;
Halvaei vd., 2016:995). Çimentolu kompozitlerde iki veya daha fazla kombine lif kullanıldığı için,
farklı yükleme aşamalarında çatlama işlemine farklı tepkiler verirler. Elde edilen lif takviyeli beton,
iki veya daha fazla fiberin kombinasyonunu içeren hibrit fiber kompozit olarak adlandırılır. Bu
nedenle, hibrit elyaf takviyeli betonlar, farklı elyaf türlerini içeren, farklı elyaf performanslarının
toplamını aşan hibrit performanslara yol açan çimentolu matrise atanırlar (Banthia ve Gupta,
2004:707). Hibrit kompozit, her bir lifin faydalarını elde eder ve sinerjik bir yanıt sergiler (Banthia ve
Soleimani, 2005:383; Banthia ve Nandakumar, 2003;3; Shu vd., 2015:1222). El-Din ve ark., yapmış
oldukları çalışmada, hibrit elyaflı yüksek dayanımlı betonun mekanik özelliklerini araştırmışlardır.
Hibrit lifler ve metakaolin içeren 21 karışımın basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve aderans
mukavemeti özellikleri incelenmiştir. Çelik ve propilen liflerin hacim fraksiyonları sırası ile % 0.25 ve
% 0.50 olacak şekilde üretilen 60 MPa dayanımındaki betonlarda, metakaolinin çimento ile optimum
ikame oranının %15 olduğu sonucuna varılmıştır. Beton karışımlarına farklı yüzdelerde hibrit liflerin
eklenmesi ile dayanım artışında etkili olduğu ifade edilmiştir (El-Din vd., 2017:203).
Hibrit lif ve uçucu kül katkılı geopolimerlerin hem taze hem de sertleşmiş haldeki özelliklerini
inceleyen fazla çalışmaya rastlanılmadığından bu çalışmada propilen ve elyaf liflerin birlikte
kullanılması ile üretilen harçların yayılma çapı, eğilme ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Deney
sonuçlarına göre, uçucu kül miktarının artması ile 28 günlük eğilme dayanımında azalmanın meydana
geldiği ve polipropilen lif yoğunluğunun %1 olduğu durumda eğilme dayanımının arttığı görülmüştür.
Ancak uçucu kül miktarının artmasına bağlı olarak 28 günlük basınç dayanımında azalma meydana
gelmiştir. Lif içeriğinin değil ancak lif türünün basınç dayanımı üzerinde daha etkili olduğu tespit
edilmiştir.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Kullanılan Malzemeler
Cam elyaf lif
Beton ve harçlarda çatlak kontrolü ve ikincil donatı görevi üstlenen şeffaf beyaz lif malzemesidir. 12
mm kırpılmış cam elyaf kullanılmıştır. Cam elyaf life ait özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Cam elyaf liflere ait özellikler
Özellik
Çekme Dayanımı
Elastisite Modülü
Uygulama Sıcaklık Limitleri
Ergime Sıcaklığı
Özgül Ağırlık
Elyaf Çapı
Elyaf Uzunluğu

Analiz Sonuçları
3400 MPa
77 GPa
- +650°C
C
2,60gr/cc
13 mikron
12 mm

Propilen Lif
Masterfiber 240 propilen lifler kullanılmıştır. Beton içinde donatı olarak kullanılmasının yanı sıra
betona süneklik ve tokluk kazandırmada etkilidir. Yüksek kimyasal direncin istendiği alkali, korozif
ve agresif ortamlar için uygundur. Masterfiber 240 propilen liflere ait özellikler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Propilen liflere ait özellikler
Özellikler
Malzeme
Şekil
Eşdeğer çap
Uzunluk
Uzunluk/çap oranı
Çekme dayanımı
Elastisite modülü
Su emme
Yoğunluk
Asit/alkali direnci
1 kg’daki fiber sayısı
Erime noktası
Yanma noktası

Analiz Sonuçları
Polipropilen %100 (siyah)
Mono filament
0.75 mm
40 mm
53.3
338 MPa
4.8 GPa
Yok
0.91 g/cm3
Yüksek
62000
160 °C
590

Uçucu Kül
Atlas enerji A.Ş.’den temin edilen F sınıfı uçucu kül kullanılmıştır.
Çimento
Kahramanmaraş Çimento’ya ait CEM I 42.5 R Portland çimentosu kullanılmıştır. Çimentoya ait
fiziksel ve kimyasal özellikler Tablo 3.’de verilmiştir.
Tablo 3. Çimentoya ait fiziksel ve kimyasal özellikler
Fiziksel Özellikleri
Priz Başlangıcı
Priz Sonu
Özgül Ağırlık

KÇS
200
240
3.15

Standart
Min. 60
–
–
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Birim
Dakika
Dakika
g/cm³

Hacim Genişlemesi
Özgül Yüzey (Blaine)
Litre Ağırlığı
2 Günlük Dayanım
Kimyasal Özellikleri
SO³
MgO
Kızdırma Kaybı
Çözünmeyen Kalıntı
C1-

1.3
3880
950
28.1
KÇS
2.48
0.85
2.0
0.40
0.0092

Maks. 10
–
–
Min. 20
Standart
Maks. 3.5
–
Maks. 5
Maks. 5
Maks. 0.1

mm
cm²/g
g/1
MPa
Birim
%
%
%
%
%

Su
İskenderun şebeke suyu kullanılmıştır.
Harç Tasarımı ve Deney Yöntemi
Lifli hibrit harçların üretiminde ASTM C109’a (ASTM C 109/109M, 2016) uygun olarak bağlayıcı:
agrega: su oranı ağırlıkça sırası ile 1:2.75: 0.485 olarak seçilmiştir. Cam elyaf ve propilen lifler toplam
harç hacminin %1’ini geçmeyecek şekilde %0.5 oranında katılarak 3 farklı lif oranında hibrit lifli harç
numuneler üretilmiştir. Lif katkısından dolayı meydana gelen maliyet artışını dengeleyebilmek için
harç bileşenlerinden olan çimentonun miktarını azaltarak yerine %10, %20 ve %30 oranlarında uçucu
kül (UK) kullanılmıştır. Harç tasarımına ait detaylar Tablo 4.’de verilmiştir.
Tablo 4. Harç tasarımı
UK
(%)

0

10

20

30

Elyaf Lif
(%)

Propilen
Lif (%)

UK
(gr)

Çimento
(gr)

Su
(gr)

Elyaf Lif
(gr)

Propilen Lif
(gr)

Agrega
(gr)

1%
0.50%
0%
1%
0.50%
0%
1%
0.50%
0%

0%
0.50%
1%
0%
0.50%
1%
0%
0.50%
1%

0
0
0
54.92
54.92
54.92
109.83
109.83
109.83

549.16
549.16
549.16
494.24
494.24
494.24
439.32
439.32
439.32

266.34
266.34
266.34
266.34
266.34
266.34
266.34
266.34
266.34

1.57
0.78
0.00
1.57
0.78
0.00
1.57
0.78
0.00

0.00
0.80
1.60
0.00
0.80
1.60
0.00
0.80
1.60

1510
1510
1510
1510
1510
1510
1510
1510
1510

1%
0.50%
0%

0%
0.50%
1%

164.75
164.75
164.75

384.41
384.41
384.41

266.34
266.34
266.34

1.57
0.78
0.00

0.00
0.80
1.60

1510
1510
1510

Yayılma çapı
Üretilen harçlar kesik koni şekline sahip bir kalıp içine yerleştirilip yüzeyi düzeltildikten sonra, kalıp
düzgünce kaldırıldı.15 kez harcın bulunduğu platform düşürülerek son yayılma çapı kumpas ile
ölçüldü. Deney ASTM C230 / C230M-14 (2014)'e uygun olarak yapıldı.
Eğilme ve Basınç Dayanımı
Eğilme dayanımını belirlemek için 40x40x160 mm3 prizma numuneler üzerinde ASTM C348-02’ ye
(2002) uygun olarak 15 kN yük kapasiteli cihaz ile 3 noktadan eğilme deneyi gerçekleştirilmiştir.
Eğilme deneyinde 2 parçaya ayrılan numuneler üzerinde ASTM C349-02’a (2002) uygun olarak 25
kN yük kapasiteli basınç dayanımı deneyi yapılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Yayılma çapı
İlk çapı 100 mm olan harç, tablada 15 defa düşürüldükten sonra ölçülen yayılma çapları Şekil 1.’de
gösterilmiştir. Cam elyaf katılan harçların yayılma çapı en düşük iken propilen lif katkısı ile üretilen
harçların yayılma çapı daha fazladır. Cam elyaf katkısı arttıkça yayılma çapının ve buna bağlı olarak
işlene bilirliğin de azaldığı belirlenmiştir. Uçucu kül katılım oranı arttıkça yayılma çapının arttığı
görülmüştür. UK’ler küresel bir yapıya sahip olduklarından su gereksinimini arttırmazlar ve düşük suçimento oranlarında bile istenilen işlenebilirlik elde edilebilir (Temiz ve Yeğinobalı, 1995:213;
Tokyay ve Arıöz, 1997:213; Türk vd., 2006:513).

Şekil 1. Hibrit lifli ha

çların yayılma
çapları
Eğilme ve Basınç Dayanımı

Propilen ve cam elyaf katkısı ile üretilen hibrit lifli harçların eğilme ve basınç dayanımları sırası ile
Şekil 2. ve Şekil 3.’de gösterilmiştir. Eğilme dayanımı üzerinde en etkili olan lif türünün propilen
olduğu ve yalnız kullanıldığında hibritlenmiş duruma göre iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. Cam
elyaf liflerinin eğilme dayanımı üzerinde çok az etkisinin olduğu ancak %0.5 propilen lif katkısı ile
performansının iyileştiği görülmüştür. Basınç dayanımında ise tam tersi durum söz konusudur. Cam
elyaf katkısı, harçların basınç dayanımına propilen liflere göre daha fazla katkı sağlamıştır. Cam elyaf
ve propilen liflerin hibritlenmesi ile üretilen harçların basınç dayanımlarının tekil lif kullanımına göre
azaldığı, bu durumun nedeninin ise iki lif türünün malzeme yapısının birbirinden farklı olması
neticesinde harç hamuru ile aderansın tam olarak sağlanamadığından kaynaklı olduğu
düşünülmektedir. Cam elyaf liflerin boyutu propilen liflerden daha kısa olduğundan daha sıkı bir ağ
yapısının oluştuğu ve basınç yükleri altında daha kompakt bir içyapı sergileyebildiği düşünülmüştür.
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Şekil 2. Hibrit lifli ha

çların eğilme
dayanımı

Şekil 3. Hibrit lifli h

rçların basınç
dayanımı
SONUÇ VE ÖNERİLER

Propilen ve cam elyaf liflerin hibritlenmesi ile üretilen haçların taze halde işlene bilirlikleri ve
sertleşmiş haldeki eğilme ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Cam elyaf katkısı ile yayılma çapının
azaldığı, propilen lif katkısı ile üretilen harçların yayılma çapının cam elyaf liflere göre daha fazla ve
dolayısı ile daha işlenebilir kıvamda olduğu belirlenmiştir. Uçucu kül katılım oranı arttıkça yayılma
çapının arttığı görülmüştür. Liflerin harçlara katılım amaçlarından en önemlisi çekme yüklerine karşı
gösterdiği direnci artırmaktır. Bu nedenle katılan cam elyaf ve propilen liflerin performansları
araştırılmıştır. Cam elyaf liflerinin eğilme dayanımı üzerinde çok az etkisinin olduğu ancak %0.5
propilen lif katkısı ile performansının iyileştiği görülmüştür.
TEŞEKKÜR
Harç üretimlerinde kullanılan lif, çimento gibi malzemelerin tedarik ve nakliye edilmesinde
desteklerini esirgemeyen KAAN Yatırım İnşaat Turizm Ticaret A.Ş ve İMFALT Yol Yapı Sanayi
Ticaret A.Ş’ye teşekkürlerimizi sunarız.
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Abstract
The special absolute series spaces have recently been studied by several authors. In the present paper
we determine norms and Hausdorff measures of noncompactness of operator on a more general series
space. In the special case we get some well known result.
Keywords: Absolute summability, Matrix mapping, Compact operator.

1.Introduction
Any vector subspace of , the space of all complex valued sequences, is called a sequence space. A
normed sequence space is a BK- space if it is a Banach space with continuous coordinates
defined by
for
. For and
we write the sets of all convergent and
absolutely summable sequences, respectively, and also
is a BK-space with respect to the natural
norm for
For arbitrary sequence
- dual space of is defined by
.
Let and be two sequence spaces and
be an infinite matrix of complex numbers. The
matrix defines a transformation from into , if, for every sequence
, the sequence
, the -transform of , exists and in , where
for
. We
denote the class of all such matrices by
, and the space of all sequences whose transform of an
infinite triangle matrix being in the space X by
So,
if and only if
for each and
for every
.
The following lemmas characterize some well known classes of infinite matrices.
Lemma 1.1 (Stieglitz and Tietz 1977). Let
Then,
if and only if

Lemma 1.2 (Stieglitz and Tietz 1977).
(i)
exists for
, (ii)
If

if and only if

and are subsets of a metric space
and
then is called an -net of , if, for every
, there exists an
such that
; if is finite, then the -net of is called a finite
-net of . Let and be Banach spaces. A linear operator
is called compact if its domain
is all of and every bounded sequence
in , the sequence
has a convergent subsequence
in . We denote the class of such operators by
. If is a bounded subset of the metric space ,
then the Hausdorff measure of noncompactness of is defined by
,
and is called the Hausdorff measure of noncompactness.
The following result is necessary to compute the Hausdorff measure of noncompactness of a bounded
subset of the BK space ,
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Lemma 1.3 (Rakočević 1998). Let
be a bounded subset of the normed space
If
is the operator defined by
for all

for
, then

where is the identity operator on .
If and be Banach spaces and
and
be Hausdorff measures on and , then, the linear
operator
is said to be
-bounded if
is a bounded set and there exists a
positive constant
such that
for every bounded set
, and the
measure of noncompactness of is defined by
,
In particular we write
for
Lemma 1.4 (Malkowsky and Rakočević 2000). Let
and be Banach spaces,
and
denote the unit sphere in X. Then,
,
if and only if
.
Lemma 1.5 (Malkowsky and Rakočević 2000). Let be normed sequence space,
and denote the
Hausdorff measures of noncompactness on
and
, the collections of all bounded sets in
and
, respectively, where
is a triangle matrix of complex numbers. Then,
)
for all
.
2.The absolute series space
We characterize a compact matrix operator on the general series space
. Firstly to state the space
we remind the well known absolute summability
as follows: Let
series with partial sums
and
be a sequence of positive numbers. Then
summable
, if (Sarıgöl 2010)

where
Note that if

for
.
is choosen as the weighted mean matrix , i.e.,

for

be an infinite
is said to be

, and zero

otherwise, then it reduces to the summability
[8], where
is a sequence of positive
numbers satisfying
as
.
We define the series space
as the set of all series
summable by the absolute summability
method
. Then, it is seen from the definition that the space can be stated as the set of all
sequences
satisfying the following condition

where the triangle matrices

and

are connected by

and
Also, according to the notation (1.1), it may be redefined by
defined by

, where the matrix

Note that if T is the matrix of the weighted mean

(Sarıgöl 2011).

, then

A triangle matrix is defined by
for
, and
for
(Wilansky 1984). Then it is easily seen form (2.3) and (2.4) that
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is

which has unique inverse

So we may write
as

, where

for

, which enables us to mean

by virtue of (2.5).
Throughout this paper, by
and ( ) we denote infinite triangle matrices and a sequence of positive
numbers, respectively.
We calculate the operator norm and Hausdorff noncompactness measure of a matrix operator on the
series space
.
Theorem 2.1. Let
and
be an infinite matrix of complex numbers for all
. Further let
and
. If
, then

Proof. Let us compute the operator norm of . Now, it is easily seen that
and so
iff
, and
Further, since
for all
and
, which implies

and

,
, we get

For the proof of the second part, let
and define the matrix
for
for
Then, it follows from Lemma 1.3-Lemma 1.5 that

by

where
is defined by
This proves (2.7) together with
Lemma 1.1.
Also, if we put the matrices
and
in place of
and , then, we get
and
. Hence the following result immediately follows from Theorem 2.1.
Corollary 2.2. If
, then
iff
where

.
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Abstract
In this study, we successfully applied the principal component regression calibration method (PCRC),
which is a powerful chemometric calibrating method, to the same quantitative determinations of
pharmaceutical trazodone (TRAZ) and sertraline (SERT) without any separation, and these methods
are obtained by UV Visible Spectroscopy were evaluated chemometrically. For the validation of these
chemometric methods, a calibration set consisting of 15 mixtures containing compounds at
concentrations between 1.0-5.0 μg / mL for trazodone (TRAZ) and 2.0-18.0 μg / mL for sertraline
(SERT) were prepared in methanol. The absorption spectrum was recorded at a range of 200-280 nm
of the calibration set. Chemometric calibrations were made using the correlation between the
calibration set and the absorbance data obtained at a range of 200-280 nm versus this set. Validation of
the PCRC method was performed by analysis of synthetic mixtures containing TRAZ and SERT.
Key words : Trazodone, sertraline, principal component regression calibration

İlaç Örneklerinde Trazodone Ve Sertralin'in Temel Bileşen Regresyon
Kalibrasyon Yöntemi Yardımıyla Spektrometrik Tayinleri
Özet
Bu çalışmada, güçlü bir kemometrik kalibrasyon yöntemi olan temel bileşen regresyon kalibrasyon
yöntemini (PCRC), herhangi bir ön ayırma olmaksızın ilaç örneklerinde trazodon (TRAZ) ve
sertralin'in (SERT) kantitatif tayini başarılı bir şekilde uygulandı. UV Visible Spektroskopi ile elde
edilen veriler kemometrik olarak değerlendirildi. Bu kemometrik yöntemlerin validasyonu için,
trazodon (TRAZ) için 1.0-5.0 μg / mL ve sertralin (SERT) için 2.0-18.0 μg / mL konsantrasyonlarda
bileşik içeren 15 karışımdan oluşan bir kalibrasyon seti metanol içinde hazırlandı. Absorpsiyon
spektrumu, kalibrasyon setinin 200-280 nm aralığında kaydedildi. Bu sete karşı 200-280 nm aralığında
elde edilen kalibrasyon seti ve absorbans verileri arasındaki korelasyon kullanılarak kemometrik
kalibrasyon yapıldı. PCRC yönteminin validasyonu, TRAZ ve SERT içeren sentetik karışımların
analizi ile gerçekleştirildi.
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1. INTRODUCTION

The drug is a mixture containing the standard amount of the active substance, which is used as a
cigarette, pure chemical substance with biological activity or its equivalent vegetable or animal origin.
In other words, the drug is used to reduce the symptoms of the disease, the diagnosis, the treatment of
a disease, natural, semi-synthetic or synthetic chemical substances. Drugs come from two parts, active
substance and carrier. The active substance is the part of a mixture of one or more chemical substances
used in the diagnosis and treatment of biological and physiologically active diseases in living
organisms; that is, the main component of the medicine. Carriers are chemical substances such as
glucose, paraffin, and glycerin, which are not physiologically effective in order for the active
substance to be easily taken or well-fed by the patient. When the active substances are taken in
sufficient quantities, they affect human health in a positive way, they do not benefit in case of low
intake, and in case of excessive or inadvertent intake, they harm human health in very dangerous
dimensions. For this reason, quantitative analysis is important at all points from drug production to use
and body excretion.
Depression, whether mild or severe forms, is most widely known psychological disorders. Sertraline
and trazodone hydrochloride are selective serotonin reuptake inhibitors which are clinically effective
for the treatment of depression. The drugs are chemically known as (1S,4S)-4-(3,4dichlorophenyl)1,2,3,4- tetrahydro-1-naphtyl(methyl) amine and 2- {3-[4-(3- chlorophenyl)-1-piperazin]propyl}1,2,4-triazolo[4,3- a]pyridin-3-(2H)-one mono hydrochloride (Figure 1) ( Castro et al. 2013).

Sertrali
Trazodone

e
Figure 1. Structures of the studied compounds

Several methods have been published for the determination of SERT in pharmaceutical formulations
and biological samples including spectrometry (Bebawy et al. 1999; Darwish 2005; Erk 2003; Önal et
al. 2006), voltammetry (Nouws et al. 2005; Vela et al. 2001), HPLC (Conley et al. 2008; Esrafili et al.
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2007; Symth et al. 2006; Walash et al. 2010) , and gas chromatography (Wille et al. 2005). On the
other hands, various methods have been used for the determination of trazodone hydrochloride, in
pharmaceutical formulations including spectrophotometry (Kumar et al. 2006), gas chromatography
(Louter et al. 1995), HPLC (Castro et al. 2007; Kang et al. 2007) and voltammetry (Negde et al. 2009).
The multivariate calibration techniques useful spectrum, full automation, multivariate data analysis
and the reduction of noise and the advantages of the selection calibration model. In addition these
multivariate calibrations do not need any separation procedure, they are very cheap, very easy to apply
and very sensitive. For these reasons these multivariate techniques are popular today.
In this study powerful chemometric method was applied to analyses the synthetic mixtures and tablets
consisting of TRAZ and SERT in the presence of interferences of the absorption spectra. The
application of chemometrics allows the interpretation of multivariate data and is vital to the success of
the simultaneous determination of the clinical drugs.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Apparatus
A Shimadzu (ModelUV-1700)UV-Visible spectrometer (Shimadzu, Kyoto, Japan), equipped with1cm
matched quartz cells was used for spectrometric measurements.

2.2. Standard solutions
All materials used were of analytical grade. Stock solutions of 100 mg/100mLTRAZ and SERT were
prepared in methanol. The solutions were stable for the least two weeks if they had been stored in a
cool (<25oC) and dark place.

2.3. Pharmaceutical preparations
Two commercial preparations; Lustral tablet (produced by Pfizer Pharm. Ind.,Turkey, containing
50mg sertraline) and Desyrel tablet (produced by Çınay Pharm. Ind.,Turkey, containing 50mg
trazodone) per tablet were analyzed by the proposed chemometric techniques.

2.4. Procedure for dosage forms
An accurately weighed pulverized tablets equivalent to 100mg of the studied drugs was extracted with
10mLof M Methanol, diluted with water, and sonicated for about 15min. The extracts were filtered
into 100mLvolumetric flasks then washed and diluted to volume with distilled water. Aliquots these
solutions were transferred into a series of 10mLvolumetric flasks and the analysis were completed as
spectrometric procedure. All the techniques were applied to the final solution.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Chemometric method
Principal Component Regression Calibration (PCRC) is factor analysis multivariate statistical tools
which have many of the full spectrum advantages and have been successfully applied to
spectrophotometric analyses of multicomponent mixtures. PCRC need a calibration step where the
models for the spectra and the component concentrations of the unknown are estimated from the
sample spectrum. This method involve spectral decomposition. The PCRC decomposition is based
entirely on spectral variations without regard for the component concentrations.
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3.2. Chemometric parameters
The application competence of a calibration model can be explained in several ways. These results can
be examined numerically. One of the best ways to do this, by examining the predicted residual error
sum of squares (PRESS). To calculate PRESS computed the errors between the expected and
predicted values for all the samples, square them and sum them together.
PRESS =
Strikingly speaking, this is not a correct way to normalize the PRESS values when not all of the data
sets contain the same number of samples. If want correctly compare PRESS values for data sets that
contain differing numbers of samples, should convert to standard error of prediction (SEP), which is
given by following formula.
SEP =
where
concentration of drug is,
is the found concentration of drug and n is the total
number of the synthetic mixtures. The SEP can provide a good measure of how well, on average, the
calibration model performs. Often, however, the performance of the calibration model varies
depending on the analyte level. All these values are calculated and shown in Table 1 for the study
done. Again in the same table, trazodone and sertraline in the running mixtures are shown in the
parameters between actual and estimated concentration values.

Step
Calibration

Table 1. Statistical parameters for PCRC
PCRC
Parameter
TRAZ
SEC
PRESS
0.0088
Slope
1.0012
Intercept
0.0368
r
0.9999

SERT
0.2828
0.9998
0.0840
0.9999

Prediction
Slope
Intercept
r

0.6852
0.1224
0.9998

0.9482
0.0682
0.9999

3.3. Method validation
The accuracy of the applied chemometric method was determined by the performance of the reliable
results obtained from the analyzes performed. For this reason, 15 synthetic mixtures containing
trazodone and sertraline were prepared at different concentrations. Recovery scales and relative
standard deviations from this set are shown in Table 2. As can be seen from Table 2, the numerical
values obtained for the applied chemometric methods are very suitable. Both compounds gave high
accuracy and precise results. No interference or systematic faults were found during the analysis
process.

Table 2. Recovery values for the applied chemometric method
Mixtures added (μg/mL)
Recovery (%)
SERT
TRAZ
SERT
TRAZ
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2.0
1.0
6.0
2.0
10.0
3.0
14.0
4.0
18.0
5.0
2.0
2.5
6.0
2.5
10.0
2.5
14.0
2.5
18.0
2.5
8.0
1.0
8.0
2.0
8.0
3.0
8.0
4.0
8.0
5.0
Mean
RSDa
RSDa : Relative Standard Deviation

99.92
99.98
100.02
100.08
100.00
100.02
99.98
100.04
100.18
99.98
100.02
100.10
100.06
99.98
100.08
100.03
0.0636

99.98
100.02
100.04
100.00
100.08
100.12
99.96
100.02
99.98
100.02
100.00
100.02
100.12
99.98
100.02
100.02
0.0485

3.4. Analysis of commercial pharmaceutical
Findings from chemometric methods were used to calculate the amounts of trazodone and sertraline in
the tablet shown in Table 3. As can be seen from Table 3, the results obtained from the applied
chemometric method is quite satisfactory. In addition, the proposed chemometric methods can
accurately determine the drug content when applied.

Table 2: Assay results for the pharmaceutical formulation (mg/tablet)
Drug
TRAZ
Mean SD*
SERT
Mean SD*

PCR
49.58 0.26
49.82 0.14

Results obtained are average of six experiments for each technique.
*SD : Standard deviation *

CONCLUSION
The principal component regression calibration method successfully applied at the same time were
able to identify drugs in synthetic solutions and pharmaceutical formulation. High correlation
coefficients and low prediction errors for all data obtained as a result of the studies emphasize the high
linear relationship between estimated and actual concentrations. The results obtained with this binary
mixture and some ratios of component concentrations show excellent predictive ability with methods.
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Abstract
This work describes a simple, sensitive and reliable spectrofluorimetric method for the simultaneous
determination of two anti-hypertensive drugs; irbesartan (IRB) and hydrochlorothiazide (HCT) in
their combined tablets. The method involved measurement of the native fluorescence at 435 nm (λEx
388 nm) and 440 nm (λEx 391 nm) for IRB and HCT respectively. Analytical performance of the
proposed spectrofluorimetric procedure was statistically validated with respect to linearity, ranges,
precision, accuracy, selectivity, detection and quantification limits. Regression analysis showed good
correlation between fluorescence intensity and concentration over the concentration ranges 0.2-1.0 and
20.0-60.0 μg mL-1 for IRB and HCT, respectively. No interference was observed from common
pharmaceutical additives.
Key words : Hydrochlorothiazide, irbesartan, spectrofuorimetry

İlaç Örneklerinde Anti Hipertansif İlaçların Basit Ve Hassas
Spektroflorimetrik Yöntemle Tayinleri
Özet
Bu çalışma, iki anti-hipertansif ilacın eş zamanlı olarak belirlenmesi için basit, duyarlı ve güvenilir bir
spektrofluorimetrik yöntem; kombine tabletlerinde irbesartan (IRB) ve hidroklorotiyazid (HCT).
Yöntem, IRB ve HCT için sırasıyla 435 nm'de (λEx 388 nm) ve 440 nm'de (λEx 391 nm) doğal
floresan ölçümünü içermiştir. Önerilen spektrofluorimetrik prosedürün analitik performansı,
doğrusallık, aralıklar, kesinlik, doğruluk, seçicilik, tespit ve miktar limitleri bakımından istatistiksel
olarak doğrulanmıştır. Regresyon analizi, floresan yoğunluğu ile IRB ve HCT için sırasıyla 0.2-1.0 ve
20.0-60.0 μg mL-1 konsantrasyon aralıkları arasında iyi bir korelasyon gösterdi. Ortak farmasötik
katkı maddelerinden hiçbir etkileşim gözlenmedi.
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.1.

INTRODUCTION

Irbesartan [IRB, 2-butyl-3-[[22 -(1H-tetrazol-5- yl)[1,12 -biphenyl]-4-yl]- methyl1-3-diazaspiro- [4,4]non-1-en-4-one,] is an angiotensin II blocker. Angiotensin II receptor antagonists represent a relatively
new pharmacological class (Burnier et al. 2000) which acts mainly by selective blockade ofAT1
receptors and reduces the effects of angiotensin II. They may be used alone or in combination with
other antihypertensive or diuretic agents. Hydrochlorothiazide [HCT, 6-chloro- 3,4-dihydro-2H-1,2,4benzothiadiazine-7- sulphonamide-1,1-dioxide,] is a diuretic acting on distal convoluted tubule.
Because of their synergistic anti-hypertensive action, irbesartan and hydrochlorothiazide are available
on the market as a combined dosage form.
The literature survey reveals that several methods were reported for the individual estimation of IRB
and HCT. Several methods have been published for the determination of IRB and HCT in
pharmaceutical formulations and biological samples including spectrometry (Patel et al. 2011),
spectrofluorometric (Farouk et al. 2011; Ramzia et al. 2011), HPLC (Farouk et al. 2010; Gonzales et
al. 2002; Sultana et al. 2008; Rane et al. 2010), and LC-MS (Ganesan et al. 2010) .
The aim of this study is to apply simultaneously multiwavelength UV spectrophotometric and
multivariate calibration techniques to the diuretic agent determination for accurate, sensitive and
reproducible analysis results. A good coincidence was observed in the application of NFC method to
the simultaneous quantitation of IRB and HCT in pharmaceutical tablets.

Irbesartan
Hydrochlorothiazide

Figure 1. Structures of the studied compounds

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Apparatus
A Shimadzu (ModelRF-5301PC) spectrofluorophotometer (Kyoto, Japan), equipped with1cm
matched quartz cells was used for spectrofluorimetric measurements.

2.2. Standard solutions
All materials used were of analytical grade. Stock solutions of 100 mg/100mL IRB and HCT
were prepared in methanol. The solutions were stable for the least two weeks if they had been stored
in a cool (<25oC) and dark place.

243

2.3. Pharmaceutical preparations
The commercial preparations; Co-Irda tablet (produced by Nobel Pharm. Ind., Turkey,
containing 300 mg irbesartan and 25 mg hydrochlorothiazide) per tablet were analyzed by the
proposed chemometric techniques.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Spectral characteristics and optimization of fluorescence measurement
An investigation of the native fluorescence characteristics of IRB and HCT showed that both drugs are
fluorescent in several solvent media. The choice of the proper solvent was based on sensitivity of
measurement, stability of fluorescence readings, and background (blank) readings. Solvents
investigated include water, acid solutions (acetic, sulphuric and phosphoric acids) and alcohols such as
methanol and ethanol. Generally, aqueous solutions are better than methanol due to the high
background fluorescence obtained by the use of methanol. Methanol solutions of IRB showed
fluorescence at excitation and emission wavelengths 435 and 388 nm respectively, while methanol
solutions of HCT exhibited much higher fluorescence at emission maximum 440 nm upon excitation
at 391 nm (Figures 2 and 3). The fact that each compound has its specific excitation and emission
maxima without overlap from the other co-formulated compound allows the selective measurement
and quantification of both compounds without prior separation. The stability of IRB and HCT
solutions was followed by measuring the fluorescence intensity at 15-min intervals. Fluorescence
intensity values were stable for at least 2 h.
Figure 2. Excitation

and

emission spectra of
IRB
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Figure 3. Excitation

an

emission spectra
of HCT

3.2. Analytical performance of the method
Linearity and concentration ranges
The linearity of the proposed spectrofluorimetric procedure was evaluated by analyzing a
series of different concentrations for each compound. The relative fluorescence intensities measured at
the specified wavelengths were found to be proportional to the concentrations of the studied drugs.
Table 1 presents the performance data and statistical parameters for the proposed method including
linear regression equations, concentration ranges, correlation coefficients, standard deviations of the
intercept (Sa), the slope (Sb) and the standard deviation of residuals (Sy/x). Regression analysis shows
good linearity as indicated from the correlation coefficient values (>0.9997). In addition, linearity can
be evaluated by calculation of the RSD% of the slope (Sb %) values which were found less than 1%.
Detection and quantification limits
The limit of detection (LOD) and the limit of quantification (LOQ), were calculated in
accordance to the equations provided by The United States Pharmacopeia. LOD and LOQ are defined
as 3sb-1 and10sb-1, respectively where s is the standard deviation of replicate blank responses at the
working wavelengths and b is the slope of the calibration graph. Both LOD and LOQ values (Table 1)
confirm the sensitivity of the proposed spectrofluorimetric method particularly for the determination
of IRB and HCT.
Table 1. Experimental and analytical parameters for spectrofluorimetric determination of IRB and
HCT

Parameter
Solvent
λEx/λEm (nm)
Concentration range
mg mL-1
Regression equation
Correlation coefficient
Standard deviation
LOD (μg mL-1)
LOQ (μg mL-1)

IRB
Methanol
388/435
0.2 - 1

HCT
Methanol
391/440
20 - 60

y=0.3179x+13.939
0.9917
0.001432
0.004717
0.014293

y=1.096x+12.769
0.9998
0.000173
0.000568
0.001722
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Precision
The within-day precision for the described method was examined at three concentration levels
for each compound using three replicate determinations for each concentration within one day.
Similarly, the between-day precision was tested by analyzing the same three concentrations for each
compound using three replicate determinations repeated on three days. Concentrations found were
calculated using the corresponding regression equations and they were satisfactory. The percentage
relative standard deviation (RSD%) and percentage relative error (Er%) did not exceed 1.5%
indicating the high repeatability of the developed method for the estimation of IRB and HCT in their
bulk form.

CONCLUSION
In this study the presence of HCT in IRB was utilized for the development of a simple
spectrofluorimetric method for the determination of the cited drug. The method offers some
advantages including high sensitivity, low cost analysis and selectivity for the determination of IRB in
presence of HCT. The procedure was adopted to content uniformity testing of some of the commercial
available tablets containing IRB.
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Abstract
In primitive times, icons and symbols as an alternative method of communication are composed of
various forms that developed and diversified through time on two primary bases: flora and fauna.
Among these two basic elements, the first one forms a significant part of the vitalness, fauna. In fact,
the idea of fertile “animal ancestor” that forms the basis of Shamanic belief system, one of the belief
systems of Central Asian Turks, is established on an understanding that puts animal spirit and human
body into focus and became a phenomenon that conceptualized under the term “animal mode”. Hence,
in visual representations of the cosmos, the human body acts as an agent that carries the sacred animal
ancestor’s spirit. In this context, human body bears the moral and holy spirit in a physical object. This
is because the only way to reach the ancestors’ spirits and to communicate with them is to embark a
journey to their realm by identifying with them or through initiation. Only through these methods it
becomes possible to communicate with ancestors’ spirits and dispose of all negativities by magical
schemes through creating an illusion in evil spirits. This is why animal images represented in
cosmologic creation and the fantastic universe of mythology constitutes the unique literary and visual
cult archives of each society.
Animal symbolism offers a highly significant repertoire for jewelries, one of the most prominent
material cultural elements of Central Asia. Women and horses were bejeweled from top to bottom to
protect them both physically and spiritually, and hence each functioned as amulet jewelries with
Central Asia fauna’s fertile animal symbols. This mode separates animals into two as animals that
provide muscle, meat and milk physically and animals as the theme of animal mode that influences the
spiritual realm with metaphysical powers and allows communication between this world and the other
in line with the belief systems.
The animals in the first category contributed immensely to the lives and survival of Turkmen
communities as faithful friends and lifelong companions serving people, and also considered as
spiritual protectors and watchers for both this world and the other with their countless metaphysical
features. These animals are horses, camels and goats. The animals in the other category were cult
animals mostly regarded as fertile animals of the tribes as well as Turkmen’s historic periods in
religious belief systems, and believed to bring health, happiness and welfare to the individual, family,
group and finally the society from a metaphysical perspective. These animals are eagle, turtle, ram,
sheep, dragon, snake and rooster. This study examines the reflection of these animals to the Central
Asian Turks' jewelry by taking Turkmenistan jewelries into focus. This study is the result of a long
term study and months-long research, and therefore offers significant contributions to the field of
animal symbolism important for Turkish cultural and art history.
Key Words: Animal Symbolism, Iconography, Ancient Turks, Turkmenistan
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Eski Türk Takılarında Hayvan Sembolizmi Orta Asya Türk Takılarında
Hayvan Sembolizmi
Özet
İlkel dönemlerde, alternatif iletişim aracı olan simge ve semboller, flora ve fauna olmak üzere iki ana
zeminde boy atan ve zaman içerisinde çeşitlenen formlardan oluşur. Bu iki temel unsur içerisinde ilk
sırayı, yaşamsallığın önemli bir parçası olan fauna almaktadır. Nitekim Orta Asya Türk inanç
sistemleri içerisinde Şamanik inanç sisteminin esasını oluşturan ongun “hayvan ata” düşüncesi,
hayvan ruhunu ve insan bedenini esas alan bir anlayış sistemi üzerine kurulmuş olup, hayvan üslubu
adı altında kavramsallaşan bir fenomen olmuştur. Nitekim kozmosun görsel göstergelerinde, insan
bedeni, kutsal hayvan ata ruhunun taşıyıcılığı görevini üstlenmiş olan bir aracı konumundadır. Bu
bağlamda insan bedeni fiziksel bir madde konumunda manevi ve kutsal ruhu taşımaktadır. Çünkü
atalar ruhuna ulaşmanın, iletişim kurmanın yegane yolu hayvan ataların sureti ile özdeşim kurmak ya
da insiasyon yolu ile onların alemine yolculuk yapmak gereklidir. Ancak bu şekilde atalar ruhu ile
iletişime geçilebilmesi ve kötü ruhlarda yanılsama yaratarak, büyüsel yollarla olumsuzlukları bertaraf
edilmesi mümkün olur. Dolayısıyla kozmolojik oluşumun ve mitolojinin fantastik evreninde form
bulan hayvansal imgeler, her toplumun özgün edebi ve görsel kült arşivini oluşturmuştur. Hayvan
sembolizmi, Orta Asya’nın en önemli maddi kültür unsurları arasında bulunan takılara oldukça önemli
bir repertuar oluşturmuştur. Kadınları ve atları tepeden tırnağa donatarak, hem fiziksel hem de manen
koruyan takılar Orta Asya faunasının ongun hayvan imgeleri ile her biri muska takı işlevini
kazanmışlardır. Bu üslup, kendi içerisinde hem fiziksel olarak gücünden, etinden ve sütünden
yararlanılan hayvanlar hem de inanç sistemleri paralelinde öbür dünya ile bu dünya arasında ilişkiyi
sağlayan ve metafizik güçleri ile ruhlar alemine etki eden hayvan üslubuna tema olan temel hayvanlar
ikiye ayrılmaktadır.
Birinci gruba giren hayvanlar, hem Türkmen topluluklarının yaşamak ve hayatta kalmak ilkesine
önemli katkılar sağlayan, vefalı birer dost ve yaşam boyu can yoldaşı olarak insanlara hizmet ettikleri
gibi aynı zamanda sayısız metafizik özellikleri ile insanları ruhsal ve manevi olarak hem bu dünyada
hem de öteki dünyada koruyucu ve kollayıcı özellikler taşırlar. Bunlar, at, deve, keçidir. Diğer gruba
giren hayvanlar ise ağırlıklı olarak dinsel yaşamlarında önemli yer tutan ve Türkmen tarihi
dönemlerinin ve kabilelerinin ongun hayvanları olarak kabul edilen, metafizik bakımdan bireye, aileye,
gruba ve en nihayetinde topluma sağlık, mutluluk ve esenlik vereceği düşünülen kült hayvanlarıdır.
Bu hayvanlar, kartal, kaplumbağa, koç, koyun, dragon, yılan, horozdur. Bu çalışmada nitekim bu
hayvanların Orta Asya Türk takılarına yansıması Türkmenistan takıları nezdinde incelenmiştir. Bu
çalışma, uzun soluklu bir çalışmanın
ve aylar süren alan araştırmasının sonuçlarını içermesi
dolayısıyla,
Türk kültür ve sanat tarihi bakımından oldukça önemli olan hayvan sembolizmine
önemli katkılar sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hayvan Sembolizmi, İkonografi, Sembolizm, Eski Türk Takıları

GİRİŞ
Atlı göçerlerin maddi kültür ürünleri, bozkırın bütün bölgeleri için farklılıkların yanı sıra büyük
benzerlikler de gösterir. Birbiriyle sürekli mücadele içindeki İskitler, Sarmatlar, Avarlar, Hunlar,
Eftalitler, Topalar, Tabgaçlar ve hayvancılıkla uğraşan diğer göçer toplumların M.Ö. 8. yüzyıldan
günümüze kadar “Hayvan Üslubu” adı altında tanınan sanat ürünlerinin değerlendirilmesi, önce
Kafkasya ve Güney Rusya’da İskitlere ve daha sonra da Sarmatlara ilişkin bulgulara dayanmaktadır
(Kuban, 1993). Türkleri konar-göçer yaşam tarzına zorlayan sebeplerin başında da, hayvancılığa
dayalı sosyo-ekonomik yapıları yer almaktadır. Bozkırlarda yaşayan Türklerin bu hayat tarzına uygun
olarak, hayvanlarla olan yakın ilişkileri “Hayvan Üslubu”nu oluşturmuştur (Çay,1983).
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Hayvan üslûbunun arkaik örneklerine Altay Dağları’nın yüksek vadilerinde bulunan, Orta Asya
kurganlarında da rastlanmaktadır. Bu gömütler deki malzemeler, Orta Asya Türklerinin öbür dünya
inanışları gereği, ölünün rahat etmesi ve öbür dünyada kullanmak üzere mezara konulan
materyallerden oluşmaktadır. Bu materyallerin büyük bir bölümü dokuma parçaları ve doğal
takılardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra hayvan üslûbunun örneklerini içeren ahşap materyaller ve
birçok günlük kullanım araçları da gömütlere malzeme oluşturmuştur. Bu materyaller üzerinde
bulunan çizgisel formlar irdelendiğinde daha öncede ifade edildiği gibi Altay hayvan üslûbunun
karakteristik izleri görülür ki bunlar dinamik, dairesel hareketlerdir.
Çünkü hayvan üslûbuna tema oluşturan en önemli kompozisyon, Şamanik inanç sisteminin bir
uzantısı olarak, yer ve gök hayvanlarının mücadelesinin tasviri mahiyetindeki yırtıcı kuş ve kara
hayvanının boğuşma sahnesidir. Zira yırtıcı kuş Şamanik inanç sistemine göre göksel unsurlar, uhrevi
yaşamı ve tanrısal gücü simgelerken kara hayvanı yeryüzünü simgeler. Yırtıcı kuşun kara hayvanına
galip pozisyonu ise göksel unsurların yeryüzüne olan hâkimiyetine yapılan vurguları içermektedir. İşte
bu üslûp 2500 yıl sonra Türkmen gümüş takılarına halen tema oluşturmaya devam etmektedir .
Asya takılarında kullanılan tüm sanatsal semboller muhtelif çiftli zıtlıklar etrafında gruplandırılmıştır.
Çiftli zıtlık sistemi eski sanatın temelini oluşturur ve dualistik mitoloji prensibinin kurgusal tarafı ile
ilişkilendirilir. Böylece sağ ve sol arasındaki zıtlık, renk farklılıkları ile ilişkilendirilir. Sol kadınlığı
sembolize ederken sağ erkekliği sembolize eder (Neva,2010).
Farklı kabilelerin farklı zaman dilimlerinde ilgilerini çeken hayvanlar onların yaşadıkları yere göre
değişmiştir. Örneğin, Kuzeydeki kabileler geyik ve ceylanların resmini yaparken, Orta Asya
taraflarında ayıların, mamutların, atların, tropik ülkelerde ise yabani öküzlerin, fillerin, zürafaların
resimleri yapılmıştır. Eski sanatın en önemli unsuru, insanın hem besleyicisi hem de düşmanı olan
hayvanlar olmuştur. Dolayısıyla, insanı tanıma ve algılama sürecine onun şeklini daha iyi tanımak,
onun hareketlerini öğrenmek ve karakterinin de bilincinde olmak için onun resmini yapmaya ihtiyaç
duymuştur ( Pavloviç , 1997). Hayvan üslubunun yoğun bir şekilde hüküm sürdüğü coğrafyalarda
yaşayan göçebelerin çoğunluğunun akraba olmalarına rağmen aralarında daima belirgin bir fark
olmuştur. Uzunca bir süre boyunca geniş bir alanda gelişen bu üslup genellikle step insanları sanatı
olarak bilinmiştir. Yaşanılan dönem ve bölgeye göre, her grubun zanaatçıları o dönemlerde sanat
merkezi olmuş olan komşularının ortaya çıkardıkları medeniyetlerin sanatlarından farklı derecelerde
etkilenmiş
ve bu imparatorlukların sanat ekollerinde kendi sıraları geldiğinde güçlü izler
bırakmışlardır (Rice,1965). Reşideddin “ Cemi-at-Tavarih” adlı eserinde Oğuz soyunun isimlerini
baştan sona kadar sayarak, her bir hayvan işaretlerini, her soyun totemi olarak anmaktadır (Atayev ,
Öwezberdiyev) .
Tarihsel takılar, ait olduğu toplumun maddi ve manevi kültür birikimlerinin ve estetik değerlerinin
ortaya konabilmesi için, üç boyutlu ikonik vesikalar olarak, önemli birer araçtır. Bu nedenle takılar
dönemlerinin dini, felsefi, sosyo-kültürel ve iktisadi yapılarının okunmasına katkı sağlayarak, tarihin
derinliklerine ışık tutan birer göstergebilim objeleri olmuşlardır. Ayrıca, kaynağı demirci atalarımıza
dayanan metal işleme zanaatının uygulama alanlarından biri olan kuyumculuk mesleği, dönemsel
bilgileri en uzun süre ve sağlıklı bir şekilde koruyarak nesilden nesile taşıma özelliğine sahiptir.
Ancak, Türkmen takılarında görülen bitkisel ve hayvansal stilizasyonlarda git gide daha fazla
soyutlama anlayışı hakim olmaya başlamış ve nispeten daha geometrik ve soyut biçimlere dönüşmeye
başlamıştır (Grishin,1981).
Bin yıllar öncesine dayanan insan ve hayvan arasındaki ilişki ve etkileşim, iki türlü olmuştur.
Bunlardan birincisi, insanların hayvanlarla özdeşim kurarak onların gücüne ulaşmak suretiyle diğer
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insanlara karşı kurduğu üstünlük ve ayrıcalıktır. Diğeri ise, insanların kendilerini hayvanlardan üstün
görmek suretiyle onları fiziksel güçlerini alt etmek için savaşarak etkisiz kılmaya çalışmaktadır.
Bir başka ifade ile,
insanların dinsel ve büyüsel yaşamına daima müdahale eden hayvanla
insanoğlunun kurduğu ilişki ve iletişim tarihten bu yana ya tam bir yek ruhsal bir bütünlük
oluşturmuş, ya da insan, hayvanı yok ederek onun tüm fiziksel ve metafiziksel gücünü sadece
kendinde toplama eğiliminde olmuştur (Bonnefoy).
Flora ve Faunanın Geleneksel Sanatlara Etkisi
Orta Asya flora ve faunasının yansıtma aracı olan Türkmen kadın takıları, Türkmen kozmogonisinden
başlayarak devam eden yüksek gözlemcilik olgusunun uzantılarıdır. Güzellik ve süslenme kavramları
ile neredeyse özdeş bir anlamı ifade eden kadın, yaşadığı coğrafyanın doğal imkanları doğrultusunda
tarihsel süreç içerisinde daima güzelliğine güzellik katma çabaları içerisinde olmuştur. Dolayısıyla
yaşanılan coğrafyanın flora ve faunası toplumların geleneksel sanatlarının ve estetik anlayış
sistemlerinin nüvesini oluşturmuştur. Doğal çevre içerisinde varlığını sürdüren hayvanlar ve bitkiler
geleneksel sanatlara motif şeması olarak yansıdığı gibi aynı zamanda kuru bitkiler ve hayvanların yün,
deri ve kemik gibi organları insanların kendileri ve yaşadıkları mekanları süslemek için önemli birer
doğal malzemeler olmuştur. Nitekim tarihsel süreç içerisinde zorlu coğrafyanın doğal hayvan türlerini
oluşturan, kertenkele, kurbağa, yılan, kaplumbağa gibi hayvanlar motif şeması olarak takılara
yansırken, yaşamlarına birinci derecede bağlı olan hayvancılık, dokuma sanatlarında ana malzeme
olarak kullanılmıştır.
Ağırlıklı olarak, hava ve kara hayvanlarına karşı geliştirilen inanç ve bu inançlar paralelinde gelişen
köklü bir kozmografyanın yanı sıra Arkeolog S.P.Tolstov’un Eski Horezm adlı kitabında ifade
ettiğine göre bazı ongun hayanlar su ile ilintili olup (Zalatyew,1979) her bir gruba ait hayvanlar
doğal tabiatlarına özgü olan hava, yer ve suyun koruyucularıdır. Bu hayvanların ortak yönü, her
birinin özel ve özgün tabiatları ile onları diğer hayvanlardan ayrıcalıklı kılan bir takım,zıplama,uçma
atiklik,çeviklik,hızlı koşma gibi özelliklere haiz olmasıdır.
Nitekim, Merv’de bulunan ve XII-XIII yüzyıllara ait olan materyal kültür ürünlerinde vahşi ve evcil
hayvanların biçimlerine sıkça rastlanır. Bu hayvanlar insanların dostları, yardımcıları ve
koruyucularıdır (Türkmenbaşy,2011).
Sosyal Koşulların Geleneksel Sanatlara Etkisi
Geleneksel sanatların kaynak aldığı İkinci en önemli unsur ise yaşanılan coğrafyanın sosyal
koşullarıdır. Eski dönemlere bu bağlamda baktığımızda, Orta Asya’nın sert iklim koşulları, verimsiz
coğrafyası ve buna bağlı olarak at üstünde göçebe bir yaşam tarzı ile karşılaşırız. Hayvanlar orta Asya
insanı için hem fiziksel olarak hem de metafiziksel olarak hayatta kalmaları için yegane araçtır. Bir
yandan eti sütü, derisi ve kürkü fiziken hayatta kalmalarını sağlarken diğer yandan, eski inanç
sistemleri gereğince hayvanlara kültsel anlamlar yüklemişlerdir.
Bu bağlamda bazen evrensel bir kimliğe sahip olan simge ve semboller, din, dil ve ırk farkı
gözetmeksizin ortak ve kolektif birikimlerin görsel ifadecisi olarak
evrensel bir okuma dilini
oluştururlar. Bu yapı içerisinde kendi kendisini oluşturan milli semboller, bir yandan doğal olarak
evrensel bir sembolizmi ortaya koyarken diğer yandan toplumun özgün dokusu ve tabiatına paralel
olarak tamamıyla bağımsız anlam ve ifadeler bütününden oluşan bir terminoloji ortaya koyarlar.
Örneğin; herhangi bir hayvan, bazı toplumlar için olumlu manipülasyon aracı olurken, diğer bir
toplumda kötülüklerin nedeni yada aracısıdır. Orta Asya Türk topluluklarında bolluğun bereketin,
gücün, kuvvetin sembolü ve adeta damgası olan keçinin bir çok toplumda şeytanla ilişkilendirilmesi
konuya çarpıcı bir örnek olması açısından hayli ilginçtir.
Bu yaşam tarzı dönemin insanlarını her türlü savaş saldırı ve tehlikelere açık ve savunmasız
bırakması sebebi ile hayvanların hem fiziksel hem de metafiziksel güçlerinden medet ummaya
zorunlu kılmıştır. Buda Orta Asya zanaatkârlarının, tasarımlarını, tabiata hakimiyet ve hükmetme
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esasına dayalı olan ata kültü çerçevesinde şekillenen Şamanist ve Budist öğretilerin üzerine oturtmaya
yöneltmiştir. Hayvanlara atfedilen büyüsel ve tılsımlı güçler nedeni ile Pasif birer savaş ve savunma
aracı işlevini gören hayvan sembolizmi en önemli ikonografik unsurlardan biridir. Bu dinsel işlev
tabiatıyla onların başta takı olmak üzere materyal kültür unsurlarının ana elemanlarından biri
olmuştur. takılarda kullanılan tüm motifler tabiat imgeleri ile birinci derecede ilişkilidir. Nitekim,
insanoğlu göksel ve yersel varlıkları inceleyerek, tabiatın muhteşem yapı ve işleyişini algılayarak, bu
birikimlerini sanatsal üretimlerde cisimleştirmişlerdir ( Zergers and Masters, 1997).
Kartal Motifi ve Eski Türk Takılarına Yansıması
Eski Türklere göre; Kartal, Göktengri’ye yakın bir yerlerde uçarak, sürekli olarak ondan mesajlar
getirmekte, Kozmik ağacın tepesindeki kayada tüneyerek, dünyayı kanatlarının gölgesinde
tutmaktadır.

Fotoğraf 1: Kartal Motif

i Sancalık Baş
Takısı

Türkmen takılarında yer alan kartal tasvirleri takının daima üst ve merkezi kısımlarına konumlanarak
kompozisyonda etken ve belirleyici rol oynarlar. Mahmut Kaşgari, Reşideddin ve Abulgazi’nin
ifadelerine göre ise, 24 Oğuz boyu Şahin (Ak Doğan), Kartal, Avcı Kuş, Çakır, bir tavşan çeşidi olan
Algır ve Şungar’a tapınmışlardır. Büyük Selçuklu Türkmen Devleti’nin kurucusu olan Tuğrul ve Çağrı
Bey’lerin isimleri de kartal anlamına gelmekte olup, V. İ. Gordlevski’ye göre, diğer totemik
sembollerde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devletinin sembolü olan çift başlı kartal, kartala duyulan
derin bir saygı, itibar ve hatta tapınmayı ifade etmektedir (Gündogdyyew,2003). Kartal’a Türklerin
gözünde uhrevi özelliğini katan unsurun, onun yükseklerde, tanrıya yakın konumda yaşayan ve
oldukça güçlü bir göksel hayvan olması olduğundan daha öncede bahsedildiği üzere, bunun bir benzeri
olarak Budizm inancına göre de kartal, Güneş ve Hakikat’in tanrısı olan Vişnu’ya yakın olan
kuşlardan birisi olarak bilinmektedir (Gusewa, Potabenko). Ayrıca Türkmen halk inançları gereğince,
sadece kartal değil bir çok kuş türü de metafizik özellikleri ile varlıklarını sürdürmektedir. Örneğin
ölen akrabaların ruhu kuş olarak insanların arasına dönmektedir. Sülün, Tavus Kuşu ve güvercin
geleceğin ve diyalektik döngünün sembolü olarak kullanılmıştır (Hümmedova).
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Fotoğraf 2 : Çift Başlı

Kartal Motifli Sancalık
Takısı

Türkmenlerin yanı sıra Kırgız, Özbek ve Tacikler tarafından da yoğun bir şekilde itibar gören koç,
Orta Asya avcı boylarının en eski simgelerinden biridir. Kazak arkeolog P. Baybakov’un yaptığı
araştırma ve incelemelere göre, koç formunun ilk ortaya çıktığı yer Orta Asya olup, buradan,
Kuzey Kafkasya, Don ve Prikubanye’ye yayılarak etkin bir şekilde kullanıldığı ifade edilmektedir
(Meletinskiy,1991). Şamanik inanç sisteminde sadaka verilen tek hayvan olarak dikkat
çekmektedir. Ayrıca hızır gördüğü düşünülen koçun vurulması yada korkutulması gelenekler ve
inançlar gereğince yasaktır (Pirgeldikyewa, 2006).
Cinleri korkutacağına inanıldığı için çadır kapılarına boynuz asılır. Yaşanılan yerin yanı sıra
ölünün mezarına da konulan koç boynuzu öbür dünya ile bağı kuran aracı kabul edilir. Yüksek
düzeyli teolojik ve mitolojik anlam ve önemlere sahip olan koç, ayrıca tanrılara kurban edilen en
makbul hayvan olup, verimsiz kıraç topraklarının bereketi ve bolluğu için alternatif bir büyüsel
çözüm olarak ta dikkat çekmektedir. Aynı zamanda yüksekliğin ve yüceliğin sembolü olarak
dikkat çekmektedir (Türkmenbaşı, 2001). Yüksek düzeyli teolojik ve mitolojik anlam ve
önemlere sahip olan koç, ayrıca tanrılara kurban edilen en makbul hayvan olup, verimsiz kıraç
topraklarının bereketi ve bolluğu için alternatif bir büyüsel çözüm olarak ta dikkat çekmektedir
(Altun Özer,2007).
Goçak denen koç formu “Türkmen” yazısının runik formatı olup, kabaca stilizasyonundan
oluşmaktadır. Tanrı nezdinde Türkmen toplumunun koruyucusu olan bu form, Runa yazısındaki
“n” harfinin şeklini ifade eder (Atayev,2004).
Gücün, kuvvetin, sembolü olan bu motif
hakkındaki efsaneye göre: Eski zamanlarda bir kıza aşık olan iki arkadaş bu durumu çözümlemek
için savaşmaya karar verirler. Kazananın kıza sahip olacağı düelloyu izleyen kız bayılır. İşte o
anda Allah’ın kerametiyle savaşan arkadaşlar, iki tane dağ koçuna dönüşürler.
N. Hocaberdiyev “Goçak” motifinin “ateş” kelimesini ifade ettiğini söylemekte olup, Türkmen
maddi kültür unsurlarının baş motiflerinden biridir ( Hojaberdiyew,2002).

Şekil 1: Karaçay-Malkar

ürklerinde “Koç Başı”
( Koçkar Baş ) Motifli Sülale Damgaları.
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Fotoğraf 3: Koç Başı Mo

ifli Tumar Takısı

Fotoğraf 4: Kartal

i Detayı

Moti

Fotoğraf 5: Kartal Motif

i Takı Detayı

Horoz
Bir çok toplumun efsanelerinde önemli bir yer tutan Horoz motifi, şafak ve gökyüzü ile
ilişkilendirilmiş olup, Güneş tanrıları ile birlikte ifade edilmiştir. Onun ötüşü, tan ağarma vaktini haber
vermek suretiyle, gecenin karanlık ruhlarının kovulmasını sağlayarak yeni günün başlangıcına vesile
olmaktadır. Yomut Gülyaka takılarının bu doğrultuda irdelediğimizde,
karakteristik motif
formlarından birinin horozun yandan görünüşünün son derece sadeleştirilmiş ve ibiğinin abartılarak
sitlize edilmiş biçimi ile karşılaşırız. Bu motifin bilhassa Güneş’in temsiliyeti olan Gülyaka ile
birleşmesi rastlantısal olmayıp, takının ifadeselliğine ilişkindir. Nitekim tarih boyunca güneş kültü ile
ilişkilendirilmiş olan Gülyaka takısı, Yomut Gülyaka takılarının kompozisyon şemasına, şafak
vaktinin doğan günün temsiliyeti olan horoz stilizasyonu ile birleşerek anlamı güçlendirilmiş, ve
tılsımlı etkisi artırılmıştır. Anadolu’da, çocuğu olmayan kadınlara, horoz kanı eklenmiş özel bir bilezik
takılması ise dikkat çekici bir uygulamadır (Hojaberdiyew,2002).
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Fotoğraf 6: Horoz İbiği

tilizasyonu ,Gülyaka Takısı,Aşkabat.S.Kılıç

Dağ Keçisi
İnsanla aynı anda yaratıldığına inanılan Keçi sadece Türkmenistan’da değil neredeyse tüm Orta Asya
Türk coğrafyasında ve hatta bir çok toplulukta önemli bir kült hayvanı olarak dikkat çekmekte ve
konuya ilişkin, özgün ritüeller bulunmaktadır. Türkmen takılarında da önemli bir tema olarak
kullanılmıştır. Kendilerine en yakın gördükleri hayvanların başında olan dağ keçisinin boynuz ve
kemikleri yeniden doğum esnasında bu dünya ile öbür dünyayı birbirine bağlayan köprü olarak
düşünülmüştür. Buna bağlı olarak ta avlanan keçinin boynuzunun mutlak suretle yüksek bir kayaya
yada ağaca asılması yere atılmaması gerekir. Rivayet gereği insana dönüşecek keçi öldürülmesinin
değil boynuzunun yere atılmasının hesabını soracaktır.

Fotoğraf 7: Açarbağ Takı

ı, Türkmenistan Çöl Pazarı, S.Kılıç

Fotoğraf 8: Goç Boynuzu,

Merv Milli Müzesi, S.Kılıç

Dragon
Savaşçıların simgesi haline gelen bu fantastik yaratık, Orta Asya inançları gereğince, yıkıcı savaşların
yaşandığı zor yılları temsil ettiği için, bu periyot “dragon yılları” olarak anılmıştır. Türkmen
kültüründe ve inanışında önemli bir yer tutan bu fantastik figür, doğal olarak Türkmen maddi kültür
unsurlarının motif repertuarında anıtsal mimariden , her türlü küçük el sanatlarına kadar yerini
almıştır. Türkmen mimari süslemelerinden doğrudan doğruya yer alan bu figür takıların yüzeylerinde
stilize bir şekilde hayat bulmuştur.
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Fotoğraf 9: Dragon

Sti

asyonu ve Dragon
Stilizasyonlu Tumar-Asık Takıları

Kurt
Atalar ruhu olduğuna inanılan Kurt, ongun hayvanlar arasında yer alan ve kutsal özellikler sergileyen
bir yapıya sahiptir. Birçok inanış biçiminin de kesişim noktası olma özelliği ile dikkat çeken
Türkmenistan’da, Mecusi inanışına göre, ölen insanlara oldukça büyük bir saygı gösterilmiştir. Bu
saygının bir ifadesi olarak, cesetleri kurtlara yedirilmiş, kalan kemikleri ise, özel olarak kemik için
yapılmış kaplara konarak, yine özel kemik odalarında saklanmışlardır. Kurt başının Bukav ve
Dağdan takılarında önemli ve merkezi bir motif olarak görülmekte olup, ata ruhu olan kurtların
koruyucu gücüne sığınılmıştır. Türkmenler ve diğer Türkler arasında kutsal kabul edilen kurt motifi
geniş oranda takılara yansımış, kurt inancı antikiteye kadar dayanmakta ve İslam’dan daha önce ve
daha fazla bilinmektedir (Türkmenia's Silver Rains, 2003).

Fotoğraf 10: Kurt Başı M

tifli Bukav Takısı,Aşkabat Çöl
Pazarı,S.Kılıç

Türkmenistan’da yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular, bu hayvanın ongun özelliklerini
desteklemektedir. Ayrıca, Altın Tepe’de bulunan tapınakta yapılan kazı çalışmalarında ele geçen
buluntular arasında, öküz başının yanı sıra, Kurt başına da rastlanmıştır. Gönür Tepe’de yapılan
kazılarda bulunan kurt başı şeklinde üzeri motifli bir levha, bu hayvanın yaygın bir ongun olduğunun
göstergelerinden biridir. Dolayısıyla, kurt başının bazı Türkmen takılarına ana kompozisyon şeması
olduğu düşüncesinden yola çıkıldığında, Bukav ve Dağdan takılarının bunun tipik örneklerini temsil
ettiği açık bir şekilde görülecektir ( Gündogdyye,2003).
Öküz
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Güney Türkmenistan arkeolojik kazılarında bulunan bir çok öküz tanrı heykelciği bu hayvanın kültsel
önemine işaret eder. Nitekim Ruhname de Oguz Kağan’ın ongun hayvanı Öküzdür. . Nitekim
Ruhname’de verilen bilgilere göre, Türkmenlerin 5. Döneminde, Oğuz Kağan’ın ongun hayvanı
öküzdür. Öküzün sergilediği özverili çabalar sonucunda tabiat dönüştürülerek, topraktan bol ürün
elde edilmektedir. Mezar, bunun öküz tanrısına atfedildiği izlenimini vermektedir.

Fotoğraf 11: Ucunda bir
ift bronz öküz pandantifi
bulunan , Akik, Turkuaz ve Lazurit taş boncukları bulunan kolye , M.Ö. 2. Binyıl Gonurdepe, Merv
Müzesi
Dağdan takısı ile çok sayıda hayvan tasviri arasında özdeşim kuran, W. S. Zeletayew, öküz ile de
dolaylı bir ilişki kurmuş olup, takının genel kompozisyon şemasının aynı zamanda öküz silueti
olduğunu ve Dağdan takısındaki bu şekillerin, Kuzey ya da Kuzeydoğu’dan Oğuz kabileleriyle
beraber gelmiş olabileceğini ifade etmiştir (Sergeyeviç,1979). (Bkz.Fot.12)
Kaplumbağa
Kutsal olduğuna inanılan ve grafiksel şeması kaplumbağaya benzeyen dağdan ağacından ismini alan
dağdan takısı önemli bir büyüsel takıdır.
Olukça sert bir yapıya sahip olan ve içinden şeytanın
geçemeyeceğine inanılan dağdan
ağacından yapılan takılar. 10 yaşındaki bir kaplumbağa
büyüklüğünden başlayarak oldukça minyatür boyutlarda tılsımlı takılar olarak bebeklere takılma
geleneği bugün bile halen devam etmektedir. Kaplumbağa keza eski Türklerde istikrarın hamiliğin
ölümsüzlüğün sembolü olup ulu ruh tarafından sırtına dünyanın yüklendiğine inanılırdı.

Fotoğraf 12: Dağdan Takı

ı

Yılan
Bu dünyayı öbür dünyaya bağladığına inanılan yerin tanrısı, neslin ve bereketin artmasını sağlayan
yılan önemli bir kült hayvanıdır. Yılan sembolizmi Aşkabat Milli Müzesi’nde bulunan, içerisinde
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derin ve ilginç bir ikonografya barındıran Dünya Kasesi adıyla anılan kapta açıkça görülür. Dinsel
ve mitolojik anlamları olan bu kap, içi su ile dolu olarak düşünüldüğünde yeryüzü ve yeraltı olmak
üzere iki bölüme ayrılır. Kabın üzerinde görülen çeşitli insan ve hayvan figür betimlemeleri yer alan
bölüm, yeryüzünü ifade ederken suyun altında kalan ve yılan figürü olan bölüm, yeraltı dünyasını
ifade eder. Dolayısı ile yılan, yerin altını ve yeryüzünü birbirine bağlayan mistik bir misyon yüklenir.
Çünkü inançlar gereğince yılanın adını her ne şekilde olursa olsun zikretmek, yılanın o yöne doğru
gelmesine sebep olacaktır. Kötülüklerden koruduğuna inanılan ve bir tür tılsım olarak kullanılır
(Başimowa,1989).
Yılan başının bilezik uçlarında kullanılmasının yanı sıra, yılanın bıraktığı izleri temsilen yılan izi motifi
adı verilen form, takıların yüzeylerinin dolgulanmasında ve bordürlerde kenar suyu olarak
kullanılmışlardır.
Fotoğraf 13: Dünya

ve Detayı

Kases
Fotoğraf 14: Yılan

Başlı

olye

Fotoğraf 15: Yılan Başı

etaylı Dört
Goşmalı Bilezik ve Bileklik,Aşkabat S.Kılıç
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Fotoğraf 16: Kırbaç, Mer

Milli Kıymetlikler Müzesi,
S.Kılıç

Victor İ. Sarianidi’nin tespitlerine göre Marguş’ta bulunmuş olan çok sayıda tılsım ve mühürlerde
yılanlar iyiliği, sağlığı ve selameti ifade ederken, ejderha ise kötülüğün ifadesi olmuştur
(Sarianidi,2002).
Bugün bile halen etkisini sürdüren inançlar gereğince yılan, aslen kışkırtılmadığı ve herhangi bir
tehlikeye maruz kalmaması halinde insanlara zarar veren bir hayvan değildir. “Bana dokunmayan
yılan bin yaşasın”, “Uyuyan insana yılan bile dokunmaz”, “Su içene yılan bile yaklaşmaz” gibi halen
Anadolu’da da hüküm süren atasözleri, yılanın sanıldığı gibi vahşi ve kayıtsız şartsız her koşulda
saldırgan bir hayvan olmadığına dair vurgular içerir. Türkmen geleneklerine göre, iyiliğin, saflığın ve
bereketin timsali olan yılanı öldürmek yasaktır. (Lunina,1986)
Türkmen Takılarında Deve Sembolizmi
Geleneksel Türkmen sanatlarında “Akmaya”, “Arvana” diye adlandırılan deve, çölde kaybolan
kişilerin kurtarıcısı ve bereketin sembolüdür. Eski Doğu efsanelerinde deve, tabiatın kötü
kuvvetlerine karşı kozmik kalkan görevi görmüştür. Ayrıca bu hayvan, insanları dilediklerinde bir
anda dünyanın diğer ucuna taşıyacak büyüsel niteliklere sahiptir (Gubayew,Durdyyewa 1990).
Ayrıca bu hayvan, insanları dilediklerinde bir anda dünyanın diğer ucuna taşıyacak büyüsel niteliklere
sahiptir. Develere karşı duyulan bu yüksek itimat, etkilerini bugün halen devam ettirmekte olup, tüyü
büyüsel pratiklerde, sütü ise şifa niyetine kullanılmaya devam etmektedir (Gubayew , Durdyyewa,
1990).
Eski Türklerde deve üzerinde Keçebe geleneği halen Türkmen geleneksel düğünlerinde devam
etmektedir. Bunun yanısıra halen günümüzde gelinler deve sırtı şeklinde kostüm giyerler.
Fotoğraf 17-18-19:

Türk

Gelini
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Fotoğraf 19: İpek Yolu M

tifli Gülyaka Takısı

İpek Yolu adı verilen bu takıda, aynı yöne giden deve katarında ritmik bir şekilde yürüyen figürler
görülmektedir. İkinci zincir bordürünü takiben takının son bordürü bu defa ters yöne doğru hareket
eden daha küçük boyutlardaki develerden meydana gelmiştir.
SONUÇ
Hayvancılığa dayalı sosyo -ekonomik modelin ve buna bağlı olan siyasi yapılamada sembolik temsil
unsuru olarak kullanılan hayvanlar hayvan üslubunun sürekliliğinde önemli katkılar sunmuştur.
Ayrıca, bozkırlarda yaşayan Türkler göçebe hayat tarzına uygun olarak, hayvanlarla olan yakın
ilişkileri Hayvan Üslubunun devamlılığında diğer önemli etken olmuştur.
Orta Asya takılarında kullanılan, yaşamın temsiliyeti ve kozmolojisini ifade eden hayvansal biçim
simge ve semboller, kendi terminolojisini oluşturmak suretiyle kavramsallaştırılıp formül haline
getirilerek, soyut ifadelere dönüşmüşlerdir. Orta Asya coğrafyasında, “gözlem- sezgi- hayal gücü”
üçlemesi içerisinde birbirine eklemlenen formüller ile bağlantılar ve yapılar arasındaki ilişki ortaya
konmuştur. “Soyut simgesel” anlatım dilinin, insanlığın ilkel çağlarını da kapsayan dönemlerden
bugüne değin varlığını sürdüren, evrensel niteliğe sahip bir gösterge bilim olduğunu söylemek
mümkündür. Zihni evrimleşme ve teknolojik gelişmelere rağmen, hayvansal sembollerin büyük
oranda ifadesel değerlerini korumuş olduğuna ve tüm topluluklarda görülen simge ve sembollerin ara
kesitlerini aldığımızda ise, kayda değer ölçüde ortaklıkları bulunduğuna şahit oluruz. Çoğunlukla
biçimlerin milliyetleri değişse de, içerdikleri anlam aynı kalmak suretiyle, evrensel bir ifadeci özellik
kazandıkları görülmektedir.
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Abstract
Objective: The present study was conducted to determine nursing academicians’ levels of ethical
decision-making.
Methods: The sample of the descriptive study consisted of 190 nursing academicians. The data were
collected using the Socio-demographic Information Form and “Nursing Dilemma Test” developed by
Crisham (1981).
Results: It was found that Principled Thinking (PT) mean score (52.83±5.80) of nursing academicians
was above average while their Practical Consideration (PC) mean score (17.16±3.46) was close to
average. It was also determined that the nursing academicians participated in the study were familiar
(15.70±3.19) with the dilemmas included in the Nursing Ethical Dilemma Test.
Conclusion: It was concluded that the nursing academicians paid attention to consider ethical
principles when making decisions about ethical dilemmas; however, they are also affected by
environmental factors as well. To have ethical dilemma experience and to work as a clinical nurse
were found to be influential in the process of ethical decision making.
Keyword: Nursing, nursing academicians, ethical decision making, ethical dilemma.

Akademisyen Hemşirelerin Etik Karar Verme Düzeyi
Özet
Amaç: Bu çalışma akademisyen hemşirelerin etik karar verme düzeyini belirlemek için yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmanın örneklemi 191 akademisyen hemşireden oluşmaktadır.
Veriler Sosyo-demografik Bilgi Formu ve Crisham (1981) tarafından geliştirilen “Hemşirelik Etik
İkilem Testi” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Akademisyen hemşirelerin ilkesel düşünme puanı (52.83±5.80) ortalama değerin
üzerindeyken, pratik düşünme puanının (17.16±3.46) ortalama değere yakın olduğu saptanmıştır.
Ayrıca akademisyen hemşirelerin Hemşirelik Etik İkilem Testindeki etik ikilemlere aşina oldukları
belirlenmiştir. Hemşire akademisyenlerin etik ikilemler hakkında karar verirken etik ilkeleri dikkate
aldıkları fakat çevresel faktörlerdende etkilendikleri sonucuna varılmıştır. Etik ikilem deneyimlemiş
olmak ve klinik hemşiresi olarak çalışmak etik karar verme sürecinde etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, akademisyen hemşire, etik karar verme, etik ikilem.
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GİRİŞ
Etik karar verme, çelişkili seçeneklerin olduğu bir durumda sistematik düşünerek en iyi ahlaki
kararları alma süreci olarak tanımlanmakta (Numminen ve Leino, 2007:797) olup kaliteli hasta
bakımının sağlanmasında hemşirelik mesleğinin önemli unsurlarından biridir. Tıpta ve teknolojideki
gelişmeler, yaşlı nüfus ve bakım maliyetlerindeki artış, hasta hakları ve hemşirelerin değişen rolleri
gibi etkenler etik çatışmalara yol açabilmektedir (Ebrahimi ve ark., 2015:148). Etik karar verilmesi
gereken bir durumda iki değer arasında yaşanan karmaşa etik ikileme neden olmaktadır (Cohen ve
Erickson, 2006:775). Hemşirelerin etik karar verme sürecine dahil olabilmesi için profesyonelliğin
gerekliliği olan mesleki yetkinlik ve özerkliğe sahip olması esastır (Baykara ve ark., 2014:236). Etik
karar vermek ve bu kararları uygulayabilmek klinik yeterlilik yanında etik yeterlilik gerektirmektedir.
Etik yeterlilik ise etik teorileri anlamaktan daha fazlasını kapsamaktadır (Dinç ve Görgülü, 2002;260).
Etik karar verebilmeyi gerektiren durumlarda, bu kararların sonuçları birey ve topluma yansıdığı için
kararların ne düzeyde etik çerçevede verildiğinin belirlenmesi önemlidir (Numminen ve Leino,
2007:797). Hemşireler (Han ve Ahn, 2000;114, Berggren ve ark., 2002:15, Numminen ve Leino,
2007:797, Kurt ve ark., 2013:79) ve hemşirelik öğrencilerinin (Swider ve ark., 1985:108, Cameron ve
ark., 2001:432, Park ve ark., 2003:638, Kurt ve ark., 2013:80) etik karar verme düzeylerini belirlemek
için yapılan çalışmaların sonucunda genel olarak etik karar vermede istenen düzeyde olmadığı
saptanmıştır. Bu konudaki yetersizlikler nedeniyle birçok hemşire karşılaştığı etik ikilemlerle ilgili
endişelenmekte, çoğu zaman ne yapması gerektiğinden emin olmadığı için harekete geçememekte ve
ahlaki sıkıntı yaşamaktadır (Cerit ve Dinç, 2013:200). Özellikle yeni mezun hemşireler ahlaki çatışma
karşısında kendilerini savunamamakta, ahlaki sıkıntılarla baş etmenin yollarını bulmak yerine
çoğunlukla durumu pasif olarak kabullenmekte veya uzlaşmayı tercih etmektedir (Cerit, 2010:47).
Etik yönelimler bireylerin kültürel geçmişleri ve profesyonel davranışları ile ilişkili olup birçok
faktörden etkilenmektedir (Baykara ve ark., 2014:236). Hemşire eğitmenler öğrencilerin etik
bilgilerini ve etik değerlerini şekillendirmede oldukça etkilidir (Erdil ve Korkmaz, 2009:589, Cerit,
2010:47, Cerit ve Dinç, 2013:201). Akademisyenler görevini yerine getirirken mesleki etik ilkelere ve
bilim etiği kurallarına bağlı kalarak öğrencilerine ve yetiştirdikleri bilim insanlarına iyi bir rol model
olmakla birlikte toplumu doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir (Nolan ve Markert, 2002:243).
Hemşire eğitmenler öğretim sürecinde adalet, yardımseverlik, zarar vermeme ve özerklik gibi temel
etik ilkelere dikkat etmesine rağmen öğrenciler iş hayatının gerçekleriyle yüzleştiğinde sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle, hemşirelik eğitmenlerinin öğrencileri çalışma ortamlarının etik koşullarını
yönetebilmek için hazırlamaları gerekmektedir (Cerit, 2010:48). Öğrencilerin profesyonel gelişimi için
bakım ortamında profesyonel değerlerin edinilmesi ve içselleştirilmesi ayrıca mesleki beklentiler ve
standartlar için ortak bir çerçeve sağlanması önemlidir (Erdil ve Korkmaz, 2009:589). Haigh ve
Johnson (2007) araştırmasında, hemşirelik eğitimcilerinin hemşirelik bakımının temelini oluşturan
dürüstlük, alturizm ve entellektüelizm değerlerinin güçlü olduğu belirlenmiştir. Eğitimcilerin bu
değerleri öğrencilerine aktarmak istediği, öğrencilerin öğretim elemanlarından çeşitli derecelerde
etkilendiği fakat bu değerlerin formal olarak öğretilmediği vurgulanmıştır. Bu noktada önceki
araştırma sonuçları profesyonel sosyalizasyonun önemli olduğunu, öğrencilerin akademiden ziyade
klinik ve uygulama alanındaki rol modellerin etkisi altında olduğunu göstermektedir (Haigh ve
Johnson, 2007).
Etik eğitiminin önemi son yıllarda artmış olup, etik dersleri sonucunda hemşirelik öğrencilerinin etik
karar verme düzeylerini geliştirdiği belirlenmiştir (Baykara ve ark., 2015:661, Torun, 2016:81). Fakat
hemşirelikte etik eğitimin, öğrencileri mevcut sağlık sisteminin etik taleplerine yanıt vermek için
yeterince hazırlayıp hazırlamadığı ile ilgili endişeler devam etmektedir. Ayrıca uygulamada ortaya
çıkan etik sorunları çözebilmek için etik eğitiminin en iyi nasıl öğretilmesi gerektiği tartışmalıdır
(Dinç ve Görgülü, 2002:260). Başarılı bir etik eğitimi, öğretmenlerin nitelikleri, ders içeriği, öğretim
metodu, öğrencilerin bireysel geçmişleri ve mesleki etiğin değerlendirme yöntemleri gibi çeşitli
faktörlere bağlı olarak çeşitli fakültelerde farklılık göstermektedir (Cerit, 2010:48). Hemşirelikte etik
eğitiminin önemi kabul edilmekle birlikte, eğitim yöntemi konusunda fikir birliği sağlanamamış
olması uygulamada farklılıklara neden olmaktadır (Gül ve ark., 2013:23). Etik eğitiminin nasıl
verilmesi gerektiğine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; etik eğitimin hemşirelik eğitiminin her
düzeyinde farklı olması ve ayrı bir ders olarak verilmesinden ziyade müfredata yayılması gerektiği
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bildirilmiştir (Ham, 2004:66). Ayrıca etik dersinin bu alanda eğitim almış öğretim elemanları
tarafından verilmesi için lisansüstü programlar açılması ve klinik uygulamalar sırasında ele alınan
vakaların etik boyutuna da değinilmesi önerilmektedir (Gül ve ark., 2013:27).
Akademisyenler görevini yerine getirirken mesleki etik ilkelere ve bilim etiği kurallarına bağlı kalarak
öğrencilerine ve yetiştirdikleri bilim insanlarına iyi bir rol model olmakla birlikte toplumu doğrudan
etkileme potansiyeline sahiptir (Nolan ve Markert, 2002:244). Literatürde akademisyen hemşirelerin
etik karar verme düzeylerine yönelik yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışma;
Ege Bölgesi’nde hemşirelik eğitimi veren 11 farklı üniversitede çalışan akademisyen hemşirenin etik
karar verme düzeyinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Evren-Örneklem
Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmış olup Şubat 2017- Aralık 2017 tarihleri arasında Ege
bölgesinde hemşirelik eğitimi veren 11 üniversitede çalışan 502 akademisyen hemşire araştırmaya
dahil edilmiştir. Akademisyen hemşirelerin tamamına ulaşılmış fakat sadece 191 akademisyen hemşire
soru formunu yanıtlamıştır.
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen sosoyo-demografik bilgi formu ve Birgül CERİT
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Hemşirelik Etik İkilem Testi kullanılmıştır.
Sosyo-demografik bilgi formu akademisyen hemşirelerin bireysel özellikleri (yaş, cinsiyet, akademik
unvan, akademik iş tecrübesi ve klinik hemşiresi olarak çalışma durumu) ve etik ikileme yönelik
bilgileriyle ilgili 6 sorudan oluşmaktadır.
Orijinal adı “Nursing Dilemma Test” olan Hemşirelik Etik İkilem Testi (HEİT)’nin ülkemizde
geçerlilik ve güvenilirliği Cerit (2010) tarafından yapılmıştır. Testte, anomalili yeni doğan bir bebeğe
yeniden canlandırma girişimi uygulama, zorla ilaç uygulama, yetişkinin ölme isteği, yeni göreve
başlayan bir hemşirenin kliniğe uyumu, ilaç hatasının rapor edilmesi ve ölümcül hastalığı olan yetişkin
bireyin bilgilendirilmemesine ilişkin altı etik ikilem yer almaktadır. Her bir ikilem üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde (A) açıklanan senaryoda yer alan ikileme ilişkin hemşirenin ne yapması
gerektiği sorulmuş ve her ikileme ilişkin üç seçenekten birini işaretlemesi beklenmiştir. İkinci
bölümde (B) ise hemşireden ahlaki ikilem içeren senaryoyu düşünerek buna yönelik yaklaşımında göz
önünde bulundurabileceği altı maddelik ifade yer almaktadır. Hemşirelerden bu ifadeler arasında en
önemli olanını seçmesi ve kendisine göre önem sırası doğrultusunda numaralandırması beklenmiştir.
Testin bu bölümüne verilen yanıtlar doğrultusunda hemşirelerin “İlkesel Düşünme” (İD) ve “Pratik
Düşünme (PD) düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlkesel Düşünme, hemşirelikte ahlaki bir
karar verirken ahlaki ilkeleri göz önüne almaya verilen önemi göstermektedir. Pratik düşünme ise,
hemşirelerin etik sorunlara ilişkin karar vermesinde hasta sayısı, kullanılabilir kaynakların sayısı,
kurumsal politikalar, hemşireler tarafından yönetimin verdiği desteğin algılanma ölçüsü ve hekim
kontrolü gibi çevresel faktörlere verdiği önemi ölçmektedir. Hemşirelerin bu belirtilen altı ifadeyi
önem sırasına göre numaralandırarak verdikleri yanıtlardan İD ve PD düzeyi puanı hesaplanmaktadır.
Üçüncü bölümde (C) ise hemşirelerin geçmişte benzer bir ikilemle karşılaşma deneyimlerinin olup
olmadığını belirtmeleri istenmektedir. Bu bölümdeki soruya verilen yanıtlara dayalı olarak
hemşirelerin benzer bir ikilemle daha önceden karşılaşma durumu likert tipi skala ile değerlendirilerek
“Aşinalık” puanı hesaplanmaktadır. Örneklem kapsamındaki hemşirelerin her bir ikilemin B
bölümündeki altı maddenin en önemliden (6 puan) en az önemli olana doğru (1 puan) yaptığı sıralama
değerlendirilmektedir. Hemşirelerin yaptıkları sıralama testin cevap anahtarı ile karşılaştırılmaktadır.
Cevap anahtarında İD ve PD’ye karşılık gelen maddeler hemşirelerin yaptıkları sıralamada belirlenip
ve maddelerinin sırası karşılaştırılarak puanlama yapılmaktadır. Böylece katılımcının her bir ikilemin
B bölümündeki düşünce/sorulara yönelik yanıtları dikkate alınarak İD ve PD puanları
hesaplanmaktadır. Her bir ikilemden elde edilen İD ve PD puanları ayrı ayrı toplanarak katılımcının
toplam İD ve PD puanları belirlenmektedir. Testte ulaşılabilecek en düşük İD puanı 18, en yüksek İD
puanı 66’dır. Elde edilebilecek en düşük PD puanı 6, en yüksek PD puanı ise 36’dır (Cerit, 2010:49).
Veriler toplanmadan önce Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan yazılı izin
alınmıştır (protokol no:10-2017). Ayrıca Hemşirelikte Etik İkilem Testinin Türkçe versiyonunun
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kullanımı için Birgül Cerit’ten, araştırmanın yürütüldüğü üniversitelerin yönetiminden ve araştırmaya
katılan akademisyen hemşirelerden yazılı izin alınmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı (version 17.0, SPSS Inc, Chicago, Illinois)
kullanılmıştır. Hemşirelik Etik İkilem Testi’nin A ve C bölümlerine ilişkin verilerin
değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve ortalama değerleri kullanılmıştır. B bölümünden elde edilen
verilere göre hemşirelerin etik karar verebilme davranışlarının belirlenmesinde ise ortalama ve
standart sapma değerleri kullanılmıştır. Bazı kategorik verilere göre hemşirelerin etik karar verebilme
puanlarının karşılaştırılmasında ise Student t testi ve Man Whitney u testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Akademisyen hemşirelerin yaş ortalaması
36.13±9.44 olup büyük çoğunluğu kadındır (%96.3) ve klinik hemşiresi (%86.4) olarak çalışmıştır.
Katılımcıların çoğunun (%88) etik ikilem tanımını bildiği, üçte birinden fazlasının (%74.4) etik
ikilemi değerler karmaşası olarak tanımladığı, üçte birinin (%36.6) etik ikilem yaşadığı ve en sık
karşılaşılan etik ikilemin CPR uygulamaya karar vermek (%21.4) olduğu saptanmıştır (Tablo 1).
Hemşirelikte Etik İkilem Testinin A bölümünden elde edilen bulgularda akademisyen hemşirelerin
%67.5’inin “anomalili yenidoğanı canlandırma girişimi uygulamalıdır” görüşünde olduğu
belirlenmiştir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (%31.4) hastanın reddetmesine karşın “hemşire ilacı
zorla uygulamalıdır” eylemini tercih etmiştir. Üçüncü ikilemde yaygın tümörü olan ve herhangi bir
tıbbi girişim yapılmasını istemeyen bir hastaya hemşirelerin çoğunun (%82.2) “solunum desteği
vermelidir” seçeneğini tercih ettiği görülmüştür. Akademisyen hemşirelerin yaklaşık olarak yarısı
(%47.1) zaman ve diğer kaynakların kısıtılı olması nedeniyle pediatri kliniğinde yeni işe başlayan
hemşirenin oryantasyonu için zaman ayrılması konusunda kararsız kalmıştır. Beşinci ikilemle ilgili
akademisyen hemşirelerin büyük bir çoğunluğu (91.1%) “ilaç hatasının rapor edilmesi” yönünde görüş
bildirmiştir. Son ikilemde ölümcül hastalığı olan bir hastanın tanısı hakkında hekim ve aile tarafından
bilgilendirilmemesine karşın, hemşirelerin % 37.7’si “hemşire hastaların sorularına yanıt vermelidir”,
%41.4’ü ise “Kararsızım” seçeneğini işaretlediği ve belirsizlik içinde olduğu saptanmıştır (Tablo 2).
Akademisyen hemşirelerin Hemşirelik Etik İkilem Testi’nin B bölümünde verdiği yanıtlar
değerlendirilerek İD ve PD puan ortalamaları hesaplanmıştır. Akademisyen hemşirelerin İD puan
ortalamasının 52.83±5.80 (min: 26-max: 64) ve PD puan ortalamasının ise 17.87±4.13 (min: 7-max:
27) olduğu saptanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda akademisyen hemşirelerin İD puanının ortalama
değerin biraz üzerinde, PD puanının ise ortalamaya yakın olduğu görülmüştür. Testin C bölümünden
ise hemşirelerin Hemşirelik Etik İkilem Testinde yer alan ikilemlere benzer durumlara aşina olduğu
15.70±3.19 (min: 6-max: 24) belirlenmiştir (Tablo 3).
Akademisyen hemşirelerin etik ikilem yaşama ve klinik hemşiresi olarak çalışma durumları ile İD, PD
ve aşinalık puan ortalamaları arasındaki ilişki Tablo 4’te verilmiştir. Etik ikilem yaşayan (t= -5.324,
p<0.05) ve klinik hemşiresi olarak çalışan ( z=-2,654, p<0.05) akademisyen hemşirelerin aşinalık puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).
Table 1. Akademisyen Hemşirelerin Tanımlayıcı Özellikleri (N=191)
Tanımlayıcı Özellikler
Yaş ortalaması
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Klinik hemşiresi olarak çalışma
Evet
Hayır
Etik ikilem tanımını bilme
Biliyor
Bilmiyor
Etik ikilem tanımları*
İki değerin çatışması
Duygular ve mantık arasında kalmak
Yarar zarar dengesinin kurulamaması

N
%
36.13±9.44 (23-64)
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7
184

3.7
96.3

165
26

86.4
13.6

168
23

88.0
12.0

125
7
24

74.4
4.2
14.2

Belirsizlik, kararsızlık
Etik ikilem yaşama
Evet
Hayır
Yaşanan etik ikilem**
CPR yapmamaya karar verme
Kurum kuralları ile çatışma
Öncelikli hasta
Doktor istemi ile çatışma
Maddi imkanı olmayan bireyin tedavi edilmemesi
Arkadaşın yaptığı tıbbi bir hatayı bildirme
Hastaya gerçeği söyleme
Faydasız tedavi
Hastanın tedaviyi reddetmesi
Belirtmemiş
Total

12

7.2

70
121

36.6
63.4

15
6
5
7
5
5
10
10
5
2

21.4
8.5
7.2
10
7.2
7.2
14.2
14.2
7.2
2.9

*Yüzdeler cevap veren 168 kişi için hesaplanmıştır.
** Yüzdeler cevap veren 70 kişi için hesaplanmıştır.
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Table 2. Her Bir İkileme İlişkin Testin A Bölümünde Yer Alan “Hemşire Ne Yapmalı?” Sorusuna
Verilen Yanıtların Dağılımı (n: 191)
İkilemler
Anomalili Yenidoğan Bir Bebeğe Yeniden Canlandırma Girişimi Uygulanması
Zorla İlaç Uygulaması
Yetişkinin Ölme İsteği
Yeni Göreve Başlayan Bir Hemşirenin Kliniğe Uyumu
İlaç Hatasının Rapor Edilmesi
Ölümcül Hastalığı Olan Yetişkin Bireyin Bilgilendirilmemesi

“Hemşire ne yapmalı
?”sorusuna verilen yanıtlar
n
%
Uygulanmalıdır
129
67.5
Kararsızım
34
17.8
Uygulanmamalıdır
28
14.7
Uygulanmalıdır
60
31.4
Kararsızım
70
36.6
Uygulanmamalıdır
61
32.0
Vermelidir
157
82.2
Kararsızım
21
11.0
Vermemelidir
13
6.8
Ayırmalıdır
60
32.0
Kararsızım
40
20.9
Ayırmamalıdır
90
47.1
Bildirmelidir
174
91.1
Kararsızım
14
7.3
Bildirmemelidir
3
1.6
Vermelidir
72
37.7
Kararsızım
79
41.4
Vermemelidir
40
20.9

Table 3. Akademisyen Hemşirelerin Hemşirelik Etik İkilem Testi’nden Aldığı İlkesel Düşünme, Pratik
Düşünme ve Aşinalık Puan Ortalaması (N= 191)
Hemşirelik Etik İkilem Testi

M (SD)

Minimum

Maximum

İlkesel Düşünme

52.83±5.80

26

64

Pratik Düşünme

17.16±3.46

7

27

Aşinalık

15.70±3.19

6

24
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Table 4. Akademisyen Hemşirelerin Bazı Değişkenlere Göre Hemşirelik Etik İkilemTesti Puanlarının
Dağılımı
İlkesel Düşünme
n

Mean±SD

Evet

70

52.88±4.97

Hayır

121

52.80±6.25

0.096

Klinikte

n

Mean±SD

z

Çalışan

165

52.75±5.77

Çalışmayan

26

53.34±6.11

Etik ikilem

t

Pratik Düşünme
Mean±SD

p

t

Aşinalık
Mean±SD

p

t

p

16.62±2.65

-5.324

0.000

Mean±SD

z

U

p

-2.654

1457.5

0.008

yaşama
17.55±3.60
0.924

U

p

14.10±3.42

16.93±3.37

1.200

Mean±SD

z

0.232

U

p

çalışma
15.46±3.31

17.10±3.53
-.804

1935.0

.422

17.50±3.04

-.748

1950.0

.454

17.19±1.69

TARTIŞMA
Mevcut çalışmada akademisyen hemşrielerin en sık karşılaştıkları etik ikilemlerin CPR yapmama
kararını verme, hastaya gerçeği söyleme ve faydasız tedavi olduğu belirlenmiştir. Literatürde
akademisyen hemşirelerin etik karar verme düzeyi ile ilgili bir çalışmaya rastlanamamıştır fakat daha
önce hemşireler ve hemşire öğrenciler ile yapılan çalışmaların sonuçları bulgularımız ile benzerlik
göstermektedir (Han ve Ahn, 2000:116, Nolan ve Markert, 2002:244, Cohen ve Erickson 2006: 779).
Akademisyen hemşirelerin Hemşirelik Etik İkilem Testinin senaryolarındaki etik ikilem örneklerine
verdikleri yanıtlar incelendiğinde (Tablo 2), çoğunun paternalist bakış açısıyla hastaların refahını
değerlendirdikleri, hastaların özerkliğine saygı duymak ve yaşam kalitesini desteklemek yerine
yaşamın devam etmesini tercih ettikleri görülmüştür. Hemşireler ve hemşire öğrencilerde yapılan
önceki çalışmalarda hasta haklarını destekledikleri fakat etik karar verme sürecinde otonomi
kullanmak yerine daha geleneksel davrandıklarını göstermiştir (Pinch, 1985:372, Cerit, 2010:48, Kurt
ve ark., 2013:80). Hemşireler çoğu zaman kendi değerleriyle çelişen hastane politikaları, hekime itaat,
zaman kısıtlılığı, mesleki yetki ve sorumluluklara ilişkin belirsizlikler ve hastalardan, yöneticilerden
ve meslektaşlarından farklı beklentiler gibi çevresel etmenler nedeniyle etik ikilemlere ilişkin karar
verme sürecinde baskı yaşamaktadır. Dolayısıyla hemşireler değerlerini, yaşam deneyimlerini, ahlaki
duyarlılığını ve muhakeme yeteneğini etik karar verme ve bu karara uygun eylemde bulunma sürecine
yansıtırken birçok çevresel faktörün etkisinde kalmaktadır (Crsisham 1981). Akademisyen
hemşirelerin etik ikilem senaryoları karşısında kararsız kalmış olabileceği düşünülmektedir.
İlkesel Düşünme, hemşirelikte ahlaki bir karar verirken ahlaki ilkeleri göz önünde bulundurmaya
verilen önemi göstermektedir. Etik ilkeler eyleme karar verirken ahlaki bir tutum sergileyebilmek
açısından yol göstericidir (Cerit, 2010:48). Bu çalışmada akademisyen hemşirelerin ID puan
ortalamasının, ortalama düzeyin biraz üzerinde olduğu görülmüştür (Tablo 3). Etik karar verme, etik
teori, ilkeler ve uygulama hakkında rehberlik ve bilgi gerektirmektedir. Formal etik eğitimi
verilmediği takdirde hemşireler çevresel faktörlerden ve kişisel etik doğrulardan etkilenmekte ve etik
kararlarını bu doğrultuda vermektedir (Dinç ve Görgülü, 2002:260). Bu bağlamda, akademisyen
hemşirelerin ID puanlarının istenilen düzeyde olduğu ve etik ikilemlerle karşı karşıya kaldıklarında
çevresel faktörler yerine etik ilkelere göre hareket ettikleri söylenebilir. Ayrıca bu durumun etik karar
vermeyi istendik ve olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Hemşirelerle (Crsisham 1981, Hatfield,
1991, Cerit, 2010:47, Cerit ve Dinç, 2013:201, Yurttaş ve ark., 2014:6) ve hemşirelik öğrencileri
(Ham, 2004:66, Kurt ve ark., 2013:81, Yurttaş ve ark., 2014:6) ile yapılan önceki çalışmalarda ID
puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu ve bulgularımızı desteklediği görülmüştür. Klinik hemşiresi
olarak çalışan akademisyenlerin daha fazla etik ikilem ve çözümle karşılaştıkları öngörüldüğü için ID
puan ortalamalarının daha yüksek olması beklenmektedir (Yurttaş ve ark., 2014:6). Ancak, bu
çalışmada akademisyen hemşirelerin ID puan ortalamalarının etik ikilem yaşamaları ve klinik hemşire
olarak çalışmalarından etkilenmediği belirlenmiştir. Kurt ve ark. (2013) çalışmasında ise hemşirelik
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öğrencilerinin ID skorlarının etik ikilem ile karşılaşma durumuna göre farklılaşmadığı saptanmıştır
(Kurt ve ark., 2013:81). Deneyimli hemşireler ve yüksek lisans hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir
çalışmada ise hemşirelerin mesleki deneyimi arttıkça ID puan ortalamaalrının düştüğü görülmüştür
(Ham, 2004:67).
Pratik düşünme, hemşirelerin etik sorunlara ilişkin karar vermesinde hasta sayısı, kullanılabilir
kaynakların sayısı, kurumsal politikalar, hemşireler tarafından yönetimin verdiği desteğin algılanma
ölçüsü ve hekim kontrolü gibi çevresel faktörlere verdiği önemi ölçmektedir (Cerit, 2010:49).
Araştırmada hemşire akademisyenlerin PD puan ortalamasının, ortalamaya yakın bir değer olduğu
görülmüştür (Tablo 3). Bu bulgu doğrultusunda akademisyen hemşirelerin etik ikilemlerin çözümünde
karar verirken azda olsa çevresel faktörlerin etkisinde kaldığı söylenebilir. Daha önce hemşireler
(Crsisham 1981,Cerit ve Dinç, 2013:200) ve hemşirelik (Gül ve ark., 2013: 24,Yurttaş ve ark., 2014:5)
ile yapılan çalışmaların sonuçları bulgularımızı desteklemektedir. Hemşireler deneyimlerinin yetersiz
olması sonucunda etik ikilemlere aşina olmadıkları için etik karar vermek te zorlanmakta ve partik
düşünmeye yönelmektedir. Fakat mevcut çalışmada, akademisyen hemşirelerin PD puan
ortalamalarının etik ikilem yaşama ve klinik hemşiresi olarak çalışma durumlarına göre değişmediği
belirlenmiştir.
Aşinalık hemşirelere karşılaştıkları bir etik sorunu tartışabilme, uygun çözüm üretebilme ve etik karar
verebilme konusunda katkı sağlamaktadır. Etik ikilemlere aşina olmamak etik karar vermeyi
güçleştirmekte ve hemşireyi pratik düşünmeye yönlendirebilmektedir (Cerit, 2010:49). Bu çalışmada
akademsiyen hemşirelerin aşinalık puan ortalaması 15.70±3.19 olup, benzer etik iklemlere aşina
oldukları görülmektedir (Table 3). Bu açıdan bakıldığında kademisyen hemşirelerin klinik
uygulamarında benzer etik ikilemler ile yüzleştikleri söylenebilir. Daha önce Hemşirelik Etiki ikilem
Testi kullanılarak hemşireler ile yapılan çalışmalarda klinik uygulamaları esnasında sıklıkla benzer
etik ikelemlerle karşılaştıkları görülmüştür (Han ve Ahn, 2000:118, Cerit ve Dinç, 2013:202). Ayrıca
akademisyen hemşirelerin aşinalık puan ortalamalarının etik ikilem yaşama ve klinik hemşiresi olarak
çalışma durumlarına göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Etik ikilem yaşayan ve klinik hemşiresi
olarak çalışan akademsiyen hemşirelerin aşinalık puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo
4). Ancak etkin bir etik karar verme süreci ve ikilemin çözümü için sadece etik ikilemlere aşina
olmanın ve bilginin yeterli olmadığı göz ardı edilmemelidir (Cerit, 2010:48).Literatüre göre etik
eğitimi ile kazanılan bilgi, etik problemle başa çıkma becerilerinin kazanılmasında ve karar verme
sürecine aktif katılımda önemli bir rol oynamakla birlikte bilgilerin meslek mensupları tarafından
içselleştirilmesi ve kendi deneyimleri ile entegre olması sonucunda olumlu etkileri görülmektedir
(Cerit ve Dinç, 2013:202, Kurt ve ark., 2013:80).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda akademisyen hemşirelerin en sık karşılaştıkları etik ikilemlerin CPR yapmama
kararını vermek, hastayı gerçeği söylemek ve faydasız tedavi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte
akademisyen hemşirelerin etik sorunlara yönelik karar verirken etik ilkeleri göz önünde bulundurmaya
özen gösterdiği, ancak bazen çevresel faktörlerin etkisinde kaldığı ve etik ikilemlere aşina olduğu
belirlenmiştir. Akademisyen hemşirelerin etik karar verme düzeylerinin klinik hemşiresi olarak
çalışma ve etik ikilem yaşama durumlarından etkilenmektedir. Akademisyen hemşirelerin kritik
düşünme ve etik karar verme becerilerinin geliştirilebilmesi için, etik karar verebilme düzeyinin ve
etik karar verme sürecine yönelik ihtiyaçlarının saptanması önerilmektedir. Ayrıca etik eğitiminin
başarılı olabilmesi için, hemşire akademisyenlerin etik ilkeleri içselleştirmeleri ve etik derslerinin bu
alanda eğitim almış uzman akademisyenler tarafından verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Abstract:
At the present time, one of the most used materials in construction is cement. During cement
production, CO2 emissions are very high and also consumption of natural raw materials is too much.
The development of new construction materials to keep both the amount of CO2 released to the
environment and the minimum level of natural resource consumption remains an update to the study
of researchers. For this reason, in this study mortar was produced without using any cement in order to
investigate the usability of Electric Arc Furnace Slag (EAFS) which is exposed as a byproduct and
which causes a serious storage problem in a long term period. With the activation of EAFS with
alkalis such as NaOH and Na2SiO3 high strength prismatic mortar samples were produced. In the
production of mortar, EAFC: aggregate: alkali solution ratio was kept constant as 1: 2.75: 0.485 (by
weight), respectively. The mortar mixes were designed by keeping the silicate modulus (SiO 2 / Na2O3)
constant as 1, sodium concentration of the alkali solution was changed as 4%, 6% and 8%. The mortar
samples were demolded after 24 hours and cured at 60 ° C for 8 hours. The 28 days specimens were
subjected to flexural and compressive strength tests and high temperature tests at 250 °C, 500 °C and
750 °C, and their performance was determined. After exposure to high temperatures, the rate of loss of
strength in the specimens was calculated. It was found that the increase in the sodium concentration,
which is the most important parameter affecting the activation properties, results in an increase in
flexural and compressive strength and a less decrease in the strength loss after exposure to high
temperatures.
Key words: Electrical arc furnace slag; alkali activation; high temperature effect

Alkalilerle Aktive Edilen Çevre Dostu Elektrik Ark Fırın Cüruflu Harçların
Yüksek Sıcaklık Performansının İncelenmesi
Özet:
Günümüzde yapılaşmada en çok kullanılan malzemelerden biri çimentodur. Çimento üretimi
esnasında çok miktarda CO2 salınımı yapılmakta ve doğal hammadde tüketimi oldukça fazla
olmaktadır. Hem doğaya salınan CO2 miktarını azaltmak hem de doğal kaynak tüketimini minimum
seviyeye getirmek için yeni yapı malzemeleri geliştirmek araştırmacıların çalışma konusu olarak
güncelliğini korumaktadır. Bu sebeple yan ürün olarak açığa çıkan ve uzun vadede depolanması
problem oluşturan Elektrik Ark Fırın Cürufunun (EAFC) yapılarda agrega olarak kullanılabilirliğini
araştırmak için bu çalışmada hiç çimento kullanılmadan harç üretimi yapılmıştır. EAFC’nin Yüksek
Fırın Cürufu ile birleştirilerek NaOH ve Na2SiO3 gibi alkalilerle aktivasyonu ile dayanımı oldukça
yüksek prizma harç numuneler üretilmiştir. Harç üretiminde sırası ile ağırlıkça YFC: EAFC (agrega):
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alkali çözelti oranı 1:2.75:0.485 kullanılmıştır. Alkali çözeltinin sodyum konsantrasyonu 3 farklı
oranda (%4, %6 ve %8) olacak şekilde silikat modülü (SiO2/Na2O3) 1.5 olacak şekilde sabit tutularak
harç karışımları tasarlanmıştır. Üretilen harç numuneler 24 saat sonra kalıptan çıkarılıp 60 °C’de 8 saat
sıcaklık kürü uygulanmıştır. Numuneler 28. günde eğilme ve basınç testlerine ve 250 °C, 500 °C ve
750 °C yüksek sıcaklık testlerine tabii tutulmuş ve davranışları belirlenmiştir. Yüksek sıcaklıklara
maruz kaldıktan sonra numunelerde meydana gelen dayanım kaybı oranı belirlenmiştir. Aktivasyon
özelliklerini etkileyen en önemli parametre olan sodyum konsantrasyonunun artışına bağlı olarak
eğilme ve basınç dayanımlarının arttığı ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonraki dayanım
kaybının gittikçe azaldığı da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektrik ark fırın cürufu; alkali aktivasyonu; yüksek sıcaklık
GİRİŞ
Beton üretiminde önemli miktarda doğal hammadde ile beraberinde temel bileşenlerinden olan
çimentonun üretimi için oldukça fazla enerji gerekmektedir. Çimento üretimi esnasında atmosfere çok
miktarda CO2 salınımı yapılmaktadır. Her ne kadar bacalarda filtreleme işlemi yapılsa da bu
emisyonun önüne geçebilmek henüz mümkün değildir. Bu nedenle çevreye zarar veren bu tür
malzemelerin kullanımını en aza indirgemek için yeni nesil, alternatif, çevre dostu malzeme arayışı
sektörün temel ihtiyacı haline gelmiştir. Bunun yanında endüstriyel bazı yan ürünler uzun vadede
stoklama sorunlarına neden olmakta ve ekstra maliyet oluşturmaktadır. Demir-çelik fabrikalarında
sürekli olarak açığa çıkan çamur ve cüruf gibi malzemeler depolama problemlerinden dolayı geri
dönüştürülmeye muhtaç durumdadır. Elektrik Ark Fırın Cürufu (EAFC) da bunlardan bir tanesidir.
EAFC, çeşitli sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır. Çoğunlukla agrega olarak yol kaplamalarında
temel-alt temelde veya beton içinde agrega olarak değerlendirilmektedir (Santamaria-Vicario vd.,
2016:307; Pellegrino vd., 2013:232; Abu-Eishah vd., 2012:249; Manso vd., 2006;528; Pasetto ve
Baldo, 2010:938).
Coppola ve ark. (2016), üç farklı boyutta EAFC’yi betonda doğal agrega yerine kullanarak üreetikleri
betonun reolojik ve mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Deney sonuçlarına göre, EAFC ikame
oranının artması neticesinde betonun yoğunluğu, elastisite modülü ve betonun basınç dayanımının ve
hatta işlene bilirliğin de arttığını belirmişlerdir (Coppola vd., 2016;115).
Bünyesinde bulunan kalsiyum, silisyum gibi bileşenlerin varlığı beton içinde agrega olarak
kullanılması durumunda içsel hidratasyona destek vererek hamur-agrega ara yüzeyini
güçlendirebileceği fikrini geliştirmiştir. Literatür çalışmaları incelendiğinde çimento ile birlikte
kullanılarak üretilen betonların varlığı görülmekte ancak alkalilerle aktive edilmiş betonlardaki
etkisinin ve yanı sıra yüksek sıcaklık altındaki davranışının araştırılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada
maksimum tane boyutu 4 mm olan EAFC ile çimento kullanılmadan çevre dostu harç üretimi
yapılmıştır. Üretilen numunelerin üç farklı yüksek sıcaklık altında meydana gelen dayanım kayıpları
belirlenmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Çalışmada bağlayıcı olarak kullanılan Yüksek Fırın Cürufu (YFC) Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. /
İskenderun Tesisleri’nden alınmıştır. YFC’nin özgül ağırlığı 2.89 g/cm3 ve Blaine inceliği 540
m2/kg’dır. YFC’nin kimyasal kompozisyonu Tablo 1.’de verilmiştir. Öğütülmüş haldeki YFC’ye
bağlayıcılık özelliği kazandırmak için NaOH ve Na2SiO3’ten oluşan alkali çözelti kullanılmış ve bu
malzemelere ait fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. Maksimum tane çapı
4 mm olan EAFC agrega olarak kullanılarak harç üretimleri yapılmıştır. EAFC agregasının
performansını karşılaştırabilmek için aynı boyutlardaki kireçtaşı esaslı kırma taş kullanılarak da
kontrol numuneleri üretilmiştir. Üretimlerde İskenderun şebeke suyu kullanılmıştır.
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Tablo 1. YFC’nin kimyasal kompozisyonu
Fe2O3

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

K2O

Na2O

0.74

35

36.25

11.34

6.10

0.75

0.28

Tablo 2. Na2SiO3’ e ait fiziksel ve kimyasal özellikler
Özellik

Sonuç

SiO2/Na2O

3.19

Bome derecesi (at 20 °C %)

39.4

3

Yoğunluk (20 °C g/cm )

1.37

Na2O (%)

8.52

SiO2 (%)

27.09

Viskozite (at 20 °C)

202

Tablo 3. NaOH’ a ait kimyasal özellikler
Özellik

Analysis (%)
 990

NaOH (g/kg)

4

Na2CO3 (g/kg)

 80

Na2SO4 (mg/kg)

 200

NaCl (mg/kg)
Fe (mg/kg)

 10

As (mg/kg)

1

Sb mg/kg

5

Yöntem ve Karışım Tasarımı
Alkalilerle aktive edilen çevre dostu EAFC’li harçların üretiminde ASTM C109/C109M’e (2016)
uygun olarak YFC: agrega: alkali çözelti oranı ağırlıkça sırası ile 1:2.75: 0.485 olarak seçilmiştir.
Alkalilerle aktive edilen tüm EAFC’ li harçların aktivasyon çözeltisinin silikat modülü (SiO 2/Na2O)
1.5 olarak sabit tutulmuştur. Harç tasarımına ait detaylar Tablo 4.’de verilmiştir. Hazırlanan harç,
4x4x16 cm boyutlarındaki kalıplara dökülerek üzeri nemli bez ile kaplanmış ve 24 saat sonra kalıptan
çıkarılmıştır. Kalıptan çıkarılan numuneler 60 °C’de 8 saat sıcaklık kürüne tabii tutulmuş ve ortam
sıcaklığına dönünceye kadar bekletilmiştir. EAFC’nin kırma taş agrega yerine kullanılması ve
YFC’nin çimento yerine kullanılması ile üretilen harç numuneleri karşılaştırmak için aynı oranlara
sahip geleneksel harç numuneler de kontrol numunesi olarak üretilmiştir (K numunesi). 4x4x16 cm
boyutlarında üretilen numunelerin mekanik özellikleri ve yüksek sıcaklık altındaki dayanım kayıpları
belirlenmeye çalışılmıştır. Eğilme dayanımını belirlemek için 4x4x16 cm3 numuneler üzerinde ASTM
C348-02’ye (2002) uygun olarak 3 noktada eğilme deneyi gerçekleştirilmiştir. Eğilme deneyinden
sonra 2 parçaya ayrılan numuneler kullanılarak ASTM C349-02’ye (2002) uygun şekilde basınç testi
gerçekleştirilmiştir. Dakikada 10 °C sıcaklık artışı yapabilen ve 1200 °C’ye kadar ulaşabilen yüksek
sıcaklık etüvü kullanılarak ortam sıcaklığındayken etüve yerleştirilen prizma numuneler, 250 °C, 500
°C ve 750 °C’lere 120 dakika maruz bırakıldıktan sonra ortam sıcaklığına dönen numuneler üzerinde
basınç dayanımları belirlenmiştir.
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Tablo 4. 2 dm3 harç üretimi için karışım tasarımı
NaOH
kons.
%0
4%
6%
8%

Agrega
Türü
Kırma Taş
EAFC
EAFC
EAFC

Silikat
mod.
1.5
1.5
1.5

NaOH
(gr)
33
50
65

Na2SiO3
(gr)
350
522
695

Su
(gr)
365
365
256
147

Agrega
(gr)
2070
3310
3310
3310

YFC
(gr)
1200
1200
1203

Karışım
adı
K
M1
M2
M3

BULGULAR VE TARTIŞMA
Eğilme Dayanımı
Alkalilerle aktive edilerek üretilen çevre dostu EAFC’li harç numuneler ile kontrol numunesinin
eğilme dayanımları Şekil 1a.’da, yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra ilk duruma göre (laboratuvar
sıcaklığı, 23°C) eğilme dayanımında meydana gelen değişim de Şekil 1b.’de gösterilmiştir. Şekil
1a.’da görüldüğü üzere alkali çözeltideki sodyum konsantrasyonu artışına bağlı olarak eğilme
dayanımının arttığı (Bilim ve Atiş, 2012;708) ve aynı şekilde yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra
meydana gelen eğilme dayanımı kaybının da arttığı belirlenmiştir. Bu durumun nedeni, yüksek
sıcaklık karşısında bünyede tutulan nemin tamamının dışarı çıkması ve çok sayıda çatlağın oluşmasıdır
(Khoury, 1992:291). Uygulanan sıcaklık değeri arttıkça eğilme dayanımının azaldığı hem EAFC’li
hem de kontrol numunesi olan çimentolu harçlarda gözlenmiştir. Çimentolu kontrol harçlarında
meydana gelen eğilme dayanımı kaybının alkalilerle aktive edilen EAFC’li harçlardan 750 °C’ye
kadar daha az olduğu ancak 750 °C’de meydana gelen hasarın (dayanım kaybının) daha fazla olduğu
görülmüştür. Sıcaklık seviyesinin çok yükselmesi durumunda özellikle sodyum konsantrasyonu düşük
olan EAFC’li numunelerde meydana gelen dayanım kaybının çimentolu harçlara göre %50 daha az
olduğu görülmüştür.

a

b
Şekil 1. EAFC’li

arç
arın ve kontrol numunesinin eğilme dayanımı (a) ve yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonraki
dayanım kaybı oranı (b)
Basınç Dayanımı
Alkalilerle aktive edilerek üretilen çevre dostu EAFC’li harç numuneler ile kontrol numunesinin
basınç dayanımları Şekil 2a.’da, yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra ilk duruma göre (laboratuvar
sıcaklığı, 23°C) basınç dayanımında meydana gelen değişim de Şekil 2b.’de gösterilmiştir. 60 °C’de 8
saat kür edilip laboratuvar ortamında bekletilen numunelerde sodyum konsantrasyonu arttıkça basınç
dayanımının arttığı görülmüştür (Şekil 1a) (Wang vd., 1994:1033; Balcikanli vd., 2017:1998; Ozturk
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vd., 2017:1897). Hidroksil iyon derişimi arttıkça, alümina silikatların çözünürlüğün arttığı, bu nedenle
NaOH konsantrasyonunun artırılması ile yüksek basınç dayanımlarına ulaşılabilmenin mümkün
olduğu ifade edilmiştir (Gasteiger vd., 1992:1183). Basınç dayanımı üzerinde sodyum
konsantrasyonunun kür süresi ve silikat modülünden 25 kat daha etkin olduğu ifade edilmiştir
(Balcikanli, 2016). Laboratuvar ortamında kontrol numunesinin basınç dayanımının alkalilerle aktive
edilmiş EAFC’li harç numunelerden yüksek olmasının nedeninin uygulanan sıcaklık kürü ve dolayısı
ile numunelerde meydana gelen su kaybı neticesinde çatlakların oluşmasıdır (Türker vd., 2016:169).
%4 sodyum konsantrasyonunun ortam sıcaklığında yetersiz kaldığı ancak sıcaklık kürü gibi katalizör
bir etkinin varlığı ile dayanım artışının meydana gelebildiği görülmüştür. Bu nedenle 250 °C’ye maruz
kaldığında %4 sodyum konsantrasyonuna sahip numunelerin basınç dayanımının arttığı (Türker vd.,
2016:169) hatta dayanım kazanma oranının %28 mertebelerinde olduğu (Şekil 2b), bu sıcaklık
değerinden sonra tüm numunelerde dayanım kaybının meydana geldiği belirlenmiştir. Bu durumun
nedeninin ise artan sıcaklığa bağlı olarak C-S-H jelleri arasındaki Van der Waals bağlarının
zayıflamasından kaynaklı olduğu ifade edilmiştir (Khoury, 1992:291). Artan sıcaklık oranına bağlı
olarak içyapıda meydana gelen bozulmalar artmış ve dayanım kaybı oranı kontrol numunesinde
%78’lere kadar ulaşırken, %4 sodyum konsantrasyonuna sahip numunelerde bu oranın %20
mertebelerinde olduğu görülmüştür.

a

b
Şekil 2. EAFC’li

arç
arın ve kontrol numunesinin basınç dayanımı (a) ve yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonraki dayanım
kaybı oranı (b)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Alkalilerle aktive edilerek üretilen YFC’li ve agregası tamamen EAFC’den oluşan harç numunelerin
yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra meydana gelen dayanım kayıpları belirlenmiş ve geleneksel
harç numuneler ile kıyaslanmıştır. Deney sonuçlarına göre sodyum konsantrasyonunun artışına bağlı
olarak eğilme ve basınç dayanımlarının arttığı ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonraki dayanım
kaybının gittikçe azaldığı belirlenmiştir. Sıcaklık seviyesinin çok yükselmesi durumunda özellikle
sodyum konsantrasyonu düşük olan EAFC’li numunelerde meydana gelen dayanım kaybının
çimentolu harçlara göre %50 daha az olduğu tespit edilmiştir. Artan sıcaklık oranına bağlı olarak
içyapıda meydana gelen bozulmaların arttığı ve alkali ile aktive edilen EAFC’li harçların yüksek
sıcaklıklar karşısında geleneksel harçlara göre daha az dayanım kaybı ile karşılaştığı belirlenmiştir.
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Abstract:
Along with ever-evolving technology, there is a growing need for modern constructions and materials
that do not harm the environment as much as possible. The increase in demand for multi-story
construction increases the interest in more economical and high performance building materials. One
of the most used building materials in our country and in the world is cement. During cement
production, both high amounts of energy are consumed and natural resources are consumed for clinker
production. In order to reduce the amount of cement used in concrete, pozzolanic materials are
practically used in cement or used as additive material in concrete production. In this study, 0%, 15%,
30% and 45% by mass of Fly Ash (FA), Silica Fume (SF) and Blast Furnace Slag (BFS), which are
emerging as a byproduct in a huge amount in thermal power plants and iron-steel factories, was
replaced with cement and used as concrete additive material. Concrete mixes designed according to
the water/binder ratio was kept constant and 0.5, binder dosage was 400 kg/m3. By combining these
additive materials in varying ratios, 8 different concrete were produced and the flexural tensile and
compressive strengths of samples, produced in 10x10x50 cm dimensions, were determined. A sample
with a diameter of 14 mm steel reinforcement was attached to 10/20 cm concrete specimens and
pull-out test was performed between the concrete and the reinforcement. According to the results of
the tests, the adherence of concretes produced with BFS and FA dual combination has been found to
be the highest in even though it does not make an effective change in compressive strength compared
to the control sample without any pozzolan addition. In the present case, it can be seen that reducing
the amount of cement 30% by mass in the concrete production, does not cause any adverse effect and
therefore the economy can be achieved.
Key words: pozzolan; compressive strength; adherence

Uçucu Kül, Silis Dumanı ve Yüksek Fırın Cürufunun Farklı
Kombinasyonlarının Betonun Mekanik ve Aderans Özelliklerine Olan
Etkisinin Araştırılması
Özet:
Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe modern yapılara ve mümkün olduğunca çevreye
zarar vermeyen malzemelere olan ihtiyaç artmaktadır. Çok katlı yapılaşmaya olan talebin artması,
daha ekonomik ve performansı yüksek yapı malzemelerine olan ilgiyi artırmaktadır. Ülkemizde ve
dünyada en çok kullanılan yapı malzemelerinden birisi çimentodur. Çimento üretimi sırasında hem
yüksek miktarda enerji harcanmakta hem de klinker üretimi için doğal kaynaklar tüketilmektedir.
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Betonda kullanılan çimento miktarını azaltmak için puzolan malzemeler pratikte gerek çimento içine
katılarak gerekse beton üretiminde katı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada termik
santrallerden ve demir çelik fabrikalarından bol miktarda yan ürün olarak açığa çıkan Uçucu Kül
(UK), Silis Dumanı (SD) ve Yüksek Fırın Cürufu (YFC) tekli, ikili ve üçlü kombinasyon oluşturacak
şekilde ağırlıkça %0, %15, %30 ve %45 oranlarında çimento ile yer değiştirilerek beton katkı
malzemesi olarak kullanılmıştır. Beton karışımları su/bağlayıcı oranı 0.5 ve bağlayıcı dozajı 400 kg/m3
olarak tasarlanmıştır. Bu katkı malzemelerinin değişen oranlarda birleşmesi ile 8 farklı beton üretilmiş
ve 10x10x50 cm boyutlarında alınan numunelerin eğilme ve basınç dayanımı tespit edilmiştir. 10/20
cm ebatlarındaki numuneye 14 mm çaplı donatı ekilerek beton ile donatı arasındaki aderans çekipçıkarma deneyi ile belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre YFC ve UK’nin ikili kombinasyon olarak
kullanıldığı betonların basınç dayanımı hiç puzolan ilave edilmeyen kontrol numunesine göre etkili bir
değişiklik yapmamasına rağmen donatı ile olan aderansının en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu
duruma göre beton üretiminde çimento miktarının %30 oranında azaltılması herhangi bir olumsuz
etkiye yol açmadığından ekonomi sağlanabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: puzolan; basınç dayanımı; aderansı
GİRİŞ
Ülkemizde yapı sektörü denildiğinde akla ilk gelen ve en çok kullanılan malzeme betondur. Birçok
olumlu özelliğinin yanı sıra çevresel açıdan bazı olumsuz özellikleri de bulunmaktadır. Betonun en
temel bileşeni olan çimento üretilirken doğal kaynaklar tüketilmekte ve klinker üretimi için yüksek
miktarda enerji kullanılmakta ve dolayısı ile çevreye CO2 salınımı yapılmaktadır. Betona olan talebin
gün geçtikçe artması bu sorunları da beraberinde artırmaktadır. Çimento üretimini azaltabilmek için
alternatif malzemeler geliştirmekle beraber çimento ile aynı ve hatta daha üstün özelliklere sahip beton
üretimi gerçekleştirmek bilim dünyası ve sanayicilerin fazlaca mesai harcadıkları bir konudur. Bu
sebeplerden ötürü çeşitli endüstriyel yan ürünler beton ve hatta çimento üretiminde kullanılmaktadır.
Yüksek fırın cürufu (YFC), Uçucu Kül (UK) ve Silis Dumanı (SD) endüstriyel yan ürünlerden
bazılarıdır. Bu malzemeler tek başlarına kullanıldıklarında bağlayıcılık özellikleri yok denecek kadar
az olduklarından çimento ile birlikte değerlendirilerek beton sektörüne kazandırılmaktadır. Kimyasal
kompozisyonlarında bulunan bileşenler ve oranlarına bağlı olarak kullanım ihtiyacına göre bu
malzemeler seçilerek en uygun beton tasarımı yapılmaktadır. Literatür çalışmaları incelendiğinde bu
puzolan malzemelerin tekli veya ikili karışımları beton içinde kullanılmıştır. Örneğin, uçucu külün
temel kimyasal bileşenlerinin Al2O3, SiO2 ve Fe2O3 olduğunu ve bu bileşenler arasında önemli bir
camsı faz ve bazı küçük kristalin fazların (kuvars, mullit, hematit ve manyetit) bulunduğu belirtilmiştir
(Fernández-Jiménez ve Palomo, 2005:1984; Ward ve French, 2006:2268). UK’nin, çimento ile
karıştırılması durumunda çimento hidratasyonu aşamasında Ca(OH)2 ile reaksiyona girdiği ve
kalsiyum silikat hidrat (C-S-H) jeli ürettiği ve böylece dayanıma katkıda bulunduğu belirtilmiştir (Ma
ve Brown, 1997:1237; Papadakis, 1999:1727). Hem beton içine katılan çimento miktarı azaldığından
hem de uçucu külün puzolanik reaksiyonunun ilk etapta oldukça yavaş olmasından dolayı, erken
yaşlarda betonun gözenek yapısını doldurmak için fiziksel bir etki oluşturan bir mikro agrega gibi
davrandığı belirtilmiştir (Wang vd., 2004:2061; Mengxiao vd., 2015:649).
Boukendakdji ve ark. (Boukendakdji vd., 2012:583), YFC'nin kendiliğinden yerleşen beton (KYB)
üzerindeki etkisini araştırmak için bir çalışma yapmışlardır. YFC’nin %5 artan oranlarla % 25'e kadar
Portland çimentosu ile yer değiştirmesinin, taze beton özelliklerinden kendiliğinden sıkışma için etkili
olduğu ifade edilmiştir. %20 oranına kadar çimento ile yer değiştirme yapıldığında bu olumlu etkinin
gerçekleştiği belirtilmiştir.
Öner ve Akyüz (2007:505), basınç dayanımını optimum seviyeye getirmek için gereken YFC oranını
belirlemeye çalışmışlardır. Deneysel çalışma sonuçlarına göre YFC içeren beton karışımlarının basınç
dayanımının YFC miktarı arttıkça arttığını ifade etmişlerdir. %55 YFC ikame oranından yüksek
değerlerde basınç dayanımında artış olmadığını belirtmişlerdir. Bu durumun nedenini ise, reaksiyona
girmeyen YFC taneciklerinin sadece filler malzeme etkisi yapmış olmasına bağlamışlardır.
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Son zamanlarda YFC, UK ve SD gibi puzolanlar ikili ve üçlü karışım şeklinde betona katılarak
mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir (Poon vd., 2001:1291; Yazıcı, 2008:456; Yazıcı vd.,
2009:1223).
İki veya daha fazla puzolan malzemeyi birlikte kullanarak sağladıkları olumlu etkiler ile optimum
beton üretmek mümkündür (Massazza, 1997:1). Yapılan çalışmalar incelendiğinde puzolan katkılı
betonların genellikle dayanım ve durabilite özelliklerinin araştırıldığı görülmüştür. Pratikte genellikle
betonarme eleman olarak kullanılan beton malzemesinin donatı ile olan aderansı hakkında yapılan
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada YFC, UK ve SD sekiz farklı kombinasyonda
birleştirilerek beton numuneler üretilmiştir. Bu numuneler üzerinde üç noktadan eğilme, basınç ve
donatı ile aderans tayini deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre %30 oranında
çimentonun azaltılabileceği belirlenmiştir.
MALZEMELER VE YÖNTEM
Malzemeler
Çalışmada kullanılan YFC, Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. / İskenderun Tesisleri’nden alınmıştır.
YFC’nin özgül ağırlığı 2.89 g/cm3 ve Blaine inceliği 540 m2/kg’dır. SD’nin özgül ağırlığı 2.2 ve
Blaine inceliği 21080 cm2/g’dır. UK’nın özgül ağırlığı 2.25 ve Blaine inceliği 2870 cm2/g’dır. CEM I
42.5 R Portland çimentosu kullanılmıştır. YFC, UK ve SD’ye özellikler Tablo 1.’de, çimentoya ait
özellikler Tablo 2.’de verilmiştir. En büyük tane boyutu 4 mm olan kireçtaşı esaslı kum ve en büyük
tane boyutu 12 mm olan kırma taş agrega kullanılmıştır. Karışım suyu olarak İskenderun şebeke suyu
kullanılmıştır.
Tablo 1. YFC, UK ve SD’ye ait özellikler
Kimyasal analiz(%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Kızdırma kaybı
Na2O
K2O

YFC
43.08
11.34
0.74
36.25
6.1
0.6
0
0.28
0.75

UK
56.2
20.17
6.69
4.24
1.92
0.49
1.78
0.58
1.89

SD
90.36
0.71
1.31
0.45
0.41
3.11
0.45
1.52

Tablo 2. Çimentoya ait özellikler
Fiziksel Özellikleri
Priz Başlangıcı
Priz Sonu
Özgül Ağırlık
Hacim Genişlemesi
Özgül Yüzey (Blaine)
Litre Ağırlığı
2 Günlük Dayanım
Kimyasal Özellikleri
SO³
MgO
Kızdırma Kaybı
Çözünmeyen Kalıntı
C1-
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KÇS
200
240
3.15
1.3
3880
950
28.1
KÇS
2.48
0.85
2.0
0.40
0.0092

Birim
Dakika
Dakika
g/cm³
mm
cm²/g
g/1
MPa
Birim
%
%
%
%
%

Yöntem Ve Karışım Tasarımı
YFC, SD ve UK’nin tekli, ikili ve üçlü karışımları ile üretilen betonların tümünde bağlayıcı dozajı 400
kg/m3 ve su/bağlayıcı oranı 0.5 olarak seçilmiştir. Bu malzemelerin çimento ile ikame oranları %0,
%15, %30 ve %45’dir. 38dm3 beton üretimi için yapılan karışım tasarımı Tablo 3.’te gösterilmiştir.
Eğilme dayanımı 10x10x50 cm boyutlarındaki kiriş numune üzerinde ASTM C78’e göre
belirlenmiştir. Üretilen beton numunelerin basınç dayanımları 10x10x10 cm küp numuneler üzerinde
ASTM C39’a uygun olarak belirlenmiştir. Beton ile donatı aderansını belirlemek için 10/20 cm
boyutlarındaki silindir numune hazırlanırken tam orta noktasından ve dibine kadar gömülmek şartıyla
14 mm donatı ekilmiştir. Hazırlanan numuneler 24 saat sonra kalıptan çıkarılıp 28 gün suda kür
edilmiştir. Çekip çıkarma deney düzeneğinin şematik gösterimi Şekil 1.’de gösterilmiştir. Deney
düzeneğinde görüldüğü gibi pompa, hidrolik sistem, yük hücresi, donatıyı sıkıca kavrayacak çeneler
kullanılarak donatıya çekme yükü uygulanmış ve uygulanan yükü kayıt edebilmek için uygun bir
bilgisayar programı kullanılmıştır. Donatının betondan sıyrılırken göstermiş olduğu zorlanmaya
karşılık okunan yük miktarına göre aderans özellikleri karşılaştırılmıştır. Her deney üç numune
üzerinde tekrarlanmıştır.
Tablo 3. Beton karışım tasarımı
38 dm3
Çimento (kg)
Su (kg)
0-4 mm agrega (kg)
4-12 mm agrega (kg)
YFC (kg)
UK (kg)
SD (kg)

B1
15.2
7.6
38.9
26.1
0
0
0

B2
12.9
7.6
38.7
26.0
2.3
0
0

B3
12.9
7.6
38.4
25.8
0
2.3
0

B4
12.9
7.6
38.4
25.8
0.0
0.0
2.3

B5
10.6
7.6
38.3
25.7
2.3
2.3
0.0

Şekil 1. Donatı çekip çı

B6
10.6
7.6
38.3
25.7
2.3
0.0
2.3

B7
10.6
7.6
37.9
25.5
0.0
2.3
2.3

B8
8.4
7.6
37.8
25.4
2.3
2.3
2.3

arma düzeneği
şematik gösterimi
BULGULAR VE TARTIŞMA

Eğilme ve Basınç Dayanımı
YFC, SD ve UK’nin tekli, ikili ve üçlü karışımlarının %0, %15, %30 ve %45 oranlarında çimento ile
yer değiştirmesi ile üretilen sekiz farklı betondan alınan numunelere ait eğilme ve basınç dayanımı
Şekil 2.’de gösterilmiştir. Tablo 3.’te özellikleri verilen betonlarda B1 kontrol numunesi, %0 oranında
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YFC, UK ve SD karışımı temsil etmektedir. B2, B3 ve B4 karışımlarında %15 oranında sırası ile YFC,
UK ve SD bulunmakta ve üç karışımda da hem eğilme hem de basınç dayanımında azalmanın olduğu
görülmüştür. B5 veB6 betonlarında çimento miktarı azalmasına rağmen hem eğilme hem de basınç
dayanımının arttığı görülmüştür. YFC-UK ve YFC-SD katkılı bu numunelerde dayanım artarken UKSD katkılı B7 numunesinde dayanım değerlerinin azaldığı görülmüştür. Buradan YFC’nin dayanım
üzerinde daha etkili olduğu anlaşılabilir. B8 betonunda %45 oranında çimento karışımdan çıkarılıp
yerine YFC, SD ve UK’nin üçlü karışımı eklenmiştir. Çimento miktarındaki artışa ve Puzolanların
ileri yaş dayanımında daha etkili olmasına bağlı olarak dayanım değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir.
Kontrol numunesinin basınç dayanımı 45 MPa iken, B5 numunesinin (YFC-UK) basınç dayanımının
bu değere çok yakın olduğu (44 MPa) Şekil 2.’de gösterilmiştir. Yani bu duruma göre çimento
tüketimi %30 azaltıldığında basınç dayanımında herhangi bir kaybın olmayacağı ve beton üretiminin
daha ekonomik olacağı görülmüştür. Aynı zamanda YFC ve UK gibi malzemelerin beton üretiminde
daha aktif kullanılabileceği fikri geliştirilmiştir.

Şekil 2. Eğilme ve Basın
dayanımı
Çekip Çıkarma Yükü
YFC, SD ve UK’nin tekli, ikili ve üçlü karışımları ile üretilen betonlardan alınan 10/20 cm
boyutlarındaki silindir numunelerden, merkezine ekilen  14 mm donatının çekip çıkarılması ve
donatının sıyrılma yükü değerleri ile basınç dayanımı arasındaki ilişki Şekil 3.’te gösterilmiştir.
Betonun en temel özelliği olan basınç dayanımı ile aderansı özellikleri arasında doğrusal bir ilişkinin
olduğu bilinmektedir (Bingöl ve Gül, 2009:211). Bu çalışmada da benzer ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Basınç dayanımları incelendiğinde B1 ve B5 numunelerinin çok yakın olduğu ancak çekip
çıkarma yük değerinin B5 (UK-YFC) numunesinde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumun
nedeninin UK taneciklerinin çok ince olması ve betonun içinde bulunan boşlukların mekanik olarak da
dolmasını sağlayarak donatı ile hamur arasında boşluksuz bir yapı oluşturmasından ileri geldiği
düşünülmektedir. Basınç dayanımı azaldıkça çekip çıkarma yükünün de azaldığı Şekil 3.’te
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Basınç dayanımı

ve çekip
çıkarma yükü arasındaki ilişki
SONUÇ VE ÖNERİLER

YFC, SD ve UK’nin farklı oranlarda kombinasyonu ile üretilen sekiz farklı beton numunesinin eğilme
ve basınç dayanımları ile donatı sıyrılma yükü deneysel olarak incelenmiştir.

Deney sonuçlarına göre YFC ve UK’nin ikili kombinasyonu ile üretilen numunelerin
basınç dayanımı hiç puzolan ilave edilmeyen kontrol numunesine göre kayda değer bir etki
yapmamasına rağmen donatı ile olan aderansının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Çimento kullanım oranı %30 azaltıldığında basınç dayanımında önemli oranda bir
kaybın olmayacağı ve azalan çimento miktarı neticesinde beton üretiminin daha ekonomik
olabileceği tespit edilmiştir. Aynı zamanda YFC ve UK gibi malzemelerin beton üretiminde
daha aktif kullanılabileceği fikri geliştirilmiştir.

Basınç dayanımı ile donatı sıyrılma yükü arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu
belirlenmiştir. UK taneciklerinin çok ince olması ve betonun içinde bulunan boşlukların
mekanik olarak da dolmasını sağlayarak donatı ile hamur arasında boşluksuz bir yapı
oluşacağından UK ve YFC’nin ikili kullanımı ile çekip çıkarma yükünün arttığı
belirlenmiştir.
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Abstract
In countries with high potential for solar energy, photovoltaic (PV) power plants have started to being
great importance in recent times. Although PV power plants are a clean, sustainable and alternative
source of energy according to fossil fuel energy sources, the output power characteristic of PV power
systems has the disadvantage of being unstable because of solar radiation, ambient temperature,
cloudiness and variable weather conditions. The PV power plants integrated into the electrical grid
system causes unbalanced power flow and affects all system controls. As the output power in the PV
system is influenced by time-dependent changes, knowing its performance has become an important
issue. Due to fluctuations in energy, a reliable estimation of system performance is required for
successful integration into the electricity grid. In particular, fluctuations in solar radiation, ambient
temperature and PV panel temperature have a significant impact on the power generated in PV power
plants. In this study, the estimation of short-term output power are predicted by the artificial neural
network (ANN) using the data of solar radiation, ambient and panel temperature for 50 PV power
plant our country. In PV power plants, the short-term forecast contributes to increase the reliability of
the system and to make rapid decisions against imbalances as soon as possible in the system.
Keywords: Solar energy, Short term forecasting, Photovoltaic panel, Artificial neural network

Fotovoltaik (Pv) Güç Santrallerinde Yapay Sinir Ağı Tabanlı Üretilen Gücün
Kısa Vadeli Tahmini
ÖZET
Güneş enerjisi potansiyeli yüksek ülkelerde son yıllarda enerji ihtiyacının karşılanmasında fotovoltaik
(PV) güç santralleri büyük önem kazanmaya başlamıştır. PV güç santralleri fosil yakıtlı enerji
kaynaklarına göre temiz, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynağı olmasına rağmen PV güç
sistemlerinin çıkış gücü karakteristiğinin güneş ışınımına, ortam sıcaklığına, bulutluluk oranına ve
değişken hava koşullarına bağlı olarak kararsız olmasından dolayı dezavantajları bulunmaktadır. PV
güç santralleri elektrik şebeke sistemine bağlı olması dengesiz güç akışı neden olmakta ve tüm sistem
kontrollerini etkilemektedir. PV sistemindeki çıkış gücü zamana bağlı meydana gelen değişimlerden
etkilendiğinden performansının bilinmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Enerjideki
dalgalanmalardan dolayı elektrik şebekesine başarılı bir entegrasyon için sistem performansının
güvenilir tahmini gerekir. Özellikle, güneş ışınımı, ortam sıcaklığı ve PV panel sıcaklığında meydana
gelen dalgalanmalar PV güç santrallerinde üretilen güç üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu
282

çalışmada, ülkemizde kurulu gücü 50KW olan PV güç santralinin gerçek güneş ışınım ve ortam ve
panel sıcaklığı verileri kullanılarak yapay sinir ağı (YSA) tabanlı metotla üretilen gücün kısa vadeli
tahmini yapılacaktır. PV güç santrallerinde kısa vadeli tahmin, sistemin güvenilirliğini artırmayı ve
kısa sürede sistemde oluşacak dengesizliklere karşı hızlı karar alınmasını sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi, Kısa Vadeli Tahmin, Fotovoltaik panel, Yapay sinir ağı
GİRİŞ
Ülkelerin sanayileşme birlikte modernleşme, nüfus artışı ve ekonomik büyümesiyle beraber
enerji talebi gün geçtikçe artmaktadır. Gelecekteki enerji talebini karşılamak için yenilenebilir enerji
kaynakları alternatif enerji kaynağı olarak kullanımı artmaktadır. Günümüzde sürdürebilir, ucuz ve
temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel sorunlarından biridir. Bu nedenle, alternatif
enerji kaynaklarından maksimum bir şekilde yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, dünyanın birçok yerinde potansiyeli açısından büyük bir
öneme sahip olmaya başlamıştır. Güneş enerjisi geleceğin enerji talebinin karşılanmasında önemli bir
rol alacağı kesindir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmenin etkin yollarından biri olan PV
güç santralleri yüksek güneş enerji potansiyeline ülkelerde şebekeye bağlı sistemler olarak
kullanılmaktadır.
Şekil 1’de Türkiye’nin coğrafi konumu göre güneş enerjisi potansiyeline görülmektedir.

energy
fGüneş Solar
enerji
potansiyeli
potential
2
(kwh/m
(kwh/m2-yıllık)
-year)
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-2000

Şekil 1: Türkiye’nin mevcut güneş enerjisi potansiyeli (Aksungur, Kurban ve Filik, 2013:2)
Şekil 1'de gösterildiği gibi Türkiye’de, PV paneller tarafından elektrik enerjisinin üretimi için
güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. PV güç santrallerinin elektrik üretiminde temel elemanı
olan PV paneller güneş hücrelerini kullanarak güneş ışığını yakalayan ve elektrik enerjisine çeviren bir
sistemdir. Türkiye gibi güneş enerjisi potansiyel gücünün oldukça yüksek olduğu yerlerde PV güç
santrallerinin kullanımı, ülkelerin elektrik kurulu gücünü artırmada ve karbondioksit salınımlarını
azaltmada ümit verici bir çözümdür. Bu nedenle, PV paneller endüstriyel, tarım, konut ve ticari
sektörlerde ihtiyaç duydukları enerjiyi karşılamak için yaygın kullanım alanına sahiptir. Ancak,
değişken güneş ve sıcaklık parametreleri PV panellerden maksimum verim elde edilmesini
sınırlamaktadır. PV panellere gelen güneş ışınımının ve ortam sıcaklığının zamanla değişmesi PV
panellerin üretecekleri gücün tahmini zorlaştırmaktadır. PV panellerin verimli çalışması için 1000
w/m2 referans değeri olarak gösterilmektedir (Doğan ve Alçi, 2016:108). PV panellerin enerji
verimliliğini olumsuz yönde etkileyen bu faktörleri göz önünde bulundurarak üretilen gücü tahmin
etmek son derece önemlidir. Doğru enerji tahmini şebeke operatörlerine ve güç sistem tasarımcılarına
güç talebini ve tedarikini yönetmekte önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, PV güç santrallerinde
üretilen gücü tahmin etmek, bu santrallerin planlamasını ve modellenmesini sağlamak için önemli bir
adımdır.
Şekil 2'de gösterildiği gibi araştırmacılar, zaman aralığına bağlı kalarak PV çıkış güç
tahminini sınıflandırmışlardır.
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Şekil 2: PV çıkış gücü tahminlerinin sınıflandırılması (Mellit ve Pavan, 2010:811)
Uzun vadeli tahmin, bir aydan bir yıla kadar olan süreyi içermektedir. Uzun vadeli tahmin yöntemi,
elektrik iletim, dağıtım ve üretim aşamalarının planlanmasını sağlar.
Orta vadeli tahminler bir haftadan bir aya kadar olan süreyi içermektedir. Bu tahminde, şebekeye
bağlı bir PV enerji santralinin bakım programı için fayda sağlamaktadır.
Kısa vadeli tahminler bir saatten bir haftaya kadar olan süreyi içermektedir. Bu tahmin yöntemi,
elektriğin üretiminin, iletiminin ve dağıtımının doğru planlanmasında önemli rol oynamaktadır.
PV panellerin çıkış gücü sıcaklık ve güneş ışınımlarındaki ani dalgalanmalarla, bulutluluk
oranındaki anlık değişimlerle sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, kısa vadeli tahmin yöntemi
önerilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde kurulu gücü 50 KW olan PV güç santralinin gerçek zamanlı
verileri kullanılarak Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemi ile çıkış gücü tahmini yapılmıştır. Bu sayede
sistemin kararlılığını arttırılması ve verimli bir PV santrali sayesinde enerji talebinin yönetilmesi için
etkili yapay sinir ağı yöntemi ve algoritmaların kullanılması araştırılmıştır. Bu çalışma sayesinde PV
güç santrallerinin modellenmesi ve planlanması ile ilgilenen akademisyenler, profesyoneller,
işletmeciler ve tüketiciler için yararlı bilgiler sağlanması amaçlanmıştır.
LİTERATÜR TARAMASINA GENEL BİR BAKIŞ
Literatürde, güneş veya meteorolojik parametrelerden yararlanılarak PV panellerdeki üretilen
gücün tahminiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Kardakos vd. (2013) şebekeye bağlı PV
santrallerinin elektrik üretimi tahmini için iki pratik yöntem ele almışlardır. İlk model mevsimsel
otoregresif bütünleşmiş hareketli ortalama metodu zaman serileri analizine dayanmaktadır ve sayısal
hava tahminleri modellerinden üretilen kısa vadeli güneş ışınımları tahminleri dahil edilerek
geliştirilmiştir. İkinci modelde birden çok veri girişine olanak sağlayan yapay sinir ağlarını
benimsemiştir. Tahmin hatalarını değerlendirmek için gün öncesi ve gün içinde alınmış tahmin verileri
kullanılarak tüm modeller Normalleştirilmiş Kök Ortalama Kare Hatası (NRMSE) cinsinden
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, güneş ışınımı ve sıcaklık gibi PV panellerin güç üretiminde etkili en
önemli iki güneş parametresinin gerçek zamanlı kısa vadeli verileri kullanılarak PV güç santrallerinin
kararlılığını ve güvenilirliğini artırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlar, yapay sinir ağı modellerinin
otoregresif bütünleşmiş hareketli ortalama metodu modeline kıyasla daha doğru veri tahmini sonuçları
ortaya konulduğunu ve daha düşük hata oranına sahip olduğunu göstermiştir. Ramaswamy ve Sadhu
(2017) güneş ışınım ve sıcaklık verilerini kullanarak yapay sinir ağı yöntemi geri yayma algoritması
ile PV panellerin çıkış gücünü tahmin etmek için çalışmalar yapmışlardır. Yapay sinir ağının kısa
vadeli PV çıkış gücü analizinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu yaptıkları çalışmalarla ortaya
koymuşlardır. Hassan vd. (2017) Kalman filtre tabanlı bulanık mantık sistemi kullanılarak PV çıkış
gücünün tahminini ve hata değerlerini hesaplamasını yapmışlardır. Tahminler önerilen sistem
kullanılarak yüksek doğrulukla elde ettiklerini ortaya koymuşlardır. Chiang vd. (2017) durağan
dalgacık ayrıştırma ve makine öğrenme yöntemlerini kullanarak PV panel çıkış gücü tahmini üzerinde
çalışmalar yapmışlardır. Tahmin hatalarını en aza indirgemek için farklı teknikler ve yöntemler
önermişlerdir. Alfadda, Adhikari ve Kuzlu (2017) PV panel çıkış gücünü tahmin etmek için makine
öğrenimi yöntemi ve destek vektör regresyon yönteminin ayrıntılı şekilde karşılaştırılmasını
sunmuştur. Elde edilen sonuçlar destek vektör regresyon yönteminde hata oranı değerinin daha düşük,
veri tahmini doğruluğunun daha yüksek olduğunu göstermiştir. Mellit, Saglam ve Kalogirou (2013) 50
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Wp'lik bir polikristalin PV panel tarafından üretilen gücün yapısını modellemek ve tahmin etmek için
basit bir YSA mimarisi geliştirmiştir. Üretilen PV gücünü tahmin etmek için yapay sinir ağının
kabiliyeti makul bir doğrulukla doğrulanmıştır (yaklaşık% 5'lik bir hata oranıyla). YSA modelinin
polinom regresyon, çoklu doğrusal regresyon, analitik ve tek-diyot modellerinden daha iyi
performansa sahip olduğu gösterilmiştir. Yona vd. (2013) meteorolojik veriler, bulanık teori ve
tekrarlayan sinir ağı yöntemi kullanılarak ertesi gün güneş enerjisi tahminine dayanan bir PV
sisteminin çıkış gücü tahminini önermişlerdir. Önerilen teknikte kullanılan tekrarlayan sinir ağı
yöntemi, bulanık teori ve meteorolojik verilere dayanan güç çıkışı verileri ile eğitilmiştir. Önerilen
yöntemin geçerliliği, benzetim çalışmaları yapılarak doğrulanmıştır. Almonacid vd. (2014) dinamik
yapay sinir ağına dayalı bir PV panelin saatlik çıkış gücünü tahmin etmek için yeni bir yöntem
sunmuşlardır. Bu çalışmanın sonuçları, önerilen yöntemin kabul edilebilir bir doğruluk derecesiyle PV
panel çıkış gücünü tahmin etmede kullanılabileceğini göstermiştir. Teo, Logenthiran ve Woo, (2015)
şebeke planlamasının, tasarımın, bakımın ve kararlılığın iyileştirilmesi için enerji yönetim sisteminin
önemli ve zorlu bir işlevi olan PV panel çıkış gücünü yapay sinir ağı yöntemi kullanarak tahmin
etmeyi amaçlamışlardır. Bu nedenle, gelişmiş yapay sinir ağını eğitmek ve test etmek için gerçek
zamanlı veriler kullanılmışlardır. Quan vd. (2013) giriş verileri olarak hava durumu tahminlerine
dayanarak, rüzgâr ve PV güç santrali üretiminin daha güvenilir bir tahminini gerçekleştirmek için
yapay sinir ağını uygun bir şekilde eğitmek için kullanılan melez evrimsel bir yaklaşımın
uygulamasını sunmuşlardır. Yapılan çalışma, gözlem zaman aralığını ve yerel hava tahmininden
sağlanan verilerin kalitesini ve çözünürlüğünü artırarak, hata payında önemli ölçüde azalma olduğunu
göstermiştir. Son olarak, Bouzerdoum, Mellit ve Pavan (2013) şebekeye bağlı bir PV güç santralinin
kısa süreli güç tahmini için yeni bir melez model ortaya koymuşlardır. Yeni model, iyi bilinen iki
yöntemi bir araya getirmektedir: mevsimsel otoregresif bütünleşmiş hareketli ortalama metodu ve
destek vektör makineleri yöntemi. Melez modeli küçük ölçekli 20 KW’lık bir PV güç santrali
tarafından üretilen gücün, kısa vadeli tahminlerde önerilen modelin etkinliğini geliştirmek ve
doğrulamak için kullanılmışlardır. PV güç santrali tarafından üretilen gücün saatlik tahminleri oldukça
iyi bir doğrulukla sağlanmıştır. Literatür taramasının özeti Tablo 1 de görüldüğü gibidir.
Tablo 1: PV çıkış gücü tahmin için yapılan çalışmalar
Yazarlar

Tahmin Zamanı

Giriş Değişkenler

Kardakos vd.

Ertesi gün

Güneş ışınım

Ramaswamy ve
Sadhu

24 saat sonrası

PV çıkış gücü

Yapay Sinir Ağı Geri Yayılım
Algoritması

Hassan vd.

24 saat sonrası

İklim koşulları (nem,
sıcaklık)
Güneş radyasyonu
Hava sıcaklığı
Meteorolojik veriler

PV çıkış gücü

Chiang vd.

Gün içi ve ertesi
gün

PV çıkış gücü

Alfadda, Adhikari
ve Kuzlu

Saatlik

Meteorolojik Veriler
(Hava sıcaklığı, güneş
ışınımı, nem)
Netlik endeksi
Gökyüzü koşulları

Mellit, Saglam ve
Kalogirou

Saatlik

Güneş ışınımı
Hava sıcaklığı

PV çıkış gücü

Bulanık Mantık
Sistemi
Sabit Dalgacık
Dönüşümü - Yapay
Sinir Ağları
Makine Öğrenimi Destek Vektör
Regresyon
Yapay Sinir Ağları Çok Katmanlı
Algılayıcı Mimarisi

Yona vd.

24 saat sonrası

Hava durumu (nem,
sıcaklık, güneş ışınım)

PV çıkış gücü

Almonacid vd.

Saatlik

PV çıkış gücü
Ortam sıcaklığı

PV çıkış gücü
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Tahmin Edilen
Değişken
PV çıkış gücü

PV çıkış gücü

Tahmin Yöntemi
Yapay Sinir Ağı –
Otoregresif Entegre
Hareketli Ortalama

Bulanık Teori Radyal Temel Sinir
Ağı
Yapay Sinir Ağları Doğrusal Olmayan
Otoregresif Sinir Ağı

Teo, Logenthiran
ve Woo
Quan vd.
Bouzerdoum,
Mellit ve Pavan

Belirtilmemiş.
Ertesi gün
Saatlik

Güneş radyasyonu
Ortam sıcaklığı
Meteorolojik veriler
Güneş radyasyonu
Hava sıcaklığı

PV çıkış gücü
PV çıkış gücü
PV çıkış gücü

Yapay Sinir Ağları ELM Algoritması
Yapay Sinir Ağları
Otoregresif
Bütünleşmiş
Hareketli Ortalama
Metodu ve Destek
Vektör Makineleri

PV GÜÇ SANTRALİNDE KULLANILAN MATERYALLER VE TAHMİN YÖNTEMİ
Bir PV panel temperli cam, Etilen-vinil-asetat (EVA) tabakaları, güneş hücreleri ve arka
koruma malzemelerin oluşan bir sistemdir. Temperli cam, mukavemeti, çevre kosullarına karşı
dayanılılığını artırmak için ısıl ve kimyasal işlem görmüş malzemelerdir. Eva, etilen, vinil ve asetat
kimyasalları içeren yapışkan bir malzemedir ve PV panelinde yapıştırıcı olarak rol oynamaktadır.
EVA katmanları güneş hücrelerinin çevre ile bağlantısını keserek PV panel ömrünün uzamasında
önemli rol oynar. Aynı zamanda güneş hücreleri için de ısıl koruma sağlar. Arka koruma, PV panele
dayanıklılık kazandırarak olumsuz hava koşullarına karşı etkili koruma sağlar. Ayrıca, termal
manyetik geçirgenliğinin yüksek oluşu PV panellerin elektriksel verimliliğini artırmaktadır. Güneş
hücreleri ise güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken malzemeler olduğu için PV
panellerin temel elemanlarıdır. PV paneller seri bağlanarak PV dizisini oluşturmaktadır. PV dizilerinin
oluşmasıyla elde edilecek yüksek güçteki Doğru Akım (DA) enerjisi eviriciler yardımıyla Alternatif
Akım (AA) enerjisine dönüştürülmesiyle evlerde, endüstride ve sanayi gibi birçok alanda hem DA
enerjisi hem AA enerjisi olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, 50 KW kurulu güce sahip PV güç santralinden alınan gerçek zamanlı veriler
kullanılarak, kısa vadeli PV çıkış gücü tahmini yapılacaktır. PV güç santrali beş adet 10KW’lık
eviriciye sahip olup, yalnızca bir evirici ve PV dizisi kullanılarak tahmin çalışmaları yapılmıştır. PV
güç santralinin proje çizim çalışması Şekil 3’de görüldüğü gibidir.

Şekil 3: PV güç santralinin proje çizimi
PV güç santralinde kullanılan PV panellerin ve eviricilerin parametrik ölçümleri testleri
yapılarak karakteristik özellikleri çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2‘de verilmiştir.
Tablo 2: PV güç santralindeki PV panel ve evirici parametreleri
PV panel
Güç oranı

Parametre
265 W

Şebeke bağlı Evirici
Çıkış gücü

Parametre
10 KW

Açık devre voltajı (Voc)

37.8 V

MPPT aralığı

300 to 860 V

Yük üzerindeki voltajı
Kısa devre akımı (Isc)

31.6 V
8.4 A

Maksimum giriş voltajı (DA)
Maksimum giriş akımı (DA)

1000 V
24 A
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Yük üzerindeki akımı

8A

Çalışma sıcaklığı

−40°C...85°C

Güneş hücrelerinin verimliliği
Güç toleransı

18.1%
±2.4%

Maksimum verimliliği
Koruma sınıfı

97%
IP65

Bu çalışmada kullanılan PV güç santralinin gerçek zamanlı verileri SCADA ölçüm
sisteminden alınmıştır. Ölçüm sisteminden elde edilen veriler Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemiyle
eğitilerek kısa vadeli PV panelin çıkış gücü tahmin edilmiştir.
YSA yöntemi, makine öğrenmede kullanılan başlıca yöntemlerden biridir. Bir öğrenme/eğitim
yöntemine dayanan yapay zeka bir sistemdir. Bir YSA, giriş katmanları, gizli katmanlar, çıkış
katmanları, nöronlar ve bağlantılardan oluşur. Bunların hepsi tahmin aşamasında önemli bir göreve
sahiptir. Kullanılacak giriş parametreleri giriş katmanı tarafından alınır. Gizli katman, giriş bilgisini
analiz eden ve çözen bir veya daha fazla katman içerir. Son olarak, çıkış katmanı analiz edilen ve
çözülen sonuçları alır ve sonucu verir. Bağlantı nöronlar arasındaki bir ağ ile sağlanır. Her katman, ağ
yapısının bir parçası olarak nöronlar içerir ve her bir nöron, bir sonraki tabakada yer alan başka bir
nörona bağlanır. Bu çalışmada YSA yönteminin kullanılmasının sebebi,
kullanılan giriş
parametrelerinin (meteorolojik veriler: güneş ışınımı, sıcaklık, bulutluluk, nem) anlık olarak değişmesi
ve tahmin problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılması ve daha doğru, kararlı ve hassas
sonuçlar vermesidir.
TAHMİN ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Yapay sinir ağının eğitim ve test aşamaları için ölçüm istasyonundan alınan bir haftalık gerçek
zamanlı veriler kullanılarak ağın eğitimi sonunda kısa vadeli (bir günlük) PV panel çıkış gücü tahmini
yapılmıştır. Veriler 10’ar dakikalık ara ile ölçülmüştür. Bir gün için 144 veri, bir hafta için 1008 veri
kullanılarak PV güç santrali çıkış gücü tahmini yapılmıştır, Ağın giriş katmanı 3 parametreyle
beslenir:
 Güneş ışınımı (W/m²)
 Ortam sıcaklığı (°C)
 PV panel sıcaklığı (°C)
Yapay sinir ağı yapısının çıktısı ise PV panel çıkış gücüdür. Ağ yapısında gizli katman için 6
nöron kullanılmıştır. Ek olarak, giriş katmanında 3 nöron ve çıkış katmanlarında 1 nöron
kullanılmıştır. Sinir ağı yapısı Şekil 4’de görüldüğü gibidir.
Giriş Katmanı

Gizli Katmanı

Çıkış Katmanı

Güneş ışınımı
(w/m²)
PV panel çıkış
gücü (w)

Ortam sıcaklığı
(°C)

PV panel
sıcaklığı (°C)

Şekil 4: Tahmin çalışmasında kullanılan sinir ağı yapısı
Tahmin çalışmalarının sonunda elde edilen tahmin sonuçları Ortalama Genel Hata Oranı
kriterlerine göre analiz edilmiştir. Regresyon testi sayesinde tahmin değerinin doğruluk derecesine
yakınlığını ortaya konulmuştur. Analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Tahmin çalışmalarından elde edilen regresyon ve hata oranı sonuçları
Yöntem

Ortalama Genel Hata Oranı

Regresyon Testi

Yapay Sinir Ağı (YSA)

25.4218

0.99047
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Gerçek zamanlı verilerden elde edilen sonuçlarla tahmini sonuçlar arasındaki doğruluk değeri
ve PV paneller tarafından bir eviriciden elde edilen üretilen gücün grafiksel gösterimleri Şekil 5’teki
gibidir.

(a)
(b)
Şekil 5: (a) Uygunluk değeri regresyon testi (b) Ertesi gün PV panel çıkış gücü tahmini
SONUÇ
PV güç santralinde kısa vadeli güç tahmininde etkili bir yöntem olan YSA yönteminin performansı
ortaya konulmuştur. Önerilen tahmin yönteminde, gerçek zamanlı ortam sıcaklığı (°C), güneş ışınımı
(W/m2) ve PV panel sıcaklığı (°C) verileri kullanılmıştır. SCADA ölçüm sisteminden alınan veriler
kısa vadeli gerçek zamanlı tahmin için YSA yöntemiyle ağın eğitilmesinde kullanılmıştır. Böylece,
tahmin verilerinden optimum sonuçlar elde edilerek doğruluk derecesi yüksek tahmin yöntemi
oluşturulmuştur. Tahmin çalışması sonuçları, PV güç santralinin kısa vadeli üretilen güç tahmininde
YSA yöntemi kullanılarak gerçek zamanlı verilerin tahmin sonuçlarına yakın, doğruluk derecesi
yüksek, hata payı az sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışma ve ortaya konulan veriler
PV güç santrallerinin modellenmesi ve planlanması ile ilgilenen araştırmacılar ve mühendisler için
yararlı bilgiler sunmaktır.
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Abstract
Aim: The present study was conducted to determine nursing students’ levels of ethical decisionmaking.
Method: The sample of the descriptive study consisted of 240 nursing students. The data were
collected using the Student Information Form and “Nursing Dilemma Test” developed by Crisham
(1981).
Results: It was found that Principled Thinking (PT) mean score (48.38±7.97) of nursing students was
above average while their Practical Consideration (PC) mean score (17.87±4.13) was close to average.
It was also determined that the nursing students participated in the study were not familiar
(17.75±2.77) with the dilemmas included in the Nursing Ethical Dilemma Test.
Conclusion: It was concluded that the students paid attention to consider ethical principles when
making decisions about ethical dilemmas; however, they are also affected by environmental factors as
well. Sex and class level were found to be influential in the process of ethical decision making.
Keyword: Nursing Students, ethical decision making, ethical dilemma.

Öğrenci Hemşirelerin Etik Karar Verme Düzeyi
Özet
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin etik karar verme düzeyini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmanın örneklemini 240 hemşirelik öğrencisi
oluşturmuştur. Veriler Crisham (1981) tarafından geliştirilen “Hemşirelik Etik İkilemTesti” ve öğrenci
bilgi formu ile toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin İlkesel Düşünme puan ortalamasının (48.38±7.97) orta düzeyin
üzerinde olduğu, Pratik Düşünme puan ortalamasının (17.87±4.13) ise orta düzeye yakın olduğu
saptanmıştır. Araştırma kapsamında yer alan hemşirelik öğrencilerinin Hemşirelik Etik İkilem
Testinde yer alan ikilemlere benzer durumlara daha önceden aşina olmadıkları (17.75±2.77)
belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin etik ikilemlerle ilgili karar verirken etik ilkeleri göz önünde bulundurmaya özen
gösterdikleri, ancak çevresel faktörlerden de etkilendikleri saptanmıştır. Etik karar verme sürecinde
cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkili olduğu bulunmuştur.
Keyword: Hemşirelik öğrencileri, etik karar verme, etik ikilem.
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GİRİŞ
Bilim ve teknolojideki değişim ile birlikte hasta bakımı daha karmaşıklaşmıştır (Baykara ve ark.,
2014: 236, Dinç ve Görgülü, 2002:259). Bunun sonucunda sağlık bakımı alanında daha fazla etik
sorun ve ikilem tespit edilmeye başlanmıştır (Dinç ve Görgülü, 2002:260, Numminen ve Leino,
2007:800). Sağlık bakım sisteminde karmaşıklığın artması hemşirelik bakımında etik karar verme
sorumluluğunun artmasına yol açmıştır. Böylece hemşireler başta kalp-akciğer canlandırmasını
başlatma, yaşamı destekleyen tedaviyi sonlandırma ve hastanın tedaviyi reddetmesi gibi çok sayıda
etik sorunla karşılaşmaya başlamıştır (Dinç ve Görgülü, 2002:260). Hemşirelerin karşılaştıkları bu
sorunları bireysel olarak ya da ekiple birlikte çözebilmeleri için etik karar verme becerilerinin gelişmiş
olması gerekmektedir (Numminen ve Leino, 2007:801). Etik karar verme; birbiriyle çatışan
seçeneklerin olduğu bir durumda, sistematik düşünerek ahlaki açıdan en doğru kararın verilmesini
içeren mantıksal bir süreçtir (Berggren ve ark., 2002:16). Hemşireler sıklıkla hastanın yararına olacak
bir duruma karar verirken, kendi değerleri ve yargıları arasında kararsız kalabilmektedir. Etik karar
verilmesi gereken bir durumda iki değer arasında yaşanan bu karmaşa etik ikilem olarak
adlandırılmaktadır (Elçigil ve ark., 2011:53).
Hemşirelerin mesleki kararları hasta bakım kalitesi ile birlikte, etik problem çözme becerilerini ve
öğrenci hemşirelerin mesleki gelişimini de etkilemektedir (Han ve Ahn, 2000:113, Kurt ve ark.,
2013:79). Hemşireler pratik uygulamada okulda öğretilen ideallere göre hareket etmezse, öğrenci
hemşireler etik çatışma hissedebilmektedir (Park ve ark., 2003). Hemşirelik öğrencilerinin hem etik
çatışmaları bireysel olarak nasıl çözeceklerini bilmedikleri için hem de mesleki sorumluluklar
konusundaki karışıklıklar nedeniyle stres yaşadıkları bildirilmiştir. Ayrıca, etik sorunları metadolojik
yaklaşımla çözdüklerinde daha az stres yaşayacakları ve daha iyi kararlar verecekleri sonucuna
varılmıştır (Swider ve ark., 1985:108). Hemşirelik öğrencileri hemşirelerin ve öğretim üyelerinin
rehberliğinde uygulamalara katılarak bakımda kararlar almaktadır. Bu nedenle hemşireler ve öğretim
üyeleri klinik uygulamalarda öğrenci hemşirelere rol model olmalıdır (Han ve Ahn, 2000:114, Kurt ve
ark., 2013:80). Öğrencilerin iyi rol modelleri olmadığı zaman, etik eğitimi etik uygulamada tek başına
etkili değildir. Pratik normlar ve hiyerarşik yapılar yeni mezunların etik davranma isteğini olumsuz
etkileyebilmektedir (Cameron ve ark., 2001:432).
Hemşirelerin etik duyarlılıkları ve etik karar verme düzeylerine yönelik yapılan çalışmaların
sonucunda genel olarak etik karar vermede istenen düzeyde olmadıkları saptanmıştır (Cerit, 2010:47,
Cerit ve Dinç, 2013, Filizöz ve ark, 2015:47). Öğrenci hemşireler ile yapılan çalışmalarda da sonuçlar
benzerlik göstermektedir (Erdil ve Korkmaz, 2009:243, Nolan ve Markert, 2002:243, Numminen ve
Leino, 2007:800). Hemşirelik öğrencilerinin yaşadığı etik ikilemler ve etik karar vermeye yönelik
yapılan çalışmalarda en sık yaşanılan etik ikilemlerin tedavi edilemeyen hastalara ve yakınlarına
doğruyu söylemek (Han ve Ahn, 2000:113), ötenazi, gizlilik (Erdil ve Korkmaz, 2009:243, Nolan ve
Markert, 2002:244), tedavinin kesilmesi (Han ve Ahn, 2000:114, Nolan ve Markert, 2002:244),
yeniden canlandırma ve hasta hakları olduğu saptanmıştır (Nolan ve Markert, 2002:244).
Etik karar verme, rehberlik aynı zamanda etik teori, etik ilke ve etik uygulamalara yönelik bilgi
gerektirmektedir. Formal eğitim verilmediği takdirde, bireyler etik açıdan doğru eylemlere karar
verirken sezgisel davranabilmektedir. Hemşirelerin etik karar verme becerilerinin geliştirilmesi için
temel eğitimleriyle buna hazırlanması gereklidir (Dinç ve Görgülü, 2002:259). Hemşirelik
müfredatında etik dersine yer verilmesi, ayrıca mezuniyet sonrasında etik düşünme becerisi ve etik
karar verme sürecine ilişkin hizmet içi eğitimler planlanması önerilmektedir (Aksu ve Akyol, 2011:16,
Baykara, 2014:237, Elçigil ve ark., 2011:54, Yurttaş ve ark., 2014:2). Etik dersinin programda olması
kadar içeriğinin ve öğretim yöntemlerinin niteliği de oldukça önemlidir (Baykara, 2014:237,
Numminen ve Leino, 2007:801). Etik eğitiminde hedefler, öğrencinin temel etik değerler ve ilkeleri
öğrenmesi, etik sorun ile karşılaştığında tanıyabilmesi, etik ilke çatışmalarında karar verebilmesi ve
çözüm geliştirebilmesidir (Torun, 2016:82). Bu amaçlara yönelik olarak sınıf veya klinikte yazılı ve
sözlü vaka analizleri, grup çalışmaları ya da tartışmaları kullanılabilir (Akbaş ve Tuncer, 2014:206,
Baykara, 2014:238). Hemşirelik öğrencileri ile yapılan çalışmalar sonucunda etiğe yönelik derslerin
öğrencilerin etik karar verme düzeylerini geliştirdiği saptanmıştır (Baykaral ve ark., 2014:237,
Baykara ve ark., 2015, Gül ve ark., 2013:23, Torun, 2016:82).
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Literatürde hemşirelik öğrencilerinin etik karar verme düzeyine yönelik az sayıda çalışma olduğu
saptanmıştır (Ham, 2004:66, Gül ve ark., 2013:24, Kurt ve ark., 2013:80, Küçük ve ark., 2017:157,
Nolan ve Markert, 2002; Yurttaş ve ark., 2014:3). Etik karar vermenin önemi ve gerekliliği dikkate
alındığında hemşirelik öğrencilerinin ahlaki muhakeme yapabilme ve etik karar verebilme düzeylerini
ölçtüğümüz bu çalışmamız ile literatüre katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz.
GEREÇ-YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Evren-Örneklem
Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmış olup araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında
Hemşirelik Fakültesinin ikinci ve dördüncü yıllarında eğitim ve öğretim gören 637 öğrenci
oluşturmuştur. Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında, evreni bilinen örneklem hesaplama[n=
(Nx2xpxq) / (d2x (N-1) + t2xpxq)] formülü kullanılmıştır (Karataş, 2004:216, Sümbüloğlu ve
Sümbüloğlu, 1997). Hesaplama sonucunda örneklem büyüklüğünün en az 240 öğrenci (ikinci sınıftan
105 öğrenci ve dördüncü sınıftan 135 öğrenci) olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Örnekleme
alınan öğrencilerin sayısının sınıflara göre seçilmesinde tabakalı bir rasgele örnekleme yöntemi
kullanılmıştır (Karataş, 2004:216).
Veri toplanmadan önce, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulundan ve
araştırmanın yürütüleceği okulun yönetiminden yazılı izin alınmıştır. Ayrıca Hemşirelik Etik İkilem
Testinin Türkçe versiyonunun kullanımı için Yrd. Doç. Dr. Birgül Cerit’ten izin alınmıştır.
Araştırmanın yürütüleceği okul yönetiminden yazılı izin alınmıştır. Araştırma Helsinki İnsan Hakları
Deklarasyonuna göre yürütülmüş olup çalışma içeriği hakkında bilgilendirildikten sonra katılmayı
kabul eden her öğrenciden sözlü onay alınmıştır.
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen sosoyo-demografik bilgi formu ve Birgül CERİT
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Hemşirelik Etik İkilem Testi kullanılmıştır.
Sosyo-demografik bilgi formu öğrenci hemşirelerin bireysel özellikleri (yaş, cinsiyet, sınıf vb.) ve etik
ikileme yönelik bilgilerine yönelik 6 sorudan oluşmaktadır.
Orijinal adı “Nursing Dilemma Test” olan Hemşirelik Etik İkilem Testi (HEİT)’nin ülkemizde
geçerlilik ve güvenilirliği Cerit (2010) tarafından yapılmıştır. Testte, anomalili yeni doğan bir bebeğe
yeniden canlandırma girişimi uygulama, zorla ilaç uygulama, yetişkinin ölme isteği, yeni göreve
başlayan bir hemşirenin kliniğe uyumu, ilaç hatasının rapor edilmesi ve ölümcül hastalığı olan yetişkin
bireyin bilgilendirilmemesine ilişkin altı etik ikilem yer almaktadır. Her bir ikilem üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde (A) açıklanan senaryoda yer alan ikileme ilişkin hemşirenin ne yapması
gerektiği sorulmuş ve her ikileme ilişkin üç seçenekten birini işaretlemesi beklenmiştir. İkinci
bölümde (B) ise hemşireden ahlaki ikilem içeren senaryoyu düşünerek buna yönelik yaklaşımında göz
önünde bulundurabileceği altı maddelik ifade yer almaktadır. Hemşirelerden bu ifadeler arasında en
önemli olanını seçmesi ve kendisine göre önem sırası doğrultusunda numaralandırması beklenmiştir.
Testin bu bölümüne verilen yanıtlar doğrultusunda hemşirelerin “İlkesel Düşünme” (İD) ve “Pratik
Düşünme (PD) düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlkesel Düşünme, hemşirelikte ahlaki bir
karar verirken ahlaki ilkeleri göz önüne almaya verilen önemi göstermektedir. Pratik düşünme ise,
hemşirelerin etik sorunlara ilişkin karar vermesinde hasta sayısı, kullanılabilir kaynakların sayısı,
kurumsal politikalar, hemşireler tarafından yönetimin verdiği desteğin algılanma ölçüsü ve hekim
kontrolü gibi çevresel faktörlere verdiği önemi ölçmektedir. Hemşirelerin bu belirtilen altı ifadeyi
önem sırasına göre numaralandırarak verdikleri yanıtlardan İD ve PD düzeyi puanı hesaplanmaktadır.
Üçüncü bölümde (C) ise hemşirelerin geçmişte benzer bir ikilemle karşılaşma deneyimlerinin olup
olmadığını belirtmeleri istenmektedir. Bu bölümdeki soruya verilen yanıtlara dayalı olarak
hemşirelerin benzer bir ikilemle daha önceden karşılaşma durumu likert tipi skala ile değerlendirilerek
“Aşinalık” puanı hesaplanmaktadır. Örneklem kapsamındaki hemşirelerin her bir ikilemin B
bölümündeki altı maddenin en önemliden (6 puan) en az önemli olana doğru (1 puan) yaptığı sıralama
değerlendirilmektedir. Hemşirelerin yaptıkları sıralama testin cevap anahtarı ile karşılaştırılmaktadır.
Cevap anahtarında İD ve PD’ye karşılık gelen maddeler hemşirelerin yaptıkları sıralamada belirlenip
ve maddelerinin sırası karşılaştırılarak puanlama yapılmaktadır. Böylece katılımcının her bir ikilemin
B bölümündeki düşünce/sorulara yönelik yanıtları dikkate alınarak İD ve PD puanları
hesaplanmaktadır. Her bir ikilemden elde edilen İD ve PD puanları ayrı ayrı toplanarak katılımcının
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toplam İD ve PD puanları belirlenmektedir. Testte ulaşılabilecek en düşük İD puanı 18, en yüksek İD
puanı 66’dır. Elde edilebilecek en düşük PD puanı 6, en yüksek PD puanı ise 36’dır (Cerit, 2010:49).
Veriler toplanmadan önce Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan yazılı izin
alınmıştır (protokol no:10-2017). Ayrıca Hemşirelikte Etik İkilem Testinin Türkçe versiyonunun
kullanımı için Birgül Cerit’ten, araştırmanın yürütüldüğü üniversitelerin yönetiminden ve araştırmaya
katılan akademisyen hemşirelerden yazılı izin alınmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı (version 17.0, SPSS Inc, Chicago, Illinois)
kullanılmıştır. Hemşirelik Etik İkilem Testi’nin A ve C bölümlerine ilişkin verilerin
değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve ortalama değerleri kullanılmıştır. B bölümünden elde edilen
verilere göre hemşirelerin etik karar verebilme davranışlarının belirlenmesinde ise ortalama ve
standart sapma değerleri kullanılmıştır. Bazı kategorik verilere göre hemşirelerin etik karar verebilme
puanlarının karşılaştırılmasında ise Student t testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Öğrenci hemşirelerin yaş ortalaması
22.18±1.41 olup büyük çoğunluğu kadındır (%81.2) ve yarısından fazlası (%56.2) son sınıf
öğrencisidir. Öğrencilerin çoğunluğunun (62.9) etik ikilem tanımını bildiği, öğrencilerin üçte birinden
fazlasının (38.4%) etik ikilemi değerlerin çatışması olarak tanımladığı, çok azının (6.2%) klinik
stajları boyunca etik ikilem yaşadığı ve yaşadıkları en büyük etik ikilemin (33.5%) yapılan
işlemlerin/girişimlerin teorikte anlatıldığı gibi olmaması olduğu bulunmuştur (Table 1).
Hemşirelik Etik İkilem Testi’nin ikinci bölümünden elde edilen veriler değerlendirilerek öğrenci
hemşirelerin bu testten alabileceği PD, İD ve aşinalık puan ortalamaları hesaplanmıştır. Buna göre İD
puan ortalamasının 48.38±7.97 (min:47-max:62) orta düzeyin biraz üzerinde olduğu, PD puan
ortalamasının 17.87±4.13 (min:8-max:30) ortalamaya yakın bir değer olduğu saptanmıştır. Aşinalık
puan ortalaması ise 17.75±2.77 (min:6-max:30) olup benzer ikilemlere aşina olmadıkları belirlenmiştir
(Table 2).
Hemşirelikte Etik İkilem Testinin A bölümünden elde edilen bulgularda öğrenci hemşirelerin
%51.2’inin “anomalili yenidoğanı canlandırma girişimi uygulamalıdır” görüşünde olduğu
belirlenmiştir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (%31.2) hastanın reddetmesine karşın “hemşire ilacı
zorla uygulamalıdır” eylemini tercih etmiştir. Üçüncü ikilemde yaygın tümörü olan ve herhangi bir
tıbbi girişim yapılmasını istemeyen bir hastaya öğrencilerin çoğunun (%71.7) “solunum desteği
vermelidir” seçeneğini tercih ettiği görülmüştür. Öğrenci hemşirelerin yarısından azı (%40.4) zaman
ve diğer kaynakların kısıtılı olması nedeniyle pediatri kliniğinde yeni işe başlayan hemşirenin
oryantasyonu için zaman ayrılması konusunda kararsız kalmıştır. Beşinci ikilemle ilgili öğrenci
hemşirelerin büyük bir çoğunluğu (74.2%) “ilaç hatasının rapor edilmesi” yönünde görüş bildirmiştir.
Son ikilemde ölümcül hastalığı olan bir hastanın tanısı hakkında hekim ve aile tarafından
bilgilendirilmemesine karşın, öğrencilerin % 33.3’ünün “hemşire hastaların sorularına yanıt
vermelidir”, %40’ının ise “Kararsızım” seçeneğini işaretlediği ve belirsizlik içinde olduğu
saptanmıştır (Tablo 3).
İkinci sınıf öğrencilerinin Aşinalık ve İD puanları daha yüksekken, dördü sınıf öğrencilerin PD
puanları daha yüksek bulunmuştur (t= 2.523, p<0.05; t= 4.955, p<0.05; t= -3.257, p<0.05). Kız
öğrencilerin İD puanları yüksekken, erkek öğrencilerin PD puanlarının daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (t= -2.914, p<0.05; t= 3.574, p<0.05). Etik ikilemin tanımını bilen öğrencilerin Aşinalık
ve İD puanları daha yüksekken, etik ikilemin tanımını bilmeyen öğrencilerin PD puanları daha yüksek
olarak belirlenmiştir (t= 2.171, p<0.05; t= 3.117, p<0.05; t= -3.408, p<0.05) (Table 4).
Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özellikleri (n=240)
Tanımlayıcı Özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Sınıf
2. sınıf
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n

%

45
195

18.8
81.2

105

43.8

4. sınıf
Etik ikilemin tanımını
Bilen
Bilmeyen
Etik ikilem tanımları*
Değerlerin çatışması
Yapılan uygulama ile olması gerekenin çatışması
İki şey arasında kararsız kalma
Doğruların çatışması
Klinik stajı boyunca etik ikilem
Yaşayan
Yaşamayan
Yaşanılan etik ikilemler**
Klinik uygulamaların teorik eğitimle çatışması
Hastaya gerçeği söylememe
CPR uygulamama
Aydınlatılmış onamın eksik verilmesi
Öncelikli hasta konusunda karar verme
İlaç hatalarını söylememe
Hasta iletişiminde profesyonel sınırın aşılması
*Yüzdeler cevap veren 151 kişi üzerinden hesaplandı.
** Yüzdeler cevap veren 15 kişi üzerinden hesaplandı.

135

56.2

151
89

62.9
37.1

58
38
32
23

38.4
25.2
21.2
15.2

15
225

6.2
93.8

5
3
2
2
1
1
1

33.5
20.0
13.2
13.2
6.7
6.7
6.7

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Etik İkilemTesti Puan Ortalamaları
Hemşirelik Etik İkilem Testi
İlkesel Düşünme
Pratik Düşünme
Aşinalık

M (SD)
48.38±7.97
17.87±4.13
17.75±2.77

Minimum
27
8
6

Maximum
62
30
30

Tablo 3. Her Bir İkileme İlişkin Testin A Bölümünde Yer Alan “Hemşire Ne Yapmalı?” Sorusuna
Verilen Yanıtların Dağılımı (n: 191)
İkilemler
Anomalili Yenidoğan Bir Bebeğe Yeniden Canlandırma Girişimi Uygulanması
Zorla İlaç Uygulaması
Yetişkinin Ölme İsteği
Yeni Göreve Başlayan Bir Hemşirenin Kliniğe Uyumu
İlaç Hatasının Rapor Edilmesi
Ölümcül Hastalığı Olan Yetişkin Bireyin Bilgilendirilmemesi

“Hemşire ne yapmalı?”
sorusuna verilen yanıtlar
n
%
Uygulanmalıdır
125
52.1
Kararsızım
73
30.4
Uygulanmamalıdır
42
17.5
Uygulanmalıdır
75
31.2
Kararsızım
93
38.8
Uygulanmamalıdır
72
30.0
Vermelidir
172
71.7
Kararsızım
56
23.3
Vermemelidir
12
5.0
Ayırmalıdır
97
40.4
Kararsızım
97
40.4
Ayırmamalıdır
46
19.2
Bildirmelidir
178
74.2
Kararsızım
48
20.0
Bildirmemelidir
14
5.8
Vermelidir
80
33.3
Kararsızım
96
40.0
Vermemelidir
64
26.7

Tablo 4. Öğrenci Hemşirelerin Bazı Değişkenlere Göre Hemşirelik Etik İkilemTesti Puanlarının
Dağılımı
İlkesel Düşünme
Mean±SD
T

Pratik Düşünme
Mean±SD
t

Class

n

2. sınıf
4. sınıf
Sex
Male

105
135

51.09±6.86
46.28±8.17

4.955

0.000

16.92±3.75
18.61±4.27

45
195

45.31±8.37

-2.914

0.004

20.11±4.83

Female

P

49.09±7.73

17.35±3.78
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Aşinalık
t

p

Mean±SD

-3.257

0.001

18.21±1.60
17.38±3.38

2.523

0.012

3.574

.001

17.57±3.48

-.384

0.702

17.78±2.59

p

Etik ikilemin
tanımını
Bilen
Bilmeyen

151
89

49.64±7.30
46.24±8.63

3.117

0.002

17.19±3.85
19.03±4.34

-3.408
0.001

18.04±2.13
17.24±3.57

2.171

TARTIŞMA
Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada karşılaştıkları etik ikilemler incelendiğinde; en sık
karşılaştıkları ikilemlerin klinik uygulamaların teorik eğitimdeki standartlara uymaması, hastaya
gerçeği söylememe ve CPR uygulamama kararının alınması olduğu görülmüştür. Bu bulgular daha
önce hemşire öğrenciler ile yapılan çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Han ve Ahn,
2000:113, Nolan ve Markert, 2002).
İlkesel Düşünme, hemşirelikte ahlaki bir karar verirken ahlaki ilkeleri göz önünde bulundurmaya
verilen önemi göstermektedir. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin İD puan ortalamasının, orta
düzeyin biraz üzerinde olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Bu sonuca göre, öğrenci hemşirelerin
karşılaşmış olduğu etik sorunlar karşısında, istendik düzeyde olmasa da etik ilkeleri dikkate alarak
düşündükleri söylenebilir. Hemşireler (Cerit, 2010:47, Cerit ve Dinç, 2013, Crisham, 1981:104,
Hatfield etal., 1991, Küçük ve ark., 2017:157, Yurttaş ve ark., 2014) ve hemşirelik öğrencileri (Ham,
2004:66, Kurt ve ark., 2013:79, Küçük ve ark., 2017:157, Yurttaş ve ark., 2014:2) ile yapılan bazı
çalışmalarda İD puanının ortalamanın üzerinde olduğu ve bulgularımızı desteklediği görülmektedir.
Diğer çalışmalardan farklı olarak Gül ve ark. (2013)’nın çalışmasında ise hemşirelik öğrencilerinin İD
puan ortalamalarının, ortalama değerin altında olduğu saptanmıştır (Gül ve ark., 2013:24).
Ayrıca çalışmada öğrencilerin sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine ve etik ikilem tanımını bilme
durumlarına göre İD puan ortalamaları farklılık göstermektedir. Son sınıf öğrencileri, erkek öğrenciler
ve etik ikilem tanımlaması yapamayan öğrencilerin İD puan ortalamalarının anlamlı düzeyde düşük
olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4). Son sınıf öğrencilerinin klinik uygulama tecrübelerinin daha
fazla olması nedeniyle, daha fazla etik ikilem ve çözümü ile karşılaşmış olmaları beklenmektedir
(Yurttaş ve ark., 2013:2). Fakat bizim çalışmamızda ikinci sınıf öğrencilerin İD puan ortalaması
dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksek bulunmuştur. Okul müfredatımızda etik dersinin birinci ve
ikinci sınıfta veriliyor olmasından dolayı ikinci sınıf öğrencilerinin etikle ilgili bilgilerinin daha güncel
olmasının bu farka neden olabileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde, Ham’ın (2004) çalışma
sonuçları da bulgularımızı desteklemektedir. Deneyimli hemşireler ve son sınıf hemşirelik lisans
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada hemşirelerin deneyim yılı arttıkça İD puan ortalamalarının azaldığı
saptanmıştır (Ham, 2004:66). Bizim çalışmamızdan farklı olarak Crisham (1981) çalışmasında
hemşirelik öğrencilerinin sınıf düzeyinin İD puan ortalamasını etkilemediğini, Park ve ark. (2003) ise
4. sınıf öğrencilerinin İD puanlarının da daha yüksek olduğunu saptamıştır (Crisham, 1981:104, Park
ve ark., 2003). Kurt ve ark.’nın çalışmasında (2013) ise erkek öğrencilerin İD puanının daha düşük
olduğu fakat sınıf düzeyine göre puanın farklılaşmadığı saptanmıştır (Kurt ve ark., 2013:80).
Pratik düşünme, hemşirelerin etik sorunlara ilişkin karar vermesinde hasta sayısı, kullanılabilir
kaynakların sayısı, kurumsal politikalar, hemşireler tarafından yönetimin verdiği desteğin algılanma
ölçüsü ve hekim kontrolü gibi çevresel faktörlere verdiği önemi ölçmektedir (Cerit, 2010:47).
Araştırmada öğrencilerin PD puan ortalamasının, ortalamaya yakın bir değer olduğu görülmüştür
(Tablo 2). Bu bulgu doğrultusunda öğrencilerin etik ikilemlerin çözümünde karar verirken nispeten
çevresel faktörlerin etkisinde kaldığı söylenebilir. Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin PD puan
ortalaması daha önce hemşireler (Cerit ve Dinç, 2013, Crisham, 1981:104) ve hemşirelik öğrencileri
(Gül ve ark., 2013:24, Yurttaş ve ark., 2014:2) ile yapılan çalışma sonuçları ile benzerlik
göstermektedir. Fakat öğrenciler ile yapılan iki farklı çalışmada (Kurt ve ark., 2013:82, Küçük ve ark.,
2017:157) ve Cerit’in (2010) hemşireler ile yaptığı çalışmada PD puan ortalamalarının bizim
sonuçlarımızdan daha yüksek olduğu görülmüştür (Cerit, 2010:47).
Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine ve etik ikilem tanımını bilme durumlarına göre PD
puan ortalamaları farklılık göstermektedir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin, erkek öğrencilerin ve etik
ikilem tanımlaması yapamayan öğrencilerin PD puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu
saptanmıştır (p< 0,05) (Tablo 4). Daha fazla klinik uygulama deneyimleri olduğu için dördüncü sınıf
öğrencilerinin etik ikilemlerde karar verirken çevresel faktörleri değerlendirme sürecine dâhil ettiği
düşünülmektedir.
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0.031

Çalışmada PD puanı düşük olan öğrencilerin, İD puanının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum
öğrencilerin benzer etik ikilemlere önceden aşina olmamasına bağlı olabilir. Çünkü aşinalık
hemşirelere karşılaştıkları bir etik sorunu tartışabilme, uygun çözüm üretebilme ve etik karar
verebilme konusunda katkı sağlayabilir. Etik ikilemlere aşina olmamak etik karar vermeyi
güçleştirmekte ve hemşireyi pratik düşünmeye yönlendirebilmektedir (Kurt ve ark., 2013:82).
Çalışmamızda öğrencilerin aşinalık puan ortalaması 17.75±2.77 olup, benzer ikilemlere aşina
olmadıkları belirlenmiştir (Tablo 2). Bu durumda öğrencilerin ölçekte yer alan etik ikilemlere benzer
durumlarla klinikte karşılaşmadıkları söylenebilir. Kurt’un (2013) öğrenciler ile yaptığı çalışma,
sonuçlarımızı desteklemekle birlikte, hemşireler ile yapılan çalışmalarda (Cerit ve Dinç, 2013, Elçigil
ve ark., 2011:53, Han ve Ahn, 2000, 113) hemşirelerin klinik uygulamalarında benzer ikilemlerle
daha çok karşılaştığı görülmektedir.
Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine ve etik ikilem tanımını bilme durumlarına göre
aşinalık puan ortalamaları farklılık göstermektedir. İkinci sınıf öğrencilerinin ve etik ikilem
tanımlaması yapan öğrencilerin aşinalık puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo
4). Dördüncü sınıf öğrencilerinin klinik uygulama deneyiminin fazla olmasına rağmen etik
konusundaki bilgileri ikinci sınıfta almış olmalarının aşinalık puanını etkilediği söylenebilir.
Öğrencilerin senaryolardaki etik ikilem örneklerine verdikleri yanıtlar incelendiğinde (Tablo 3),
çoğunun hastaların refahını paternalist bir bakış açısıyla değerlendirdikleri, hastaların özerkliğine
saygı duymak ve yaşam kalitesinden ziyade yaşamın devamını desteklediği görülmüştür. Sağlık
bakımı alanında paternalizm kavramı, çoğunlukla, ilgili bireyi algılanan ya da öngörülen bir zarardan
korumak amacıyla başkalarının özerkliğini sınırlandıran profesyoneller için kullanılmaktadır.
Profesyoneller bazen, profesyonel bilgileri sayesinde sadece kendilerinin sağlık bakım kararı
verebileceğine ve hatta hastalar adına karar vermek için gereken tek bilginin profesyonel bilgi
olduğuna yönelik tehlikeli bir varsayımda bulunur. Daha önce öğrenci hemşireler ile yapılan çalıma
sonuçlarında hemşirelik öğrencilerinin etik karar verme sürecinde hasta haklarını savunucu rolleri ve
otonomi kullanmak yerine daha geleneksel davrandıkları tespit edilmiştir (Pinch, 1985). Bazen
öğrenciler hastanın bütünlüğünü ve kendi kaderini tayin hakkını desteklemesine rağmen öğrenci
oldukları için otoritesini yetersiz algılayabilmekte ve harekete geçememektedir. Ayrıca hastanın
isteğini ve kişisel değerlerini göz önünde bulundurduğunda diğerleri tarafından itham edilmekten
korkabilmektedir (Ham, 2004:66). Ayrıca ülkemizde, hemşireler yasal olarak doktorların yazılı
istemini yerine getirmekle yükümlüdür. Hasta haklarına saygı gereği hastayı hastalığıyla ilgili
bilgilendirmek hemşirelerin yasal yükümlülüğü olmakla birlikte, terminal bir hastanın tıbbi teşhisi
veya durumuyla ilgili sorularına cevap vermek Türkiye'de hemşirelerin yasal yetkisinin ötesindedir.
Tüm bu sınırlılıklar nedeniyle hemşireler bir etik ikilemde karar verirken çevresel koşullar ya da
mesleki ve yasal yükümlülükler nedeniyle kendi etik kararlarını alamayacaklarını düşünebilmektedir
(Cerit ve Dinç, 2013). Bu nedenler verdiğimiz senaryolar karşısında öğrencilerin kararsızlık
yaşamalarına neden olmuş olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin en sık karşılaştığı etik ikilemlerin; klinikteki
uygulamaların teorik eğitimdeki standartlara uymaması, hastaya gerçeği söylememe ve CPR
uygulamama kararının alınması olduğu saptandı. Klinik ortamda öğrenci hemşirelerin azda olsa etik
ikilemlerle karşılaştıkları fakat daha önceden benzer etik ikilemlere aşina olmadığı görüldü. Ayrıca
etik ikilemlerde karar verirken etik ilkeleri orta düzeyin üzerinde göz önünde bulundurdukları,
çevresel faktörlerin de aldıkları kararlarda etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin etik
karar verme sürecinin cinsiyet, sınıf ve etik ikilem tanımını bilme durumundan etkilendiği
saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme ve etik karar verebilme becerisini
geliştirebilmek için eğitim müfredatında etik dersine yer verilmesi ve klinik uygulamada eğitimcilerin
öğrenciler ile etik ikilemleri tartışması gerekmektedir. Etik derslerinin etkinliğini artırmak ve
öğrenciler tarafından özümsenebilmesi için klasik yöntemle anlatım yerine örnek vakalara
dayandırılarak işlenmesine özen gösterilmelidir.
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Özet
Endüstride kullanılan metallerin önemli bir bölümünü demir esaslı metaller oluşturmaktadır. Dökme
demir ve çeliklerin, diğer metallere göre daha çok tercih edilme sebeplerinin başında çok geniş
mekanik özelliklere sahip olmaları yer almaktadır. Özellikle orta karbonlu çeliklerin mekanik
özellikleri ısıl işlemler ile çok geniş aralıklarda değiştirilebilmektedir. AISI 4140 çeliği de birçok
amaca uygun özellikler sunabilmesi ile bilinmektedir. AISI 4140; dişli ve çark sistemleri, krank mili
ve kolları, aks mili, takım tezgâhları, hafif silah namluları gibi yerlerde tercih edilmektedir. Bu makine
parçalarının çalışmaları analiz edildiğinde, büyük oranda dinamik yüklere maruz kaldıkları ve
kırılmalarının % 90 oranla yorulma sonucu gerçekleştiği görülmektedir. Yorulma kırıkları, sıklıkla
yüzeyden başlayan bir çatlağın ilerlemesi ile gerçekleştiğinden, yüzey pürüzlülüğü yorulma
dayanımında önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada; ısıl işlem koşulları
(soğutma ortamı ve temperleme sıcaklığı) ile yüzey pürüzlülüğünün AISI 4140 çeliğinin yorulma
dayanımı üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneylerin tasarımında 2k faktöriyel (2 seviyeli tam faktöriyel
tasarım) deney tasarımı metodolojisi kullanılmıştır. Çalışma, farklı soğutma ortamları ve farklı
temperleme sıcaklıkları ile hazırlanan numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün,
yorulma dayanımına etkisini araştırmak amacıyla, numunelerin yarısı kumlama yapılarak yüzey
pürüzlülük değerleri iyileştirilmiştir. Deneyler sonucunda temperleme sıcaklığı ile yüzey
pürüzlülüğünün yorulma dayanımına etki ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Yorulma dayanımı, Temperleme, Yüzey pürüzlülüğü
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Effects of Heat Treatment Conditions and Surface Roughness on Fatigue
Strength of AISI 4140 Steel
Abstract
A significant proportion of the metals used in the industry are ferrous metals. The reason why cast iron
and steel are preferred over other metals is that cast iron and steel have very large mechanical
properties. In particular, the mechanical properties of medium carbon steels can be changed over a
wide range by heat treatments. The AISI 4140 steel is also known for offering many suitable features.
AISI 4140 steel is preferred in gear and wheel systems, crankshafts and arms, axle shafts, machine
tools and light gun barrels. When the workings of these machine parts are analysed, it is seen that they
are exposed to dynamic loads in large quantities and that their breakage is caused by fatigue at a
percentage of 90%. Since fatigue fractures are often caused by the progress of a crack starting from the
surface, surface roughness is an important parameter in fatigue strength. In this study; The effects of
heat treatment conditions (cooling environment and tempering temperature) and surface roughness on
the fatigue strength of AISI 4140 steel were investigated. In the design of the experiments, 2 k factorial
(2 level full factorial design) experiment design methodology was used. The study was carried out on
samples prepared with different cooling environment and different tempering temperatures. As a result
of the experiments, it was observed that the surface roughness and the tempering temperature affected
the fatigue strength.
Keywords: AISI 4140, Fatigue strength, Tempering, Surface roughness
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GİRİŞ
Yorulma tekrarlı ve dinamik yükler altında oluşan, çoğunlukla otomotiv, köprüler, uçaklar ve makine
aksamında meydana gelen ve ani hasarlara neden olan bir hasar türüdür (Kim vd. 2002; Kovacı vd.
2016; Kopas vd. 2016). Meydana gelen hasarların %80’i yorulma kaynaklıdır (Savaşkan 2009).
Yorulma çatlakları esas olarak malzeme yüzeyinde başlar (V.S. Aher ve A. Bagate 2012). Yorulma
hasarı çatlak başlangıcı ve ilerlemesi genellikle yüzeyde maksimum gerilme direncine dik olarak
gerçekleşir (Kim vd. 2002; Kovacı vd. 2016). Sünek malzemelerde, çatlak başlangıcı, maksimum
kesme gerilmesi olan düzlemde görülür. Yorulma çatlaklarının ilerlemesi ise maksimum gerilme
düzlemlerinde görülür. Bu nedenle, yorulma hasarları kalıcı makas tipi hasardır (H.Q. Xue vd. 2008).
Ayrıca, statik olarak yüklenen gerilme mukavemeti ve akma dayanımı altında da hasar oluşması
mümkündür (Kim vd. 2002; Kovacı vd. 2016). Yüksek yorulma direncine sahip malzemeler,
merkezden başlamak üzere yüksek süneklik ve tokluğun yanı sıra yüksek akma gerilmesi ve yüksek
mukavemet özelliklerine sahiptir (M. H. Kelestemur ve M.E. Tasdelen 2011). Malzemelerin yorulma
dayanımları belirlenirken eksenel eğilme, eğme gerilmeli, burma gerilmeli ve bileşik gerilmeli (Aytaç
2004; Aztekin 2004; Kaya 2016) deneylerden faydalanılır.
Metalik malzemelerin bazılarında bir takım işlemlerle yorulmaya karşı direnç kazandırmak
mümkündür (Bhadeshia ve Honeycombe 2017). Bu anlamada en çok kullanılan çeliklerden birisi de
4100 serisi ıslah çeliğidir. 4140 çeliği, düşük alaşımlı Cr-Mo’li ıslah çeliklerinin en yaygın
kullanılanım alanına sahip olanıdır (Kesti 2009). Islah çelikleri, ıslah işlemi sonunda kazandıkları
üstün mekanik özelliklerinden dolayı, çeşitli makine ve motor parçaları, dövme parçalar, çeşitli cıvata,
somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller,
dişliler gibi parçaların imalinde olmak üzere geniş bir alanda kullanılırlar. Bu sebepten, ıslah çelikleri
inşaat ve alaşımsız çeliklerden sonra, en yüksek oranda üretilen ve kullanılan çelik türleridir (Dikmen
2010).
Yorulmayı etkileyen bir diğer unsur da yüzey pürüzlülüğüdür (Li, Guan, ve Zhao 2018). Yorulma
çatlaklarının birçoğunun yüzeyden başlandığı düşünülürse yüzey kalitesinin önemi daha açık bir
şekilde görülecektir (Murakami 2002). Pürüzlü bir yüzey çentik etkisi oluşturabileceğinden tekrarlı
yüklere maruz kalan bir yapı elemanında öngörülen süreden daha önce hasara uğramasına neden
olabilmektedir (Li, Guan, ve Zhao 2018). Benzer şekilde yüzey pürüzlülüğünün az olması da
yüzeyden başlayabilecek olan hasarların minimize edilmesi konusunda olumlu bir etki gösterecektir
(Li, Guan, ve Zhao 2018). Yüzey pürüzlüğünün iyileştirilmesinde ise üretim aşamasında bitirme yüzey
işlemesi, zımparalama veya kumlama gibi tekniklerden de faydalanılabilmektedir.
Araştırmalar yürütülürken genel olarak iki farklı metot uygulanır. Bunlarda bir tanesi bilgisayar
ortamında malzeme özelliklerini ve çalışma koşullarını tanımlayarak elde edilen analizler, diğeri ise
uygun test yöntemi ve numunelerle gerçek çalışma koşullarının test edildiği laboratuvar çalışmalarıdır.
Ancak her iki araştırma metodunda da kullanılabilecek ortak bir nokta mevcuttur. Bu ortak nokta,
analizi veya testi gerçekleştirilecek olan malzemenin kaç tane olması gerektiğinin belirlenmesidir. Her
ne kadar bilgisayar ortamında numune sayısı göz ardı edilebilecek bir parametre olsa da laboratuvar
ortamında oldukça önemli bir parametresidir. Numune sayısının fazla olması maliyet ve zaman kaybı
anlamına gelmekteyken, az olması da yetersiz veri ve güven düzeyi düşük sonuçlar anlamına
gelmektedir. Tam faktöryel tasarım, tüm faktör etkileşimlerinin hesaba katılmasıyla herhangi bir
etkileşimin gözden kaçırılmasını imkansız kılan kapsamlı bir yaklaşımdır. Böylece, tam faktöriyel
deney, Taguchi gibi kesirli faktöryel deneylerden daha pratik ve güvenilir bir sonuç vermektedir
(Mohammed vd. 2017). Faktöriyel deney tasarımı özellikle mühendislik alanında yaygın bir kullanıma
sahiptir. Faktöriyel tasarım faktörler arasındaki etkileşim veya etkileşimleri araştırmak bakımından da
avantaj sağlarlar (Stanley 1966). Faktöriyel tasarımları, iç-içe tasarımlardan ayıran en önemli unsur,
deneyde kullanılan herhangi bir faktörün düzeylerinin tamamının diğer faktör ya da faktörlerin her bir
düzeyinde aynı/özdeş olmasıdır (Erzurumlu ve Oktem 2007).
Varyans analizi (ANOVA), iki veya daha fazla grubu içeren deneylerde istatistiksel test yapmak için
kavramsal olarak basit, güçlü ve popüler bir yoldur. ANOVA özellikle, eşleştirmeyi veya engellemeyi,
aynı konularda tekrarlanan ölçümleri veya deneyde farklı faktörlerin birbirleriyle etkileşip
etkileşmediğini görmek için deneysel tasarımlar için uygundur (Smalheiser 2017). Birden fazla
değişken ve çok amaçlı optimizasyon problemlerinin karmaşık geniş arama alanları, tek bir
amaç/hedef için tek bir optimal çözüm yerine, Pareto-optimal set olarak bilinen yöntem de birden fazla
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değişkenin çözümünde önemlidir (Saha, Kumar, ve Baboo 2013). Regresyon analizi ise, bağımlı
değişkenlerin değerlerini bağımsız değişkenlerin değerlerini kullanarak tahmin etmede önemli bir role
sahiptir. Öngörülen değerlerin tahmini, bağımsız değişkenlerin vektörleri tarafından yayılan doğrusal
bir alt uzayda yansıtılan değerler olarak elde edilir (Sato-Ilic 2017).
Bu çalışmada; ısıl işlem uygulanan AISI 4140 çeliğinde soğutma ortamı ve temperleme sıcaklığı ile
yüzey pürüzlülüğünün yorulma dayanımı üzerine etkileri 2k tam faktöriyel deney tasarımı kullanılarak
araştırılımıştır. Tam faktöriyel analizin yanı sıra regresyon analizi, pareto grafiği ve ANOVA
analizleri de gerçekleştirilerek sonuçları ortaya konmuştur.
MATERYAL VE METHOD
Kullanılan Malzeme ve Özellikleri
Deneylerde kimyasal bileşimi Tablo l'de verilen, AISI 4140 ıslah çeliği kullanılmıştır.

4140

C
0.41

Tablo 1: AISI 4140 Islah Çeliğinin Kimyasal Analizi
Si
Mn
Cr
P
S
0.22
0.12
1.02
0.032
0.037

Mo
0.26

Deney numuneleri 20 mm çaptaki millerin ASTM E 8M 4 standardına göre Spinner TC 400 CNC
tezgahında işlenmiştir. Şekil 1’de standart numune ölçüleri ve hazırlanmış olan numunelere ait
görüntüler ve Şekil 2’de de numunelerin hazırlandığı CNC torna görülmektedir.
Şekil 1: a) ASTM E 8M 4

tandardına Göre
Numune Ölçüleri b) Hazırlanmış Numunelere Ait Örnekler
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Şekil 2: Spinner TC 400

NC Torna Tezgahı

Yorulma Deney Numunesinin Hazırlanması
Deney numuneleri Şekil 3’te gösterilen Nabertherm HT40/17 tav fırınında 120 dakikada
820
°C’ye çıkana kadar bekletilmiş, bu sıcaklıkta 60 dakika bekletildikten sonra suda ve tuzlu suda (% 10
NaCl) soğutularak sertleştirilmiştir. Sertleştirilen numuneler tav fırınında 500 °C’ye 75 dakikada, 200
°C’ye 30 dakikada çıkacak şekilde bekletilmiş ve söz konusu sıcaklıklarda 60 dakika bekletildikten
sonra havada soğumaya bırakılmıştır. Yapılan ısıl işleme ait şematik uygulama Şekil 4’te verilmiştir.
Tüm tavlama işlemleri saf argon gazı altında yapılarak çıkan gazların yüzeyde oksit yapması, karbon
kaçması vb. yan etkilerin önüne geçilmiştir.

Şekil 3: Nabertherm HT40

Tav Fırını
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Şekil 4: Isıl işlem

basa

a
kları
Yüzey Pürüzlülüğü

Yüzey pürüzlülüğünün etkisini araştırmak amacıyla numuneler universal bir tornada sırasıyla 600, 800
ve 1200 zımparalar ile yüzey parlatma işlemine tabi tutulmuş ve numunelerin ortalama pürüzlülük
değerleri (Ra) ölçülmüştür. En az üç noktadan alınan ölçümler sonucunda pürüzlü numunelere ait Ra
değeri 2,262 µm ölçülürken pürüzlülüğü azaltılan numunelerde Ra 0,556 µm olarak ölçülmüştür.
Pürüzlülük testlerini yapıldığı cihaz Şekil 5’te ve tornada zımparalama işlemine ait görüntüler Şekil
6’da gösterilmiştir.

Şekil 5: Yüzey Pürüzlülü

ü Ölçüm Cihazı
Şekil 6: Tornada
Zımpara

ama
İşlemi
Yorulma Testleri
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Yorulma testleri 500 kN kapasiteli INSTRON 8803 Servohidrolik Test Cihazında 20 Hz frekansında
ve R= -1 gerilme oranında gerçekleştirilmiştir. Deneyden önce test numunelerinin çapı ölçülerek
numune koptuğu zamanki gerilme değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. 10 milyon çevrim
sonucunda kırılmayan 3 numunenin gerilme ortalaması yorulma dayanımı kabul edilmiştir. Şekil 7’de
numune bağlanmış halde yorulma test cihazı ve deney düzeneği gösterilmiştir.

Şekil 7: Yorulma Test Ci

azı ve
Deney Düzeneği
Tam faktöriyel deney tasarımı (2k)

Deney Tasarımı (D.T.), bir prosesteki girdi değişkenleri üzerinde istenilen değişikliklerin
yapılmasıyla, cevap değişkeni üzerindeki değişkenliğin gözlenmesi, elde edilmesi ve yorumlanması
olarak tanımlanabilir. (tam faktöriyel tasarım, taguchi metodu vb.)
Çalışmamızda deney tasarımı metodlarından tam faktöriyel deney tasarımı metodu kullanılmıştır. Bir
deneyde birden fazla faktörün söz konusu olduğu durumlarda faktöriyel tasarım kullanılmalıdır.
Faktöriyel tasarım, her bir faktörün seviyelerinin tüm mümkün kombinasyonlarının denemeye tabi
tutulmasıdır. Başka bir ifade ile, tam faktöriyel deney tasarımı en az iki faktör ve bu faktörlerin
parametrelerine ait en az iki seviyenin bulunduğu deneylerde seviyelerin birbirleri ile çarpımları ile
oluşan kombinasyondur. 2k faktöriyel tasarımda sonuç değişkeni üzerinde etkisi araştırılacak
faktörlerin 2 seviyesi (düşük-yüksek) için analizler yapılır. Tam faktöriyel deneylerin analizinde
istatistiksel yöntemlerden Varyans Analizi (ANOVA) ve regresyon analizi kullanılmaktadır. Varyans
analizi proses üzerinde hangi faktörlerin ne derecede önemli olduğunu istatistiksel olarak açıklar.
Regresyon Analizi ise sebep (bağımsız girdi değişkeni) ve sonuç (bağımlı çıktı değişkeni) arasında net
bir matematiksel ilişkinin varlığını tespit etmek için kullanılır.
Faktörler ve Seviyeleri
2k her biri iki seviyeye sahip olan k adet faktör demektir ve birden fazla faktörün sonuç değişkeni
üzerindeki etkisi ve faktörlerin birbirleriyle olan etkileşimleri, faktörlerin farklı seviyeleri için
incelenir. Yorulma dayanımına etkisi araştırılan üç faktörün düzeylerine ait bilgiler Tablo 2’de
görülmektedir.
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Faktörler
A
B
C

Tablo 2: Yorulma dayanımına etkisi araştırılan üç faktörün düzeyleri
Açıklama
Alt Düzey
Üst Düzey
Yüzey Pürüzlülüğü
Pürüzsüz
Pürüzlü
Soğutma Ortamı
Tuzlu Su
Su
Temperleme Sıcaklığı
200 °C
500 °C
Tam Faktöriyel Deney Tasarımı Matrisi

Tespit edilen faktörlere uygun olarak deney tasarımı matrisi, Minitab-18 istatistik yazılım programı
yardımıyla oluşturulmuştur. 2k faktöriyel (2 seviyeli tam faktöriyel tasarım) deney tasarımı modeline
göre üç faktörün iki seviyesi için 8 deney (23) gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilmesi gereken
deneyler Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Tam faktöriyel deney tasarımına göre gerçekleştirilmesi gereken deneyler
Faktörler ve Seviyeleri
Deney Sayısı
A
B
C
1
Pürüzlü
Su
200 °C
2
Pürüzlü
Su
500 °C
3
Pürüzlü
Tuzlu Su
200 °C
4
Pürüzlü
Tuzlu Su
500 °C
5
Pürüzsüz
Su
200 °C
6
Pürüzsüz
Su
500 °C
7
Pürüzsüz
Tuzlu Su
200 °C
8
Pürüzsüz
Tuzlu Su
500 °C

Faktör Etkileri Pareto Grafiği
Deneyler sonucunda tespit edilen yorulma dayanımı değerlerine göre Minitab-18 programı
kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda; α=0,10 anlamlılık (güven) düzeyinde pareto grafiği
oluşturulmuştur. Ana faktörler ve ikili etkileşimler için oluşturulan pareto grafiği analizinde 0,10
anlamlılık düzeyindeki eşik değer olan 2,35 çizgisini geçen faktörler yorulma dayanımını en çok
etkileyen faktörlerdir. Şekil 8’de verilen pareto grafiğinden de görüleceği gibi birinci öneme sahip
faktör yüzey pürüzlülüğü iken, ikinci öneme sahip temperleme sıcaklığı, üçüncü öneme sahip faktör
ise soğutma ortamı-temperleme sıcaklığı ikili etkileşimidir. Soğutma ortamının tek başına yorulma
dayanımı üzerinde etkisi bulunmamasına rağmen temperleme sıcaklığı ile ikili etkileşimi yorulma
dayanımı üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Şekil 8: Pareto grafiği
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Faktör Ana Etkiler
Grafiği
Ana faktörlerin yanıt (yorulma dayanımı) üzerindeki etkileri Şekil 9’da verilen grafikte verilmiştir.
Yüzey pürüzlülüğündeki iyileşme ve temperleme sıcaklığındaki artış yorulma dayanımı değerinin
yükselmesini sağlamaktadır. Diğer ana faktör olan soğutma ortamının yukarıda da açıklandığı şekilde
yorulma dayanımı üzerinde etkisi (çiziğinin eğimi sıfıra çok yakın) oldukça düşüktür.
Şekil 9: Ana

faktörlerin

yanıt (yorulma
dayanımı) üzerindeki etkileri
Contour Grafikleri

Kontur grafiklerinin Minitab programında çizilebilmesi için faktör seviyelerinin kodlanması
gerekmektedir. Buna göre soğutma ortamı kodlaması; tuzlu su (-1), su (+1) olarak, yüzey durumu
kodlaması; pürüzsüz yüzey (-1), pürüzlü yüzey (+1) olarak yapılmıştır. Soğutma ortamı-temperleme
sıcaklığı ikili etkileşiminin eş yükselti eğrileri incelendiğinde yorulma dayanımının en yüksek
değerine su ile yapılan soğutma ortamında ve 500 °C temperleme sıcaklığında ulaşıldığı
görülmektedir. Yüzey pürüzlülüğü-soğutma ortamı ikili etkileşimi yüzey grafiklerinde de en yüksek
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yorulma dayanımı değerine pürüzsüz yüzey durumunda ve tuzlu su soğutma ortamında ulaşılabildiği
yorumlanabilir. Bu şartlar altında en yüksek yorulma dayanımı değerinin elde edileceği çalışma
şartlarının belirlenebilmesi için optimizasyon (en iyileme) yapılması gerekmektedir. Oluşturulan
Contour grafikleri Şekil 10’de verilmiştir.
Şekil 10: Contour
Grafik

er
i a) Soğuma Ortamı-Temperleme Sıcaklığı, b) Yüzey Pürüzlülüğü-Soğutma Ortanı
Optimizasyon Sonuçları
Yukarıda açıklandığı şekilde faktörlerin alt ve üst seviyeleri arasındaki hareketler yanıt üzerinde farklı
sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Çalışma kapsamında yanıttan (yorulma dayanımı) arzu edilen
değeri en iyileyecek faktör değerlerini belirlemek amacıyla en iyileme (optimizasyon)
gerçekleştirilmiştir. En iyileme için Minitab programındaki response optimizer (yanıt en iyileyici)
aracı memnuniyet fonksiyonu yaklaşımı kullanılmıştır.
Çok amaçlı en iyileme yönteminde; en iyilenecek her bir yanıt için tekil memnuniyet fonksiyonu (d)
ve tüm yanıtları kapsayacak şekilde birleşik memnuniyet fonksiyonu (D) seviyesinin, faktörlerin hangi
kombinasyonunda en iyi değerlere ulaşabileceği araştırılmaktadır. Tekil memnuniyet fonksiyonu (d)
faktörlerin tekil olarak ulaşabileceği optimum noktayı değerlendirirken, tüm sistemin memnuniyet
fonksiyonu (D) elde edilen faktör değerleri ile sonuca ne kadar yaklaşılabildiğini göstermektedir.
Memnuniyet seviyesi 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 1 değeri ideal durumu gösterirken, 0 değeri bir
veya daha çok değerin kabul edilebilir limitler dışına çıktığını gösterir. Yapılan analizde birleşik
memnuniyet fonksiyonu D=0,9718 olarak elde edildiği için, belirlenen en iyi faktör değerleri ile
(pürüzsüz yüzey, su soğutma ortamı ve 500 °C temperleme sıcaklığı değeri) ideal duruma 1-0,9718
=0,0282 birimlik bir sapma ile ulaşılabildiği tespit edilmiştir. Burada tek bir yanıt olduğu için sistemin
birleşik memnuniyet fonksiyonu (D) ile yanıtın tekil memnuniyet fonksiyonunun (d) aynı değeri aldığı
görülmektedir. En iyi faktör değerleri uygulanarak ulaşılabilecek yanıt (y) değeri (yorulma dayanımı)
ise 233,5 MPa olarak bulunmuştur. Faktör seviyelerini gösteren optimizasyon sonuçları Şekil 11’de
verilmiştir.
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Şekil 11: En İyileme

ör

Fak
Seviyeleri
Regresyon Analizi Sonuçları

Çoklu regresyon analizinde; deneyler sonucunda her bir parametrenin iki düzeyi için elde edilen 8
değer (23 tam faktöriyel) kullanılarak geriye doğru çıkarma metodu kullanılmıştır. Regresyon
analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi fonksiyonel olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle
tanımlayabilmek amaçlanmaktadır.
İlk aşamada bütün ana parametreler, parametrelerin ikili etkileşimleri ve üçünün beraber neden olduğu
etkileşim modele katılmıştır. α=0,10 anlamlılık (güven) düzeyinde adım adım gerçekleştirilen analizde
her bir faktör için belirlenen p olasılık değerlerine göre; yorulma dayanımı üzerinde en etkili iki
parametrenin aynı olasılık değerine sahip (p=0,000<0,1) yüzey pürüzlülüğü ve temperleme sıcaklığı
faktörleri olduğu tespit edilmiştir. Bu faktörlerden sonra en önemli faktör soğutma ortamı-temperleme
sıcaklığı (p=0,002<0,1) ikili etkileşimidir. Analizde en düşük öneme sahip faktör soğutma ortamı
(p=0,365>0,1) faktörüdür ve olasılık değeri yüksek olmasına rağmen yorulma dayanımı değeri
üzerinde malzemenin soğutma ortamının etkisi analizlerde incelemeye değer bulunduğundan modelde
bırakılmıştır. Kurulan modelin yorulma dayanımındaki değişimi açıklama oranı (regresyon belirleme
katsayısı) R2 = %99,70 ve düzeltilmiş R2 =%99,29 olarak hesaplanmıştır. Regresyon analizi sonuçları
Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları
-----Adım 1--------Adım 2---Coef
P
Coef
P
Sabit
174,00
174,00
Yüzey Pürüzlülüğü
26,00
0,002
26,00
0,000
Soğutma Ortamı
1,25
0,385
1,25
0,365
Temperleme Sıcaklığı (°C)
23,50
0,002
23,50
0,000
Yüzey
-1,25
0,385
Pürüzlülüğü*Soğutma
Ortamı
Soğutma
-11,25
0,010
-11,25
0,002
Ortamı*Temperleme
Sıcaklığı (°C)
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S
R-sq
R-sq(adj)
R-sq(pred)

3,20156
99,81%
99,34%
96,99%

3,31662
99,70%
99,29%
97,84%

Varyans Analizi Sonuçları
Varyans analizinde ise α=0,10 anlamlılık düzeyinde sonuç değişkeni üzerine etkisi araştırılan
faktörlerin modele katkılarının anlamlılığı araştırılır. Regresyon analizi ile modelde yer aldığı tespit
edilen faktörlerin katkı oranları incelendiğinde en yüksek katkı değerinin %49,69 ile yüzey
pürüzlülüğü faktörüne ait olduğu, aynı olasılık değerine sahip temperleme sıcaklığı faktörünün katkı
değerinin ise %40,59 olduğu görülmektedir. Buradan yapılan diğer analiz sonuçlarını da destekleyici
şekilde yorulma dayanımı üzerinde en etkili faktörün yüzey pürüzlülüğü faktörü olduğu sonucuna
ulaşılabilir. Temperleme sıcaklığı faktörü ikinci en önemli faktör olarak görülmektedir. Soğutma
ortamı-temperleme sıcaklığı ikili etkileşiminin katkı düzeyi %9,30 olarak belirlenmiştir. Olasılık
değeri yüksek olmasına rağmen (p=0,365>0,1) modele dahil edilen soğutma ortamı faktörünün katkı
değeri ise %0,11 olarak tespit edilmiştir. Varyans analizi sonuçları Tablo5’te gösterilmiştir.

Kaynak
Model
Doğrusal
Yüzey Pürüzlülüğü
Soğutma Ortamı
Temperleme Sıcaklığı
(°C)
2-yol etkileşim
Soğutma
Ortamı*Temperleme
Sıcaklığı (°C)
Hata
Toplam

Tablo 5: Varyans Analizi Sonuçları
DF
Seq SS
Katkı
4
10851,0
99,70%
3
9838,5
90,39%
1
5408,0
49,69%
1
12,5
0,11%
1
4418,0
40,59%

Adj SS
10851,0
9838,5
5408,0
12,5
4418,0

Adj MS
2712,75
3279,50
5408,00
12,50
4418,00

1
1

1012,5
1012,5

9,30%
9,30%

1012,5
1012,5

1012,50
1012,50

3
7

33,0
10884,0

0,30%
100,00%

33,0

11,00

Regresyon Katsayıları ve Regresyon Eşitliği
Regresyon eşitliğinin katsayılarının belirlenmesi amacıyla t-testi uygulanmıştır. Modelde yer alan
faktörlere ait etkiler Tablo 6’da görülmektedir. Deney tasarımı matrisinde kodlama yöntemi
kullanılmadığından regresyon eşitliği katsayıları kodlanmamış olarak elde edilmiştir. t-testi sonucunda
elde edilen ampirik formül Eşitlik 1’de verilmiştir.

Tablo 6: Regresyon Eşitliğinin Katsayılarının Belirlenmesi Uygulanan t-testi
Terim
Etki
Coef
SE Coef
T-Value
P-Value
Sabit
174,00
1,17
148,39
0,000
Yüzey Pürüzlülüğü
52,00
26,00
1,17
22,17
0,000
Soğutma Ortamı
2,50
1,25
1,17
1,07
0,365
Temperleme Sıcaklığı
47,00
23,50
1,17
20,04
0,000
(°C)
Soğutma
-22,50
-11,25
1,17
-9,59
0,002
Ortamı*Temperleme
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VIF
1,00
1,00
1,00
1,00

Sıcaklığı (°C)
Yorulma
Dayanımı
(Mpa)

=

119,17 + 26,00 Yüzey Pürüzlülüğü + 27,5 Soğutma Ortamı + 0,15667
Temperleme Sıcaklığı – 0,075 Soğutma Ortamı*Temperleme Sıcaklığı

(1)

SONUÇLAR
1. α=0,10 güven düzeyinde oluşturulan regresyon modelinin yorulma dayanımındaki değişikliği
açıklama oranı %99,29 değeri ile oldukça yüksek ideale yakın olarak bulunmuştur.
2. Yorulma dayanımı üzerinde en etkili yüzey pürüzlülüğü ana faktörüdür.
3. Temperleme sıcaklığı yorulma dayanımı üzerinde ikinci öneme sahip ana faktördür.
4. Yorulma dayanımı üzerinde üçüncü öneme sahip faktör ise soğutma ortamı-temperleme sıcaklığı
ikili faktör etkileşimidir.
5. Soğutma ortamı ana faktörü tek başına yorulma dayanımı üzerinde anlamlı bir etkisi
bulunmamasına rağmen temperleme sıcaklığı ile ikili etkileşimi yorulma dayanımı üzerinde anlamlı
bir etkiye sahiptir. Bu sonucun ayrı bir çalışmada incelenebileceği değerlendirilmiştir.
6. Diğer faktörlerin; yüzey pürüzlülüğü-soğutma ortamı ikili etkileşimi, yüzey pürüzlülüğütemperleme sıcaklığı ikili etkileşimi ve yüzey pürüzlülüğü-soğutma ortamı-temperleme sıcaklığı üçlü
etkileşiminin sonuç değişkeni üzerinde anlamlı etkileri yoktur.
7. Yorulma dayanımı değerinin en iyi değerinin elde edilebileceği şartların tespiti için optimizasyon
gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen faktör seviyeleri ile (yüzey durumu pürüzsüz, soğutma ortamı su,
temperleme sıcaklığı 500 °C) yorulma dayanımı değeri 233,5 MPa olarak tespit edilmiştir.
REFERANSLAR
Aytaç, Ayhan. 2004. “Çift Fazlı Çekirdeklerde Tavlama Sıcaklığı-Yorulma Davranışı İlişkisinin
Araştırılması”. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
Aztekin, Kadir. 2004. “Ostemperleme Koşullarının Alaşımsız Küresel Grafitli Dökme Demirin
Yorulma Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi”. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
Bhadeshia, Harshad, ve Robert Honeycombe. 2017. “Chapter 8 - Heat Treatment of Steels:
Hardenability”. Içinde Steels: Microstructure and Properties (Fourth Edition), editör Harshad
Bhadeshia ve Robert Honeycombe, Fourth Edition, 217-36. Butterworth-Heinemann.
Dikmen, Sertel. 2010. “AISI 4140 AISI 1050 ve AISI 8620 Çelikleri İçin Soğutma Ortamının Aşınma
Davranışı Üzerine Etkisi”. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
Erzurumlu, Tuncay, ve Hasan Oktem. 2007. “Comparison of response surface model with neural
network in determining the surface quality of moulded parts”. Materials & Design 28 (2): 459-65.
H.Q. Xue, E. Bayraktar, I. Marines-Garcia, ve C. Bathias. 2008. “Torsional fatigue behaviour in
gigacycle regime and damage mechanism of the perlitic steel” 31 (2): 77-86.
Kaya, Mehmet Tuncay. 2016. “SAE 4140 (42CrMo4) Islah Çeliğinin Gerilmeli Yorulma Davranışının
İncelenmesi”. Bozok Üniversitesi, Yozgat.
Kesti, Ethem. 2009. “Ç4140 Çeliğinin, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Su Verme Ortamının
Etkilerinin Araştırılması”. Konya: Selçuk Üniversitesi.
Kim, K. S., X. Chen, C. Han, ve H. W. Lee. 2002. “Estimation methods for fatigue properties of steels
under axial and torsional loading”. International Journal of Fatigue 24 (7): 783-93.
Kopas, Peter, Lenka Jakubovičová, Milan Vaško, ve Marián Handrik. 2016. “Fatigue Resistance of
Reinforcing Steel Bars”. Procedia Engineering 136: 193-97.

310

Kovacı, H., A. F. Yetim, Ö. Baran, ve A. Çelik. 2016. “Fatigue crack growth behavior of DLC coated
AISI 4140 steel under constant and variable amplitude loading conditions”. Surface and Coatings
Technology 304 (Ekim): 316-24.
LI, Xun, Chunming GUAN, ve Peng ZHAO. 2018. “Influences of milling and grinding on machined
surface roughness and fatigue behavior of GH4169 superalloy workpieces”. Chinese Journal of
Aeronautics 31 (6): 1399-1405.
M. H. Kelestemur, ve M.E. Tasdelen. 2011. “Kırık Tahrik Millerinde Hasar Analizi Çalışması”. Içinde
Kırık Tahrik Millerinde Hasar Analizi Çalışması, 496-506.
Montgomery, D.C., G.C. Runger, ve N.F. Hubele. 1998. Engineering Statistics. Wiley.
Murakami, Yukitaka. 2002. “Chapter 16 - Effect of Surface Roughness on Fatigue Strength”. Içinde
Metal Fatigue, editör Yukitaka Murakami, 305-20. Oxford: Elsevier Science Ltd.
Saha, Soma, Rajeev Kumar, ve Gyan Baboo. 2013. “Characterization of graph properties for improved
Pareto fronts using heuristics and EA for bi-objective graph coloring problem”. Applied Soft
Computing 13 (5): 2812-22.
Sato-Ilic, Mika. 2017. “Knowledge-based Comparable Predicted Values in Regression Analysis”.
Procedia Computer Science 114: 216-23.
Savaşkan, T. 2009. Malzeme bilgisi ve muayenesi. Derya Kitabevi.
Smalheiser, Neil R. 2017. “Chapter 11 - ANOVA”. Içinde Data Literacy, editör Neil R. Smalheiser,
149-55. Academic Press.
Stanley, Julian C. 1966. “The Influence of Fisher’s ‘The Design of Experiments’ on Educational
Research Thirty Years Later”. American Educational Research Journal 3 (3): 223-29.
V.S. Aher, ve A. Bagate. 2012. “Axle Shaft Torsional Fatigue Life Expectancy”. Içinde Axle Shaft
Torsional Fatigue Life Expectancy. Vashi.

311
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Abstract
In this study, one of the risk analysis methods which is developed to define the failures and
consequences in work places, Failure-Consequence Analysis (FCA) was discussed. For this purpose at
first, FCA method was introduced, then application of the method in the frame of fuzzy logic rules
was described. Finally, an OHS risk analysis data in a marble plant was evaluated by using FuzzyFCA method and a proposal was prepared to improve the work places.
As a result, Fuzzy-FCA method is easy applicable because of that it is used only one form for each
work areas. And it is considered to be more effective because of the possibility of seeing the risk
distribution of the whole plant and by interpreting more data at a one past. It is also proposed that the
method is flexible because it can be fit to evaluate from three different perspectives as managing,
employment and locations in the preparation of the remediation program, and it should be improved
by comparing with other methods.
Keywords: Occupational health and safety, Risk analysis, Failure-Consequence analysis, Marble
plant

Bulanık-HSA (Hata-Sonuç Analizi) Tekniğine Dayalı Risk Değerlendirmesi;
Mermer İşleme Tesisi Örneği
Özet
Bu çalışmada, iş yerindeki hataların ve sonuçlarının belirlenmesine yönelik geliştirilen risk analiz
yöntemlerinden Hata-Sonuç Analizi (HSA) ele alınmıştır. Bu amaçla önce yöntem tanıtılmış, sonra
yöntemin bulanık mantık kuralları çerçevesinde uygulama şekli anlatılmıştır. En son yöntem, bir
mermer işleme tesisinde yapılan İSG risk analizi verileriyle değerlendirilmiş ve tesisin iş sağlığı ve
güvenliği bakımından iyileştirilmesi amacıyla bir program önerisi geliştirilmiştir.
Sonuç olarak Bulanık-HSA yönteminin, çalışma bölgeleri bazında tek bir tablonun kullanılmasından,
tesisin tamamının risk dağılımının görülebilmesi ve bir defada daha çok veriyi inceleyerek yorumlama
imkânı sağlamasından dolayı etkin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yöntemin, iyileştirme programının
hazırlanmasında yönetici, çalışan ve bölgesel olarak üç farklı bakış açısından değerlendirmeye açık
olması nedeniyle esnek olduğu ve diğer yöntemlerle karşılaştırılarak geliştirilmesi gerektiği
önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Risk analizi, Hata-Sonuç analizi, Mermer işleme tesisi
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GİRİŞ (INTRODUCTION)
Her canlı gibi insanoğlunun da belli bir yaşam süresi vardır. İnsanların gerek yaşam kalitesini düşüren
gerekse yaşamını erken yitirmesine neden olan başlıca faktörler; savaş, terör, trafik kazaları, iş kazaları
ve meslek hastalıkları ile diğer çeşitli hastalıklar ve yaşlılık olarak sıralanabilir. Bunlardan savaş ve
terör, ne yazık ki, insanoğlunun karşısına dünyayı ele geçirmek isteyen dünya dışı varlıklar ya da
dünyayı insanlardan korumaya çalışan akıllı bilgisayar programları veya robotlar gibi bilim kurgu
ürünü olan üçüncü bir tehlike ortaya çıkarsa sona erecektir. Trafik kazalarının ise, yakın gelecekte
sürücüsüz araçların yaygınlaşmasıyla önemli ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir. İnsan yaşamının
kalitesini düşüren ya da kaybetmesine yol açan diğer faktörler üzerine, bilim insanları pek çok
çalışmalar yapmış ve bu konularda önemli yol kat etmişlerdir.
İş sağlığı ve güvenliği konusu, dünya genelinde iş kazaları ya da meslek hastalıkları ile ilgili olarak
yıllık 2.78 milyon kişinin hayatını kaybetmesi, 374 milyon kişinin ise ölümle sonuçlanmayan ancak
yaralanmalı iş kazaları ya da meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalması bakımından önemli bir
konudur. Zayıf iş güvenliği uygulamalarının maliyetinin, her yıl küresel gayri safi hasılanın %3.94
olduğu tahmin edilmektedir (ILO 2018). Dolayısıyla konunun ekonomik boyutu da ciddiye alınacak
seviyededir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ne göre iş sağlığı ve güvenliği;
“tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu
düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, işçileri
çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, işçileri fizyolojik ve
psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek, özet olarak işin insana ve her
insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlanmıştır (Özkılıç, 2005; Alli, 2008).
Bu amaçla bilim insanları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tahmin edilmesi amacıyla
çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemler risk analizleri olarak adlandırılır ve muhtemel
kazaların belirlenmesi ve tehlikelerin ciddiyetinin tahmin edilmesi için kullanılan sistematik
yöntemlerdir (Alverbro vd., 2010). Yaygın olarak kullanılan risk analiz yöntemleri; Ön tehlike analizi
(Preliminary Hazard Analysis, PHA), İş güvenliği analizi (Job Safety Analysis, JSA), Ne olursa ..?
(What İf..?), Risk değerlendirmesi karar matrisi (Risk Assessment Decision Matrix), Tehlike ve
işletilebilirlik çalışması (Hazard and Operability Studies, HAZOP), Hata ağacı analizi (Fault Tree
Analysis, FTA), Olay ağacı analizi (Event Tree Analysis, ETA), Hata türü ve etkileri analizi (Failure
Mode and Effect Analysis, FMEA) vb. olarak sıralanabilir (Mullai, 2006).
Yöntemler incelendiğinde ortak özelliklerinin, süreçlerin ve risklerin belirlenmesi ve önem
derecelerine göre sınıflandırılması, önlemlerin alınması ve alınan önlemler sonucunda kaza
oranlarında meydana gelen değişimin izlenmesi, en son alınan önlemlerin geliştirilmesi şeklindedir
(Ersoy, 2013).
Bu çalışmada, iş yerindeki hataların ve sonuçlarının belirlenmesine yönelik geliştirilen basit ancak çok
yönlü bir risk analiz yöntemi, Hata-Sonuç Analizi HSA (Failure-Consequence Analysis, FCA), ele
alınmıştır. Bu amaçla önce yöntem tanıtılmış, sonra yöntemin bulanık mantık kuralları çerçevesinde
uygulama şekli anlatılmıştır. En son yöntem, bir mermer işleme tesisinde İSG risk analizi yapılarak
sonuçlar değerlendirilmiş ve tesisin iş sağlığı ve güvenliği bakımından iyileştirilmesi amacıyla bir
program önerisi geliştirilmiştir.
YÖNTEM (METHOD)
Çalışma dört adımda gerçekleştirilmiş olup birinci adımda, Ersoy (2015) tarafından gerçekleştirilen bir
mermer fabrikasındaki İSG kuralları ve davranışlar ile ilgili veriler incelenmiştir (Ersoy, 2015). İkinci
adımda, HSA yönteminde önerilen skor tabloları kullanılarak sayısallaştırma ve verilerin bulanık
mantık yaklaşımı çerçevesinde bulanık sayılara dönüştürülme işlemi yapılmıştır. Üçüncü adımda HSA
yöntemine göre çalışma alanları, kaza nedenleri ve kaza etkileri önem derecelerine göre sıralanmıştır.
Son aşamada da tesis için hazırlanması gereken İSG iyileştirme programı için bir yol haritası
önerilmiştir.
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HSA yöntemi (FCA method)
“Hata-Sonuç Analizi (HSA) (Failure-Consequence Analysis, FCA)”, iş sağlığı ve güvenliği (İSG)
tabanlı problemlerin çözümü için önerilen, basit ve etkili bir yöntemdir (Ersoy, 2015). En önemli
özelliği iş yerinde İSG bakımından yapılan hataların ve bunların kaza üretme olasılığının, kazanın
gerçekleşmesi durumunda etkilerinin ve muhtemel kaza yerinin hazırlanan formlar üzerinde
görülebilmesidir.
HSA yönteminde, çalışma alanındaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, “yapılan hatalar ya da
ihmal edilen kurallar” ve bunların sonuçları yani “kaza ve meslek hastalıkları” olmak üzere iki farklı
perspektiften değerlendirir. İhmal edilen uygulamalar (hatalar, eksiklikler vb.) ya da kaza üretebilecek
unsurlar (Fi), “Çevre etkileri”, “Makina güvenliği” ve “İnsan davranışları” olmak üzere üç ana başlık
altında gruplandırılmıştır. Çevre etkileri; ergonomi, temizlik ve düzen, uyarı işaretleri ve engelleyici
önlemler vb. konularını kapsarken makina güvenliği; makinanın uygunluğu ve kullanım şekli, modeli
(teknolojisi) ve bakımı ve enerji tesisatının durumuyla ilgili konuları kapsar. İnsan davranışları ise
çalışanların eğitimi ve o işteki tecrübesi (deneyim), psikolojik durumu (fiziki ve mental yorgunluk,
tatminsizlik vb.) ve yönetimle (görev dağılımı, ayrımcılık, mobing, otoriter yönetim vb.) ilgili konuları
içerir.
Uygulamanın ikinci bölümü, kaza ya da meslek hastalıkları gibi sonuçlarıyla (Cj) ilgilidir. Beklenen
olumsuz durumlar; “Düşme”, “Sıkışma ve çarpışma”, “Delinme, kesilme, yanma, şok” ve “Meslek
hastalıkları” olarak dört ana gruba ayrılmıştır. Burada düşme, işçinin kayarak ve-veya takılarak yere
düşmesi, aynı şekilde yüksekten düşmesi, işçinin üzerine parça düşmesi gibi olayları kapsamaktadır.
Sıkışma veya çarpışma ise işçinin iki nesne arasında sıkışması, hareketsiz ya da hareketli bir nesne ile
çarpışması konularını kapsar. Bunun dışında oluşabilecek kaza şekli çalışanı bir nesnenin delmesi ya
da vücudunun bir bölümünü kesmesi, elektrik çarpması, boğulma, iş yerinde yangın ya da patlama
olaylarının gerçekleşmesidir. Yöntemde meslek hastalıkları olarak, toz, gürültü, titreşim, aşırı (ani
parlama) ya da yetersiz aydınlatma, aşırı sıcak, soğuk veya kimyasal maddelerle temas nedeniyle
ortaya çıkabilecek hastalıklar ele alınmıştır.
HSA yönteminde, hatalar ve sonuçları ile ilgili incelenecek konular, yani kontrol listeleri
değiştirilebilir, yapılan işin özelliklerine ve tehlikelerin cinsine göre güncellenebilir. Örneğin,
yöntemin tanıtımında basınç değişimleri ile ilgili hata ve sonuçlara yer verilmemiştir. Ancak yüksek
ya da düşük basınç altında çalışılması gereken iş kollarında, inceleme formalarına bu konu ile ilgili
başlıkların eklenmesi ve/veya gereksiz olanların çıkarılarak sadeleştirilmesi mümkündür. Bu yönüyle
HSA, uygulandığı farklı iş yeri koşullarına göre revize edilerek etkinliği artırılabilir özelliktedir.
HSA da birinci adım, iş yerinin çalışma birimlerine ayrılması ve her bir çalışma alanı için Form 1 adı
verilen çizelgenin doldurulmasıdır. Form 1 in birinci sütunu çalışma alanında görülen hataları
(eksiklikleri), birinci satırı ise bu hataların doğuracağı sonuçları (kaza ve hastalıkları) tanımlar. Hatalar
bölümü, çalışan (Fw) ve işveren (Fe) hataları olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıştır. Böylece ileride
kazaya neden olacak tehlikeli durumun sorumlusu ya da o hata ile ilgili problemi ortadan kaldırması
gereken görevli kişi ve birim not edilmiş olur (Şekil 1).

Şekil 1. Form 1 in bölüm
eri (Sections of Form 1)
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Formun doldurulması için; diğer analiz yöntemlerinde olduğu gibi, çalışma alanı incelenir, belirlenen
eksiklikler not edilir. Bu aşamada kontrol listelerinden (checklist) yararlanılır. Çalışma alanında
uygulanması gereken İSG kurallarının ne kadarının ihmal edildiği, Tablo 1 de verilen skor tablosu
kullanılarak 0-4 arasında derecelendirilir. Belirlenen puanlar formda, eksiğin nedenine göre çalışan
(Fw) ya da işveren (Fe) bölümünde paylaştırılarak gösterilir, hatanın hesaplanmasında bu değerlerin
toplamı kullanılır.
Formun kaza sonuçlarıyla ilgili bölümünün (C) doldurulmasında ise, önce yapılan hatanın ya da
eksikliğin hangi tür kaza, kazalar ya da hastalığa neden olacağı belirlenir, sonra bu kazanın şiddeti ve
bu şiddette gerçekleşme olasılığı tahmin edilerek yine 0 ile 4 arasında derecelendirilir (Tablo 1).
Tablo 1. HSA puan tablosu (FCA score table)

puanlar

Form

Hafif
0

ŞİDDET
Ciddi
1

Şiddetli
2

Muhtemel

1

2

3

Kesinlikle

2
Yöneti ci kus urs uzdur

3
Y. bazı İSG k. i hmal edi yor
YÖNETİCİ HATA

4
Yöneti ci tam kus url udur

Mümkün değil

1
İşçi kus urs uzdur
İşçi bazı İSG kural l arını i hmal
edi yor
İşçi tam kus url udur

İŞÇİ HATA

OLASILIK

Verilen

e ilgili hata satırı (F) ile sonuç sütununun (C) kesişim noktasında belirtilir. Ayrıca bir çalışma
bölgesinde aynı hatadan kaynaklı birden fazla sonuç (kaza ya da hastalık) bulunabilir. Bu yüzden aynı
hataya ait satır boyunca birden fazla kaza puanı verilebilir. Çalışma biriminde, yapılan işin
özelliklerine göre, gerekli olmamasına rağmen listede belirtilen konular değerlendirme dışında tutulur.
Formların doldurulma işleminden sonra hata skorları (Fs), sonuç skorları (Cs) ve risk skoru (Rk)
hesaplanır. Hata skorları, satır boyunca sonuç puanlarının toplamının hata puanıyla çarpımıdır ve
formun son sütununda belirtilir (Eş. 1). Böylece kaza risklerini temsil eden bir sütun vektörü
oluşturulmuş olur.
(1)
Sonuç skorlarının hesaplanması da, sütun boyunca hata puanları ile sonuç puanlarının çarpımlarının
toplamı şeklinde yapılır (Eş. 2). Bulunan her değer formun alt satırında belirtilir. Böylece kaza
risklerini temsil eden bir satır vektörü oluşturulmuş olur.
(2)
Formda sütun vektöründe belirtilen hata skorlarının toplamı ile satır vektöründe belirtilen sonuç
skorlarının toplamı birbirine eşittir (Rk) ve çalışma bölgesinin toplam riskini (Risk skoru) ifade eder
(Eş. 3).
(3)
Şekil 2 de Form 1 üzerindeki hesaplamalar şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 2. Form 1 üzerinde

i
hesaplamalar (Calculations on Form 1)
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İnceleme formları (Form 1), her çalışma bölgesi için en az bir adet olmak üzere tüm tesis için
hazırlanır. Tesisin tamamında ihmal edilen güvenlik önlemlerini belirlemek için, Form 1 de
hesaplanan hata skoru sütun vektörleri, Form 2 olarak adlandırılan yeni bir form üzerine taşınır (Tablo
2). Bu formda her bir satır yapılan hataları her bir sütun da bölgelere göre bu hatalardan kaynaklı
riskleri gösterir. Form2 nin çözümlenmesi, satır ve sütunlardaki değerlerin toplanması ve en son satır
ve sütunda gösterilmesi şeklinde yapılır. İstenirse toplam satırındaki ve sütunundaki her bir değerin
yüzdesi hesaplanarak risk puanları normalize edilebilir. Böylece tesiste ihmal edilen güvenlik
önlemleri ve tesisin risk taşıyan bölümleri aynı anda izlenebilir. Bir başka ifade ile son satırdaki en
büyük değer en riskli üretim bölgesini, son sütundaki en büyük değer de en önemli hatayı gösterir.
Tablo 2. Hatalar tablosu, Form 2 (Failures table, Form 2)

Form 2
Çevre etkileri
Makina
güvenliği
İnsan
davranışları

Hatalar (F)
Ergonomik faktörler
Temizlik ve düzen
Uyarı ve önleme işaretleri
Uygunluk ve kullanım
Model ve bakım
Enerji ve tesisatı
Eğitim ve deneyim
Psikolojik durum
Yönetim

Fs1
Fs2
Fs3
Fs4
Fs5
Fs6
Fs7
Fs8
Fs9
ΣFs
Risk
%

A1

A2

Fsi

Fsi

Fsi

Fsn
Ri
%Ri

Fsn

Fsn
Rm
%Rm

..

..

An

Risk
ΣFs
%
ΣRi %Ri

Rn

%Rn
ΣR

Sonuç skorları için de
ine Form 1 de
hesaplanan sonuç skoru satır vektörleri, Form 3 olarak adlandırılan yeni bir form üzerine taşınır ve
Form 2 dekine benzer şekilde satır ve sütunlar toplanır, gerekirse yüzdeleri hesaplanabilir (Tablo 3).
Bu form üzerinde de son satırın en büyük değeri en önemli kaza türünü, son sütunun en büyük değeri
de en riskli çalışma alanını gösterir.
Tablo 3. Sonuçlar tablosu, Form 3 (Consequences table, Form 3)

hareketli bir nesne
ile

bir nesnenin
delmesi veya
kesmesi

elektrik çarpması
veya boğulma

patlama veya
yangın

toz, gürültü veya
aşırı ışık nedeniyle

Cs2

Cs3

Cs4

Cs5

Cs6

Cs7

Cs8

Cs9

Cs10

Cnj
Rj
%Rj

kas ve iskelet
sistemini zorlayan
veya tekrarlı
aşırı sıcak, soğuk
veya kimyasallar
nedeniyle

hareketsiz bir
nesne ile

Hastalanma

iki nesne arasında

Cs1
Cij

Delinme, kesilme, yanma
veya şok

üzerine parça
düşmesi

kayarak veya
takılarak

Sonuçlar (C)

A1
A2
..
..
An
ΣCs
Risk
%

Sıkışma veya çarpışma

yüksekten

Düşme

Form 3

Cs11

Risk
Cs12 ΣCs %
Cim Rj %Rj

Cnm
Rm
%Rm

Rn %Rn
ΣR

Form 2 ve Form 3 birlik
e
değerlendirildiğinde, tesisin hangi bölümünde hangi hatadan dolayı hangi kazanın olabileceği birlikte
görülebilir.
Form 1 deki gözlem sonuçlarının Form 2 ve Form 3 e aktarılması Şekil 3 te şematik olarak verilmiştir.
İnceleme alanı için bir iş güvenliği iyileştirme programı düzenlenmesi durumunda, hata odaklı ve
sonuç odaklı olmak üzere iki farklı yol izlenebilir. Hata odaklı iyileştirme programlarında, tesisin
eksikleri ve hatalı davranışların düzeltilmesi öncelik kazanırken, sonuç odaklı iyileştirme
programlarında önceliği yaşanan kazaların olasılık ve etkilerinin azaltılması konusu alır.
Hata odaklı iyileştirme programında, Form 2 de hesaplanan risk yüzdelerinden yararlanılır. İyileştirme
programına önce en yüksek risk oranına sahip olan çalışma alanının incelenmesiyle başlanır. Bunun
için, ilgili çalışma alanının gözlenmesi esnasında hazırlanan Form 1 ve formun doldurulmasında
kullanılan kontrol listeleri (checklist) incelenir, aksaklıklar ve sorumluları (yönetici, çalışan) belirlenir
sonra gerekli önlemler alınır. Bu arada risk oranı en yüksek olan hata türü de tesis genelinde
iyileştirme programına alınır. En son, gerek çalışma alanı gerekse alınması gereken önlemler bazında,
hesaplanan risk yüzdelerine göre sıra ile tüm faktörlerin iyileştirilmesi yapılır.
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Sonuç odaklı iyileştirme programında ise Form 3 de hesaplanan risk yüzdeleri baz alınır. Yine risk
oranı en yüksek olan çalışma alanına ait Form 1 ve kontrol listeleri incelenir, aksaklıklar belirlenir ve
giderilir. Bu arada tesis bazında karşılaşılabilecek en yüksek risk oranına sahip kaza türü de ilk etapta
iyileştirme programına alınarak bu kazayı tetikleyen faktörler belirlenir ve gerekli önlemler alınır. En
son, gerek çalışma alanı gerekse gerçekleşmesi muhtemel kaza bazında, hesaplanan risk oranlarına
göre sıra ile tüm faktörlerin iyileştirmesi yapılır.
İyileştirme programı, her iki formun sonuçları birlikte değerlendirilerek de hazırlanabilir. Bu durumda
Form 2 deki en yüksek risk puanına sahip hata ile Form 3 teki en yüksek risk puanına sahip kaza türü
birlikte değerlendirilirken, bu hata ve kazanın yüksek hesaplanmasına neden olan çalışma
alanlarındaki önlemlere öncelik verilir.
Tesiste iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasından sonra tekrar risk analizi yapılarak elde edilen
sonuçlar karşılaştırılır ve kazanımlar belirlenir. Risk analizlerine ve iyileştirme programlarının
uygulanmasına, Formlar sıfırlanıncaya kadar devam edilir. Ancak herhangi bir çalışma bölgesinin
riskinin sıfır olması, orada kaza ya da meslek hastalığı ile karşılaşılmayacağı anlamını taşımaz.
İşletmenin her bir biriminde daima bir tehlike ve kaza olasılığı mevcuttur. Burada sıfır risk görünen
çalışma bölgelerine günün koşulları içerisinde yapılabilecek herhangi bir tedbir olmadığı şeklinde
yaklaşılmalı, kontrol ve gözlemlere devam edilirken konuyla ilgili teknolojik gelişmeler takip
edilmelidir.
Şekil 3. Form 1 deki
göz

………………………
………

İnsan
davranışları

Fsn
Ri
%Ri

Fsn

Fsn
Rm
%Rm

Rn

%Rn
ΣR

A1
A2
..
..
An
ΣCs
Risk
%

Rij: Çalışma alanları risk skoru

Cs4

Cs5

toz, gürültü veya
aşırı ışık nedeniyle

Cs3

Hastalanma

patlama veya
yangın

Cs2

Delinme, kesilme, yanma
veya şok

elektrik çarpması
veya boğulma

Cs1
Cij

Sıkışma veya çarpışma

Cs6

Cs7

Cs8

Cs9

Cs10

kas ve iskelet
sistemini zorlayan
veya tekrarlı
aşırı sıcak, soğuk
veya kimyasallar
nedeniyle

Düşme

Form 3

hareketli bir nesne
ile

Fsi

Risk
ΣFs
%
ΣRi %Ri

bir nesnenin
delmesi veya
kesmesi

An

iki nesne arasında

Fsi

..

hareketsiz bir
nesne ile

Fsi

..

yüksekten

Fs1
Fs2
Fs3
Fs4
Fs5
Fs6
Fs7
Fs8
Fs9
ΣFs
Risk
%

A2

üzerine parça
düşmesi

Makina
güvenliği

Ergonomik faktörler
Temizlik ve düzen
Uyarı ve önleme işaretleri
Uygunluk ve kullanım
Model ve bakım
Enerji ve tesisatı
Eğitim ve deneyim
Psikolojik durum
Yönetim

A1

kayarak veya
takılarak

Çevre etkileri

Hatalar (F)

Sonuçlar (C)

Form 2

Cs11

Cnj
Rj
%Rj

Ri: Hata skoru

Risk
Cs12 ΣCs %
Cim Rj %Rj

Cnm
Rm
%Rm

Rn %Rn
ΣR

Rj: Kaza skoru

em sonuçlarının Form 2 ve Form 3 e aktarılması (Transferring of observation data in Form 1 to Form 2
and Form 3)
Bulanık kümeler ve üçgen bulanık sayılar (Fuzzy sets and triangular fuzzy numbers)
İSG tabanlı risk analizlerinin birçoğunda değerlendirmeler dilsel ifadelerle yapılmaktadır. Dolayısıyla
sözel çıkarımlar yani kazanın olasılığı ve şiddeti ile ilgili yorumlar, uzmanların geçmiş tecrübelerine
göre yapılır. Problemin çözümünün, kişinin kendi deneyim ve uzmanlık alanında olacağını düşünmesi
ve yeni kavramlar geliştirmek için alternatif teknolojilere yönelmemesi "psikolojik atalet" olarak
tanımlanmaktadır. Psikolojik atalet, insanları sadece uzman olunan alana yönlendirir (Dülger, 2015).
Dolayısıyla analizlerde risk noktaları için yapılan tahminler, uzmanların eğitim düzeyine, tecrübesine
ve bakış açısına göre birbirinden farklı olabilir. İnceleme ve veri toplama aşamasındaki bu farklılıktan
kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek için, ya analizler farklı uzmanlar tarafından ayrı ayrı
yapılarak elde edilen bulguların ortalamaları hesaplanır ya da her bir karar noktası için grup kararları
alınır. Risk analizlerinde dilsel yaklaşımlar, tercih edilen yöntemin metodolojisi doğrultusunda
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sayısallaştırarak, üretim süreci veya üretim bölgesi, taşıdığı riske göre derecelendirilir. Bu yüzden
derecelendirme, bazı belirsizlikler içerir. Uzmanların farklı yorumlarından kaynaklanan belirsizlikleri
en aza indirmek için, Zadeh’de (1965) belirtildiği şekilde bulanık kümeler (Fuzzy Sets) teorisinden
yararlanılabilir (Zadeh, 1965).
Bulanık mantık, karar verme aşamasında kesinlik yerine belli bir yaklaşık aralıkla ilişkiyi gösterir ve
kişilere göre değişken durumlarda yaklaşık karar terimlerini tercih eder (Zadeh, 1989). Bulanık küme
kavramları, sözelden sayısala geçiş için bir köprü vazifesi görür (Şen, 2001) ve kesin kümelerde yer
yanlış gibi ifadelere bırakır (Ecer, 2007). Bu yönüyle bulanık mantık yaklaşımın İSG risk analizlerinin
etkinliğinin artırılması için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bulanık sayıların matematiksel ifadesi, konveks bulanık kümeler olarak tanımlanır ve 0 ile 1 arasında
değişir Soba vd., 2014; Kahya, 2003). En yaygın kullanılan bulanık sayılar üçgen ve yamuk bulanık
sayılardır (Ecer, 2006). Bulanık kümelerde işlem yapılırken genellikle işlem kolaylığı sağladığı için
üçgen bulanık sayılar tercih edilmektedir (Awasthi, 2011). Üçgen bulanık sayının üyelik
fonksiyonunun özellikleri (Deng, 1989) ve µ(x) üyelik fonksiyonunun ifadesi (Chen 2000) Eş. 4 te
verilmiştir (Özçakar & Demir, 2011).
i. xϵ(-∞,1]U[u,+∞)→µ~n(x)=0
ii. µn(x), [1, m] aralığında artar, [m, n] aralığında azalır
iii. x=m→ µn(x)=1 dir.

(4)

Üçgen bulanık sayılar Şekil 4 teki gibi ifade edilebilir [20].

µ~n(x)

Şekil 4. Üçgensel üyelik

n1

n2

n3

fonksiyonu (Chou & Liang, 2001)
(Triangular membership function)

~m(m1, m2, m3) ve ~n(n1, n2, n3) gibi üçgen sayılar arasındaki dört işlemin yapılışı Eş. 5, 6, 7 ve 8 de
verilmiştir (Chou & Liang, 2001; Mahapatra & Mahapatra, 2009; Lee, 2005).
Toplama
: ~m(+)~n=(m1+n1, m2+n2, m3+n3)
(5)
Çarpma
: ~m(x)~n=(m1xn1, m2xn2, m3xn3)
(6)
Bölme
: ~m(/)~n=(m1/n3, m2/n2, m3/n1)
(7)
Matematiksel işlemlere ek olarak vertex yöntemi kullanılarak, üçgen bulanık sayılar arasındaki uzaklık
belirlenebilir. ~m=(m1, m2, m3) ve ~n=(n1, n2, n3) gibi iki üçgen bulanık sayılarının arasındaki uzaklık,
vertex formülü (Eş. 9) ile şu şekilde hesaplanır [18];
(8)
HSA yönteminin bulanık mantık kuralları ile entegre edilmesi (Combination of FCA method with
fuzzy rules)
İSG problemlerinin çözümünde HSA yönteminin bulanık mantık kuralları ile birleştirilmesi amacıyla
yapılan en önemli değişiklik, değerlendirmede kullanılan skor tablosunun bulanık sayılara
dönüştürülmesidir (Tablo 4).
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Skor tablosu, hatalar için yönetici hatası ve işçi hatası, sonuçlar için de olasılık ve şiddet satır ve
sütunlarından oluşmaktadır. Birincil derecelendirme 0, 1 ve 2 değerlerinden oluşturulmuş olup detay
gerektiren analizlerde 5 li, 10 lu ya da daha farklı lejantlar da kullanılabilir. Ancak, 0-1 ya da 1-2
arasında tereddüt yaşanması durumunda ara değer olarak 0.5-1.5 gibi ondalıklı puanların kullanılması
önerilir. Böylece, nihai formların incelenmesi sırasında karar vermede güçlük yaşanan risk noktaları
ondalıklı değerler olacağı için karasızlıkların görülmesi daha kolay olacaktır.
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Tablo 4. Bulanık-HSA puan tablosu (Fuzzy-FCA score table)
çalışmada
ŞİDDET
Ciddi (1)

Hafif (0)

OLASILIK

üç
Şiddetli (2)

Mümkün değil (0)

0

0

1

0

1

2

1

2

3

Muhtemel (1)

0

1

2

1

2

3

2

3

4

Kesinlikle (2)

1
2
3
Yöneti ci kus urs uzdur (0)

2
3
4
Y. bazı İSG k. i hmal ed. (1)
YÖNETİCİ HATA

3
4
4
Yöneti ci tam kus url udur (2)

İşçi kus urs uzdur (0)
İşçi bazı İSG kural l arını i hmal
edi yor (1)
İşçi tam kus url udur (2)

İŞÇİ HATA

Bu
alterna

ifli değerlendirmenin seçilmesi, sistemi basitleştirerek işlem süresini azaltmak ve seçme kolaylığı
sağlamaktır. Herhangi bir çalışma alanında bir kazanın olasılığı, şiddeti ya da bir başka özelliği
hakkında karar vermek, bir anlamda benzer geçmiş olayları karşılaştırarak arasından en yakın olanını
seçmektir. Seçme problemlerinin çözümünde, seçenek sayısının (alternatiflerin) artması problemin
çözümünü daha karmaşık hale getirir, matematiksel işlemleri çoğaltır, kısaca zorlaştırır. Dolayısıyla
seçenekler ne kadar az olursa karar verme süreci de o kadar kolaylaşır ve kısa sürede sonuçlandırılır.
Buna göre bu çalışmada, skor tablosunda her bir kriter için (hata payı, olasılık, şiddet) 0, 1 ve 2 olmak
üzere sadece 3 seçenek sunulmuş, seçenekler matris düzeninde yerleştirilerek farklı sonuçlar elde
edilmesi sağlanmıştır. Böylece, değerlendirmeyi yapan uzman sadece “Hayır-Mümkün değil (0),
Belki-Biraz-Kısmen (1), Evet-Kesinlikle (2)” vb. cevaplarını kullanarak risk değerini
belirleyebilecektir.
Skor tablosunun kullanımı, herhangi bir çalışma alanı için kısaca şu şekilde yapılabilir;
i. İnceleme bölgesi için hata olup olmadığı incelenir ve sorumluluk yönetici (satır) ve işçi (sütun)
arasında, 0-1-2 şeklinde paylaştırılır. Sonra Tablo 5 de ilgili sütun ve satırın kesişme noktasındaki
bulanık sayılar kullanılır.
ii. Belirlenen hatadan kaynaklı kaza ya da meslek hastalığı belirlenir ve bu olumsuz olayın
gerçekleşme olasılığı ve şiddeti 0-1-2 şeklinde değerlendirilir. Sonra Tablo 5 de ilgili sütun ve satırın
kesişme noktasındaki bulanık sayılar kullanılır. Bu değerlendirme, oluşabilecek farklı olumsuz
durumların her biri için satır boyunca tekrarlanır.
iii. Bulanık sayılarla elde edilen Form 1 lerde sütun ve satır vektörleri, Eş. 5 ve 7 de verilen ilişkiler
doğrultusunda hesaplanır, sonra sonuçlar Form 2 ve 3 e taşınır.
iv. Son olarak Form 2 ve 3 teki bulanık sayıların orijine uzaklıkları, Eş. 8 de verilen vertex formülü ile
hesaplanır ve iyileştirme programında ele alınarak öncelikli konular belirlenir.
Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla, bir mermer fabrikasında HSA yöntemi ile risk analizi
yapılırken bulanık sayılar kullanılmıştır.
ÇALIŞMA ALANI VE BULGULAR (STUDY AREA AND FINDINGS)
Yöntem, Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Bahçecik yolu üzerindeki bir mermer fabrikasının risk
analizinde uygulanmıştır. Mermer işleme tesisinin kapasitesi 15000 ton/yıl blok mermer olup işlenen
hammadde, yaklaşık 3 km mesafedeki şirketin kendi ocaklarından temin edilmektedir. Tesise
kamyonlarla taşınan mermer bloklar, önce büyüklüğüne, geometrik şekline ve bünyesindeki
süreksizliklere göre sınıflandırılmakta, şekilsiz olanlar dairesel testereli (ST), büyük ve düzgün olanlar
ise lamalı blok kesme (Katrak) makinalarında levha ve plakalara ayrılmaktadır. ST de üretilen
plakalar, başkesme makinalarında ebatlanarak ya yarı mamul olarak ya da cilalanarak ve kenarı
işlenerek satışa sunulmaktadır. Katrakta kesilen levhalar ise, ham levha olarak ya da köprülü kesme
makinası ile ebatlanarak ve cilalanarak satışa sunulmaktadır.
Tesiste blokların yükleme indirme işlemleri köprü vinçlerle, bina içi ağır malzemelerin yükleme,
indirme ve taşıma işlemleri ise gezer vinçlerle yapılmaktadır. Makinalar arasında malzeme akışı için
yerine göre pergel vinçler ve konveyörler kullanılmaktadır. Vinç sistemlerine, halat ve kaptırma
sistemi yanında vakumlu taşıyıcılar da eşlik etmektedir. Üretim sürecini tamamlamış ve paletler
üzerine istiflenmiş mamullerin taşınması ve yüklenmesi işlemlerinde forkliftlerden yararlanılmaktadır.
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Tesiste kesme ve parlatma işlemlerinde su kullanılmaktadır. Kirlenen su, doğaya bırakılmayıp,
çöktürme havuzlarında temizlenerek tekrar kullanılabilmektedir.
Tesisin genelinde izleme ve kontrol faaliyetleri, 16 adet kamera ile yapılmakta ve kayıtları 6 ay süre
ile muhafaza edilmektedir. Tesis çalışanlarının hem iş başı eğitimi hem de iş güvenliği eğitimi
aldıkları, sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığı ve en yeni çalışanın 2 yıldır bu işletmede çalıştığı
kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır.
Tesis, iki adet fabrika binası, hammadde ve ürün stok alanları ve çöktürme havuzlu olmak üzere 5 ana
bölümden oluşmaktadır. Çalışma birimlerinin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular aşağıda
özetlenmiştir.
Bina 1: 1 no lu bina olarak isimlendirilen çalışma bölgesinde, yönetici ofisleri, yemekhane, dinlenme,
soyunma odaları ve banyo gibi tesisler de bulunmaktadır. Üretim araçları olarak binada, 3 adet 4
kolonlu ST, biri ST lerin arasında, diğeri dışta olmak üzere 2 adet başkesme makinası bulunmaktadır.
Çalışma alanında yapılan incelemede görülen eksiklikler aşağıda özetlenmiştir;

Çalışan işçilere parça düşmelerine karşı baret, toz ve neme karşı maske, ST nin
çalışmasından kaynaklı gürültüye karşı kulak tıkaçları verilmiştir. Çalışan 3 işçiden 2 si
kulaklık ve toz maskesi kullanmasına rağmen bir işçi her ikisini de kullanmamaktadır.
Çalışma alanındaki gürültü seviyesi en düşük 82 dB, en yüksek 89 dB olarak ölçülmüştür.
İşçilerden en az birinin ileride işitme problemi yaşayacağı söylenebilir.

Zeminin bazı bölümleri ıslak ve kaygandır, düşme olasılığı yüksektir.

Kesilen mermer plakalar ve paletler, geçiş yolları üzerine gelişi güzel yerleştirilmiştir.
Acil durumlarda hızlı hareket edilmesi nedeniyle çarpma riski bulunmaktadır.

Makinaların çevresi güvenlik şeridi ile ayrılmamıştır.

ST de kesilen mermer plakaların alınması, başkesme makinasında ebatlanması ve
istiflenmesi işlemleri, işçiler tarafından elle yapılmaktadır. İşçilerin kas ve iskelet sistemi ile
ilgili problemler yaşanabilir.

Makina ve donanımların çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen
bakımları düzenli olarak yapılmış olup faaldir.

Makina enerji merkezi, kontrol üniteleri ve donanımı ile ilgili herhangi bir eksiklikle
karşılaşılmamıştır.

Çalışanlar işbaşı ve iş güvenliği eğitimi almışlardır.

Çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerde yeterince ciddi olmadıkları, birbirlerine
gerek sözlü gerekse el şakaları yaptıkları izlenmiştir. Bu durum moral ve motivasyon için
olumlu olsa da şakaların dozunun kaçırılması halinde iş kazalarına neden olabilir.
Yapılan gözlemin sonuçları Ek 1 de verilmiştir.
Bina 2: 2 no lu bina, iki ana bölüme ayrılmış olup birinci bölümde katrak ve köprülü kesme makinası,
ikinci bölümde de yatay yarma makinası, otomatik silim makinası (cila), başkesme makinası,
trimming (düzeltme) makinaları ve kenar işleme makinası bulunmaktadır. Binanın bölümleri arasında
kalan boşluk, ürün stok alanı olarak kullanılmaktadır. Bina içi malzeme naklinde, ağır malzemeler için
gezer vinç, köprülü kesme ve yatay yarma makinalarında vakumlu taşıyıcı eşliğinde pergel vinç
kullanıldığı gözlenmiştir. Diğer makinalarda malzeme boyutlarının düşük olmasından dolayı, besleme
ve ürün alma işlemleri manuel yapılmaktadır. Paletler üzerine istiflenen ürünlerin gerek bina içindeki
gerekse dışarıdaki stok alanlarına nakillerinde forklift kullanıldığı görülmüştür.
Çalışma alanında yapılan incelemede görülen eksiklikler aşağıda özetlenmiştir;

Çalışan işçilerin tamamına baret, toz ve neme karşı maske, verildiği belirlenmiştir.
Çalışma alanlarındaki gürültü seviyesi, iş makinalarına 1 m mesafeden 75 dBA nın altında
ölçülmüştür.

Zemin bölgesel olarak ıslak ve kaygandır, kayarak düşme tehlikesi mevcuttur.

Çalışma alanı ile stok sahası olarak kullanılan binanın orta bölümü birbirinden
ayılmamıştır. Geçişler denetimsizdir.

Katraklar dışındaki makinalarda güvenlik şeridi bulunmamaktadır. Yetkisiz kişilerin
diğer makinalarla teması mümkündür.

Binanın ikinci bölümünde makinalara malzeme besleme ve indirme işlemleri manuel
yapılmaktadır. Bu, çalışanların kas ve iskelet sisteminde problemlere yol açacaktır.
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Ergonomi, makina model ve bakımları, enerji donanımı, işçilerin eğitim, tecrübe,
dikkat ve risk alma konularıyla ilgili eksik görülmediğinden 0 puan olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan gözlem sonuçları Ek 1 de verilmiştir.
Stok 1: Tesiste biri şekilsiz, diğeri düzgün blokların ve yarı mamullerin stoklandığı iki adet blok stok
sahası (hammadde) bulunmaktadır. Her iki alanda da indirme-bindirme işlemlerinde kullanılmak
üzere, birer adet köprü vinç kullanılmaktadır. Şekilsiz blokların stoklandığı alanda, hammadde yığınlar
halinde yerleştirilmiştir. Ayrıca, çamur ve parça atık konteynırları, vinçle yükleme kolaylığından
dolayı bu alanda bulundurulmaktadır.
Hammadde stok alanında yapılan incelemede görülen eksiklikler aşağıda sıralanmıştır:

Bloklar düzensiz istiflenmiştir. Yağışlı havalarda kaymaları muhtemeldir. Olay anında
bölgede bir çalışanın bulunması halinde, ölümle sonuçlanan bir kaza yaşanabilir.

Vinç çevresinde uyarıcı işaret bulunmamaktadır. Özellikle tesise yabancı kişilerin
ziyareti sırasında cidd kazalarla karşılaşılabilir.

Hammadde stok alanı ile ilgili başka bir eksikliğe rastlanmadığından diğer konulara 0
puan verilmiştir.
Yapılan gözlem sonuçları Ek 1 de verilmiştir.
Stok 2: Ambalajlanarak satışa hazırlanan ürünler, fabrika girişindeki açık alanda stoklanmaktadır.
Stoklanan balyaların yüksekliği, balyalar arasındaki mesafe ve düzen nizamidir.
Ürün stok alanında yapılan incelemede görülen eksiklikler aşağıda sıralanmıştır:

Stoklanan ürünler fabrikanın girişine kadar uzanmakta, uyarıcı tabela bulunmamakta,
ayrıca bu alanda, misafir araç dahi park edebilmektedir. Yükleme ve indirme faaliyetlerinde
hem misafir hem de park edilen araç zarar görebilir.

Forklift operatörlerinin, makinayı çok hızlı ve sert kullandıkları, manevra sırasında
çevreyi kontrol etmedikleri, amir konumundaki çalışanların da buna müdahale etmedikleri
görülmüştür. Bu durum özellikle misafirler için risk oluşturmaktadır.

Ürün stok alanında başka eksiklik görülmemiştir.
Yapılan gözlem sonuçları Ek 1 de verilmiştir.
Çöktürme havuzu: Tesiste, kesme ve parlatma işlemlerinde kullanılan suyun devir daim ve temizleme
işlemi, 6 gözlü çöktürme havuzu yardımıyla yapılmaktadır. Havuz, en çok suyun kullanıldığı 1 no lu
binanın bitişiğinde konumlandırılmıştır. Havuzun çevresi, metal korkulukla korunmuş olup
gerektiğinde girilebilmesi için giriş kapıları yapılmıştır. Havuzu çevreleyen korkulukların üzerinde her
üç tarafta da uyarı ve ikaz levhaları yer almaktadır. Havuza su taşıyan kanallar metal ızgaralarla
örtülmüştür. Dolan gözlerin temizlenmesi, iki adet pompa kullanılarak yapılmaktadır.
Çöktürme havuzunda yapılan incelemede görülen eksiklikler aşağıda özetlenmiştir;

Suyun bu şekilde temizlenmesi eski bir yöntem olup günümüzde birçok mermer
fabrikasında sedimantasyon tankları ve filter presler kullanılmaktadır. Mevcut sistemde havuz
temizliği, çamur pompaları ve insan gücüyle yapılmaktadır.

Su aktarma hortumları korumasız ve dağınıktır. O bölgeden geçen herhangi bir işçinin
takılarak düşmesi ve yaralanması muhtemeldir.

Havuzun gözlerini birbirinden ayıran bölümlerde yeterli geçiş alanı yoktur. Bu, havuz
temizliği ve pompanın hareketi sırasında, zaten ıslak olan zeminde, çarpma, kayma, düşme
şeklinde kazalara neden olabilir. Havuz içi çamurla dolu olduğundan, düşen kişi yüzme bilse
bile yardım almadan kurtulma olasılığı yoktur, sonucu boğularak ölümdür.

Çöktürme havuzunda başka eksiklik görülmemiştir.
Yapılan gözlem sonuçları Ek 1 de verilmiştir.
BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (HSA RİSK ANALİZİ
(EVALUATION OF FINDINGS (FCA RISK ANALYSIS))
Bulanık-HSA yöntemi ile oluşturulan Form 1 lerden elde edilen riskler, Form 2 ve Form 3 e taşınarak
Tablo 5 ve Tablo 6 oluşturulmuştur. Ayrıca ortalama riskler ve risklere ait standart sapmalar
hesaplanmıştır. Şekil 5 te de çalışma bölgelerine, yapılan hatalara ve muhtemel kazalara göre tesisin
risk dağılımı verilmiştir.
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Tablo 5, Tablo 6 ve Şekil 5 incelendiğinde çalışma bölgelerindeki risk dağılımının %18.7521.03.aralığında değiştiği ve standart sapmanın 0.96 olduğu görülmektedir. Standart sapmanın düşük
bir değer olması, problemlerin tesis genelinde homojene yakın dağıldığı, dolayısıyla iyileştirme
programının tüm tesis genelini etkileyeceği şeklinde yorumlanabilir. Buna rağmen bölgelerin önceliği,
en riskliden en güvenliye, blok stok sahası, çöktürme havuzu, 1 no lu bina, 2 no lu bina ve ürün stok
sahası olarak sıralanabilir.
Tablo 5 ve Şekil 5 incelendiğinde de kaza üretme potansiyeli en yüksek beş hatanın %22.10 ile F3
(Uyarı ve önleme işaretleri), %18.72 ile F2 (Temizlik ve düzen), %13.03 ile F4 (Makina uygunluk ve
kullanım), %12.94 ile F8 (İnsan davranışları-Psikolojik durum) ve %11.34 ile F1(Ergonomik
faktörler) olduğu anlaşılmaktadır. Kaza türlerinin dağılımı incelendiğinde ortalama riskin %11.11,
standart sapmanın da 6.03 olduğu görülmektedir. Burada hata dağılımının geniş bir aralıkta değiştiği,
dolayısıyla alınan önlemler bakımından bölgeler arasındaki kaza riski değişiminde büyük farklılıklar
olacağı söylenebilir.
Tablo 5. Tesisin çalışma bölgelerine ve hatalara (Form 2) göre risk dağılımı (Risk distribution of the
plant according to work areas and failures (Form 2))

Form 2

Bina 1

Hatalar

Çevresel
etkiler

Makina
güvenliği

İnsan
davranışları

Bina 2

F1

0

0

12

F2

1

6

F3

0

2

F4

0

F5

Stok 1

Stok 2

0

0

12

0

0

12

0

45

0

5

34

18 32

72

28

12 24

68

9

20

68

4

32

0

0

36

0

0

0

0

24

0

0

12

0

F6

0

0

12

0

0

12

F7

0

0

12

0

0

F8

2

6

45

0

F9

0

0

12

0

Risk (ΣFs)

Çökt. Hvz.

Risk (ΣFs)

d(~R)

Risk%

0

12

18 32

72

18 32 120 72,45 11,34%

0

0

12

0

2

28

19 45 191 113,82 17,82%

6

12

60

0

0

12

27 58 236 141,17 22,10%

12

0

0

12

0

4

52

0

8

144 83,27 13,03%

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

72

41,57

6,51%

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

60

34,64

5,42%

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

60

34,64

5,42%

0

12

0

0

12

9

16

60

0

0

12

11 22 141 82,64 12,94%

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

60

34,64

5,42%

Risk% Ort ± Std

3 18 222 12 29 210 27 52 224 15 28 204 18 38 224

d(~R)

128,60

122,59

133,68

119,20

131,59

Bölge

20 ± 0,96

Risk%

20,23%

19,29%

21,03%

18,75%

20,70%

Hata

11,11 ± 6,03

Tablo 6. Tesisin çalışm
bölgelerine ve kazalara (Form 3) göre risk dağılımı (Risk distribution of the plant according to work
areas and consequences)

RİSK ÖNEM
SIRASI
Düşme, parça düşmesi

Form 3
Sonuçlar

C1

C2

C3

Sıkışma, çarpma, çarpışma
C4

C5

Delinme, kesilme, yanma, şok

C6

C7

C9

Hastalanma
C10

C11

C12

Risk (ΣCs)

Risk%

1

4

22

0 0 16 0 0 16 0

0

16 0 2 19

0

0

16

0

24 0

0

16 0 0 16 2 6 25 0 2 20 0 0 16

Bina 2

0

2

19

0 0 15 0 0 15 0

0

15 0 0 15

9

16

27

3 11 29 0

0

15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 12 29 210 122,59 19,29%

Stok 1

3

8

23

0 0 15 0 0 15 9 16 27 0 0 15 15 28

39

0

0

15 0

0

15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 27 52 224 133,68 21,03%

Stok 2

0

0

15

0 0 15 0 0 15 0

0

15 0 0 15 15 28

39

0

0

15 0

0

15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 15 28 204 119,20 18,75%

Çökt. Hvz.

9

18

32

0 0 16 0 0 16 0

0

16 0 0 16

16

0

0

16 9 16 28 0 0 16 0 0 16 0 4 20 0 0 16 18 38 224 131,59 20,70%

Risk (ΣCs)

0

3

d(~R)

Bina 1

0

4

C8

18 222 128,60 20,23%

13 32 111 0 0 77 0 0 77 9 16 89 0 2 80 39 72 137 3 15 99 9 16 89 0 0 77 2 6 86 0 6 85 0 0 77

d(~R)

67,12

44,46

44,46

52,47

46,20

92,15

57,84

52,47

44,46

49,79

49,20

44,46

Risk%

10,41%

6,89%

6,89%

8,13%

7,16%

14,29%

8,97%

8,13%

6,89%

7,72%

7,63%

6,89%

BÖ

G
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Risk% Ort ± Std
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R
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Şekil 5. Bulanık-HSA sonuçlarının grafiksel gösterimi (Graphical views of Fuzzy-FCA results)

Tablo 6 ve Şekil 5 incelendiğinde ise tesiste oluşabilecek muhtemel kazalardan en önemli olan 5’i
%14.29 ile C6 (Hareketli bir nesne ile çarpışma), %10.41 ile C1 (Kayarak veya takılarak düşme),
%8.97 ile C7 (Çalışanı bir nesnenin delmesi ya da kesmesi), %8.13 ile C4 (İki nesne arasında sıkışma)
ve C8 (Çalışanı elektrik çarpması veya boğulma) dir. Ortalama kaza riski %8.33 ve standart sapma
2.15 olarak hesaplanmıştır.
SONUÇLAR (RESULTS)
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İşletmelerde çalışma koşullarını daha güvenli hale getirmek için yapılan iyileştirme programlarında,
işletmenin ekonomik ve teknik olanakları çerçevesinde, riskler en büyükten başlanarak sıra ile ortadan
kaldırılmaya ve-veya azaltılmaya çalışılır. Bu amaçla iyileştirme programları hazırlanır, uygulanır,
tekrar risk analizi yapılarak kazanımlar belirlenir. İlk iyileştirme uygulaması sonucunda risk noktaları
ve değerlerinde değişiklik olur. Bu sebeple tekrar risk analizi yapılarak yeni iyileştirme programı
hazırlanır ve faaliyetlere devam edilir.
HSA yönteminde iyileştirme programı kapsamında ele alınması gereken konular;
i.
Bölgelerin iyileştirilmesi,
ii.
Hataların giderilmesi ve
iii.
Kazaların önlenmesi
olmak üzere üç ayrı başlık altında değerlendirilebilir.
İyileştirme programı hazırlanırken bu başlıklardan sadece biri dikkate alınabildiği gibi, herhangi ikisi
ya da üçü birlikte de ele alınabilir. Tek başlıkta yapılan değerlendirme zaman kazandırırken çok
başlıkta yapılan değerlendirmede gözden kaçabilecek bazı detaylar ortaya çıkabilir. Bu çalışmada her
üç yönden de ayrı ayrı iyileştirme programı hazırlanmış ve aşağıda özetlenmiştir.
i. Bölgelerin iyileştirilmesi faaliyetinde; en riskli çalışma alanı Stok 1 için düzenlenen gözlem formu
(Form 1) ele alındığında F2 ve F3 hatalarının yapıldığı, sırasıyla C6, C4 ve C1 kazalarının olabileceği
söylenebilir (Ek 1). Buna göre, hem yönetici hem de çalışanların tam kusurlu görüldüğü temizlik ve
düzen ile uyarı ve önleme işaretleri konusunda eksiklerin giderilmesi halinde hareketli bir nesne ile
çarpışma, iki nesne arasında sıkışma ve kayarak ya da takılarak düşme kazalarının azalacağı
düşünülmektedir.
İkinci önemli çalışma alanı çöktürme havuzu bölgesi için düzenlenen gözlem formu incelendiğinde,
yönetici ve çalışanın tam kusurlu olduğu F1 ve yöneticinin kusursuz çalışanın kısmen kusurlu olduğu
F2 hataların yapıldığı, sırasıyla C1, C8 ve C11 kazalarının olabileceği söylenebilir (Ek 1). Suyun
temizlenmesi için, gerek ergonomik olarak gerekse teknolojik olarak daha yeni olan sedimantasyon ve
filter press yöntemine geçilmesi, sistemin otomatikleşmesi bakımından kayarak ve takılarak düşme,
boğulma ve iskelet sistemini zorlayıcı davranışların önüne geçecektir.
Üçüncü çalışma alanı 1 no lu binanın gözlem formunda çalışanın tam kusurlu olduğu F8, yönetici ve
çalışanın kısmen kusurlu olduğu F2 ve yöneticinin kısmen kusurlu olduğu F3, F4, F5 hataları göze
çarpmaktadır (Ek 1). Bu hatalar sonucunda sırasıyla C10, C7, C1 ve C11 kazalarının olması
muhtemeldir. Buna göre 1 no lu bina için çalışanların görevlerini yaparken daha ciddi olmaları
gerektiği konusunda uyarılması, ortamın temizliğine ve düzene dikkat edilmesi ve birim amirleri
tarafından kontrol edilmesi, yöneticilerin uyarı ve önleme işaretlerini kontrol etmeleri, makina ve
donanımın yenilenmesi için program hazırlamaları gerektiği önerilebilir. Öneriler doğrultusunda toz
ve gürültü, çalışanın bir yerinin kesilmesi, kayarak ve takılarak düşme, çalışanın iskelet sisteminin
zorlanması gibi olumsuz olayların azalacağı düşünülmektedir.
Dördüncü önemli çalışma alanı 2 no lu binanın gözlem formunda, yönetici ve çalışanın tam kusurlu
olduğu F3, yöneticinin tam kusurlu olduğu F4 ve çalışanın kısmen kusurlu olduğu F2 hataları öne
çıkmaktadır (Ek 1). En riskli kaza türlerinin ise sırasıyla C7, C6 ve C1 olduğu görülmektedir. F3 no lu,
uyarı ve önleme işaretleri konusunda hem eksiklik hem de çalışanlar tarafından umursamazlık olduğu
görülmektedir. 2 no lu binadaki makina ve donanımın da yenilenmesi, çalışanların temizlik ve düzene
dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarı yapılması gerektiği önerilebilir. Kazanım olarak, çalışanın
bir yerinin kesilmesi, hareketli bir nesne ile çarpışması, kayarak ve takılarak düşmesi gibi kazaların
azalacağı beklenebilir.
Son çalışma bölgesi, ürün stok sahası için ise hem yöneticinin hem de birim amirinin F3 (uyarı işareti)
ve F8 (psikolojik durum) konularında tam kusurlu olduğu ve bunun C6 kazasına yol açacağı
söylenebilir (Ek 1). Diğer çalışma alanlarındaki gibi uyarı ve önleme işaretleri konusunda daha hassas
davranılması ve amir ve çalışan arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesinin çarpma şeklindeki
kazaları azaltacağı düşünülmektedir.
Bölgelerin iyileştirilmesi yönünde yapılan iyileştirme programı taslağı Tablo 7 de çizelge halinde
verilmiştir.
Tablo 7. Bölgelere göre iyileştirme önerileri (Improvement recommendations according to work
areas)
Bölge

Hata Türü

Kaza Riski
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Öneri

Stok 1
Çökt.
Hvz.
Bina 1

F2: Yönetici ve çalışan tam kusurlu
F3: Yönetici ve çalışan tam kusurlu
F1: Yönetici ve çalışan tam kusurlu
F2: Çalışan kısmen kusurlu
F8: Çalışan tam kusurlu
F2: Yönetici ve çalışan kısmen
kusurlu
F3, F4, F5: Yönetici kısmen kusurlu

C6, C4, C1
C1, C8, C11
C10, C7,
C1, C11

Bina 2

F3: Yönetici ve çalışan tam kusurlu
F4: Yönetici tam kusurlu
F2: Çalışan kısmen kusurlu

C7, C6, C1

Stok 2

F3, F8: Yönetici ve çalışan tam
kusurlu

C6

Temizlik ve düzen ile uyarı ve önleme işaretleri
konusunda eksiklerin giderilmesi
Suyun temizlenmesi için, sedimantasyon ve filter press
yöntemine geçilmesi.
Çalışanların görevlerini yaparken daha ciddi olmaları
gerektiği konusunda uyarılması, ortamın temizliğine ve
düzene dikkat edilmesi ve birim amirleri tarafından
kontrol edilmesi, yöneticilerin uyarı ve önleme
işaretlerini kontrol etmeleri, makina ve donanımın
yenilenmesi için program hazırlamaları.
Birim amiri ve çalışanların uyarı ve önleme işaretleri
konusunda hem yetersizlik hem de çalışanlar tarafından
dikkate alınması ve temizlik ve düzene dikkat etmeleri
gerektiği konularında uyarılmaları, yöneticilerin
makina ve donanımın yenilenmesinin programa
alınması.
Uyarı ve önleme işaretleri konusunda daha hassas
davranılması ve amir-çalışan arasındaki ilişkinin
yeniden düzenlenmesi

ii. İyileştirme programının Tablo’5 e göre yani hataların giderilmesi doğrultusunda hazırlanması
durumunda, F3 no lu hatanın (uyarı ve önleme işaretleri) tesis genelinde öncelikli problem olduğu
görülmektedir. Sonraki problem F2 (temizlik ve düzen) ise 2 no lu stok alanı dışındaki tüm birimlerde
ele alınmalıdır. 1 no lu bina ve çöktürme havuzlarında da (F4) kullanılan teknolojinin yenilenmesi
gerekir. Ayrıca 2 no lu stok alanı ve 1 no lu binada çalışan ve birim amirleri ile ilgili görüşerek ya da
hizmet içi eğitimle giderilebilecek problemler (F8) olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca çöktürme
havuzunda da ergonomik problemler (F1) olduğu ancak F4 no lu hatanın düzeltilmesi sırasında bu
problemin de çözüleceği söylenebilir.
Hataların giderilmesi yönünde yapılan iyileştirme programı taslağı Tablo 8 de çizelge halinde
verilmiştir.
Tablo 8. Hatalara göre iyileştirme önerileri (Improvement recommendations according to failures)
Hata Türü
F3
F2
F4
F8
F1

Bölge
Tesisin tamamı
Stok 2 hariç tüm birimler
Bina 1 ve Çöktürme havuzu
Stok 2, Bina 1,
Çöktürme havuzu

Öneri
Uyarı ve önleme işaretlerinin yenilenmesi ve uyulmasının sağlanması
Temizlik ve düzen konusunda uygulama ve denetim
Kullanılan teknolojinin yenilenmesi
Çalışanlara ve birim amirlerine hizmet içi eğitim verilmesi
F4 no lu hatanın giderilmesiyle ortadan kalkacak

iii. İyileştirme programının Tablo 6’ya göre yani kazaların önlenmesi doğrultusunda hazırlanması
durumunda ise, C6 no lu kazanın (hareketli bir nesne ile çarpışma) 1 no lu bina ve çöktürme havuzu
dışında tesisin diğer bölümlerinde problem olduğu görülmektedir. Forklift ve vinç gibi hareketli
araçların manevra alanlarının ayrılmasının çarpışma riskini ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. C1
no lu kaza (kayarak ve takılarak düşme) ise, 1 no lu binada, blok stok alanında ve çöktürme havuzu
bölgesinde risk oluşturmaktadır. Bu bölgelerde temizlik ve düzen konusundaki ihmallerin önüne
geçilmesi, zeminin kuru tutulması gibi önlemler kazaların azalmasına yol açacaktır. C7 (çalışanın bir
nesne tarafından kesilmesi) kazasının öncelikle 2 no lu binada sonra 1 no lu binada muhtemel olduğu
görülmektedir. Buradaki makina ve donanımın modernize edilmesi bu riski azaltacaktır. C4 no lu
kazanın (iki nesne arasında sıkışma) blok stok sahasında olabileceği, dolayısıyla blokların
istiflenmesinde, yükleme ve indirme faaliyetlerinde dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir. C8 no lu
kaza (boğulma) sadece çöktürme havuzu için risk oluşturmaktadır. Havuz sistemi yerine tank-filter
press sisteminin daha uygun olduğu düşünülmektedir. C10 no lu sorun (toz ve gürültü), makinaların
çalışması sırasında ortaya çıkmaktadır, dolayısıyla 1 no lu binanın makina bölümünün diğer
bölümlerden ses izolasyonu yapılarak ayrılması gerektiği önerilebilir. C11 no lu sorun (iskelet
sistemini zorlayıcı hareket) 1 no lu bina ve çöktürme havuzunda risk oluşturmaktadır. 1 no lu binada
indirme-kaldırma faaliyetlerinde mekanik ya da robotik sistemlerin kullanılması yararlı olacaktır.
Çöktürme havuzu için, önceki maddelerde yapılan öneri, bu problemi de ortadan kaldıracaktır. C5 no
lu kaza (duran bir nesneye çarpma) da 1 no lu binada tehlike oluşturmaktadır. Burada da bina içi
yerleşimin daha düzenli olması, hareketli araçların manevra alanlarının ayrılması önerileri getirilebilir.
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Kazaların azaltılması yönünde yapılan iyileştirme programı taslağı Tablo 9 da çizelge halinde
verilmiştir.
Tablo 9. Sonuçlara (kazalara) göre iyileştirme önerileri (Improvement recommendations according to
consequences)
Kaza Riski
C6
C1
C7
C4
C8
C10
C11
C5

Bölge
Stok 1, Bina 2 ve Stok 2
Bina 1, Stok 1, Çöktürme
havuzu
Bina 2 ve Bina 1
Stok 1
Çöktürme havuzu
Bina 1
Bina 1 ve Çöktürme
havuzu
Bina 1

Öneri
Forklift ve vinç gibi hareketli araçların manevra alanlarının ayrılması
Temizlik ve düzen konusundaki ihmalleri önüne geçilmesi, zeminin kuru
tutulması
Makina ve donanımın modernize edilmesi
Blokların istiflenmesinde, yükleme ve indirme faaliyetlerinde dikkat edilmesi
konusunda uyarı
Sistemin modernizasyonu
Makina bölümünün diğer bölümlerden ses izolasyonu yapılarak ayrılması
İndirme-kaldırma faaliyetlerinde mekanik ya da robotik sistemlerin
kullanılması, sistemin modernizasyonu
Bina içi yerleşimin daha düzenli olması, hareketli araçların manevra
alanlarının ayrılması

Bu çalışma ile tesisteki iş güvenliği riskleri değerlendirilmiş ve hazırlanacak iyileştirme programının
ilk adımı için üç farklı yol önerilmiştir. İşletme yönetimi, ekonomik ve teknik koşulları da göz önüne
alarak, öneriler doğrultusunda gereken önlemleri alacak sonra tekrar risk analizi yapılacaktır. Böylece
elde edilen kazanımlar belirlenecek, ikinci analizin sonuçlarına göre yeni bir iyileştirme programı
hazırlanacaktır. Risk analizi-iyileştirme programı döngüsü, kontrol tablolarındaki riskler sıfırlanıncaya
kadar devam edecek ancak sonlandırılmadan gözlemler sürdürülecektir.
Sonuç olarak Bulanık-HSA yöntemi ile yapılan risk değerlendirmesinde, çalışma bölgeleri bazında
sadece Form 1 adı verilen tek bir tablonun kullanılması, puanlama tablosunun sadece üç seçenekli
olması, gerektiğinde ara değerler kullanılabilmesi, toplama ve çarpma işleminden başka karmaşık
matematiksel işlemler gerektirmemesi, dolayısıyla yöntemin kolay uygulanabilir olduğunu
göstermektedir. İnceleme sırasında hazırlanan Form 1 tablolarının son satırı ve sütununun Form 2 ve
Form 3 tablolarına aktarılması suretiyle tesisin tamamının risk dağılımının görülebilmesi ise bir defada
daha çok veriyi görüp yorumlama imkânı sağlamaktadır. Ayrıca iyileştirme programının
hazırlanmasında çalışma bölgelerinin iyileştirilmesi, kazaların azaltılması ve hataların giderilmesi
olarak üç farklı bakış açısından değerlendirmeye açık olması, yöntemin etkinliğini artırmaktadır.
Yöntem, yeni olması nedeniyle bilinmemektedir ve henüz fazla kullanım alanı bulamamıştır. Ancak
yöntemin, hata ve sonuç (kaza) bölümleri değiştirilerek farklı iş kollarında da uygulanması, Hata türü
ve etkileri analizi, 3T risk değerlendirme, Elmeri izleme yöntemi, L tipi matris yöntemi, Fine-Kinney
risk analiz yöntemi vb. gibi tanınmış ve yaygın olarak kullanılan yöntemlerle karşılaştırılması ve
geliştirilmesi, bu alanda yeni bir risk değerlendirme yönteminin kazanılmasına yol açacaktır.
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Abstract
In the textile and apparel sector, the quality of the products and the reliability of the processes are very
important. The Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method provides a high quality standard
and high level of customer satisfaction in the enterprises where it is applied. The FMEA analyzes the
process and evaluates the risks to prevent failures and imperfections.
On this research, FMEA method was applied in a manufacturing company in apparel sector and
studies were carried out to improve quality and customer satisfaction in the sample approval process
before production. As a result of the analysis, faults that cause the greatest amount of time loss in the
sample approval process are ranked according to the risk priority indicator values from small to large.
In this direction, initiatives have been taken to take measures and increase customer satisfaction.
Keywords: Failure mode and effect analysis, process analysis, risk analysis, quality improwing

Hata Türü ve Etkileri Analizi Yönteminin Konfeksiyon Sektöründe
Uygulanması
Özet
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, ürünlerin kalitesi ve süreçlerin güvenilirliği çok önemlidir. Hata
Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) metodu, uygulandığı işletmelerde yüksek bir kalite standardı ve
yüksek düzeyde müşteri tatmini sağlamaktadır. FMEA, süreci analiz eder ve başarısızlıkları, kusurları
önlemek amacıyla riskleri değerlendirir.
Bu çalışmada konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde FMEA metodu
uygulanarak üretim öncesi numune onay süreci aşamasında kalite ve müşteri memnuniyetini
arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Analiz sonucunda numune onay sürecinde en fazla zaman
kaybına neden olan hatalar büyükten küçüğe doğru risk öncelik gösterge değerlerine göre
sıralanmıştır. Bu doğrultuda işletmede önlemler alınmaya ve müşteri memnuniyetini arttırmaya
yönelik çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hata türü ve etkileri analizi, süreç analizi, risk analizi, kalite iyileştirme

GİRİŞ
Kalite, işletmelerin en önemli rekabet silahlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde ise kalite, hem
yerel hem de küresel pazarda kalıcı olmanın baş gerekçelerinden biridir. Bu doğrultuda kalite
iyileştirme sürecinde işletmeler çeşitli yöntemleri kullanmaktadırlar. Kalite iyileştirme; işletmelerin,
bir yandan mamul veya hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkileyen faktörleri belirleyip ortadan
kaldırmak, diğer yandan da müşteri memnuniyet düzeyini artırmak için yapmış oldukları
çalışmalardan oluşan bir süreçtir (Çevik ve Aran, 2007:242).
Günümüzde birçok firma, özellikle süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularına daha fazla
kaynak ayırmakta ve bu konuda yapılabileceklerin neler olduğunu detaylı bir biçimde araştırmaktadır.
Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis-FMEA) kavramı, bu araştırmaların
ve Toplam Kalite kavramının bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve uygulamaya alınmış bir metottur
(Yakıt, 2011:2, 3).
Kalite ve süreç iyileştirmede istatistiksel yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu tekniklerden FMEA,
hataların sistematik analizini ve hataların giderilmesini sağlaması nedeni ile hataların oluşturabileceği
risklerin minimizasyonuna, hata maliyetlerinin düşürülmesine, güvenilirliğin arttırılmasına ve
kalitenin sistematik olarak geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (Çevik ve Aran, 2007:242).
FMEA, özellikle otomotiv ve uzay gibi ileri sektörlerde birinci tahminleme tekniği olarak yaygın bir
şekilde kullanılırken, son dönemlerde tüm sektörlerde hataların önlenmesine yönelik olarak
kullanılmaya başlanılmıştır (Baysal vd., 2002:84 ).
Bu çalışmada konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde FMEA metodu
uygulanarak üretim öncesi numune onay süreci aşamasında kalite ve müşteri memnuniyetini
arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
FMEA KAVRAMI
FMEA, bir organizasyona ait müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla nihai ürünün
müşterilerin beğenisine sunulmadan evvel süreçlerde ve bu süreçlerle birlikte düşünülmesi gerekli
olan sistem, servis ve tasarım aşamalarındaki hataların tespit edilerek önlenmesine ilişkin
organizasyon içerisinde kullanılan bir metottur şeklinde tanımlanabilir (Yakıt, 2011:2, 3).
FMEA’nın amacı; sistem, süreç ve ürünlere ait potansiyel hataların, oluşmadan önce, planlama ve
geliştirme safhasında tespiti, önem derecelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi için
uygun önlemlerin alınmasını sağlamaktır. FMEA, hataların ortaya çıkmasıyla meydana gelebilecek
problemlerin son kullanıcıya (müşteriye) olan etkilerini, kullanıcı (müşteri) gözüyle analiz etme
prensibine dayanır. Buradaki müşteri, bir sonraki bölüm ya da işlem yapacak kişi veya son kullanıcı
olabilir (Baysal vd., 2002:84).
FMEA çalışması ile elde edilen bilgiler tasarımda ve süreçte değişiklikler yapma, kullanılan
malzemeyi değiştirme, kalite kontrol ve kalite muayene ölçütlerini tekrar gözden geçirme gibi
kararların verilmesinde kullanıldığından, yöntem karar verme aracı olarak da değerlendirilir (Milli,
2015:46). Baysal ve arkadaşları; otomotiv endüstrisinde bir uygulaması ve takım çalışması üzerinde
FMEA sürecini uygulamıştır (Baysal vd., 2002:84). Çevik ve Aran; Y.Piston&Segman San. ve Tic.
A.Ş’de piston üretim sürecinde karşılaşılan hataları FMEA tekniğine göre analiz etmiştir (Çevik ve
Aran, 2007:242). Yakıt; Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’de FMEA uygulaması gerçekleştirmiştir
(Yakıt, 2011:2, 3). Özyazgan ve Engin; bir örme işletmesinde karşılaşılan hataların, hata olasılıkları,
şiddet değerleri ve keşfedilebilirlik değerlerini süreç FMEA çalışması ile hesaplamıştır. Yapılan
çalışmalar ve elde edilen veriler sonucunda işletmede karşılaşılan kritik hatalar; delik sayısı, uçuntu,
kırık iğne, lycra kaçığı, platin izi, enine band ve lycra kesiği olarak belirlenmiştir. Ayrıca işçilerin
eğitimi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hataları önlemede kritik faktörler olarak belirlenmiştir
(Özyazgan ve Engin, 2013:230). Kaewsom ve Rojanarowan; çalışmasında FMEA metodu ile
doğrudan çekim dönme sürecinde kırık filament kusurlu kırılma oranını azaltmak için bir metodoloji
sunmaktadır. Geliştirdiği yöntem ile kırık filament kusuru hata oranı önemli ölçüde % 3.35'den %
1.76'ya düşürülmüştür (Kaewsom ve Rojanarowan, 2014:56). Özyazgan; bir dokuma kumaş üretimi
yapan tekstil işletmesinde karşılaşılan hataların FMEA çalışması ile hata olasılıkları, şiddet değerleri
ve keşfedilebilirdik değerlerini hesaplamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda işletmede karşılaşılan

kritik hatalar; atkı ve çözgü kaçığı, sepet, yağ lekesi, tefe, taras, ayak kaçığı, çift atkı ve havlı atkı
olduğu tespit edilmiştir (Özyazgan, 2014:305). Milli; İstanbul ilinde faaliyet gösteren hazır giyim
firmasında işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamı bakımından FMEA metodunu kullanılarak firmanın
risk değerlendirilmesini yapmıştır. Çalışma sonrası firmanın kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarında
düşüş yaşanmış ve uygulamanın devam ettirilmesinde fayda görülmüştür (Milli, 2015:46). Sabır ve
Bebekli; tekstil boya terbiye işletmesine FMEA tekniği uygulamıştır. Çalışma sonucunda işletmede
risk önceliği olan üç hata/kusur türü tespit edilmiştir ve önleyici faaliyetlere karar verilmiştir (Sabır ve
Bebekli, 2015:159). Ünal ve Acar; hazır giyim firmasındaki kot üretiminde kalite kontrol
departmanında karşılaşılan kusurları FMEA metoduna göre incelemiş ve analiz etmiştir (Ünal ve Acar,
2016:31). Küçük ve arkadaşları; konfeksiyon kesimhane departmanında 1 yıl süre ile inceleme yapmış
ve kesim süreci sırasında karşılaşılan hatalar, FMEA ile sınıflandırılarak kaynakları tespit etmiştirler.
Araştırma sonucunda kesimhane departmanında tespit edilen 18 farklı hatadan 8 tanesinin risk öncelik
sayısı (RÖS>100) olarak hesaplanarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur (Küçük vd, 2016:205).
Pazireh ve arkadaşları; çalışmasında FMEA yaklaşımını, giyim üretim hatlarında bir kalite kontrol
sistemi tasarlamak ve uygulamak, olası zorlukları belirlemek ve sıralamak, nihayetinde kalite kontrol
istasyonlarına doğru komutları vermek için benimsemiştir. Bu amaçla, veriler orta ölçekli bir
konfeksiyon fabrikasından toplanarak FMEA tarafından hayata geçirilmiş ve daha sonra, üretim
verimliliğinin geliştirilebilirliği, simülasyon tabanlı optimizasyon tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.
Simülasyonun sonuçları, ürün kusurlarında, yeniden işleme işleminde ve toplam üretim maliyetinde
belirgin bir düşüş olduğunu göstermiştir (Pazireh vd., 2017:55).
FMEA Ölçütleri
FMEA hem nitel hem de nicel öğeleri barındırması ve riski üç çarpanla değerlendirmesi ile diğer risk
analizlerinden kendini ayırt etmektedir (Milli, 2015:46).
FMEA uygulaması;

Her hatanın nedenlerini ve etkilerini belirler.

Potansiyel hataları tanımlar.

Olasılık, şiddet ve keşfedilebilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır.

Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar (Demirel, 2012:5).
FMEA ile hatalar incelenirken üç etken göz önünde bulundurulur. Bunlar; hatanın ortaya çıkma
durumu
(frekans/olasılık),
hatanın
etkisi
(ağırlığı/şiddeti)
ve
hatanın
tespitidir
(saptama/keşfetme/farketme). Bu üç etken doğrultusunda söz konusu hataya ait Risk Öncelik
Göstergesi (RÖG) hesaplanır. RÖG 1 ile 1000 arasında değişen bir kritiklik göstergesidir. Bu sayı
hesaplanarak, öncelikle ele alınması gereken hata kaynakları belirlenir ve düzeltici faaliyetler bu sıraya
göre gerçekleştirilir. Amaç, RÖG değerini 1’e doğru çekmek için çeşitli önleyici faaliyetler
geliştirmektir (Baysal vd., 2002:84 ve Milli, 2015:46).
FMEA metodunun öğeleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Olasılık: Ortaya çıkma, olası hata nedeninin oluşması ve ürünün beklenen ömrü
içinde kullanımı sırasında hata türüne yol açmasının ihtimalidir.

Şiddet: Hatanın müşteriye olan etkilerinin ne kadar önemli olduğunun değeri,
ciddiyetidir. Şiddet sıralaması, müşteri ile ilgili olarak, sadece ürün tasarımın aksiyonları
tarafından değiştirilebilir. Bu sıralama imalat kontrollerinden etkilenmez. Şiddet sadece
hatanın etkisine dayandığından, hatanın belirli bir etkisi için bütün potansiyel hata sebepleri,
en azından aynı ağırlık sıralaması almaktadır.

Keşfedilebilirlik: Mevcut yapılan kontrollerin oluşan hatanın bulunarak
engellenmesini gösteren zorluk derecelendirilmesidir.

Risk Öncelik Göstergesi (RÖG): Belirlenen risk faktörlerinin ortaya çıkma olasılığı,
şiddeti ve fark edilebilirlik değerinin önceden belirlenen bir sayı aralığında atanan değerleri
alınarak, yapılacak işlemler sonrası ortaya çıkan sayısal değerdir (Milli, 2015:46 ve Demirel,
2012:5).
RÖG değeri aşağıda belirtilen matematiksel işlem ile belirlenebilir.
RÖG = Olasılık x Şiddet x Keşfedilebilirlik

Tablo 1, 2 ve 3’teki ölçütlere göre analizler yapılır ve sonuçlar risk tablosuna kaydedilir. Sonuçta
kritik olayların meydana gelmeleri önlenmeye çalışılır (Kocakoç, 2016:14-18).
Tablo 1: FMEA olasılık değeri
FMEA Olasılık Değeri Tablosu
Olasılık

Değeri

Oran

Yok gibi

1

<1/1.500.000

2

1/150.000

3

1/15.000

4

1/2.000

5

1/400

6

1/80

7

1/20

8

1/8

9

1/3

10

>1/2

Çok düşük

Orta

Yüksek
Çok yüksek

Tablo 2: FMEA şiddet değeri
FMEA Şiddet Değeri Tablosu
Etki

Değeri

Kriter

Çok düşük: Müşteri hatadan haberdar değildir. Servis ve
ürün üzerinde göz önünde bulundurulacak bir etki yoktur.

1

Hata fark edilmeyecek derecede bir etki
yaratmaktadır.

Az: Müşteri üzerinde çok az bir tatminsizlik yaratacak
hatadır. Müşteri ürünün ya da servisin çok az da olsa
bozulduğunun farkındadır.

2-3

Orta: Hata biraz tatminsizlik yaratmıştır. Müşteri de bu
hatadan rahatsızdır. Ekipmanda tamir ve hasarlara yol
açabilir.

4-5-6

Yüksek: Müşterinin yüksek derecede tatminsizliği vardır.
Ürünün herhangi bir şekilde düzeltilmesi mümkün
değildir. Proseste ve serviste bozulmalar meydana gelir.
Çok yüksek: Hata meydana geldiğinde çok yüksek bir
şiddet yapar. Güvenlik ve idare kontrolsüzdür.

Çok küçük bir tatminsizlik vardır. Müşteri
muhtemel olarak servis veya üründeki küçük
derecedeki bozulmayı fark etmeyecektir.
Müşteri hatadan oldukça etkilenmiştir. Üzerinde
orta derecede bir tatminsizlik vardır.
Performansta göz önünde bulundurulur bir düşme
vardır.

7-8

Müşteri hatadan yüksek derecede etkilenmiştir.
Güvenlik ve idarenin kontrolü kaybolmuştur.

9-10

Çok yüksek bir şiddetin etkisiyle güvenlik ve
idarenin kontrolünden söz edilemez.

Tablo 3: FMEA keşfedilebilirlik değeri
FMEA Keşfedilebilirlik Değer Tablosu
Keşfedilebilirlik

Değeri

Kriter

Kesin gibi

1

Hata kolaylıkla keşfedilir. Hata güvenilirliği: %99,99 (1/10.000)

Çok yüksek

2

Yüksek

3

Orta dereceli yüksek

4

Orta

5

Düşük

6

Dikkate değmez

7

Hiç dikkate değmez

8

Uzak ihtimal

9

Hata yüksek kontrollerle bilinir. Hata güvenilirliği: %99,99 (1/20)

Mümkün değil gibi

10

Hata güvenilirliği: %90'nın altındadır. (En yüksek 1/10)

Hata açıkça bellidir. Hata güvenilirliği: %99,80 (1/5.000-1/500)

Hata orta derecede bilinir. Hata güvenilirliği: %98 (1/200-1/50)

Yapılan işlem sonucu ortaya çıkan RÖG değeri, büyüklüğüne göre hangi hatanın veya riskin öncelikli
olarak düzeltici veya önleyici faaliyetle düzeltilmesi gerektiğini ifade etmektedir. RÖG değerlerine
göre düzeltici önlem alma kararları aşağıdaki aralıklara göre verilir:

RÖG < 40 ise önlem almaya gerek yoktur.

40 ≤ RÖG ≤ 100 ise önlem alınmasında fayda vardır.

RÖG > 100 ise mutlaka önlem alınması gerekir.
Aynı RÖG değerine sahip iki veya daha fazla hata varsa, öncelikle şiddeti ve sonra da keşfetme değeri
yüksek olan ele alınmalıdır. Ağırlığı yüksek olan hata önceliklidir. Çünkü bu değer hatanın etkisini
göstermektedir. Hatanın müşteriye ulaşması söz konusu olduğundan keşfetme, olasılık değerinden
daha önemlidir (Milli, 2015:46). Aslında tüm bu sayılanların ötesinde FMEA yönteminin
uygulanmasının temel sebebi sürekli gelişme ihtiyacıdır (Küçük vd., 2016:205).
Hesaplanan RÖG değerleri için, RÖG tablosu dikkate alınarak, öncelikli iyileştirme yapılacak hata ve
riskler belirlenerek ortadan kaldırmalı veya RÖG değerinin en aza indirilmesi için gereken operasyon
sırası, tasarım veya makine değişikliği; yeni veya ilave kalite kontrol noktalarının oluşturulması,
talimatların ve prosedürlerin gözden geçirilmesi ve işçilerin eğitimi gibi iyileştirici ve düzeltici
önlemler en kısa zamanda faaliyete geçirilmelidir (Milli, 2015:46 ve Özbunar, 2015:17).
FMEA Aşamaları
Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) dokuz temel aşamadan oluşmaktadır:
1.
FMEA amaçları ve düzeylerinin belirlenmesi için FMEA planlaması
2.
FMEA'nın gerçekleştirilmesi için özel prosedürlerin, temel kuralların ve kriterlerin
tanımlanması
3.
Fonksiyonlara, etkileşim alanlarına, faaliyet aşamalarına, faaliyet türlerine ve çevreye
göre sistemin analizi.
4.
Proseslerin, karşılıklı bağlantıların ve bağımlılıkların gösterilmesi için hata ağacı
şemalarının, görev ve güvenilirlik şemalarının oluşturulması ve analizi.
5.
Potansiyel hata türlerinin tanımlanması.
6.
Hata türlerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.
7.
Hataları önleyecek ve kontrol edecek önlemlerin tanımlanması.
8.
Önerilen önlemlerin etkilerinin değerlendirilmesi.
9.
Sonuçların belgelendirilmesi (Yücel, 2007:127).
FMEA metodunun uygulanması ile ürünler üzerinde mevcut veya potansiyel hataların önlenmesi
hedeflendiğinden ilk aşamalarda çalışma, birtakım tahminler ve kabuller ile ilerleyecektir. FMEA
yönteminin uygulanmasında tüm çalışma Tablo 4’te verilen özel form üzerinde sürdürülür. (Eryürek
ve Tanyaş, 2003:33).
Tablo 4: FMEA formu
Uygulamanın

ilk

bölümün
e
ürünün
kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek hata türleri tahmin edilmeye çalışılır. Daha sonra her bir hata

türünün etkileri ve bu hataya sebep olan durumlar ortaya konulur. Hataların etki ve sebeplerini ortaya
koymak için yapılan analiz sırasında bazı tahminler ve kabuller söz konusu olacaktır. Analizin ana
hedefi problemlerin kullanıcılara ulaşmadan çözümlenmesi olduğundan bu kısımda yapılacak tahmin
ve kabuller olayın bütününün verimi açısından son derece önemlidir. İkinci aşamada her bir hata türü
sebebi olasılık, şiddet ve keşfedilebilirlik açısından puanlanarak ve daha sonra her üç puanın
çarpımından bir RÖG hesaplanarak önceliklendirilir. RÖG değerlerinin hesaplanması ile elde edilen
puanlardan hareketle hangi hata türleri ve sebeplerinin düzeltici faaliyetler uygulanarak çözümlenmesi
gerektiği saptanır. Bu şekilde tüm hata türleri ve sebepleri en yüksek RÖG puanı olandan en küçüğe
doğru bir sıralama ile önceliklendirilebilir (Eryürek ve Tanyaş, 2003:33).
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
FMEA, süreci analiz eder ve başarısızlıkları, kusurları önlemek amacıyla riskleri değerlendirir. Bu
çalışmada bay, bayan ve çocuk ürün gruplarında dokuma dış giyim alanında yurtiçi ve yurtdışı üretim
yapan İzmir’de faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinde FMEA tekniği uygulanarak üretim
öncesi numune onay süreci aşamasında kalite ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Firmada müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilecek hataları tespit edebilmek için
firma sistemi analiz edilmiştir. Firmanın temel iş akışı aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.
Koleksiyon fiyatlandırma
2.
Firmaya sipariş alımı
3.
Sipariş kumaş ve aksesuar onayı ve tedariki
4.
Numune çalışması ve onayı
5.
Üretim işlemleri
6.
Sevkiyat
Bir konfeksiyon firması için fiyat, kalite ve zaman (termin) olmak üzere üç önemli faktör vardır. Emek
yoğun sektör olan tekstil alanında en büyük risk müşteriye verilen sipariş yükleme zamanının (termin)
geciktirilmesidir. Terminin geciktirilmesi siparişten elde edilecek kârın azalmasına ve firma itibarının
zedelenmesine neden olacaktır. Bu nedenle üretim iş akışı incelendiğinde termini etkileyen hata
türünün olası sebeplerini tanımlamak için firma yetkilisi ile beyin fırtınası yapılmış ve hata ağacı
analizi kullanılarak alt sebepler belirlenmiştir. Şekil 1’de sipariş terminin gecikmesine sebep olan alt
sebepler gösterilmiştir.

Şekil 1: Termini etkiley

n
faktörlerin hata ağacı yöntemi ile gösterilmesi

Konfeksiyon işletmelerinde süreç, sipariş fiyatının onaylanması ile başlayıp siparişin yüklenmesi ile
son bulmaktadır. Bu süreç içerisinde üretim öncesi onaylar en büyük zaman alan işlemlerdir. Üretim
öncesi onay süreci numune, kumaş ve yardımcı malzeme onayları olmak üzere üç gruba ayrılabilir.
Firma, kumaş ve yardımcı malzeme onayı sürecinde yapılacak testler için müşterisine bağlıdır. Yani
kumaş ve malzeme testleri müşterinin iç bünyesindeki laboratuvarında yapılmaktadır. Bu durum

üretim firmasından bağımsız olarak ilerlemekte ve bu test süresince kaybedilen zaman olduğu takdirde
ek süre planlanan sipariş yükleme tarihine ilave edilebilmektedir. Bu durumda işletmeyi en fazla
zaman kaybına uğratan numune onayı alımı süreci olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple numune onay
süreci için FMEA metodu değerlendirmesi yapılmasına karar verilmiştir.
Yöntem
Konfeksiyon firmasında numune onay sürecindeki zaman kayıplarının nedenlerini bulmak, riskleri
değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak için FMEA metodu kullanılmıştır.
FMEA uygulanmasında sistemdeki hata karmaşıklığını belirlemek için Hata Ağacı Analizinden
faydalanılmıştır. Hata Ağacı Analizi ile sistemin çalışmasını engelleyecek bütün durumlar şematik
olarak dallandırılarak tanımlanmıştır. Şekil 2’de sistemin çalışmasını aksatacak şartlar gösterilmiştir.
Şekil 2: Numune

sürecini

etkileyen faktörlerin
hata ağacı yöntemi ile gösterilmesi

Numune onayı sürecini etkileyen hatalar ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1.
Müşteri temsilcisinin model tasarımını tam anlamıyla incelememiş olması.
2.
Sipariş fiyatlandırma aşamasında model değişikliklerinin onayının alınmamış olması.
3.
Müşteri temsilcisinin üretim tekniklerindeki bilgi eksikliği.
4.
Fiyatlandırma aşamasında onayı alınmış değişikliklerin müşteri tarafından gönderilen
orijinal numune üzerinde belirtilmemesi.
5.
Ürün teknik dosyasının yeterli açıklamaya sahip olmaması.
6.
Firma içi ürün model toplantısının müşteri temsilcisi ve teknik ekip ile birlikte
yapılmaması.
7.
Numune öncesi üretimi zorlaştıracak işlemlerin değişim talebinin müşteriye
sunulmaması.
8.
Birden fazla ön (proto) numune çalışmasının yapılması.
9.
Seri numunelerinin her bedende yapılması.
10. Üretim numunesi yapılabilmesi için siparişte kullanılacak orijinal kumaş ve
malzemenin tümünün firmaya gelmesinin beklenmesi.
11. Numunede sipariş kumaşından farklı kalitede kumaş ve malzeme kullanılması.
12. Yıkama, baskı, nakış gibi ekstra işlemlerinin ön çalışmalarının üretim numunesi
öncesi yapılmaması.
13. Seri numunelerinin istenen baskı, nakış gibi özellikler olmadan müşteri onayına
gönderilmesi.
Hata türlerinin ayrı değerlendirilmesi için tüm hatalar FMEA formuna işlenmiştir. Her bir hatanın
RÖG değeri hesaplanmıştır. Tablo 5’te RÖG değerleri gösterilmiştir.

Tablo 5: Hata Türü ve Etki Analizi (FMEA) Formu
Hata Türü ve Etki Analizi (FMEA) Formu
Mevcut Durum
Hata Türü

Olası
lık

Şiddet

Keşfedile
RÖG
bilirlik

Öneriler

Sonuç
Yapılan

Olası
lık

Şiddet

Keşfedile
bilirlik

RÖG

1

Müşteri temsilcisinin model tasarımını tam anlamıyla
incelememiş olması

2

7

9

126

Bölüm çalışanlarına teknik ve kişisel gelişim eğitimi
verilmelidir.

1

4

9

36

2

Sipariş fiyatlandırma aşamasında model değişikliklerinin
onayının alınmamış olması

4

7

3

84

Ürün üzerinde istenen değişikliklerin onayı
müşteriden yazılı alınmalıdır.

2

2

3

12

6

3

4

72

Eğitim verilmelidir.

2

3

4

24

2

6

9

108

Numune dikimi öncesi bölüm yetkilileri arasında
günlük/haftalık toplantı yapılmalıdır.

1

2

2

4

3

3

1

9

Müşteriden gerekli tüm bilgiler istenmelidir.

2

2

1

4

2

6

2

24

2

3

2

12

5

2

1

10

2

2

1

4

6

8

1

48

3
4
5

Müşteri temsilcisinin üretim tekniklerindeki bilgi
eksikliği
Fiyatlandırma aşamasında onayı alınmış değişikliklerin
müşteri tarafından gönderilen orijinal numune üzerinde
belirtilmemesi
Ürün teknik dosyasının yeterli açıklamaya sahip
olmaması

Firma
içinde
satın
alma ile
modeltasarım
bölümleri
arasında
iş akışı
düzeni
yeniden
yapılandı
rılmalıdır
. Firma
kriterleri
revize
edilmelid
ir.

6

Firma içi ürün model toplantısının müşteri temsilcisi ve
teknik ekip ile birlikte yapılmaması

9

6

2

108

7

Numune öncesi üretimi zorlaştıracak işlemlerin değişim
talebinin müşteriye sunulmaması

2

8

5

80

8

Birden fazla ön (proto) numune çalışmasının yapılması

7

2

1

14

9

Seri numunelerinin her bedende yapılması

8

6

1

48

9

8

1

72

5

10

1

50

Ortadan kaldırılmıştır.

1

1

1

1

10
11

Üretim numunesi yapılabilmesi için siparişte
kullanılacak orijinal kumaş ve malzemenin tümünün
firmaya gelmesinin beklenmesi
Numunede sipariş kumaşından farklı kalitede kumaş ve
malzeme kullanılması

Bölüm yetkilileri arasında ürün-model toplantısı
yapılmalıdır.
Ön numune dikim öncesi üretimi kolaylaştırılacak
işlemler mock up (yarım ürün) ile müşteriye
sunulmalıdır.
Mock up çalışması ile proto numune dikimi bir kez
yapılmalıdır.
Beden tablosundaki en küçük, orta ve en büyük
beden numune çalışılması müşteri onayına
sunulmalıdır.
Kumaş ve malzeme tedarikçileri ile irtibat halinde
olup siparişte kullanılacak kumaş numunesi
istenmelidir.

12

Yıkama, baskı, nakış gibi ekstra işlemlerinin ön
çalışmalarının üretim numunesi öncesi yapılmaması

8

8

2

128

Ön numune aşamasında yapılması planlanmıştır.

8

2

2

32

13

Seri numunelerinin istenen baskı, nakış gibi özellikler
olmadan müşteri onayına gönderilmesi

3

10

1

30

Seri numunesi öncesi müşteriden ekstra işlem onayı
alınarak istenen özellikte numune gönderilecektir.

2

4

1

8

BULGULAR
Yapılan analiz ile kritik olayların meydana gelmeleri önlenmeye çalışılmıştır. Hesaplanan RÖG
değerinin Tablo 6’daki aralıklar içerisindeki değerine göre öneriler alınmış ve firma içi yeni iş akışı
sağlanmıştır. RÖG katsayısının en büyük değerinden başlanarak önlemlerin alınmasına başlanılmıştır,
çünkü en büyük zararlar RÖG en büyük değerlerine isabet etmektedir.
Tablo 6: RÖG değer aralığı
RÖG < 40
40 < RÖG < 100
RÖG > 100

Önlem almaya gerek yoktur.
Önlem alınmasında fayda vardır.
Mutlaka önlem alınması gerekir.

RÖG öncelik sıralamasına göre hatalar Tablo 7’de sıralanmıştır, hataların mevcut ve analiz sonrası
durum RÖG değerlerinin toplam hata içindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir.
Tablo 7: RÖG değerlerinin toplam hata içindeki yüzde dağılımı
Analiz
Sonrası

Mevcut Durum
Hata Türü

Yıkama, baskı, nakış gibi ekstra işlemlerinin ön
çalışmalarının üretim numunesi öncesi yapılmaması
Müşteri temsilcisinin model tasarımını tam anlamıyla
1
incelememiş olması
Fiyatlandırma aşamasında onayı alınmış değişikliklerin
4
müşteri tarafından gönderilen orijinal numune üzerinde
belirtilmemesi
Firma içi ürün model toplantısının müşteri temsilcisi ve
6
teknik ekip ile birlikte yapılmaması
Sipariş fiyatlandırma aşamasında model değişikliklerinin
2
onayının alınmamış olması
Numune öncesi üretimi zorlaştıracak işlemlerin değişim
7
talebinin müşteriye sunulmaması
Üretim numunesi yapılabilmesi için siparişte kullanılacak
10
orijinal kumaş ve malzemenin tümünün firmaya
gelmesinin beklenmesi
12

RÖG

RÖG
Öncelik
Sıralaması

%
Payı

RÖG

%
Payı

128

1

13,78

32

14,61

126

2

13,56

36

16,44

108

3

11,63

4

1,83

108

4

11,63

24

10,96

84

5

9,04

12

5,48

80

6

8,61

12

5,48

72

7

7,75

48

21,92

3

Müşteri temsilcisinin üretim tekniklerindeki bilgi eksikliği

72

8

7,75

24

10,96

11

Numunede sipariş kumaşından farklı kalitede kumaş ve
malzeme kullanılması

50

9

5,38

1

0,46

9

Seri numunelerinin her bedende yapılması

48

10

5,17

4

1,83

13

Seri numunelerinin istenen baskı, nakış gibi özellikler
olmadan müşteri onayına gönderilmesi

30

11

3,23

8

3,65

8

Birden fazla ön (proto) numune çalışmasının yapılması

14

12

1,51

10

4,57

5

Ürün teknik dosyasının yeterli açıklamaya sahip olmaması

9

13

0,97

4

1,83

100

219

100

Toplam RÖG Değeri
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SONUÇ
Kalitenin özünde yer alan müşteri tatmininin en üst düzeye çıkarılması ve müşteri gereksinimlerinin
eksiksiz karşılanması, müşteriye hatasız ürünlerin sunulmasıyla sağlanabilir. FMEA ile müşterilere
sunulacak bir üründe ortaya çıkabilecek hataların henüz gerçekleşmeden ve ürün müşteriye ulaşmadan
belirlenmesi ve önlenmesi sağlandığından, bu metodun uygulandığı işletmelerde yüksek bir kalite
standardı ve yüksek düzeyde müşteri tatmini sağlanmaktadır.
Analiz sonucunda numune onay sürecinde en fazla zaman kaybına neden olan ve RÖG değeri 100’ün
üstünde olan hataların; yıkama, baskı, nakış gibi ekstra işlemlerinin ön çalışmalarının üretim numunesi
öncesi yapılmaması, müşteri temsilcisinin model tasarımını tam anlamıyla incelememiş olması,
fiyatlandırma aşamasında onayı alınmış değişikliklerin müşteri tarafından gönderilen orijinal numune
üzerinde belirtilmemesi ve firma içi ürün model toplantısının müşteri temsilcisi ve teknik ekip ile
birlikte yapılmaması olduğu tespit edilmiştir. Bu firma güvenilirliği ve itibarı etkileyen hataların
önüne geçebilmek için firma içi yeniden yapılanma gerçekleştirilmiştir.
Ekstra işlem onayının numune onayından önce alınması için özel bir kişi görevlendirilerek müşteri
temsilcisi ile koordineli çalışması sağlanmış ve %40,96 iyileşme gerçekleştirilmiştir. Ürün üzerinde
yapılacak değişikliklerin model-tasarım bölümüne aktarımındaki aksaklıkların giderilmesi için yetkili
müşteri temsilcisi ve model-tasarım departmanı teknik yetkilisi ile haftalık planlar doğrultusunda
ürün-model toplantısı yapılmasına böylelikle bilgi akışındaki eksikliklerin önüne geçilmesine
çalışılmış ve %25,92 iyileşme sağlanmıştır.
FMEA metodunun firmaya sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Potansiyel hataların tanımlanmasını ve giderilmelerine yönelik düzeltici önlemlerin
alınmasını sağlar.

Firmanın imajını ve rekabet edebilirliğini destekler.

Ürün geliştirme zamanını ve maliyetini azaltır.

Firmanın genel bilincinin artmasına ve grup çalışmalarının benimsenmesine ve
geliştirilmesine yardımcı olur.

Müşteri tatmininin arttırılmasını sağlar.
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Abstract
Quality Function Deployment (QFD) is the transformation of customer requirements (What) to
appropriate technical features (How) for each stage of the development and production of the base
product. With QFD, customer needs are created first and then systematically how these needs are met.
On this research, we have worked with an apparel firm that manufactures in the field of outerwear. An
analysis has been conducted to assess the customer's expectations from the producers, to view the
issues that the firm should attach importance to, and to identify the factors that should be considered in
selecting the contract manufacturer. The QFD method is used to determine what the firm wants to do
and how to meet customer requests. With this method, it is aimed to convert the customer's
expectations of contract manufacturer into technical specifications. The matrix obtained as a result of
the analysis made gives the firm the relevant planning value for each technical requirement. With
these arrangements, the customer expectations will be better met, customer satisfaction will be
increased and a sustainable business cooperation with the customer will be realized in the long term.
Keywords: Quality function deployment, apparel sector, quality house, customer expectation, process
improvement

Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) Yöntemi İle
Süreç İyileştirme
Özet
Kalite Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment-QFD) yönteminin temeli ürün geliştirme
ve üretimin her bir aşaması için müşteri ihtiyaçlarının (Neler’in), uygun teknik özelliklere (Nasılar’a)
dönüştürülmesidir. QFD ile öncelikle müşteri ihtiyaçları daha sonra ise bu ihtiyaçların nasıl
karşılanacağı sistematik bir şekilde belirlenir.
Bu çalışmada, konfeksiyon sektöründe dış giyim alanında üretim yapan bir hazır giyim firması ile
çalışılmıştır. Müşterinin üreticilerden beklentilerini değerlendirmek, firmanın önem vermesi gerektiği
konuları görmek ve fason üretici seçme konusunda dikkat etmesi gereken faktörleri belirlemek için bir
analiz yapılmıştır. Firmada müşterinin ne istediğini anlamak, müşteri isteklerini nasıl karşılanacağını
belirlemek için QFD yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile müşterinin fason üreticiden beklentilerinin
teknik özelliklere dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen matris, firmaya
her teknik gereksinim için ilgili planlama değerini vermektedir. Bu sayede firmanın yapmayı
planladığı düzenlemeler ile müşteri beklentileri daha iyi karşılanmaya başlanacak, müşteri
memnuniyeti artacak ve müşteri ile uzun vadede sürdürülebilir bir iş birlikteliği gerçekleştirilmiş
olacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Kalite fonksiyon göçerimi, konfeksiyon sektörü, kalite evi, müşteri beklentisi, süreç
iyileştirme
GİRİŞ
Kalite kavramının gelişimi ile müşteri isteklerinin ön plana çıktığı günümüz piyasa şartlarında, hızla
değişen müşteri beklentilerine en kısa sürede cevap verebilme kabiliyeti firmaların rekabet gücünü
artıran en önemli unsurlardan birisidir. Bugün birçok firma artan müşteri beklentilerini
karşılayabilmek için gerçek müşteri isteklerini, diğer bir ifadeyle müşterinin sesini ürün veya
hizmetlerine yansıtabilmenin yollarını aramaktadır. Herhangi bir üretim şirketi, bu rekabetçi ortamda
ayakta kalabilmek için sürekli olarak yeni yaklaşımlar denemekte ve başarılı bulunanlar uygulamaya
konulmaktadır. Bu konuda günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan yaklaşımlardan birisi Kalite
Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment-QFD)’dir (Güllü ve Ulcay, 2002:71).
Bir kalite artırma yöntemi olarak QFD, ilk defa Japonya’da 1960’lı yıllardaki kalite akımıyla ortaya
çıkmıştır. Prof. Yoji Akao ve Shigeru Mizuno tarafından geliştirilen QFD, toplam kalite yönetimi
içinde müşteri memnuniyetini güvence altına almaya yarayan bir kalite sistemidir (Yenginol,
2008:7,9). QFD’nin ilk uygulaması 1972’de Mitsubishi’nin Kobe tersanelerinde gerçekleştirilmiştir.
Batı dünyasının QFD’ye olan ilgisi, Toyota şirketinin 1977 ile 1984 yılları arasındaki QFD
uygulamalarıyla ulaştığı başarılardan sonra olmuştur. Xerox, Digital Equipment, Hewlett Packard,
AT&T, ITT, Ford Motor Co., General Motors ve Philips Corporation gibi birçok büyük firma bu
yöntemi kullanmaya başlamıştır. firmaları çok sayıda başarılı uygulama gerçekleştirmiştir. Türkiye’de
ilk QFD uygulamasını beyaz eşya üreticisi olan Arçelik firması 1994 yılında bulaşık makinesi
üzerinde gerçekleştirmiştir. Tofaş, Cevher Maden Sanayi, BMC, Beko ve Brisa bu yöntemi uygulayan
diğer işletmelerden bazılarıdır (Akbaba, 2005:61).
Erdem ve arkadaşları; kalite kültürü ve QFD’nin kurum içinde üstlendiği rolü ortaya koymuş,
birbirinden farklı kurumsal yapılardaki örnekleri incelemiştir (Erdem vd., 2003:6). Kılıç ve Güngör
(2008), teknik gereksinimlerin ve müşteri isteklerinin kendi aralarındaki korelasyonlarını dikkate
alarak teknik gereksinimlerin önem derecelerini daha etkin bir şekilde hesaplayabilmiştir (Kılıç vd.,
2008:3). Aksoy; müşteri beklentileri, bu beklentileri karşılayan iş süreçleri ve bu iş süreçlerinden
oluşan teknik karakteristikler tespit etmiştir. Uygulama kapsamında kız çocuk ve bayan departmanlara
ait müşteri memnuniyet dereceleri göz önüne alınarak QFD yönteminde tespit edilen mutlak ağırlık
değerlerine ve müşteri istekleri önem derecelerine göre müşteri beklentilerinin ve ilişkili oldukları
teknik karakteristiklerin bayan departmanı için iyileştirilmesi gerektiği sonucu elde edilmiştir (Aksoy,
2013:39). Aslan ve Gries; tekstil endüstrisindeki müşteri gereksinimlerinin karşılanması için
pazarlama stratejilerinin, simulasyon araçlarının ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için QFD’nin
nasıl uygulanacağını açıklamıştır. Çok esnek ve yenilikçi yüksek performanslı çekim sistemi, ITA
(Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University, Aachen)'da QFD kullanılarak geliştirilmiştir
(Aslan ve Gries, 2014). Yıldız ve Atılgan; markanın ve marka bağımlılığının çok önemli olduğu hazır
giyim işletmelerinde QFD yöntemi kullanılarak marka bağımlılığını ölçmüştür (Yıldız ve Atılgan,
2014:4). Sarıcam ve arkadaşları; QFD ve Analitik Hiyerarşi Süreci bir arada kullanarak iç kıyaslama
çalışması için bir metodoloji önermiş, tüketicilerin hazır giyim perakendecilerinden beklentileri ortaya
koymuş ve söz konusu beklentilerin hangi iş prosedürleri ile ilişkili olduğunu belirlemiştir (Sarıcam
vd.,2015:353). Ahmad; QFD yöntemi ile tekstil boyası tasarımında kullanılan araçların doğal
verimlilik artışını sağladığını tespit etmiştir (Ahmad, 2017:1).
Bu çalışmada QFD yöntemi ile birlikte çalıştığı markalar adına üretim yapan konfeksiyon işletmesinde
mevcut üretim durumundaki müşteri memnuniyetini tespit edilmiş ve müşteri beklentilerini
karşılayabilecek yeni fason üretici seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörlerin önem sırası
belirlenerek seçim sürecini iyileştirmek için yapılması gerekenler analiz edilmiştir.
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ KAVRAMI
Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD), ürün geliştirme ve üretimin diğer aşamalarında uygulanabilen,
müşteri isteklerini girdi olarak alıp bunların mevcut kaynaklarla nasıl karşılanacağına cevap arayan
planlama ve geliştirme aracı olup müşteri istek ve ihtiyaçlarının ürün ya da hizmet karakteristiklerine
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dönüştürülmesini sağlayan detaylı ve yapısallaşmış olmasının yanında esnek ve anlaşılması kolay bir
kalite iyileştirme yöntemi olarak tanımlanabilir (Tunca ve Bayhan, 2012:55, 58; Eymen, 2006:11-15).
QFD, bir işletmenin veya iş ortaklarının bir sürecin kalite iyileştirmesine, pazar segmentleri, işletmeler
veya teknoloji geliştirme ihtiyaçları açılarından bakmasını sağlar. Tekniğin sonucunda çizelgeler ve
matrisler çıkarılarak kalite yönetimi mümkün kılınır. Bu yöntem, kalite boyutundaki kullanıcı
taleplerini ölçülebilir ve yönetilebilir sayısal değerlere dönüştürmeye yarayan ve bu sayede alt
sistemlerin, üretim ve hizmet parçalarının ve neticede de sürecin kalitesinin arttırılmasına yardım eder
(Şeker, 2014:13-20). Müşteriyi esas alan QFD yaklaşımı, yeni bir ürün, yeni bir servis, mevcut bir
ürün, yatırım planlama, proses yönetimi, teknoloji yönlendirmeli mühendislik için ve hatta politika
yönetimi için de kullanılabilir (Güllü ve Ulcay, 2002:71).
QFD yöntemi ile müşterinin kim olduğunu tanımlamak, müşterinin ne istediğini anlamak, müşterinin
gereksinimlerini önem sırasına koymak, müşterinin isteklerinin nasıl karşılanacağını belirlemek,
rakipler ile işletmenin kendisini kıyaslaması amaçlanmaktadır (Erdem vd., 2003:6; Yüksel, 2017:8).
QFD yöntemi sayesinde işletmeler; müşteri kullanımının optimizasyonu, müşteri memnuniyetinin
kazanılması, rekabet şansının artırılması, pazar payının artırılması, müşteri isteklerinin firma teknik
karakteristiklerine dönüştürülmesi, aynı ürün üzerinde çalışan farklı fonksiyonlara bir iletişim ortamı
yaratarak yatay iletişimin arttırılması, üründe yapılacak ilerlemelerin önceliklendirilmesi, hedef
yeniliklerin belirlenmesi, rakipler ve rakip ürünlerle karşılaştırma olanağının sağlanması, hedef
maliyet azaltma alanlarının belirlenmesi gibi kazanımları elde edebilirler (Kılıç vd., 2008:3; Yüksel,
2017:8).
Kalite Fonksiyonu Göçerimi Yönteminin Uygulama Süreci
QFD için detaylı bir planlama yapılması gerekmektedir. QFD süreci genel olarak; ürün, parça, süreç
ve üretim planlamasını kapsamaktadır (Tunca ve Bayhan, 2012:55, 58). QFD, “kalite evi" adı verilen
bir matris sayesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını; bunlara en iyi karşılık gelen teknik karakteristiklere
dönüştürmeye yarar. Yöntemin temel aracı olan kalite evi; "4 aşamalı model" ya da "matrislerin
matrisi" yardımıyla ardışık bir şekilde kullanılarak, müşteri isteklerinin hangi parçalar ya da
malzemeler, hangi prosesler ve hangi üretim yöntemleri kullanılarak kim tarafından, nasıl, nerede, ne
zaman, hangi araçlarla, ne kadar karşılanacağı belirlenir. Bu sayede tek tek, hangi parçanın hangi
müşteri isteğini karşıladığı, hangi prosesin hangi müşteri isteğini karşılamak için kullanıldığı, hangi
üretim yöntemlerinin hangi müşteri isteklerine karşılık geldiği, hangi çalışanın yaptığı hangi işin hangi
müşteri ihtiyacını karşıladığı detaylı olarak görülebilmiş olur. Müşteri istek ve ihtiyaçları, kendileriyle
ilgili olan parçalardan, proseslere ve üretim planlarına kadar detaylandırılmış, en genelden en küçük
ayrıntıya kadar aktarılmış (yayılmış, açılmış) olmaktadır (Yenginol, 2008:7,).
QFD’nin temeli ürün geliştirme ve üretimin her bir aşaması için müşteri ihtiyaçlarının (Neler’in),
uygun teknik özelliklere (Nasılar’a) dönüştürülmesidir. QFD süreci, planlama, müşteri ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve kalite evinin oluşturulması olmak üzere üç aşamadan oluşur (Eymen, 2006:11-15).
1.Aşama: Planlama

Müşterilerin tanımlanması

Ürüne karar verilmesi

QFD takımının kurulması

QFD uygulama çizelgesinin hazırlanması
2.Aşama: Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması

Müşteri ihtiyaçlarının yapılandırılması

Müşteri ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi
3.Aşama: Kalite Evinin Oluşturulması
Detaylı bir kalite evinin oluşturulmasında aşağıdaki işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Hedef müşteri özellikleri ve rakip firmalar belirlenmelidir.

Müşteri ihtiyaçları belirlenmelidir. Müşteriler tarafından tanımlanan, ürün, hizmet ve
süreç özelliklerinin listesi olan NE’ler (müşterinin sesi) analiz edilmelidir.
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Müşteri ihtiyaçları gruplandırılmalıdır.

Müşteri memnuniyeti seviyelerinin analizi (müşteri algılaması analizi) yapılmalıdır.
Müşteri isteklerinin yani NE’lerin göreli önem düzeylerini belirten önem dereceleri
belirlenmelidir. Planlama matrisi oluşturulmalıdır.

Teknik özellikler belirlenmelidir. NE’lerin elde edilme yolları olan NASIL’lar, yani
teknik gereksinimler kısmı (firmanın sesi) analiz edilmelidir.

Teknik özelliklerin müşteri beklentileri ile arasındaki ilişkiler belirlenmelidir.
Ürün/hizmet özellikleri (NE) ve bunları elde etme yolları (NASIL) arasındaki ilişki
derecesini gösteren ilişki matrisi oluşturulmalıdır.

NASIL’lar arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon matrisi oluşturulmalıdır.

Rakip firmanın özellikleri ve mevcut firmanın özelliklerinin karşılaştırılmasının
yapıldığı müşteri rekabet değerlendirmesi yapılmalıdır.

Teknik özellikler arasındaki ilişkiler belirlenmelidir.

Teknik ihtiyaçların mutlak ve bağıl önem değerleri hesaplanmalıdır.

Rakiplerle karşılaştırma yapılmalı ve hedefler belirlenmelidir (Tunca ve Bayhan,
2012:55, 58; Eymen, 2006:11-15; Yüksel, 2017:8)
Kalite Fonksiyon GöçerimiMatrisi
Kalite evi, müşteri gerekinimleri ile kalite özelliklerini
karşılaştıran bir ana tablodan ve bu tablonun üst kısmında
çatı seklinde bir yapı yardımıyla kalite özelliklerini kendi
içerisinde karşılaştıran bir tablodan oluşmaktadır. Kalite
evi, bölümler arası planlamanın ve iletişimin
gerçekleştirilmesine yarayan araçları sağlayan bir tür
kavramsal haritadır. Kalite evi altı bölümden oluşan bir
matristir (Doğu ve Özgürel, 2010:34-35). Bu sette, müşteri
istekleri ile bunları karşılamaya yönelik olarak belirlenen
teknik gereksinimler ve bunlar arasındaki ilişkiler, teknik
gereksinimler arasındaki olumlu ya da olumsuz
korelasyonlar, ürün/hizmet/süreç özelliklerini algılamaya
dayalı olarak rakiplerle karşılaştırma değerleri, her bir
Şekil 4: Kalite evi bölümleri
ürün/hizmet/süreç özelliği için belirlenen teknik özelliklerin
öncelik değerleri, rakiplerden elde ettiği teknik performans ölçülerinin ve her bir teknik özelliğin
geliştirilmesindeki zorluk derecesinin kayıt edildiği teknik rekabet değerleri bulunmaktadır (Tunca ve
Bayhan, 2012:55, 58). Bu matrisi oluşturan bölümler aşağıdaki listelenmiştir. Bu unsurların QFD
çalışması içerisindeki durumu Şekil 1’de gösterilmiştir.
1.
Müşteri Talepleri
2.
Planlama Matrisi
3.
Teknik Gereksinimler
4.
İlişkiler Arası Bölge
5.
Çatı
6.
Hedefler
1.Müşteri Talepleri: Müşterinin sesi olarak geçen ve müşteriden çeşitli yöntemlerle (anket,
görüşmeler, dilek ve şikâyetler gibi) toplanan taleplerin belirli bir yapıdaki listesidir. QFD sürecinin en
önemli basamaklarından sayılmasının nedeni, bu adımın sürece girdi sağlamasıdır. Bu bölümde,
müşteri beklentilerinin öncelik sırasına dayalı olarak sayısal karşılaştırmalar yapılmaktadır (Şeker,
2014:13-20; Doğu ve Özgürel, 2010:34-35).
2.Planlama Matrisi: Planlama matrisi, birinci aşamada toplanan müşteri taleplerinin önceliklerinin
belirlenmesinde ve mevcut ürünlerin kalite algısının anlaşılmasında kullanılır. Ayrıca yapılacak olan
kalite çalışmasının sonucunda yeni bir tasarım için temel teşkil eder. Bu aşamada planlama matrisi için
rakipler ve piyasa koşulları ile ilgili bilgilerin de toplanması mümkündür. İşletme kendi istediği ve
kendisi için önemli olan bu bilgileri bir odak müşteri grubu üzerinde anket vasıtasıyla uygular (Şeker,
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2014:13-20). Müşteriler ile yapılan görüşmelerde taleplerinin önem derecesi değerleri vermesi için
Tablo 1 kullanılabilir (Tunca ve Bayhan, 2012:55, 58).
Tablo 6: Önem skalası değerleri
Değer

Tanım

Açıklama

1

Eşit önemli

İki seçenek de eşit derecede öneme sahiptir.

3

Biraz önemli

5

Fazla önemli

7
9
2, 4, 6, 8

Çok fazla
önemli
Aşırı derecede
önemli
Ara değerler

Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı biraz üstün
kılmaktadır.
Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı oldukça
üstün kılmaktadır.
Bir kriter diğerine göre üstün sayılmıştır.
Bir kriterin diğerinden üstün olduğunu gösteren kanıt
çok büyük güvenilirliğe sahiptir.
Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık
yargı arasındaki değerlere karşılık gelmektedir.

3.Teknik Gereksinimler: B aşamada mevcut ürün/hizmet/süreç ile ilgili mühendislik çalışması
yapılmalıdır. Bu bölüme teknik dil veya kuruluşun iç sesi de denir. Buradaki temel düşünce, her bir
müşteri beklentisini gerçekleştirmeyi sağlayacak en az bir teknik özelliğin matrise dâhil edilmesidir
(Doğu ve Özgürel, 2010:34-35). Ardından her ölçülebilir değer için yukarı, aşağı veya yönsüz olarak
geliştirme yönü belirlenir. Yani her teknik kriter arttıkça ürünün kalitesi artmaz, bazı kriterlerin yönü
aşağı bazılarının ise yukarı olabilir. Bu durumda ok yönleri bu değer yönlerini gösterecek şekilde
işaretlenir (Şeker, 2014:13-20).
Tablo 7: İlişki
sembolüDerece
ve
4.İlişkiler Arası Matris:Bu aşama QFD diyagramının en can
Simge
Anlam
derecesi
alıcı ve en fazla vakit alıcı aşamasını oluşturur. Bu aşamada
İlişki yüksek
3
daha önce tamamlanan boyutlar arasındaki geçiş iki boyutlu bir
matris üzerinde işaretlenir. İşaretleme sırasında 3 ihtimalden
İlişki orta
2
birisi tabloya yerleştirilir. Tablo 2’de ilişkilerin sembolü ve
dereceleri gösterilmiştir. İlişkiler arası tablo tamamlandıktan
İlişki düşük
1
sonra her müşteri isteğinin ilgili teknik detaya göre ne kadar
etkili olduğu belirlenmiş olur (Şeker, 2014:13-20).
5.Çatı: Teknik gereksinimlerin birbirlerine olan etkilerinin incelendiği bölümdür. Üçüncü aşama olan
teknik gereksinimler çıkarıldıktan sonra bu gereksinimler arasındaki herhangi bir özelliğin diğer
özelliklerin önemini arttırması veya azaltması gibi bir etkisi olup olmadığı sorgulanır. Bir üçgen
şeklinde bütün teknik özelliklerden diğer teknik özelliklere atıfla azaltıyorsa ‘’-‘’ (eksi) veya
arttırıyorsa ‘’+’’ (artı) işareti konulur. Ayrıca bazı gösterimlerde önem sırasına göre yüksek orta ve
düşük seviyede olmasına göre daha önce dördüncü aşamada kullanılan renkler kullanılabilir (Şeker,
2014:13-20; Doğu ve Özgürel, 2010:34-35).
6.Hedefler: Hedefler kısmına QFD çalışmasının sonunda elde edilmesi istenen hedef sonuçlar yazılır
ve şimdiye kadar hazırlanan çalışma ile bağlantılanır. Genel olarak hedefler kısmında gözetilmesi
beklenenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Şeker, 2014:13-20; Doğu ve Özgürel, 2010:34-35):

Teknik öncelikler

Ölçü olarak alınabilecek rekabet unsurları (rakiplerin durumu)

Ulaşılacak hedeflerin listesi
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Bu çalışmada bay, bayan ve çocuk dış giyim alanında uzmanlaşmış ve çeşitli yurtiçi ve yurtdışı
markalara üretim yapmakta olan A Hazır Giyim Firması ile çalışılmıştır. Firma hem kendi bünyesinde
üretim yapmakta hem de kendine bağlı fason üretici firmalar ile çalışmaktadır.
Konfeksiyon firması sipariş miktarına ve sipariş türüne göre üretim işlemlerini fason atölyelerle
birlikte yürütmektedir. Bu durumda çalışmış olduğu müşteriler firmadan talep ettiği beklentileri diğer
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fason üreticilerden de beklemektedir. Firmanın müşterileri ile iyi ve sürekli çalışabilmesi için hem iç
bünyesinde hem de fason atölyelerinde müşteri beklentilerini karşılaması gerekmektedir.
Bu çalışmada müşterinin üreticilerden beklentilerini değerlendirmek, firmanın önem vermesi gerektiği
konuları görmek ve fason üretici seçme konusunda dikkat etmesi gereken faktörleri belirlemek için bir
analiz yapılmıştır.
Yöntem
Müşteri adına üretim yapan firmada müşterinin ne istediğini anlamak, müşteri isteklerini nasıl
karşılanacağını belirlemek için Kalite Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment-QFD)
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile müşterinin fason üreticiden beklentilerinin teknik özelliklere
dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
Konfeksiyon firması çalıştığı marka tarafından aylık olarak değerlendirmektedir. Ancak bu
değerlendirmede firma istediği seviyede bulunmamakta ve önem derecesi yüksek uyarılar almaktadır.
Firma özellikle markanın çocuk grubu koleksiyonlarının üretimini yaptığı için müşterinin kalite
prosedürlerine hassasiyetle uymalıdır. Ancak aylık değerlendirmelerde en çok bu alanda problemler
yaşadığı görülmektedir.
Firmanın çalıştığı markanın müşteri temsilcisi ile görüşülmüş ve aylık değerlendirme tablosu
incelenerek müşterinin fason üreticilerden beklentileri analiz edilmiştir. Tablo 3’te müşterinin
üreticilerinden istekleri ve bu isteklerin üst gruplandırılması görülmektedir. Bu tablo müşteri sesi adı
verilen müşteri isteklerinin neler olduğunu gösteren QFD yönteminin ilk adımıdır.
Tablo 3: Müşteri istekleri
Müşteri İstekleri (NE’ler)
Teknik
Uygunluk

Sosyal
Uygunluk

Kalite

İletişim
Maliyet
Lojistik

Makine parkuru uygunluğu
Kapasitenin müşteri talebiyle uyumlu olması
Günlük veriminin ölçülebilir olması
Dikilecek ürün grubuyla ilgili yetkinliği olmalı
Referanslarının olması
Çocuk işçi çalıştırmaması
Firma içi oryantasyon ve eğitim çalışmalarının olması
İş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulaması
Yangın önlemlerinin alınmış olması
Çalışanlarının haklarını koruması
Temizlik ve düzen kurallarına uyması
Kalite standardının olması
Sürdürülebilir olması
Kalite güvence uzmanının olması
Metal prosedürünün olması
Ara ve son kontrol olmak üzere kalite sürecinin olması
Ön, üretim ve son numune çalışmasının olması
Müşteri temsilcisi güvenilir ve iyi bir takipçi olması
Firma ile iletişiminin doğru ve açık olması
Fiyat seviyesinin uygunluğu
Depo teslim çalışması
Coğrafi konumu
Termin süresine uygun çalışması

Bir sonraki aşamada planlama matrisi hazırlanır. Planlama matrisi, birinci aşamada toplanan müşteri
taleplerinin önceliklerinin belirlenmesinde ve mevcut durumun anlaşılmasında kullanılır. Bu aşamada
planlama matrisi için ayrıca rakipler ile ilgili bilgilerin de toplanması mümkündür. Toplanan veriler
QFD matrisinin 2 numaralı planlama matrisini oluşturur. Bu aşamada müşteri isteklerine 1’den 9’a
kadar önem derecesi verilir. Müşteri temsilcine belirtmiş olduğu faktörleri önem derecesine göre
numaralandırması istenmiştir. Tablo 4’te önem derecesi, müşteri tarafından belirlenmiştir. Mevcut
durumda, müşteri isteklerinin firma yetkilisi tarafından önem dereceleri gösterilmektedir. Rakip 1
sütunu ise aylık değerlendirme tablosu ve firmanın rakibi hakkında bilgisine göre firma yetkilisi
tarafından numaralandırılmıştır.
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Tablo 4: Müşteri isteklerinin önem derecesi

Müşteri İstekleri (Ne'ler)

Teknik
Uygunluk

Sosyal
Uygunluk

Kalite

İletişim
Maliyet
Lojistik

Makine parkuru uygunluğu
Kapasitenin müşteri talebiyle uyumlu olması
Günlük veriminin ölçülebilir olması
Dikilecek ürün grubuyla ilgili yetkinliği olmalı
Referanslarının olması
Çocuk işçi çalıştırmaması
Firma içi oryantasyon ve eğitim çalışmalarının olması
İş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulaması
Yangın önlemlerinin alınmış olması
Çalışanlarının haklarını koruması
Temizlik ve düzen kurallarına uyması
Kalite standardının olması
Sürdürülebilir olması
Kalite güvence uzmanının olması
Metal prosedürünün olması
Ara ve son kontrol olmak üzere kalite sürecinin olması
Ön, üretim ve son numune çalışmasının olması
Müşteri temsilcisi güvenilir ve iyi bir takipçi olması
Firma ile iletişiminin doğru ve açık olması
Fiyat seviyesinin uygunluğu
Depo teslim çalışması
Coğrafi konumu
Termin süresine uygun çalışması

Önem
Derecesi
8
8
3
7
7
7
3
5
8
7
5
5
5
7
9
5
7
7
5
8
7
3
7

Mevcut Rakip
Durum
1
5
6
5
6
7
5
5
6
3
7
3
7
3
7
3
7
5
8
5
7
3
5
3
5
7
7
5
7
3
7
7
7
5
7
5
6
3
3
8
8
5
5
3
3
7
7

Planlama

Fiyat
politikası

İletişim

İş etüdü

Teknik
bilgi
Firma
politikası
Kalite
politikası

Şekil Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.: QFD matrisi
üçüncü aşaması

Çalışan
sayısı
Teknik
donanım

Üçüncü aşama olan teknik gereksinimler kısmında müşteri isteklerinin firma tarafından
karşılanabilmesi için ihtiyacı olan özellikler bulunmaktadır. Bu
aşamada firmanın istekleri nasıl karşılayacağı sorusu için
değerlendirme yapılmıştır. Ardından her değer için yukarı, aşağı
veya yönsüz olarak geliştirme yönü belirlenmiştir. Yani her
teknik kriter arttıkça ürünün kalitesi artmaz, bazı kriterlerin
yönü aşağı bazılarının ise yukarı olabilir. Şekil 2’de 3.aşama
gösterilmiştir.

Dördüncü aşama olan ilişkiler arası aşamasında daha önce tamamlanan boyutlar arasındaki geçiş iki
boyutlu bir matris üzerinde işaretlenir. İşaretleme sırasında 3 ihtimalden birisi tabloya yerleştirilir.
Bunlar zorunlu olmamakla birlikte genelde yüksek anlamında kırmızı bir daire, orta anlamında mavi
bir kare veya düşük anlamında yeşil bir üçgen olarak kullanılır (Tablo 2).
İlişkiler arası tablo tamamlandıktan sonra her müşteri isteğinin ilgili teknik detaya göre ne kadar etkili
olduğu belirlenmiş olur. Şekil 3’te 4.aşama gösterilmiştir.
Şekil Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.: QFD matrisi dördüncü aşama
Beşinci aşama olan çatı şamasında teknik aşamada çıkarılan özellikler arasındaki ilişkiler belirlenir.
Yani üçüncü aşama olan teknik gereksinimler çıkarıldıktan sonra bu gereksinimler arasındaki herhangi
bir özelliğin diğer özelliklerin önemini arttırması veya azaltması gibi bir etkisi olup olmadığı
sorgulanır. Bir üçgen şeklinde bütün teknik özelliklerden diğer teknik özelliklere azaltıyorsa ‘’-‘’
(eksi) veya arttırıyorsa ‘’+’’ (artı) işareti konulur. Şekil 4’te 5.aşama gösterilmiştir.
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Altıncı aşama olan hedeflr kısmına QFD çalışmasının sonunda
Şekil 7: Çatı aşaması
elde edilmesi istenen hedef sonuçlar yazılır ve şimdiye kadar
hazırlanan çalışma ile bağlantılanır. Bu kısımda planlama ve ilişkiler matrisindeki değerlerin
çarpılması ile ağırlıklar elde edilir. Bu ağırlıklar daha sonra sütun bazında toplanarak hedefler
matrisine işaretlenir. Çarpanlar için yüksek öncelikler 3, orta öncelikler 2 ve düşük öncelikler 1 olarak
alınır ve ilişkiler matrisi sayısal değerlere çevrilir (Şekil 5). Bu durumda her öncelik değeri, ilgili
matristeki önem değeri ile çarpılarak çıkan sonuçlar toplanır. Rekabet unsurları için ise daha önce
müşterilerden toplanmış olan rakiplerin durumu ile yine ilişkiler arası matristeki değerler çarpılabilir.
Son olarak hedef değerler bütün çalışmanın sonucunu içeren ve şimdiye kadar oluşturulan bütün
matrislerin hesaplamasında çıkan değerlerdir.
Şekil 5: İlişkiler
3

3

3
3
3

1

1

Makine parkuru uygunluğu

8

5

6

Kapasitenin müşteri talebiyle uyumlu olması

8

5

6

2

Günlük veriminin ölçülebilir olması

3

7

5

Dikilecek ürün grubuyla ilgili yetkinliği olmalı

7

5

6

3

1

Referanslarının olması

7

3

7

2

1

Çocuk işçi çalıştırmaması

7

3

7

Firma içi oryantasyon ve eğitim çalışmalarının olması

3

3

7

3

İş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulaması

5

3

7

3

Yangın önlemlerinin alınmış olması

8

5

8

3

Çalışanlarının haklarını koruması

7

5

7

1

Temizlik ve düzen kurallarına uyması

5

3

5

Kalite standardının olması

5

3

5

Sürdürülebilir olması

5

7

7

3
1

3

2

3

Kalite güvence uzmanının olması

7

5

7

3

Metal prosedürünün olması

9

3

7

Ara ve son kontrol olmak üzere kalite sürecinin olması

5

7

7

Ön, üretim ve son numune çalışmasının olması

7

5

7

3

Müşteri temsilcisi güvenilir ve iyi bir takipçi olması

7

5

6

3

Firma ile iletişiminin doğru ve açık olması

5

3

3

Fiyat seviyesinin uygunluğu

8

8

8

1

Depo teslim çalışması

7

5

5

3

Coğrafi konumu

3

3

3

3

Termin süresine uygun çalışması

7

7

7

2

3
3

3

1

matri

1

3
1

3

Rakip 1

3

2

1

Mevcut
Durum

1

3

1

Önem
Derecesi

3
1

3

inin sayısal

değerlere çevrilmesi
İlişki matrisindeki değerler QFD diyagramında bulunan ve ikinci adımda oluşturulan planlama matrisi
ile çarparak hedef matris oluşturulur, bu hesaplama matrisi Şekil 6’da gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloya
teknik detayların yönlerinin eklenmesi gerekmektedir. Yani üçüncü adımdaki her teknik gereksinimin
yönünü belirleyen yukarı oklar +1 ve aşağı oklar ise -1 olarak işaretlenir ve her kolondaki değerler bu
sayılar ile çarpılır.
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Makine parkuru uygunluğu
Kapasitenin müşteri talebiyle uyumlu olması
Teknik
Günlük veriminin ölçülebilir olması
Uygunluk
Dikilecek ürün grubuyla ilgili yetkinliği olmalı

1

Teknik
bilgi
Firma
politikası
Kalite
politikası

1

3
3

Çocuk işçi çalıştırmaması

1

Firma içi oryantasyon ve eğitim çalışmalarının olması

1

1

-1

-1

1

Önem
Derecesi

Mevcut
Durum

Rakip 1

1

Makine parkuru uygunluğu

8

5

6

3

Kapasitenin müşteri talebiyle uyumlu olması

8

5

6

2

Günlük veriminin ölçülebilir olması

3

7

5

Dikilecek ürün grubuyla ilgili yetkinliği olmalı

7

5

6

3
3

1

Referanslarının olması

7

3

7

2

1

Çocuk işçi çalıştırmaması

7

3

7

Firma içi oryantasyon ve eğitim çalışmalarının olması

3

3

7

2

Sosyal İş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulaması
Uygunluk Yangın önlemlerinin alınmış olması

3

İş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulaması

5

3

7

3

Yangın önlemlerinin alınmış olması

8

5

8

Çalışanlarının haklarını koruması

3

Çalışanlarının haklarını koruması

7

5

7

Temizlik ve düzen kurallarına uyması

1

Temizlik ve düzen kurallarına uyması

5

3

5

Kalite standardının olması

5

3

5

Sürdürülebilir olması

5

7

7

Kalite standardının olması

3

Sürdürülebilir olması
Kalite

Kalite güvence uzmanının olması

1

İletişim
Maliyet

3

2

Kalite güvence uzmanının olması

7

5

7

3

Metal prosedürünün olması

9

3

7

Ara ve son kontrol olmak üzere kalite sürecinin olması

3

Ara ve son kontrol olmak üzere kalite sürecinin olması

5

7

7

Ön, üretim ve son numune çalışmasının olması

7

5

7

Müşteri temsilcisi güvenilir ve iyi bir takipçi olması

7

5

6

Firma ile iletişiminin doğru ve açık olması

5

3

3

Fiyat seviyesinin uygunluğu

8

8

8

1

Depo teslim çalışması

7

5

5

3

Coğrafi konumu

3

3

3

3

Termin süresine uygun çalışması

7

7

7

3

3

Müşteri temsilcisi güvenilir ve iyi bir takipçi olması

1

3

Firma ile iletişiminin doğru ve açık olması

3

Fiyat seviyesinin uygunluğu

1
3

3
1

Coğrafi konumu
3
Önem (Mutlak önem)
Mevcut Durum
Rakip 1
% Önem (Bağıl önem)

1

3

Termin süresine uygun çalışması

Hedefler

2

3

Depo teslim çalışması
Lojistik

1

Metal prosedürünün olması

Ön, üretim ve son numune çalışmasının olması

matri

1

3

Referanslarının olması

Müşteri İstekleri (Neler)

1

Planlama

3

İletişim

1

3

Fiyat
politikası

1

İş etüdü

Çalışan
sayısı
Teknik
donanım

Şekil 6: Hesaplama

106
80
102
75,5

290
232
282
80

-71 193
-55 159
-61 204
77,5 82,4

86
43
89
50

290 36
69
-71
224 24
58
-55
283 27
40
-61
77,2 66,7 84,1 77,5

i

Matristeki bu sayısal değerler, şimdiye kadar QFD hazırlarken müşteri talepleri (1), planlama matrisi
(2), teknik gereksinimler (3) ve ilişkiler matrisinin (4) birleşmiş halidir. Son adımda bu matrise çatı
matrisindeki değerler de eklenir. Bunun için her teknik gereksinim ikilisi arasındaki toplama veya
çıkarma işleminden faydalanılarak birbirini etkileyen değerler arasında işlem yapılır. Burada matris
okunurken dikkat edilmesi gereken iki taraftaki işlemlerin de hesaba katılmasının zorunluluğudur.
Sonuç olarak elde edilen matris, Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu matris bütün QFD çalışmasının
sonucudur ve her teknik gereksinim için ilgili planlama değerini vermektedir.
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Şekil 7: QFD matrisi
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3

3

Kapasitenin müşteri talebiyle uyumlu olması

3

Teknik
Günlük veriminin ölçülebilir olması
Uygunluk
Dikilecek ürün grubuyla ilgili yetkinliği olmalı

Teknik
bilgi
Firma
politikası
Kalite
politikası
1

1

3
3

1

Firma içi oryantasyon ve eğitim çalışmalarının olması

1

1

-1

-1

1

1

Makine parkuru uygunluğu

3

Kapasitenin müşteri talebiyle u

2

Günlük veriminin ölçülebilir olm

3

Referanslarının olması
Çocuk işçi çalıştırmaması

1

Planlama

Makine parkuru uygunluğu

1

Fiyat
politikası

1

İletişim

1

İş etüdü

Çalışan
sayısı
Teknik
donanım

BUL

Dikilecek ürün grubuyla ilgili ye
3

1

Referanslarının olması

2

1

Çocuk işçi çalıştırmaması

2

Firma içi oryantasyon ve eğitim
3

İş sağlığı ve güvenliği politikasın

3

Yangın önlemlerinin alınmış olm

Çalışanlarının haklarını koruması

3

Çalışanlarının haklarını koruma

Temizlik ve düzen kurallarına uyması

1

Müşteri İstekleri

Sosyal İş sağlığı ve güvenliği politikasını uygulaması
Uygunluk Yangın önlemlerinin alınmış olması

Kalite standardının olması
Sürdürülebilir olması
Kalite

Kalite güvence uzmanının olması

1

3

2

3
3

Ara ve son kontrol olmak üzere kalite sürecinin olması

3
3

3

Müşteri temsilcisi güvenilir ve iyi bir takipçi olması

Sürdürülebilir olması

Kalite güvence uzmanının olma
Metal prosedürünün olması
1

Müşteri temsilcisi güvenilir ve i

3
1
3

Firma ile iletişiminin doğru ve a
3

1

Coğrafi konumu
Termin süresine uygun çalışması

3
Önem (Mutlak önem)
Mevcut Durum
Rakip 1
% Önem (Bağıl önem)

106
80
102
75,5

290
232
282
80

-71
-55
-61
77,5

193
159
204
82,4

86
43
89
50

290
224
283
77,2

Ara ve son kontrol olmak üzere

Ön, üretim ve son numune çalış
3

Firma ile iletişiminin doğru ve açık olması

Depo teslim çalışması

Hedefler

Kalite standardının olması
2

3
1

Maliyet Fiyat seviyesinin uygunluğu

Lojistik

1

Metal prosedürünün olması

Ön, üretim ve son numune çalışmasının olması
İletişim

Temizlik ve düzen kurallarına uy
3

36
24
27
66,7

69
58
40
84,1

Fiyat seviyesinin uygunluğu
1

Depo teslim çalışması

3

Coğrafi konumu

3

Termin süresine uygun çalışmas

-71
-55
-61
77,5

ULAR VE SONUÇ
Günümüzde, artan rekabet şartlarından dolayı müşterilerin sürekli artan ihtiyaçları ile birlikte sürekli
azalan üretim maliyetleri ve ürün geliştirme süreleri sistematik bir ürün geliştirme prosesini
gerektirmektedir. QFD’nin geliştirme prosesinde kullanılması, bir taraftan müşteri istekleri
doğrultusunda ürün geliştirilmesini sağlarken diğer taraftan da mühendislik değişikliklerinde önemli
azalmanın yanında ürün geliştirme sürelerini, ürün maliyetlerini ve süreç problemlerini belirgin bir
şekilde azaltmaktadır. QFD yöntemi elde edilen matris firmaya her teknik gereksinim için ilgili
planlama değerini vermektedir. Yani firma bu değerlere bakarak hem kendi mevcut durumunu hem
önemine göre gelmesi gereken durumu ve hem de rakibindeki durumu görebilir.
Tablo 5’teki mutlak önem, müşteri beklentisinin derecesini göstermektedir. Mevcut durum, firma içi
seviyeyi ve bağıl önem ise müşteri beklentisi içindeki mevcut durumun yüzdesel değerini
göstermektedir.
Tablo 5: Hedefler matrisi
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Önem (Mutlak önem)
Mevcut Durum
Rakip 1
% Önem (Bağıl önem)

-71 193
-55 159
-61 204
77,5 82,4

86
43
89
50

Planlama

Fiyat politikası

İletişim

Kalite politikası

Firma politikası

290
232
282
80

müşteri
Teknik bilgi

106
80
102
75,5

İş etüdü

Teknik donanım

Hedefler

göre

5’e
Çalışan sayısı

Tablo

290 36
69
-71
224 24
58
-55
283 27
40
-61
77,2 66,7 84,1 77,5

çi
n en yüksek önem derecesine sahip olanlar teknik donanım ve kalite politikasıdır. Firmanın mevcut
durumunda görüldüğü gibi firma hiçbir aşamada müşteri beklentisini tam olarak karşılayamamaktadır.
Oysaki tabloya göre rakip firmanın firma politikası değerinin mutlak önemden daha yüksek çıkması
ile firma politikası olarak müşteri politikasını benimsediği ve mevcut firmaya göre müşteri
beklentilerini daha iyi karşıladığı görülmektedir.
Mutlak önem sonuçlarında görüldüğü gibi üretici firmanın müşteri beklentilerini karşılayabilmesi için
teknik donanımını arttırması ve kalite politikasını geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için müşterinin
en önem verdiği makine parkuru ve kapasitesini sipariş adedini karşılayabilecek uygun seviyeye
getirmesi gerekmektedir. Bunu değişen sezon koşullarını dikkate alarak iç bünyesindeki kapasiteyi
koruyup, birlikte çalışabileceği uygun fason atölyeler ile birlikte yapmaya karar vermiştir. Bu durumda
müşteri beklentilerini karşılayabilmesi için birlikte çalışacağı atölyeleri düzenli olarak kontrol ve
takipte tutması için önce atölyedeki işveren ve teknik ekibe eğitim vermeyi, böylelikle müşteri kalite
anlayışını atölyede uygulayıp sürdürülebilir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.
Kalite politikasında ise müşteri için en önemli kısım metal prosedürünün uygulanması olduğu tespit
edilmiştir. Son kalite kontrol ve ambalaj işlemlerinin büyük bir kısmını dış bünyede yapmakta
olduğundan bu alanda müşteri beklentilerini istenen şekilde karşılayamadığını tespit ederek iç
bünyesinde alanında uzman kişilerden bir kalite ekibi oluşturmaya, tüm siparişlerin son kontrollerini iç
bünyede yapmaya ve kendisine ait metal dedektör ürün kontrol makinesi almaya karar vermiştir.
Kontrol edilen ürünlerin de tekrar çevre şartlarından dolayı riske girmemesi için bu kontrol alanını
diğer alanlardan ayrı ve kapalı olarak yapmayı planlamıştır.
Üretici firmanın yapmayı planladığı bu düzenlemeler ile müşteri beklentileri karşılanmaya başlanacak,
müşteri memnuniyeti artacak ve müşteri ile uzun vadede sürdürülebilir bir iş birlikteliği
gerçekleştirilmiş olacaktır.
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Abstract
Nonfunctional (non-functional) beliefs and practices include practices that are life-like, often
unchanging, and permanent in the initial childhood period. In Turkish society, it is expected that the
woman will obey many rudeness and tradition during the period from the first weeks of pregnancy
until birth. Beliefs and practices related to pregnancy and childbirth begin to affect women, their
families and their environment, starting with the desire of the woman to become pregnant. In this
study, it was planned to describe the relationship of women in Amasya with their non-functional
beliefs and practices related to pregnancy, childbirth, puerperium and baby care and their sociodemographic characteristics. This scale (2012), developed for maternal health and infant care, aims to
determine the attitudes of mothers to their own health and ineffective and harmful practices in infant
care. The study's universe consists of married women who have given birth at least once to a woman's
disease and obstetric clinic in a state hospital in Amasya (n = 253) and who agree to participate in the
survey. The data were obtained with socio-demographic information (15 items) prepared by the
researchers and non-functional belief scale. This scale consists of 4 subsections with a likert type of 5.
The Cronbach's alpha coefficient of the scale was found to be 0.965 and we can say that the scale used
is very reliable. According to the obtained data, 43.9% of the women who participated in the survey
stated that they are over 41 years old and the duration of marriage is more than 20 years (46.6%). All
non-literate women are over 50 years old (n = 32). 37.5% of the women thought that mothers' health
was affected by the absence of babies, and 22.1% of the women stated that they had to be cleansed
from diseases of babies, not smell of terrible, the skin was beautiful and smooth, and that it was
necessary to saline for the future healing of the wounds. According to the results obtained from the
research; women should be educated in pregnancy, birth, puerperium, baby care topics starting from
preimplantation and gynecology should be followed more frequently and informed about wrong
traditional practices and beliefs.
Key Words: Women, Traditional practice, Baby care

Gebelik, Doğum, Lohusalık Ve Yenidoğan Bakımına Yönelik Fonksiyonel
Olmayan İnanç Ve Uygulamalar
Özet
Fonksiyonel (işlevsel) olmayan inançlar ve uygulamaların başlangıcı çocukluk döneminde olan, yaşam
boyu gelişen, genellikle değişmez ve kalıcı özellikte olan uygulamaları kapsar. Türk toplumunda
kadının, gebeliğinin ilk haftalarından doğuma kadar geçen sürede pek çok inanca ve geleneğe uyması
beklenir. Gebelik ve doğum ile ilgili inanç ve uygulamalar kadının gebe olma isteğinden başlayarak
kadını, ailesini ve çevresini etki altına almaya başlar. Bu çalışmada Amasya’da kadınların gebelik,
doğum, lohusalık ve bebek bakımıyla ilgili fonksiyonel olmayan inanç ve uygulamalarını ve sosyodemografik özellikleri ile ilişkilerini tanımlamaya yönelik planlanmıştır. Anne sağlığı ve bebek
bakımına yönelik geliştirilmiş olan bu ölçek (2012) ile, anne adaylarının kendi sağlıkları ile bebek
bakımında etkisiz ve zararlı uygulamalara yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmanın evrenini Amasya’da bulunan bir devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum
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kliniğine başvuran (n=253) en az bir kez doğum yapmış, araştırmaya katılmayı kabul eden evli
kadınlar oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik bilgileri içeren
(15 adet) ve fonksiyonel olmayan inanç ölçeği ile elde edilmiştir. Bu ölçek 5’li likert tipte, 4 alt
bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,965 olarak bulunmuş olup, bu değere göre
kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu söyleyebilmekteyiz. Elde edilen verilere göre
araştırmaya katılan kadınların %43,9’u 41 yaş ve üzerinde olup, evlilik sürelerinin ise 20 yıldan fazla
(%46,6) olduğunu ifade etmişlerdir. Okur-yazar olmayan kadınların tamamı 50 yaş üzerindedir
(n=32). Kadınların %37,5’i bebeğin olmaması durumunda, eşlerin ruh sağlığının etkilendiğini
düşünmektedir, ayrıca kadınların %22,1’i ise bebeğin hastalıklardan arınması, terinin kokmaması,
teninin güzel ve düzgün olması ve ilerde yaralarının çabuk iyileşmesi için tuzlanması gerektiğini
belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; kadınlara preimplantasyondan başlayarak
gebelik, doğum, lohusalık, bebek bakımı konularında eğitim verilmeli, gebelerin daha sık takip
edilerek yanlış geleneksel uygulamalar ve inanışlar konusunda bilgilendirilmeli, eğitimlerin sürekli ve
düzenli yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Geleneksel Uygulamalar, Bebek Bakımı
GİRİŞ
Günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanan
yanlış uygulamalardan dolayı birçok anne ve bebek yaşamını yitirmektedir. Ana çocuk sağlığı
sorunları olarak adlandırılan bu durum ülkemiz için de öncelikli bir sorun olmaya devam etmektedir.
Ülkemizde halen doğumların mahalle ebesi tarafından yapıldığı, çocuk bakımı ile bilgilerin daha çok
ailedeki büyüklerden öğrenildiği ve çocuklar hastalandıkları zaman öncelikle geleneksel inançlara
göre tedavi edilip, iyileşemeyeceği anlaşıldığında doktora götürüldüğü çok sayıdaki araştırmada
belirtilmektedir (Acıpayamlı, 1974:52-91 – Başçetinçelik, 2009:11-59). Toplumun inanç, gelenek,
değer ve kültürleri ile ilgili yaptıkları geleneksel yöntemler; kulaktan kulağa aktarılan yöntemlerdir.
Gelişmiş toplum ve bölgelerden gelişmemiş toplum ve bölgelere doğru gidildikçe tedavi biçimlerinin
form değiştirerek daha akıl dışı bir hal aldığı, eğitim ve sağlık hizmetlerine yeterince ulaşılamayan
bölgelerde ise insanların, gerektiğinde kendi hekimliğini kendilerinin yaptığı görülmektedir (Çakırer,
2010:343-348-Özsoy ve Katabi, 2008:291-300). Gelenek ve göreneklerin yoğun olarak yaşandığı
doğum, lohusalık, evlenme gibi kadının ve bebeğin en hassas olduğu dönemlerde, onları çeşitli
tehlikelerden korumak, kutsamak ve onları yeni dönemine hazırlamak için birtakım âdetler, tören,
dinsel ve büyüsel işlemler uygulanmaktadır (Özyacıoğlu ve Polat, 2005:63-71).
GEREÇ VE YÖNTEM
Tarama modeli kullanılan bu araştırma, veri toplama araçlarına dayalı bilgiler üzerinde yürütülmüştür.
Araştırmanın genel evrenini en az bir kez doğum yapmış, araştırmaya katılmayı kabul eden evli
kadınlar oluşturmaktaydı. Çalışma evreni olarak Amasya’da hizmet veren bir devlet hastanesinin
Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği’ne başvuran kadınlar alındı. Bu kadınlara araştırmacılar
tarafından literatür bilgilerine göre hazırlanmış olan “Gebelik, Lohusalık ve Bebek Bakımına İlişkin
Fonksiyonel Olmayan Uygulamalar” konulu görüşme formu, yüz yüze görüşme yöntemi ile
uygulandı. Görüşme formlarının uygulanması, araştırmacılar tarafından soruların tek tek okunup
cevabının not edilmesi şeklinde yapıldı. 253 kadın ile görüşülerek kadınların gebelik, lohusalık ve
bebek bakımına ilişkin bilgileri alındı. Veri toplama aracı, konuya yönelik geleneksel inanç ve
uygulamalarının değerlendirilmesi için yapılan araştırmalardan ve literatür bilgilerinden yararlanılarak
araştırmacı tarafından hazırlandı. Çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlarla, anketörler tarafından yüz
yüze görüşülerek veriler toplandı. Elde edilen bilgiler yüzdelik ve aritmetik ortalama;
sosyodemografik özelliklerine göre gebelik, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin fonksiyonel olmayan
uygulamalar arasında fark puanlarının anlamlılığı da t testi ile incelendi.
BULGULAR
Araştırmamıza katılan kadınların %25,3’ü üniversite mezunu, %46,6’sı 20 yıldan fazla süredir evlidir.
Kadınlara gebelik, doğum, bebek bakımı konularında hangi kaynaktan bilgi aldıkları sorulduğunda,
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%18,6’sı annesinden, %5,5’i ise arkadaşlarında bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir. %39,5 oranındaki
kadının ilk gebelik yaşının 18 yaş ve altında olduğu belirlenmiştir. Okur-yazar olmayan kadınların
tamamı (%12,6) 50 yaş üzerindedir. Çocuk sayısı bakımından incelendiğinde çalışma grubundaki
kadınların %25,7’sinin 1 çocuğa sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmamıza katılan kadınların
%80,6’sı en son doğan çocuğunun cinsiyetinin istediği cinsiyet olduğunu; %58,5’i ise en son doğan
çocuğunun cinsiyetinin erkek olmasını istediğini belirttiler.
Araştırmaya katılan kadınların %17,0’si gebe kadının güzel olan her şeye baktığında bebeğinin de
güzel olacağına inanıldığını; %13,1’i gebenin karnında bebek ilk hareket ettiği zaman kadın kime
bakarsa bebeğin ona benzeyeceğini; %25’si gebenin ciğer yiyip elini yıkamadan kendi yanağına
koyarsa, çocuğun da aynı bölgesinde leke, ben ya da iz olacağına inandığını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan kadınların %11,5’i doğumu kolaylaştırmak için “Fatma Ana Eli, Mercan Ana Eli”
gibi isimler alan bir bitki kullanıldığını; %39,9’u zor doğumlarda bebeğin tam çıkım anına gelmesi
durumunda kadının karnına kuvvetli bir kadının dirsekleriyle bastırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca yeni
doğum yapan kadının sağlığının korunmasına ilişkin lohusa ve çocuğun üşütmemesi için kadının,
doğumdan önce özel olarak hazırlanmış, elenmiş, torbalara konmuş toprağa yatırıldığını belirtenlerin
oranı da %26,9’dur. Araştırmamıza katılan kadınların %20,4’ü albasmasın diye lohusanın başına al
yazma, bebeğin başına da al örtü konulması gerektiğini; %20,3’ü loğusa kadın, kırklı (lohusalıkta kırk
gününü doldurmamış) kadınlarla görüşürse lohusaya zarar geleceğini; %37.4’ü Lohusanın sütünün
kaçmaması için çocuğu herkesin içerisinde emzirmemesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Araştırmamıza katılan kadınların %52,9’u Bebeğin hastalıklardan arınması, terinin kokmaması,
teninin güzel ve düzgün olması, ilerde yarasının çabuk iyileşebilmesi için tuzlandığını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan kadınların %32,4’ü kundağın sıkı satılmasıyla bebeğin kaslarının sıkılığının
ilişkili olduğuna inandıklarını; %44,6’sı kundaklanan bebeğin daha hızlı gelişeceğini; %49’u
kundaklanan bebekte kalça çıkıklığı olmayacağını söylemişlerdir. Araştırmaya katılanların % 40,3’ü
höllüğe belediklerini ya da höllüğün yararına inandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan
kadınların %10,3’ü bebeğin göbeği kuruduktan sonra nereye atılırsa veya gömülürse çocuğun ileride o
mesleğe sahip olacağını; %7,2’si göbeğin yeri çabuk iyileşsin diye yerine kahve, reyhan tozu gibi
iyileştirici özelliği olan baharatlar konulabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan kadınların
%21,7’si sarılığın geçmesi için bebeğin sarı kundağa belendiğini, sarı yazma örtüldüğünü; %40,4’ü
doğumdan sonra şekerli su vermenin bebeğin sarılığını geçireceğini belirtmişlerdir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmamızın sonuçlarına göre %25,3’ü üniversite mezunu olan araştırma kapsamındaki kadınlar,
eğitim durumlarının yüksek olmasına rağmen “ara ebesi”nin yaptığı “ölçme ve bel çekme” işlemi
sonrasında kolaylıkla gebe kalınacağına inanmaktadır. Anadolu’daki çoğu yörede çocuksuzluk ve bu
dertten kurtulma çareleri daha çok kulaktan kulağa yayılan uygulamalardandır. Çocuksuzluğun
sorumlusu olarak kadının görülmesi Anadolu’da yaygındır. Bazı yörelerde erkeğin doktora gitmesi
günah ve ayıp sayılmaktadır (Acıpayamlı, 1974:52-91 – Özyacıoğlu ve Polat, 2005:63-71 – Teke,
2005). Araştırmaya katılan kadınların %5,6’sı rahme şeker, katran, sıvı yağ, soğan gibi şifalı olduğuna
inanılan bitki ve baharatlarla karıştırılan pamuk, buhara, kızgın taşa, kiremite oturma, bele yakı
yakma, karnı ve kasıkları çektirme, kaplıcalara gitme, belirli gıdaları sık sık yeme gibi uygulamaların
yapıldığını belirtmişlerdir. Başçetinçelik (2009) çalışmasında buğusuna en çok oturulan ürünlerin yeşil
sebzeler, süt ve tavuk pisliği olduğu açıklamaktadır (Başçetinçelik, 2009:11-59).. Bu araştırmadaki
tavuk pisliğinin tıbbi bir sağaltıcı özelliğinden çok, tavuğun yumurtlama özelliğinin temas toluyla
kadına geçmesi isteği ile ve bu isteğinin gerçekleşmesi için tavuk pisliğinin üzerine oturularak tavuğun
kuluçkaya yatmasının taklit edildiği düşünülebilir.
Araştırmamıza katılan kadınların %34,4’ü, çocuğu olmayan kadınların kaplıcaya gittiğini
belirtmektedirler. Kaplıca tedavisinde, kaplıcaya gidilip yedi gün boyunca kaplıcada kalındığını, her
gün üç kere suya girme koşulu ile 21 defa suya girildiğini, suya her girişte mikropların biraz daha
azaldığına ve çocuk yuvasının sağlamlaştığına inanıldığını belirtmişlerdir. Çocuk sahibi olmak isteyen
kadın, kaplıcaya tek başına gitmemekte, mutlaka yanında kendisine yardım edecek birisi olduğunu,
çünkü kadının sudan çıktığında sımsıkı giyinmesi gerektiğini ve hemen yatması gerektiğini
açıklamışlardır. Gebelik öncesinde tercih edilen cinsiyette bebek olması için adak ve kurban adama,
hocalara başvurma, muska ve tılsım yazdırma, cinsel birleşme sırasında kadının sağ taraftan yatıp sağ
taraftan kalkma, gelinin yatağına oğlan çocuğu yuvarlama, evlendiği gün kadının kucağına oğlan
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çocuğu verme, oğlan doğuruncaya kadar doğum yapma gibi uygulamalara rastlanmaktadır (Teke,
2005-Ersoy, 2009:209-230). Bizim araştırmamızdaki bulgular ile bu araştırmanın bulguları birbirine
benzemektedir. Diğer araştırma bulgularına ek olarak çalışma grubundaki kadınların %6,9’u “gebe
kadının alyansı alınarak ipe bağlanır ve el bileğinin üstünde hareketsizce tutulur, alyans daire şeklinde
dönerse kız, yatay hareket ederse erkek olur” tarzındaki uygulamanın Amasya ve yöresinde çok
yaygın olarak yapılmadığını belirtmişlerdir. İlk doğan çocuğun erkek olmasını istemenin Anadolu’da
yaygın bir görüş olduğunu vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır (Teke, 2005 – Yalman Yalgın, 1993,
256). Aileden başlayarak topluma kadar genişleyen bu istek sonucu, anne adayı bebeğinin cinsiyetini
etkileyeceğine inandığı birtakım inançlara sahip olabilmektedir. Bu inançlar geleneklerle kuşaktan
kuşağa aktarılarak etkilerini sürdürmektedirler (Teke, 2005 – Erbil ve Sağlam, 2010:347-359 – Geçkil
ve ark.,2009:62-71). Gebelik öncesinde tercih edilen cinsiyetin olması için adak ve kurban adama,
hocalara başvurma, muska ve tılsım yazdırma, cinsel birleşme sırasında kadının sağ taraftan yatıp sağ
taraftan kalkma, gelinin yatağına oğlan çocuğu yuvarlama, evlendiği gün kadının kucağına erkek
çocuğu verme, erkek bebek doğuncaya kadar doğum yapma gibi uygulamalara rastlanmaktadır (Teke,
2005, Ersoy, 2009:209-230).
Geleneksel uygulamalar arasında kadın ve çevresindekiler, gebe kadının vücudundaki değişiklikleri
kadının baktığı, yediği ya da yaptıklarıyla ilişkilendirmektedir. Çalışma grubumuzdaki kadınlar, gebe
kadının akşam namazından sonra kapı önüne, eşiğe, evin girişine oturması uygun olmadığını
belirtmişlerdir. Yaygın bir inanışta o bölgelerde cinler, periler oturur; eğer gebe kadın o bölgeye
oturursa orada bulunan cinleri rahatsız eder. Sonra da o cinler gebe kadını ya da çocuğu rahatsız eder
ya da doğumdan sonra çocuğu alıp kaçırır şeklindeki inanç yaygındır. Ayrıca “gebe kadın cenaze
evine gitmez; ateşe su dökerek söndürmez; gece dışarıya sıcak su dökmez” ifadeleri ile gebenin
yaptığı davranışların geleneksel olarak sürdürüldüğünü belirtmişlerdir.
Sonuç olarak bu çalışmada Amasya ilinde gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımı ile ilgili
geleneksel inanç ve uygulamalar incelenmiş, bazı geleneksel uygulamaların kadın ve bebek sağlığını
ne derecede etkilediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
kadınlara doğum öncesi dönemden başlayarak gebelik, doğum, lohusalık, bebek bakımı konularında
eğitim verilmesi, gebelerin daha sık takip edilerek yanlış geleneksel uygulamalar ve inanışlar
konusunda bilgilendirilmesi, verilecek olan eğitimlerde genç, eğitim düzeyi düşük annelere öncelik
verilmesi ve eğitimlerin sürekli ve düzenli yapılması önerilmektedir.
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Abstract
The great competition created by today's economic, social and technological conditions has forced
enterprises to turn to new strategies in supplier selection. As this selection stage has more than one
alternative, it is now a necessity to resort to scientific methods rather than interpret it intuitively in
reaching the healthiest result in the decision-making process. There are several multi-criteria decision
making methods for this purpose and one of the objective evaluation methods is certificated.
On this research, it was emphasized the importance of supplier selection in apparel companies and this
research provided information on the steps that the supplier should take in the certification process and
the certifications it should have so that the operator can work in accordance with the sustainability
vision. The work ethic, social rights, internationally accepted fabric and product certifications,
technical instructions to be applied during production, fabric and accessory tests and acceptable
quality limit issues that the supplier should pay attention to are explained by sectoral examples.
Keywords: Supplier choice, supplier inspection, certification, apparel, sustainability

Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik: Tedarikçi Sertifikalandırma
İşlemleri
Özet
Günümüzün ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullarının yarattığı büyük rekabet, işletmeleri tedarikçi
seçimi konusunda yeni stratejilere yönelmek zorunda bırakmıştır. Bu seçim aşaması birden fazla
alternatifi barındırdığı için karar verme sürecinde en sağlıklı sonuca ulaşmada sezgisel olarak
yorumlamak yerine bilimsel metotlara başvurulması artık bir zorunluluktur. Bu amaçla birden fazla
çok ölçütlü karar verme yöntemi bulunmaktadır ve objektif değerlendirme yöntemlerinden biri
sertifikalandırmadır.
Bu çalışmada hazır giyim firmalarında tedarikçi seçiminin önemi vurgulanmış ve tedarikçilerinin
işletmenin sürdürülebilirlik vizyonuna uygun çalışabilmesi için sertifikalandırma sürecinde dikkat
etmesi gereken işlem basamakları ve sahip olması gereken sertifikalar hakkında bilgi verilmiştir.
Tedarikçinin dikkat etmesi gereken çalışma etiği, sosyal haklar, uluslararası geçerli kumaş ve ürün
sertifikaları, üretim sırasında uygulanması gereken teknik talimatlar, kumaş ve aksesuar testleri ile
kabul edilebilir kalite limiti konuları örneklerle açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler:
sürdürülebilirlik

Tedarikçi

seçimi, tedarikçi
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GİRİŞ
Günümüz dünyasında ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeler toplumları oluşturan tüm birimlerin
birbirine olan bağımlılığını arttırmaktadır. Refah düzeyinin gelişmesi ve sürdürülebilir kılınması için
bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. 21. yüzyılda artık toplumlar,
sosyal sorumluluğu yalnızca bireylerden değil, şirketlerden de beklemektedir (Halkbank, 2010 ve
Altuntaş, 2012).
Sertifikalandırma işlemi kurumsal sorumluluk veya sürdürülebilir iş uygulamaları için oldukça
önemlidir. Sürdürülebilirlik uygulamaları ile;

Bir şirket ekonomik başarıyı hedeflerken aynı zamanda faaliyetlerinin çevre, toplum
ve çalışanları üzerindeki etkilerinden sorumlu olup, hepsini bir bütün olarak değerlendirip,
faaliyetlerini buna göre geliştirir.

Riskleri uzaklaştırıp yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla, şirket faaliyetlerinin
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dengeli bir şekilde yönetir (İTO, 2012).
Şirketler, sürdürülebilirlik vizyonu için, devamlılığı bir eylem sözcüğü olarak görmelidir. Sürekli net
bir şekilde iyileştirilmesi gereken bu süreç aynı anda kararlılık, tutku ve takım çalışması gerektiren bir
yolculuktur. Bu vizyon tüm işlemlerin, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde
devam etmesi yönündedir. Vizyonu gerçekleştirmek, az kaynak kullanarak büyük işler yapmakta
yardımcı olurken, dünyanın her yerinde insanlar ve toplumlar için daha kaliteli yaşam sağlamasına
katkıda bulunmaktadır (H&M, 2015).
Tedarikçiler firmaların değerli varlıkları arasında ve elde edeceği başarının ortakları olarak
düşünülmelidir. Günümüzün ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullarının yarattığı büyük rekabet ise
işletmeleri tedarikçi seçimi konusunda yeni stratejilere yönelmek zorunda bırakmıştır.
İşletmeler var oldukları süre boyunca seçim yapmak durumundadırlar. Giderek zorlaşan ve değişime
uğrayan hayat şartları işletmeleri en iyi seçim yapmaya zorlamaktadır. Bu seçim aşaması birden fazla
alternatifi barındırdığı için karar verme sürecinde en sağlıklı sonuca ulaşmada sezgisel olarak
yorumlamak yerine bilimsel metotlara başvurulması artık bir zorunluluktur. Bu amaçla birden fazla
çok ölçütlü karar verme yöntemi bulunmaktadır ve objektif değerlendirme yöntemlerinden biri
sertifikalandırmadır.
Bu çalışmada hazır giyim firmalarında tedarikçi seçiminin önemi vurgulanmış ve tedarikçilerinin
işletme vizyonuna uygun çalışabilmesi için dikkat etmesi gereken sertifikalandırma işlem basamakları
ve sahip olması gereken sertifikalar örneklerle birlikte açıklanmıştır.
TEDARİKÇİ SERTİFİKALANDIRMA İŞLEM BASAMAKLARI
Tedarikçilerin gelişimi ve üretim işletmeleri ile sürdürülebilir biçimde çalışmasını sağlayacak
sertifikalandırma için izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Erdal, 2015).
1.
Sertifikalandırma sürecinin alıcı tarafından ortaya konması
2.
Sertifikalandırma süreci için tedarikçilerin belirlenmesi
3.
Tedarikçilerle gözden geçirme toplantısı ve beklentiler konusunda görüş birliğine
varılması
4.
Kalite sistemlerinin geçerliliğinin kabulü ve tedarikçi öz değerlendirme
5.
Tedarikçinin iyileştirme faaliyetlerini başlatması
6.
Deneme denetimi
7.
Resmi denetim
8.
Sertifikalandırma değerlendirmesi
9.
Tedarikçilerin sertifikalandırılması
10. Sürekli iyileştirme çalışmaları ve sertifikalandırmanın sürdürülmesi
Birinci Adım: Sertifikalandırma Sürecinin Alıcı Tarafından Ortaya Konması
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Hazır giyim firmaları tedarikçilere hangi konularda ne istediklerini açık ve net biçimde
belirtmelidirler. Dünyanın en büyük hazır giyim firmalarından olan H&M ve Inditex’in tedarikçileri
için oluşturduğu yönetmelikler örnek verilebilir.

H&M Tedarikçi Kuralları
H&M Code of Conduct/Çalışma Etiği isimli hazırlamış olduğu belgede tedarikçilerden uyumlu
çalışmak için neler beklediğini belirtmiştir. 1997 yılında hazırlanan, Çalışma Etiği tedarik zincirini
daha sürdürülebilir hale getirmek için H&M faaliyetlerinin temelini oluşturur. Bu belge, çalışma
koşullarını ve faaliyetlerde çevresel uygulamaları geliştirmek için H&M ile tedarikçileri ve onların alt
üreticilerinin tüm yapması gerekenleri özetlemektedir. Code of Conduct / Çalışma Etiği içeriği
aşağıdaki gibidir (H&M Group, 2015).
1.
Yasal hükümler
2.
Çocuk işçiliği çalıştırma yasağı
3.
Sağlık ve güvenlik
4.
İşçi hakları
5.
Konut şartları
6.
Çevre
7.
Sistem yaklaşımı
8.
İzleme ve uygulama

Inditex Tedarikçi Kuralları
Inditex Denetimi de diğer tüm sosyal denetimler gibi ILO Yasaları (Sözleşmeleri) ve İş Güvenliği
Yönetmeliklerine göre kurulur. Inditex, tedarikçilerinden işletme içerisinde çalışan iyi bir iş
güvenliği uzmanı ve kaliteci istemektedir. Inditex Grup bünyesinde Zara, Pull and Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Zara Home ve Uterqüe markaları bulunmaktadır. Firmada
kurulacak sistem, aşağıdaki genel Inditex Kodlar olarak belirtilse de yasal mevzuatta geçen ve işçiyi
ilgilendiren tüm yönetmelikler (yangın, ilkyardım, hekim, uzman, risk değerlendirmesi vb.) ile ILO
Yasalarını dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Inditex Çalışma Etiği içeriği aşağıdaki gibidir (Taksim
OSGB ve Zara, 2014).
1. Zorunlu çalıştırmama
2. Çocuk işçi çalıştırmama
3. Ayrımcılık yapmama
4. Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü
5. Sert veya insanlık dışı muamele olmaması
6. Güvenli ve hijyenik çalışma koşulları
7. Ücret ödemeleri düzeni
8. Çalışma saatleri düzeni
9. Düzenli istihdam
10.Üretimin izlenebilirliği
11.İş sağlığı ve ürünlerin güvenliği
12.Çevre bilinci
13.Bilgilerin gizliliği
14.Kod uygulamaları

Şeffaflık

Ulusal mevzuat sözleşmeler ve anlaşmalara uygunluk

Doğrulama

Etik kurul
İkinci Adım: Sertifikalandırma Süreci İçin Tedarikçilerin Belirlenmesi
İşletmeler rekabetçi yapıyı koruyabilmek için belirledikleri öncelikleri tedarikçi seçim kriterlerine
dönüştürmektedir. Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler bir anlamda tedarikçilerin işletmeyle iş
yapmaya uygun olup olmadığının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Özdemir, 2010:62).
Tedarikçi seçimi çok sayıda faktörlerden etkilenir. Performans/fiyat oranı, kalite, güvenilirlik,
zamanında teslim ya da servis bunların başta gelenleridir. Bu faktörlerin her birinin alıcı firmanın iş
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öncelikleri ve stratejileri açısından farklı önem dereceleri vardır. Tedarikçi seçiminde dikkat edilmesi
gereken önemli kriterler aşağıdaki gibidir (Yarıkkaya, 2014).
1.
Güvenilirlik
2.
Süreç yeteneği
3.
Kalite yönetim düzeyi
4.
Üretim esnekliği ve teknik yeterlilik
5.
Performans/ fiyat oranı
6.
Açık iletişim
7.
Finansal güç
8.
Partnerlik yaklaşımı
9.
Tedarikçinin tecrübesi ve sertifikaları
10. Fiyat düzeyi
11. Tedarikçinin çalışma tarzı ve kültürü
12. Tedarikçinin özgün teknik bilgi ve yetenekleri
•
Tedarikçinin Tecrübesi ve Sertifikaları: Aday tedarikçilerin endüstrinin kabul ettiği
standartta sertifikalarının (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, CE işareti, TSE, TS 16949
gibi) olup olmadığı da tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir kriterdir.
•
Tedarikçinin Çalışma Tarzı ve Kültürü: Başarılı bir ilişki için, hem işletmenin hem de
tedarikçinin kültürü ve çalışma tarzı birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu da tedarikçinin işyeri
ziyaret edilerek, personeliyle konuşarak, tüm aday tedarikçilere geniş zaman ayırarak
yapılmalıdır. Kapasitenin etkin olarak kullanılabilmesi, işletme kültürü ve amacıyla
tedarikçinin kültürü ve amacının uyumlu olmasını zorunlu kılar (Yarıkkaya, 2014).
Üçüncü Adım: Tedarikçilerle Gözden Geçirme Toplantısı ve Beklentiler Konusunda Görüş
Birliğine Varılması
Firmalar tedarikçilerinden beklentilerini açık bir dille anlatmalıdır. Tedarikçiler ile toplantılar
yapılarak düzeltilmesi ve uygulanması istenen konular hakkında görüş birliğine varılmalıdır. Ayrıca
firma denetimleri birebir kendisi yaparak istediği sosyal ve çevresel taleplerinin tedarikçileri
tarafından uygulanıp uygulanmadığı hakkında tam kapsamlı bilgi edinmelidir. Bu konuda H&M’nin
yapmış olduğu uygulamada; önemli olan öncelik günlük işlerde devamlılığın olmasıdır. Firma
tedarikçilerini seçerken öncelikle derinlemesine bir ilk denetim yapar. Deneticiler, bir tedarikçinin ya
da fabrikanın H&M azami taleplerini karşılayıp karşılamadığını ve şirket ile çalışılıp
çalışılmayacağına karar verme yetkisine sahiptirler (H&M, 2015).
Dördüncü Adım: Kalite Sistemlerinin Geçerliliğinin Kabulü ve Tedarikçi Öz Değerlendirme
Tedarikçiler kapsamlı bir ön denetimden geçip firma çalışma şartlarına uygunluk onayı almasından
sonra firma ile çalışmaya başlanır. Bu ilk denetimden geçen tüm fabrikalar tam denetim programı
(Full Audit Programme-FAP) kapsamına girer. Herhangi bir uygunsuzluk denetçileri tarafından takip
edilir ve bir iyileştirme planı hazırlanarak tedarikçiye görev verilir. Gerektiği yerde, tedarikçi planın
uygulanmasında ek destek isteyebilir (H&M, 2015).
Beşinci Adım: Tedarikçinin İyileştirme Faaliyetlerini Başlatması
Tedarikçi bünyesinde iyileştirme faaliyetleri için birlikte çalıştığı firmanın tam zamanlı deneticileri
bulunmaktadır. Ayrıca bu deneticiler çeşitli eğitim ve projeler aracılığıyla tedarikçilerin iyileştirme
çalışmalarını desteklemektedir.
Altıncı Adım: Deneme Denetimi
Tedarikçinin resmi denetime hazır olup olmadığını kontrol etmek amacıyla resmi denetimden önce
deneme denetimi ve tatbikatları yapılmaktadır. Tablo 1’de Inditex’in tedarikçi sosyal sorumluluk ön
değerlendirme formu gösterilmiştir.
Tablo 8: Inditex sosyal sorumluluk ön denetim formu örneği
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Yedinci ve Sekizinci Ad
m:
Resmi Denetim ve Sertifikalandırma Değerlendirmesi
Denetim yaparken, deneticiler yaklaşık 300 noktadan oluşan bir listeyi kontrol etmektedirler. Listede
çalışma ortamları, çalışma koşulları gibi birçok konu incelenir (H&M, 2015). Her denetimden sonra
sunulan raporda, iyileştirilmesi gereken her konu ele alınır ve tedarikçiye düzeltmeler yapması için bir
tarih verilir. Deneticiler daha sonra, düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol amaçlı fabrikaları
tekrar ziyaret etmektedirler.
Dokuzuncu Adım: Tedarikçilerin Sertifikalandırılması
Tedarikçilerden istenen sertifikalar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 Eko etiketler
 Oeko-Tex sertifikası
 GOTS sertifikası
 Sosyal sorumluluk sertifikası

SA 8000

Diğer testler

Metal prosedürü

Kumaş ve aksesuar prosedürü

Numune uygulama prosedürü

Konfeksiyon prosedürü

Yükleme öncesi ürün prosedürü

Eko Etiketler ve Oeko-Tex Sertifikası
Ekolojik tekstil veya eko-tekstil demek elyaf halinden bitmiş halde ürün oluncaya kadarki tüm işlem
basamaklarında çevre gözetilerek üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve
kullanıldıktan sonra atılacak olan ürünün tekrar geriye kazanılır olması veya çevreye zararsız ürünlere
dönüşebilen ürün demektir. Etiketler, satın alınan ürünlerin zehirli kimyasallar ihtiva etmediği veya bu
kimyasalların belirtilen limitleri aşmadığı, netice olarak sağlık tehlikesi göstermediklerini tüketicilere
bir kanuni sigorta görünümü vermektedir (Yeşiloji, 2015).
Öko-Teks Standard 100, insan ekolojisi açısından şüpheli zararlı maddelerin analizlerini içermekte ve
sınır değerleri öngörmektedir. Bir tekstil ürününün, standartta belirtilen şartları yerine getirmesi
durumunda başvuru sahibine “Confindence in textiles tested for harmful substances according to
Oeko-Tex Standard 100 – Tekstillerde Güven Öko-Tex Standard 100’e göre zararlı maddelere karşı
test edilmiştir” yazısı bulunan etiketi kullanma hakkı verilmektedir. Bu etiket uluslararası güvenilirliği
ifade eden bir çevreyle ilgili kalite markasıdır (Oeko-tex, 2015). Öko-tex sertifikası tüm
tedarikçilerden istenmektedir.
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Avrupa Ecolabel sistemi ise, işletmelerin çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmeye ve pazarlamaya
teşvik etme amacında olan gönüllü bir etiketlendirme ve standart programıdır (European Commission,
2015). Şekil 1, 2, 3 ve 4’te eko etiketler gösterilmiştir (Setaş, 2018).
Şekil Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.: Oeko-Teks etiketi

Şekil 9: Ecolabel etiketi

Şekil Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.: AB ülkelerindeki diğer
Şekil 4:Firmalara ait
Oeko-Tex
ekolojik etiketler
Standart 100 örnekleri

GOTS Sertifikası
Tarım sürecinde organik arak yetiştirilmiş elyafların tekstil sektöründe ilgili standartlara göre işleme
alınması ile organik tekstil sektörü doğmuştur. Bu alanda uluslararası geçerliliği olan Küresel Organik
Tekstil Standardı’na (Global Organic Textile Sandart-GOTS) göre üretim ve sertifikasyon
yapılmaktadır. GOTS sertifikasyonu organik olarak yetiştirilmiş, sertifikalı organik elyaf kullanıma ek
olarak GOTS’un işleme ve üretim standartlarını da kapsar. GOTS’un amacı; hammaddelerin
hasadından, çevresel ve sosyal sorumlulukla üretimden etiketlemeye kadar nihai müşteriye, organik
ürünle ilgili kesin bir güvence sunabilmek için organik tekstilin durumunu dünya çapında kabul gören
kriterlerle tanımlamak ile işleyici ve üreticilerin, organik kumaş ve kıyafetlerini tüm büyük pazarlarda
kabul gören tek sertifika ile ihraç edebilmelerini sağlamaktır (Yaraşık, 2017). GOTS sertifikası sadece
organik ürün üretimi tedarikçilerden istenmektedir.
GOTS sadece zorunlu kriterlere odaklanmıştır ve elyaf ürünler, kumaşlar ve elbiseler için geçerlidir.
GOTS işleme, üretim, paketleme, etiketleme, ihracat, ithalat ve tüm organik
Şekil 5: GOTS
ürünlerinin taşınması aşamalarını kapsar. GOTS iki etiketleme seçeneği
sertifikası sembolü
sunar. Bu iki etiketleme seçeneği arasındaki tek fark nihai üründeki organik
ya da organiğe geçiş elyaf miktarının oranıdır. Bu standardın tüm zorunlu kriterlerine uygun olarak
üretilmiş ürünler aşağıdaki şekilde etiketlenebilir, pazarlanabilir ya da satılabilir (Controlunion, 2018):

Organik” ya da “organiğe geçiş

% x organik malzemeden imal ya da % x organiğe geçiş
malzemelerinden imal

SA 8000 Sertifikası
Sosal sorumluluk standarlarının başında yer alan SA 8000 Sosyal
Sorumluluk Standardının amacı, üretim veya hizmet süreçlerinin insan
haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalışmasını sağlamaktır. Yani kısacası bu
standart çalışanların haklarının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. SA 8000 Sosyal
Sorumluluk Standardının temel dayanakları; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Konvansiyonları ve ilgili ILO Sözleşmeleridir (SGS, 2018).
Şekil 7: SA 8000
Türkiye’de SA 8000 belgesine sahip olan firmalar arasında çok az sayıda sertifikası sembolü
tekstil ve hazır giyim firması bulunmaktadır. Özellikle hazır giyim
sektöründe faaliyet gösteren uluslararası büyük alıcılar ve perakende grupları Türkiye’deki hazır giyim
tedarikçilerinden ve de varsa onların fason atölyelerinden, hatta yan sanayicilerinden bu koşulların sıkı
sıkıya yerine getirilmesini istemekte, bu doğrultuda sıkça denetimler yapmakta ve bu konu
Türkiye’den tedarikçi seçiminde önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır (Eurocons, 2018). Şekil 8’de
Yeşim Tekstil San ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu belge gösterilmiştir. Yeşim
SA 8000 belgesi ile firma, uluslararası standartlarda sosyal uygunluk ve çevre
standartlarını karşıladığını ve birlikte çalıştığı fason ve tedarikçi firmalarda da
aynı koşulları sağlayacağını taahhüt etmektedir (Yeşim Tekstil, 2012).
Şekil 8: Yeşim Tekstil
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8000 sertifikası ve firma Küresel
İlkeler Sözleşmesi formu

Tedarikçilerden İstenen Diğer Formlar
Firmalar tedarikçilerinden üretim esnasında çeşitli kontroller ile birlikte sağlık açısından önemli
konularda takip için çeşitli formlar istemektedirler. Bu prosedürler için takip edilmesi istenen ve
denetim sırasında kontrol edilen formlar aşağıdaki gibidir.

Metal Politikası

Kırık iğne prosedürü

El iğnesi teslim formu

Kalibrasyon prosedürü (dedektör)

Kumaş Testleri

Haslık Testleri: Yıkama, su, ter, sürtme, ışık

Fiziksel Performans Testleri: Yıkama/kuru temizleme sonrası boyutsal
değişim, kopma/yırtılma mukavemeti, dikiş kayması, yanmazlık, aşınma, su iticilik,
esneklik, boncuklanma, gramaj

Aksesuar Testleri

Üretim Öncesi Numune Prosedürleri: Üretim öncesi onay numuneleri, ölçüm şekilleri

Ambalaj prosedürleri

Yükleme Öncesi Ürün Prosedürleri

Dikim sonrası ürün testleri: Dikiş mukavemeti, yıkama/kuru temizleme
sonrası görünüm

Inspection Prosedürleri
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Kumaş Prosedürü: Şekil 9’a kumaşta ton farkı olup
olmadığının tespiti için nasıl kontrol edileceği şematik olarak
gösterilmiştir. Ayrıca tedarikçilerden alınan kumaş örnekleri
laboratuvarda incelenerek bileşenleri ve haslık değerleri tespit
edilmektedir.
Metal Prosedürü: Metal psedürü özellikle çocuk ve bebek
giyiminde çok önemlidir. Bu prosedür kırık iğne ve metal
tespit politikası olmak üzere iki gruba ayrılabilir (Şekil 10).
Kırık iğne politikası uygulamasında; üretim sürecinin her
noktasında iğneler kontrollü olarak üretime verilmeli ve kırık
iğneler veya değişen iğneler rapor edilmeli, forma işlenmeli
ve bütün iğneler hakkında izahat verilmelidir. Metal tespit
politikası uygulamasında; marka adına üretim yapan veya bu
işletmelerin kullandıkları ve paketleme işlemlerinin yapıldığı
Şekil 9: Ton farkı kontrolü kumaş
tüm alt tedarikçilerde de metal detektör kullanılması
prosedürü örneği
mecburiyeti ve metal detektörü kullanmayan üreticilere
sipariş geçilmemesi şartı bulunmaktadır.
Konfeksiyon Prosedürü: Bu prosedürün içinde örme ve
dokuma kumaştan mamul ürünler için kumaş cinsine göre
kullanılacak iğne numarası, 1 cm’deki dikiş adımı, iplik türü
gibi bilgiler bulunmaktadır.
Teknik Talimatlar Prosedüü: Bu prosedürün içinde denim
ürünlerde çakma düğme kullanımı, bebek ürünlerinde ağda Şekil 10: Metal detektör (Tetaş, 2018)
çıtçıt kullanımı, ürünün kendi kumaşından yapılmış tokalı
kemerlerde dil ve kuşgözü kullanımı, dokuma kumaşlarda
giyim testi, ilik çalışma talimatı, nakış altında kullanılan tela kaliteleri, kadife kumaşlarda punteriz
çalışması, pantolonlarda köprü çalışması ve gizli fermuar talimatı gibi teknik konularda bilgi
verilmektedir.
Çocuk Ürünleri Güvenliği Prosedürü: Çocuk ürünlerinde düğme ve çıtçıt sağlamlığı çocuk sağlığı
için çok önemlidir. 0-36 ay beden aralığındaki ürünlerde ayaklı düğme kullanılması uygundur. 4 ile 8
yaş ve üstü bedenlerde ayaklı düğme kullanıldığı takdirde, düğmelere laboratuvarda çekme testi (pull
test) yapılmalıdır. Tüm düğmeler 70 Newton çekim kuvvetine dayanıklı olmalıdır. Tüm çıtçıt, çakma
düğme ve rivetler 90 Newton çekme testinden (pull test) geçmelidir (Lcwaikiki, 2018).
Aksesuar Prosedürü: Bu prosedür etiketlerin takım yerleri ve aksesuarların ekolojik testleri (nikel
testi, fitalat testi) ile ilgili standartları içermektedir. Kemer ve askı tokaları nikel testine tabi
tutulmalıdır. Plastik içerikli malzemelerde suni deri ya da poliüretan deri bileşenlerde fitalat testi
uygulanmalıdır. Çocuk ürünlerinde kullanılan pantolon askıları tekstil malzemesinden oluştuğundan
ve genel olarak baskılı ürünler tercih edildiğinden AZO testi, baskılara Fitalat testi ile hem baskı hem
de tekstil bileşenlere ekstrakte edilebilen ağır metal testleri uygulanmalıdır. Ürünler üzerinde bulunan
nakışlara AZO testi uygulaması gerekir. Ürün üzerinde fonksiyonel ya da süs amaçlı kullanılan
fermuarlar riskli ürün grubunda yer alırlar. Fermuar elciği ve dişleri ağır metal testleri uygulanırken
fermuar kumaşına AZO testi uygulanmalıdır. 2013 yılında H&M perfluorinatlı bileşikler (PFCs)
kimyasalının tüm ürünlerinde kullanımını yasaklamıştır (H&M, 2015).
Ambalaj Prosedürü: Hazır giyim firmaları, üretim yaptırdıkları tedarikçilerine ambalaj prosedürü
vererek ürün gruplarına göre kolili ve askılı paketleme şekillerini göstermektedirler.
Inspection Prosedürü: Genellikle AQL olarak anılan Kabul Edilebilir Kalite Limiti tüm ürün
siparişinin müşterinin şartnamelerini karşılayıp karşılamadığını bulmak için bir üretim emri
numunesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu durumda müşteri partiyi kabul ya
da reddetmek için bilinçli bir karar verecek verilere sahiptir. Kritik, majör ve minör hatalar için farklı
AQL seviyeleri belirlenebilir. Bu seviyeler üretim başlangıcından önce firma ve tedarikçi arasında
kararlaştırılmalıdır (Asia Inspection ve Kimpeks 2018). Tablo 2’de AQL 2.5 standardı değerleri
gösterilmiştir.
Tablo 2: AQL 2.5 Standardı
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Onuncu Adım: Sürekli İy
leştirme
Çalışmaları ve Sertifikalandırmanın Sürdürülmesi
Tedarikçi değiştirme veya işletme içi üretim seçeneklerinin yanında bir başka seçenek de tedarikçinin
güçlendirilmesi ve istenen düzeye çıkartılmasıdır. İşletme için doğru tedarikçileri bulmak, tedarikçi
değerlendirme ve iş geliştirme prosedürleri inşa etmek, sağlıklı tedarikçi ilişkileri geliştirmek ve uzun
dönemli bir çalışma sisteminin oturtulması için neler yapılması gerektiği konusu, şirketlerin
gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Tedarikçiyi geliştirmek demek, onu güçlendirmek demektir
(Yarıkkaya, 2014).
SONUÇ
Sosyal ve çevresel standartlara uyum artık işletmelerin tedarikçi seçimlerinde ve dolayısıyla
tüketicinin tüketim tercihlerinde daha çok etkili olmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde sosyal ve
çevresel standartlara uyum, işletmelere rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye
ekonomisi ve sanayisi için de önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün değişen
dünya rekabet şartlarına uyum sağlayarak başarılı olabilmesi için; teknoloji yanında artık insan hakları
ve çalışma hayatını düzenleyen küresel kurallara da özen göstermek ve büyük bir hızla bunlara uygun
düzenlemeler yapmak, dünya pazarlarına açılmayı ve kalıcı olmayı hedefleyen firmaları
bilinçlendirmek ve harekete geçirmeyi özendirmek ve uluslararası rekabet açısından her an güçlü
olmalarını sağlayabilmek amacıyla sosyal ve çevre standartlarına uyumu büyük önem arz etmektedir.
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Özet
Hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin birçoğu özellikle iç hastalıkları kliniklerinde kronik hastalığı olan
bireylere bakım vermektedir. Kronik hastalığı bulunan bireye bakım verirken öz etkililik algılarını
etkileyen bir çok etmen olduğu ve öğrencilerin uzun bir süre devam eden intörn uygulamaları öncesi
ve sonrasında bu algılarında farklılık olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı; iç hastalıkları hemşireliği intörn öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası klinik
yetkinliklerine ilişkin algıları ve bu süreç içerisindeki değişimlerini incelemektir. Tanımlayıcı (ön testson test) ve kesitsel olarak planlanan çalışma, Eylül 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında bir
üniversitenin Hemşirelik Fakültesi’nde yürütülmüştür. Araştırmaya belirlenen tarihler arasında, bu
fakültede iç hastalıkları hemşireliği intörn uygulamasını yürüten, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 134 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından “Öğrenci Birey Tanıtım
Formu” ve “Öğrencilerin Klinik Yetkinliğe İlişkin Algısı Ölçeği” kullanılarak, uygulama
başlangıcında (1.hafta) ve bitiminde (4.hafta) toplanmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik
kuruldan ve araştırmanın yürütüldüğü kurumdan yazılı izin, katılımcılardan ise sözlü onam alınmıştır.
Araştırmadan elde edilen sosyo-demografik veriler, sayı ve yüzde dağılımları; ölçek puan ortalamaları,
aritmetik ortalama; uygulama öncesi ve sonrası ölçek puan ortalamaları arasındaki fark ise t testi ile
değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması; 22.29±1.99, %83.6’sı kadındır.
Öğrencilerin %49.3’ü yurtta kaldığını, %89.6’sı gelir durumunun orta düzeyde olduğunu, büyük
çoğunluğu (%91.0) sınıf tekrarı yapmadığını, %26.9’u hemşire ile, %14.9’u öğretim elemanı ile, %6’sı
hasta ile sorun yaşadığını bildirmiştir. Katılımcıların “Öğrencilerin Klinik Yetkinliğe İlişkin Algısı
Ölçeği” puan ortalamaları incelendiğinde; uygulama öncesi önemlilik puan ortalaması; 4.25±0.57 iken
uygulaması sonrası; 4.81±0.76’dır. Güven puan ortalamaları ise; uygulama öncesi 3.72±0.77 iken
uygulama sonrası 3.91±0.70’dir. Uygulama öncesi ve sonrası ölçek puan ortalamaları arasındaki
anlamlılık incelendiğinde; önemlilik ve güven alanında istatistiksel olarak anlamlı artış görüldüğü
belirlenmiştir (önemlilik: p=0.000, t=6.670; güven: p=0.023, t=2.303). Bu bulgular doğrultusunda; iç
hastalıkları hemşireliği intörn öğrencilerinin uygulama sonrası klinik yetkinliklerine ilişkin algılarında
olumlu değişimler görüldüğü söylenebilir. Sonuç olarak; diğer intörn uygulama alanlarında da
öğrencilerin klinik yetkinliklerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi ve bunlara yönelik
planlamaların geliştirilmesi önerilmektedir.

Perception Of Clinical Competence For Nursing İntern Students
Abstract
Many of the nursing education students care for individuals with chronic illnesses, especially in
internal medicine clinics. It is thought that there are many factors that affect the perception of the
summative of the individual with chronic illness and that there may be differences in these perceptions
before and after the long term intern of the students. Purpose of the research; perceptions of pre-and
post-practice clinical competencies of internal medicine nursing intern students.
The descriptive (pre-test-post-test) and cross-sectional study was conducted at the University of
Nursing
Faculty
between
September
2017
and
January
2018.
Among the dates set for the survey were 134 students who were able to carry out internal medicine
nursing
intern
practice
and
who
agreed
to
participate
in
the
research.
The data were collected by the researchers at the beginning (1st week) and at the end (4th week) of the
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application using "Student Individual Presentation Form" Socio-demographic data and "Perception of
Clinical Competence of Students".
In order to be carried out the research, the written consent was obtained from the ethics committee and
the institution from which the research was conducted, and verbal consent was obtained from the
participants. Socio-demographic data, number and percentage distributions obtained from the study;
scale point mean, arithmetic mean; the difference between pre-testing and post-testing scale point
mean was evaluated by t test. The mean age of students participating in the survey; 22.29 ± 1.99,
83.6% were females. It was found that 49.3% of the students were in residence, 89.6% were in the
middle level of income, the majority (91.0%) did not make class repetition, the students reported that
they had problems 26.9% with the nurse, 14.9% with the teaching staff, and 6% had problems with the
patient
When the mean scores of the participants 'Perception on Clinical Competence of Students' were
examined; pretesting significance mean point;4.25 ± 0.57 after application; It is 4.81 ± 0.76.
confidence points are mean; 3.72 ± 0.77 pretesting and 3.91 ± 0.70 posttesting When the significance
between scale mean pre and post-testing are examined; (significance: p = 0.000, t = 6.670, confidence:
p = 0.023, t = 2.303) was found to be statistically significant in the area of significance and
confidence. In the direction of these findings; it can be said that positive changes were observed in the
perceptions of clinical practice nursing intern students regarding their clinical competence after
clinical practice.As a result; it is recommended to evaluate the perceptions of the students' clinical
competencies in other clinical areas and to develop plans for them.
Giriş
Hemşirelik eğitimi teorik bilgi ve edinilen teorik bilginin uygulama ile birleştirildiği bir eğitim
programından oluşmaktadır. Temel hemşirelik kavramları, beceriler ve uygulama teknikleri hemşirelik
eğitiminin temelini oluşturan kavramlardır. Bu eğitim programında amaç; öğrencilere bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır (1,2,3,4).
Hemşirelik eğitiminin temeli laboratuvar ve klinik çalışmaları içeren klinik uygulamaya
dayanmaktadır. Uygulamanın yapıldığı klinik ortam, öğrencilere gerçek ortam ve durumlar karşısında
deneyim kazandırmakta, uygulama fırsatları oluşturmakta ve mesleğin bir üyesi olma aşamasında
gözlem yapmalarına olanak tanımaktadır (5).
Klinik uygulamalarda hemşirelik öğrencilerinin başarısını fiziksel, psikolojik ve çevresel bir çok
faktör etkilidir. Bu faktörler arasında; anksiyete, stres, kontrol kaybı, motivasyon ve öz etkililik yer
almaktadır (5).
Öz etkililik; bir sonuca ulaşmak için gerekli eylemlere başlayıp, sürdürme ve başarılı olarak
sonlandırma yeteneğine ilişkin kişinin kendi inancı, yargısı olarak tanımlanmaktadır (6,7,8,9). Sosyal
bilişsel kurama dayanan öz etkililik ilk defa Albert Bandura tarafından özel bir duruma ilişkin
geliştirilmiştir (10).
Öğrencilerin klinik uygulamalarda başarısını etkileyen kavramlardan biri olan öz etkililik, öğrencilerin
uygulamalarda yerine getirdikleri görevlerde başarılı olma yeteneklerini oldukça etkilemektedir.
Öğrencilerin klinik uygulamalarda öz etkiliklerinin incelendiği çalışmalarda; akademik başarı ile öz
etkililik arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür (11,12,13).
Ülkemizde de, hemşirelik öğrencilerinin öz etkililiklerini değerlendiren çalışmalara sık rastanmaktadır
(1,3,4,14). Ancak bu çalışmalarda çoğunlukla genel özetkililik ölçekleri kullanılmıştır. Planlanan bu
çalışmada hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalardaki öz etkililiklerini değerlendiren bir ölçek
kullanılması hedeflenmiştir.
Bunun yanı sıra; hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin birçoğu özellikle iç hastalıkları kliniklerinde
kronik hastalığı olan bireylere bakım vermektedir. Kronik hastalığı bulunan bireye bakım verirken öz
etkililik algılarını etkileyen bir çok etmen olduğu ve öğrencilerin uzun bir süre devam eden intörn
uygulamaları öncesi ve sonrasında bu algılarında farklılık olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla
yapılan araştırmanın amacı; iç hastalıkları hemşireliği intörn öğrencilerinin uygulama öncesi ve
sonrası klinik yetkinliklerine ilişkin algıları ve bu süreç içerisindeki değişimlerini incelemektir.
Gereç Yöntem
Araştırma, tanımlayıcı (ön test-son test) ve kesitsel bir tipte bir çalışmadır. Veriler, Eylül 2017-Ocak
2018 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde toplanmıştır. Araştırmaya,
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belirlenen tarihlerde, aynı kurumda iç hastalıkları hemşireliği intörn uygulamasını yürüten,
ulaşılabilen, araştırmaya katılmayı kabul eden 134 intörn öğrenci dahil edilmiştir.
Veriler, araştırmacılar tarafından “Öğrenci Birey Tanıtım Formu” ve “Öğrencilerin Klinik Yetkinliğe
İlişkin Algısı Ölçeği” kullanılarak, uygulama başlangıcında (1.hafta) ve bitiminde (4.hafta)
toplanmıştır.
Öğrenci Birey Tanıtım Formu: Literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan öğrenci
birey tanıtım formu; yaş, yaş grubu, cinsiyet, yaşanılan yer, gelir durumu, sınıf tekrarı, daha önceden
hasta, hemşire, klinik öğretin üye/elemanları ile sorunla karşılaşma sorularını içeren toplam 11
sorudan oluşmaktadır.
Öğrencilerin Klinik Yetkinliğe İlişkin Algısı Ölçeği (Self-Efficacy for Clinical Evaluation Scale
(SECS): Ölçek Clark ve ark. tarafından 2004 yılında geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenirliği
Zengin ve ark. (2014) tarafından yapılmıştır (5).
Ölçek; önemlilik ve güvenden oluşan 2 alan, toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Güven alanı,
öğrencilerin klinik ortamda kronik hastalığı olan hastalara bakım verme yeteneklerinde özetkililik
algılarını, önemlilik alanı ise; bakım yeteneklerininin önemi konusundaki algılarını
değerlendirmektedir. Diğer bir ifade ile, öz etkililik algısı, kronik hastalığı olan bireye bakım vermede
öğrencilerin güvenini yansıtır. Algılanan önem ise, öğrencilerin bakım uygulamalarının önemi
konusundaki inançlarına kanıt sağlar (5,15).
Ölçek 5’li likert şeklinde puanlandırılmaktadır. Her iki alanda 1’den 5’e kadar puanlandırılır. Düşük
puan, öğrencilerin kronik hastalığı olan hastalara bakım vermede kendine güvenmediğini ve bunu
uygulamalarda yeterince önemli görmediklerini göstermektedir (5,15).
Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul ve araştırmanın yürütüldüğü kurumdan yazılı izin,
katılımcılardan sözlü onam alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sosyo-demografik veriler, sayı ve
yüzde dağılımları; ölçek puan ortalamaları, aritmetik ortalama; uygulama öncesi ve sonrası ölçek puan
ortalamaları arasındaki fark ise t testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması 22.29±1.99 yaş, %83.6’sı
kadındır. Öğrencilerin %49.3’ü yurtta kaldığını, %89.6’sı gelir durumunun orta düzeyde olduğunu,
büyük çoğunluğu (%91.0) sınıf tekrarı yapmadığını, %26.9’u hemşire ile, %14.9’u öğretim elemanı
ile, %6’sı hasta ile sorun yaşadığını bildirmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Sosyo-demografik Özellikler
Değişkenler
Yaş grubu (22.29±1.99)
21-23 yaş
24-26 yaş
26 ve üzeri yaş
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaşanılan yer
Aile ile birlikte
Evde arkadaşları ile birlikte
Yurtta
Gelir durumu
İyi
Orta
Kötü
Sınıf tekrarı
Var
Yok
Klinikte sorun yaşama durumu
Hasta ile
Sorumlu hemşire ile
Öğretim elemanı ile

n(%)
119 (88.8)
14 (10.4)
1 (0.7)
112 (83.6)
22 (16.4)
22 (16.4)
46 (34.3)
66 (49.3)
6 (4.5)
120 (89.6)
8 (6.0)
12 (9.0)
122 (91.0)
8 (6.0)
36 (26.9)
20 (14.9)
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Öğrencilerin “Öğrencilerin Klinik Yetkinliğe İlişkin Algısı Ölçeği” puan ortalamaları incelendiğinde;
uygulama öncesi önemlilik puan ortalaması; 4.25±0.57 iken uygulaması sonrası; 4.81±0.76’dır. Güven
puan ortalamaları ise; uygulama öncesi 3.72±0.77 iken uygulama sonrası 3.91±0.70’dir. Uygulama
öncesi ve sonrası ölçek puan ortalamaları arasındaki anlamlılık incelendiğinde; önemlilik ve güven
alanında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış görüldüğü belirlenmiştir (önemlilik: p=0.000,
t=6.670; güven: p=0.023, t=2.303) (Tablo 2).
Tablo 2. Öğrencilerin Ölçek Puan Ortalamaları
“Önemlilik” puan ortalaması

Ön test
4.25±0.57

Son test
4.81±0.76

“Güven” puan ortalaması

3.72±0.77

3.91±0.70

t=6.670
p=0.000
p=0.023
t=2.303

Bazı değişkenlerin uygulama öncesi ve sonrası ölçek puan ortalamalarına etkisi değerlendirildiğinde;
hiçbir değişkenin anlamlı düzeyde etkilemediği (p>0.05) belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Değişkenlerin Ölçek Puanlarına Etkisi

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Sınıf tekrarı
Var
Yok
Hasta ile sorun yaşama
Evet
Hayır
Sorumlu hemşire ile
yaşama
Evet
Hayır
Öğretim elemanı ile
yaşama
Evet
Hayır

Uygulama başlangıcı
“Önemlilik”
“Güven” alanı
alanı

Uygulama sonu
“Önemlilik”
alanı

“Güven”
alanı

t=0.734
p=0.465

t=-0.459
p=0.650

t=1.289
p=0.200

t=-0.268
p=0.789

t=-2.363
p=0.020

t=1.643
p=0.103

t=0.336
p=0.737

t=1.949
p=0.053

t=-0.724
p=0.470

t=0.070
p=0.944

t=-0.236
p=0.814

t=-0.972
p=0.362

t=-1.151
p=0.252

t=0.130
p=0.896

t=0.943
p=0.347

t=0.640
p=0.523

t=0.359
p=0.720

t=0.444
p=0.657

t=-0.047
p=0.963

t=-0.272
p=0.786

sorun

sorun

Tartışma
Öz etkililik; bir sonuca ulaşmak için gerekli eylemlere başlayıp, sürdürme ve başarılı olarak
sonlandırma yeteneğine ilişkin kişinin kendi inancı, yargısı olarak tanımlanmaktadır (6,7,8,9). Sosyal
bilişsel kurama dayanan öz etkililik ilk defa Albert Bandura tarafından özel bir duruma ilişkin
geliştirilmiştir (10). Öğrencilerin klinik uygulamalarda başarısını etkileyen kavramlardan biri olan öz
etkililik, öğrencilerin uygulamalarda yerine getirdikleri görevlerde başarılı olma yeteneklerini oldukça
etkilemektedir. Öğrencilerin klinik uygulamalarda öz etkililiklerinin incelendiği çalışmalarda;
akademik başarı ile öz etkililik arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür (11,12,13).
Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin öz etkililik düzeylerinin incelendiği bu çalışmada, öğrencilerin
cinsiyetlerine göre ÖEYÖ puan ortalamaları incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Kızılcı ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada; kız ve erkek
öğrencilerin, davranışa başlama puanı dışında diğer öz etkililik puanları benzer bulunmuştur (16).
Türkiye’de hemşirelik öğrencilerinin öz etkililik düzeyi ile ilgili yapılmış bir çalışmada kız ve erkek
öğrencilerin ÖEYÖ puanları benzer bulunmuştur (17). Otacıoğlu (2008), müzik öğretmenliği adayı
öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada, kız öğrencilerin ÖEYÖ düzeylerinin, erkek öğrencilerden
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte, cinsiyetin özetkililik-yeterlik düzeyine önemli bir etkisinin olmadığını gösteren diğer çalışmalar, araştırma
sonuçlarımızı destekler niteliktedir (14,19-23).
Öğrencilerin “Öğrencilerin Klinik Yetkinliğe İlişkin Algısı Ölçeği” puan ortalamaları incelendiğinde;
uygulama öncesi önemlilik puan ortalaması; 4.25±0.57 iken uygulaması sonrası; 4.81±0.76’dır. Güven
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puan ortalamaları ise; uygulama öncesi 3.72±0.77 iken uygulama sonrası 3.91±0.70’dir. Uygulama
öncesi ve sonrası ölçek puan ortalamaları arasındaki anlamlılık incelendiğinde; önemlilik ve güven
alanında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış görüldüğü belirlenmiştir (önemlilik: p=0.000,
t=6.670; güven: p=0.023, t=2.303).
Williams ve Koob’un (2002) bir çalışmasında; sosyal hizmet öğrencilerinin sınıftaki derslerini
tamamladıktan sonra alan uygulamasına başlayan öğrencilerin algılanan öz-etkililik düzeyinde önemli
bir yükselme olduğu belirtilmiştir. Aynı durumun hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencileri için de
geçerli olabileceği varsayılabilir. Yani öğrenciler uygulamalı derslerin teorik eğitimini tamamladıktan
sonra, daha donanımlı bir şekilde uygulama alanına çıkarılırlarsa ÖEYÖ durumları olumlu bir şekilde
gelişebilir (24).
İntörn öğrencilerin, mezuniyet sonrası atanma sınavı kaygısı ve gelecek hakkında bilinmezlik
hissetmeleri ve toplumun beklentilerine göre davranma çabası içinde oldukları bilinmektedir. Bu
bağlamda öğrencilerin, bu nedenlerle çaresizlik, anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunlar
yaşayabileceği, kendilerine olan inançlarını kaybedebileceği ve diğer faktörlerin de (ebeveyn eğitimi,
yaşanılan yer, ekonomik durum vb.) etkisiyle ÖEYÖ düzeylerinin azalabileceği saptanmıştır(17). Özetkililik-yeterlilik algısı ve stres birbirlerini etkilemektedir. Stresle başa çıkmada yüksek özetkililikyeterlilik algılandığında salgılanan epinefrin ve norepinefrin düzeylerinin düştüğü, düşük özetkililik algılayan öğrencilerde stresin fiziksel bir göstergesi olan kalp atım hızının sınav yönergesi
okunurken arttığı gösterilmiştir (26).
Sonuç olarak; diğer intörn uygulama alanlarında da öğrencilerin klinik yetkinliklerine ilişkin
algılarının değerlendirilmesi ve bunlara yönelik planlamaların geliştirilmesi önerilmektedir.
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Abstract
This research was conducted to determine the effects of five different phosphorus doses (0, 40, 80, 120
and 160 kg ha-1) on seed yield and some yield components of sainfoin (Onobrychis sativa L.) under
Isparta conditions of Turkey. The experiment was established in a randomised complete block design
with three replications. Seed yield, plant height, fruit weight per raceme, fruit weight per stem and
1000-fruit weight were determined. Phosphorus rates significantly affected all components determined
in sainfoin. Phosphorus applications increased seed yield, plant height, fruit weight per raceme, fruit
weight per plant and 1000-fruit weight. At the end of this research, 120 kg ha-1 phosphorus dose is
recommended for high seed yield in sainfoin.
Key words: Sainfoin, seed yield, raceme number per plant, 1000-fruit weight.

Fosforlu Gübrelemenin Korunga (Onobrychis sativa L.)’nın
Tohum Verimi Üzerine Etkileri
Özet
Bu araştırma korunganın (Onobrychis sativa L.) tohum verimi ve verim komponentleri üzerine beş
farklı fosfor dozunun (0, 40, 80, 120 ve 160 kg ha-1) etkilerini belirlemek amacıyla Isparta
koşullarında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak
kurulmuştur. Çalışmada tohum verimi, bitki boyu, salkımda meyve ağırlığı, sapta meyve ağırlığı ve
1000 meyve ağırlığı belirlenmiştir. Fosfor oranları korungada ölçülen bütün özellikler üzerine
istatistiki olarak önemli ölçüde etki yapmıştır. Fosfor uygulamaları tohum verimini, bitki boyunu,
salkımda meyve ağırlığını, sapta meyve ağırlığını ve 1000 meyve ağırlığını arttırmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda, korungada yüksek tohum verimi için 120 kg ha-1 fosfor dozu önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Korunga, tohum verimi, bitkide salkım sayısı, 1000 meyve ağırlığı.
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GİRİŞ
Tarım alanlarımız içerisinde yem bitkilerinin payının arttırılabilmesi için öncelikle tohum üretimine
önem verilmelidir. Tohumu üretilecek bitkilerin seçiminde ülkemiz tarım şartları göz önünde
bulundurulduğunda korunga gibi kurağa dayanıklı türler öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bitkilerin
tohum verimleri uygulanan kültürel yöntemlerle önemli derecede etkilenmektedir. Başarılı bir korunga
yetiştiriciliği için uygun yetiştirme tekniği ile ilgili problemlerin araştırılması gerekmektedir.
Korunga (Onobrychis viciaefolia Scop.), yem bitkileri içerisinde farklı özellikleri ve özel yeri olan bir
baklagil yem bitkisidir. Hayvanlar için lezzetli ve besleme değeri yüksek kaba yem üretir. Taze olarak
yedirildiğinde yonca gibi şişmeye sebep olmaz. Bal arılarının sıkça tercih ettiği iyi bir balözü bitkisi,
iyi bir suni mera bitkisi ve nadas alanlarının azaltılmasında çok değerli bir münavebe bitkisidir.
Sulamanın yapılamadığı kıraç ve kireçli alanların, verimsiz ve taşlı toprakların değerlendirilmesinde
ilk akla gelen türlerdendir.
Bu araştırmanın amacı Isparta ve Göller Bölgesi koşullarında korunga tohumculuğu yapmayı düşünen
üreticiler için tohum verimi ve verim unsurlarını etkileyebileceği düşünülen fosforlu gübre uygulaması
için en uygun dozu belirlemektir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırma SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde (37°50ʹ47ʺK ve
30°32ʹ12ʺ D) 2014-15 yıllarında yürütülmüştür. Bölgede uzun yıllar sıcaklık ortalaması 12.2 oC iken;
araştırma yıllarındaki (2014 ve 2015) ortalama sıcaklık değerleri sırasıyla 13.0 oC ve 13.5 oC olarak
gerçekleşmiştir. Araştırma yıllarındaki toplam yağış miktarları sırasıyla 670.8 mm ve 533.5 mm olarak
gerçekleşmiş olup, uzun yıllar toplam yağış ortalaması ise 543.6 mm olarak kaydedilmiştir. Deneme
yılları ile uzun yılların ortalama nispi nem değerleri paralellik göstermiştir. Deneme alanı toprağı tınlı,
hafif alkali, elverişli fosfor ve potasyum yönünden orta derecede, organik madde bakımından ise
fakirdir.
Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada 5 farklı
fosfor dozu (0, 4, 8, 12 ve 16 kg/da) kullanılmıştır. Gübre hesabı yapılırken topraktaki yarayışlı fosfor
miktarları dikkate alınmış ve eksik kalan miktarlar tamamlanmıştır. Fosforlu gübre olarak % 46’lık
triple superfosfat gübresi kullanılmıştır. Parsel boyu 5 m, parsel eni 2.4 m olarak hesaplanmıştır. Her
parselde 40 cm sıra arası ile 6 sıra ekim yapılmıştır. Deneme, her blokta 5 adet olmak üzere toplam 15
parselden oluşmuştur Azotlu gübre olarak tüm deneme alanına dekara 3 kg olacak şekilde amonyum
nitrat uygulanmıştır.
Çalışmada tohum verimi, bitki boyu, salkımda meyve ağırlığı, sapta meyve ağırlığı ve 1000 meyve
ağırlığı belirlenmiştir. Tohum hasadı salkımların alt kısımlarındaki meyvelerin kahverengileşmeye
başladığı dönemde yapılmıştır. Tohum verimini belirlemek amacıyla her parselde 1 m2 alan biçilmiş
ve tohumları ayrılarak tartılmıştır. Bitki boyu, her parselden tesadüfi olarak 10 bitki üzerinde
ölçülmüştür. Tesadüfi olarak seçilen 10 adet salkımdaki meyveler 0.001 g duyarlı hassas terazide ayrı
ayrı tartılarak salkımda meyve ağırlıkları belirlenmiştir (Türk ve Çelik, 2005). Her parselden hasat
edilen meyvelerden dört defa 100’er meyve sayılıp 0.001 g duyarlı hassas terazide tartılmış, bu
değerin ortalaması alınıp 10 ile çarpılarak 1000 tane ağırlığı hesaplanmıştır (Türk ve Çelik, 2005).
Araştırmadan elde edilen veriler SAS istatistik paket programında “Tesadüf Blokları Deneme
Desenine” uygun olarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Varyans analizi sonucunda istatistiki
açıdan önemli farklılıkların bulunduğu ortalamaların karşılaştırılmasında Asgari Önemli Fark (LSD)
testinden yararlanılmıştır.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Bu
sonuçlara göre fosfor dozlarının korungada bitki boyu, salkımda meyve ağırlığı, sapta meyve ağırlığı,
1000 meyve ağırlığı ve tohum verimi üzerine etkisi istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli
bulunmuştur.

Çizelge 1. Varyans analizi sonuçları
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Varyasyon
Kaynakları

sd

Tohum
verimi

Bitki
Boyu

Blok
Fosfor
Hata

2
4
8

ö.d.
**

ö.d.
**

Salkımda
meyve
ağırlığı
ö.d.
**

Sapta
meyve
ağırlığı
ö.d.
**

1000
meyve
ağırlığı
ö.d.
**

(**) 0.01 düzeyinde farklılığı, (*) 0.05 düzeyinde farklılığı göstermektedir. ö.d. İstatistiki olarak önemli değildir.

Farklı fosfor dozlarının korunganın tohum verimi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur.
Fosfor dozu arttıkça tohum verimi artmış, en düşük verim 71.2 kg/da ile kontrol uygulamasından elde
edilirken, en yüksek verimler 86.2 ve 85.3 kg/da ile 12 ve 16 kg/da fosfor uygulamalarından elde
edilmiştir (Çizelge 2). Tohum verimi kantitatif bir karakter olup, çevre koşullarından fazlasıyla
etkilenmektedir. Tohum veriminin arttırılması, birim alanda optimum miktarda salkım ve salkımda
meyve verebilen bitki yetiştirilmesine bağlıdır.

Çizelge 2. Farklı fosforlu gübre dozlarında elde edilen ortalama değerler.
Fosfor
Tohum
Bitki
Salkımda
Sapta
Dozları
verimi
Boyu
meyve
meyve
(kg/da)
(kg/da)
(cm)
ağırlığı (g)
ağırlığı (g)
0
71.2 c
84 d
0.18 d
0.61 c
4
80.1 b
94 c
0.27 c
0.94 b
8
81.3 b
99 b
0.31 b
1.13 a
12
86.2 a
108 a
0.39 a
1.15 a
16
85.3 a
107 a
0.38 a
1.14 a
LSD (%5)
3.12
3.07
0.03
0.11

1000 meyve
ağırlığı (g)
16.5 c
18.1 b
18.4 b
19.3 a
19.5 a
0.73

(*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde fark yoktur

Bitki boyu bakımından da fosfor dozları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Ortalama bitki
boylarının verildiği Çizelge 2’de görüldüğü gibi, en kısa bitkiler (84 cm) kontrol uygulamasından elde
edilirken, en uzun bitkiler 108 ve 107 cm ile 12 ve 16 kg/da fosfor uygulamalarından elde edilmiştir.
Fosfor dozları salkımda meyve ağırlığı üzerine de istatistiki olarak önemli etki yapmış, en düşük değer
0.18 g/salkım ile kontrol uygulamasından, en yüksek değerler ise 0.39 ve 0.38 g/salkım ile 12 ve 16
kg/da fosfor uygulamalarından elde edilmiştir (Çizelge 2). Martiniello ve Ciola (1994), agronomik
faktörlerin korungada tohum verimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla, İtalya’da yaptıkları
çalışmada ekim sıklığı arttıkça salkımda meyve ağırlığının azaldığını bildirmişlerdir. Türk ve Çelik
(2005), Bursa koşullarında yaptıkları çalışmada salkımda meyve ağırlığının 0.29 ile 0.38 g arasında
değiştiğini tespit etmişlerdir.
Korunga saplarındaki meyve ağırlıkları bakımından da fosfor dozları arasında önemli farklılıklar
çıkmış, fosfor dozları arttıkça sapta meyve ağırlıkları artmıştır. En düşük değer 0.61 g ile kontrol
uygulamasından elde edilirken, en yüksek değer bakımından 8, 12 ve 16 kg/da fosfor uygulamaları
aynı istatistiki gruba girmiştir.
Meyve ve tohum iriliğinin bir göstergesi olan 1000 meyve ağırlığı bakımından da fosfor
dozları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiş, en düşük değer 16.5 g ile kontrol
uygulamasından, en yüksek değerler ise 19.3 ve 19.5 g ile 12 ve 16 kg/da fosfor
uygulamalarından elde edilmiştir (Çizelge 2). Birçok araştırıcı korungada 1000 tane
ağırlığının 15-32 g arasında değiştiğini ifade etmiştir (Heath ve ark. 1982, Gençkan 1992, Elçi
ve Açıkgöz 1993, Orak 1994, Stevens ve ark. 1996, Soya ve ark. 1997, Sağlamtimur ve ark.
1998, Açıkgöz 2001; Tuna 2001). Genel ortalama olarak bizim değerlerimiz bu sonuçlar
içerisinde yer almaktadır.
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SONUÇ
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, fosfor oranları korungada ölçülen bütün özellikler üzerine
istatistiki olarak önemli ölçüde etki yapmıştır. Fosfor uygulamaları tohum verimini, bitki boyunu,
salkımda meyve ağırlığını, sapta meyve ağırlığını ve 1000 meyve ağırlığını arttırmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda, korungada yüksek tohum verimi için 120 kg ha-1 fosfor dozu önerilebilir.
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Abstract
Jewelry is distinguished from other branches of art as it is displayed on person, contributes to
individual motives of aesthetics and beauty, serves as a social and cultural indicator, contains
emphasis on finances and class, and has positive impact on and contributions in personal mindset and
psychological world, and it intrinsically integrates and interacts with its wearer.
Personal jewelry designers serve as a bridge by establishing an object-message relationship between
individuals and masses as jewelry reflects aesthetic sense and taste as well as social, cultural, religious,
psychological and mental world. In this context, an analysis of personal jewelry preferences shows
that they are iconic objects that contain important data on personality. This data is an entirety of
interwoven symbols and denotations, sometimes directly in form and sometimes abstracted from form
but impossible to decontextualize. As classical and abstracted forms are examined separately, it
involves emphasis on the hierarchical and social position of individuals in the intellectual and
emotional society. These forms mediate the analysis of individuals in the partial context and contain
important clues about the sociocultural, political and financial textures of societies in the universal
context. Indeed, historical jewelry is currently used as a semiotic element in the analysis of social
structure.
Formerly, jewelry were iconic objects that indicated to communities and iconic objects and financial
commodities with concentrated significance in social and cultural life; today, they are regarded as a
branch of fine arts, and these objects are defined as miniature works of art and their makers are called
jewelry designers. However, these designs are not only shaped by personal tastes, style and
expectations but also the designer's original creativity is put to work. So, the design is cultivated by a
triple source, resulting from the individual, the society and the designer.
Therefore, this paper examines the cyclical interaction of women by jewelry, jewelry by women, and
attempts to prove that jewelry is not only an element of aesthetics and ornamentation or a merchandise
but also an important semiotic element that contributes to the multifaceted analysis of personal
identity.
Keywords: Jewelry, Personal Jewelry, Identity Studies, Semiology

Takı ve Mücevherin Bireyin Kimliğinin Okunmasına Etki ve Katkıları
Özet
Beden üzerinde sergilenmesi, kişinin estetik ve güzellik güdülerine katkı sunması, sosyal ve kültürel
bir gösterge unsuru olması, iktisadi ve sınıfsal vurguları içermesi ve kişinin zihniyet ve psikolojik
dünyasına olumlu etki ve katkılarından dolayı diğer sanat dallarından ayrılan mücevher, takan kişi ile
bütünleşen ve etkileşen bir doğaya sahiptir.
Kişiye özel takı ve mücevher tasarımcısı; kişi ve kitle arasında nesne-mesaj ilişkisini kurarak köprü
görevi gören kişidir. Zira takılar kişinin, estetik zevk ve beğenilerinin yanı sıra; sosyal, kültürel,
inançsal, psikolojik ve zihniyet dünyasının bir yansımasıdır. Bu bağlamda, kişinin tercih ettiği takılar
analiz edildiğinde, kişinin kimliğine dair önemli verileri içerisinde barındıran ikonik objeler olduğu
görülmektedir. Söz konusu veriler bazen biçimsel olarak doğrudan doğruya bazen ise biçimlerinden
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soyutlanmış ancak bağlamlarından koparılmayan iç içe geçmiş simge ve anlamlar bütünü olarak
karşımıza çıkarlar. Klasik ve soyutlanmış formaların ayrı ayrı irdelenmesi dolayısıyla kişinin,
entelektüel ve coşkusal toplum içerisindeki hiyerarşik ve sosyal pozisyonunun vurgularını içerdiği
görülmektedir. Tikel bağlamda kişinin çözümlenmesine aracı olan bu formlar tümel bağlamda ait
olunan toplumun sosyo-kültürel, siyasi, iktisadi dokusuna ait önemli ipuçlarını barındırırlar. Nitekim
tarihsel takılar günümüzde, toplumun yapısının çözümlenmesinde göstergebilim unsuru olarak
kullanılmaktadırlar.
Eski dönemlerde, takılar, toplulukları imleyen ikonik objeler ve sosyal ve kültürel yaşamın konsantre
anlamlar içeren ikonik objeleri ve iktisadi birer meta iken artık günümüzde güzel sanatların bir alanı
olarak kabul edilmekte, bu objeler minyatür sanat eserleri ve bu eserleri üretenlere mücevher
tasarımcısı denilmektedir. Ancak söz konusu tasarımlar salt kişinin tercihleri, zevk ve beklentileri
doğrultusunda form kazanmayıp bunun yanı sıra tasarımcının özgün yaratıcılığı işe koşulmaktadır.
Böylece ilgili tasarım; kişi, toplum ve tasarımcı bileşkesinden oluşan üçlü kaynaktan beslenmektedir.
Bu çalışmada dolayısıyla, takı nezdinde kadın, kadın nezdinde takı döngüsel etkileşimi irdelenecek
olup, takının salt estetik ve süslenme unsuru ya da meta aracı değil aynı zamanda kişinin kimliğinin
çok yönlü analizine katkı sunan önemli bir Göstergebilim unsuru olduğu ortaya konmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mücevher, Takı, Kişiye Özel Takı, Kimlik Okuma, Göstergebilim
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GİRİŞ
İlkel topluluklardan günümüz çağdaş topluluklarına değin, takı takma geleneği tüm sıcaklığı ile
geçerliliğini korumaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalar takı takma geleneğinin 90.000 yıl önce
başladığına işaret etmektedir. Bilinen en eski takılar, ait olunan coğrafyanın flora ve faunana özgü olan
hayvansal ve bitkisel unsurlardır. Bunların başında kara hayvanlarının uzuvları olan, boynuz, kemik,
deri, post, tırnak, kuru deniz hayvanları, kabukları, çeşitli kuru bitkiler/ tohumlar ve doğal taşlar
bulunmaktadır (Fotoğraf 1-2-3-4-5).
Fotoğraf 1: Kemik

Fotoğraf 2: Delikli
kabuk (lar),
Prehistorik
Dönem,
Musee
Archeologique,
St.
Germain-en-Laye.
(https://kristyhsu.wordpress.c
om/2012/02/12/prehistoricjewelry/).

b

Fotoğraf 3: İspanya'da
bulunan boyalı deniz
kabuğu,
Neanderthal.
(http://antiquatedantiquarian.
blogspot.com/2014/09/theneandering-mind-evolutionof-art.html).

n

u

lar,
(https://kristyhsu.wordpress.com/2012/02/12/prehistoricjewelry/).

Binlerce yıl öncesine tarihlenen, doğal malzemelerle yapılmış olan Neolitik döneme ait bu takılar,
bölgede bulunan alkali kum sayesinde günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Bahsi geçen doğal
materyaller ile takı takma geleneği, ilkel insanoğlunun gücü ile baş edilemeyen tabiata karşı büyüsel
yollarla korunma ihtiyacından kaynak almış ve pasif birer savaş aracı olarak kullanılmışlardır.
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Fotoğraf 4: Kemik Kolye,
Müze numarası:
1938,0101.62, Kemik boncuk 72cm., kolye, British Museum. (https://www.livescience.com/55132-photosskara-brae-neolithic-figurine.html).

Altan “Türe, Eski Çağlardan Orta Çağa” adlı kitabında. “Randall White, ‘Aurignac kültüründe
boncukların salt süslenme amacıyla değil, kültürel anlatımın bir parçası olarak kullanılmış oldukları
varsayımına” yer vermiştir (2011: 20). Ayrıca arkeolog ‘Terrance Turner’in “vücudun yüzeyi
toplumsallaşma oyununun oynandığı bir sahneye, bedensel süslemeler de bunun anlatı aracına
dönüşmüştür” ifadesine yer vererek (2011: 20) “takının bireysel konumunu belirleyen simgesel
anlatımla bağlantılı olduğunu” ifade etmiştir (2011: 21).
Fotoğraf 5: Gerdanlık

Pa
çası,
Çayönü tepesi (BM 2-11/7, Çanak Çömleksiz Neolatik Çağ, Yaklaşık M.Ö. 7000 Kumtaşı, Diyarbakır
Müzesi, ÇT’86-49. (Anonim, Çağlarboyu Anadolu’da Kadın Sergileri, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, İstanbul, s.38).

Değerli/ yarı değerli materyal ve taşlarla üretilen takılar Mısır ve Mezopotamya gibi eski kültürlere
dayanır (Fotoğraf 6-7). Her toplum, ait olduğu coğrafyanın doğal dokusu, jeolojik yapısı, flora ve
faunası, sosyo-kültürel yapısı, kültürlerarası etkileşimleri doğrultusunda, kendine has bir takı kültürü
oluşturmuştur. Her ne kadar taşınabilir özelliği dolayısı ile etkileşimlere maruz kalarak dönüşüm ve
benzeşimler söz konusu olsa da otantik yapısını önemli ölçüde korumuş ve toplumlar kendine has
materyal, biçim ve renk özellikleri bakımından özgün ve ayırt edici özellikler arz eden tasarımlarını
ortaya koymuşlardır. Bir başka neden ise, Türkoğlu’na (2013, 16) göre; “Süslenme, ihtişamlı görünme
gibi duygulardan kaynaklanan bu tutku hangi ülkede olursa olsun yalnız insanların estetik arayışları
ve üstünlükleriyle açıklanamaz. Ekonomik rahatlık ve bölgelerin hammadde konusundaki zenginliği de
ayrı faktörler olarak dikkati çekerler”.
Fotoğraf

6:

Yaka, Fotoğraf 7: Kolye ve ucu, Orta krallık, 12.
Hanedanlık Senwosret II Dönemi, 1887–1878
B.C., BSAE kazıları 1914, Altın, carnelian,
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lapis lazuli, turkuaz, granat (uç kısmı) 4.5x8.5,
Altın, carnelian, lapis lazuli, turkuaz, yeşil
feldspat (zincir kısmı) 82 cm.
(https://www.metmuseum.org/toah/hd/egold/hd_egold.ht
m).

Ort

ra
llık dönemi, 12. Hanedan, 1981-1802 B.C., Mısır,
Orta Mısır, Meir, Hapianhtifi Mezarı, Mumya,
Khashaba kazıları, 1910-12, Ahşap, altın varak, alçı,
tekstil, 17x1.5 cm.
(https://www.metmuseum.org/toah/hd/egold/hd_egold.htm).

Büyüsel işlevlerinin yanı sıra değişen ve dönüşen zamana bağlı olarak takının süsleyici ve etkileyici
özelliği keşfedilmiş olup, kadınlar çeşitli bölgelerini takılar ile süsleyerek beğenilme güdülerini
maksimum düzeyde tatmin etmek için takıları bir araç olarak kullanmışlardır. Takıların takıldıkları
bölgeler itibari ile analiz edildiğinde, cinsel uyarıcı alanlara ve cezp arzusuna katkı sunduğu fark
edilmektedir. Nitekim, küpe; ses uyaranı bölgesine işaret ederken, hızma koku uyaranı bölgesine işaret
eder. Göbek halkaları ise, kadın bedeninin merkezine ve cenin noktasına vurgu yaparak subliminal bir
mesaj olarak dikkat çekerken, bel, el ve ayak bileği takıları nitekim kadın silueti ve zarafetine ve
cazibe bölgelerine vurgu yapan unsurlar olarak dikkat çekmektedir.
Fotoğraf

8:

Yüzük, Fotoğraf 9: Kolye, Aşk tanrısı,
Rönesans Dönemi, CA. 1600, İnci,
yakut, Rijksmuseum, Amsterdam.
(http://spenceralley.blogspot.com/2018/02/ren
aissance-pendants-from-rijksmuseum.html).

Al

i
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nart'ın çarmıha
mikro-fildişi sahnesi, Rennaisance Dönemi.

gerilmesinin

(https://www.facebook.com/JewelryNerd/).

Takının tarihsel serüveni irdelendiğinde büyü ve süslenme olgusundan sonra en önemli tarihsel
işlevinin, zenginlik ve sosyal tabaka göstergesi olarak dikkat çektiği görülmektedir. Nitekim,
dönemlerin sosyal ve iktisadi koşullarına bağlı olarak, takılar önemli birer prestij, güç, saygınlık ve
zenginlik vurgularını bünyelerinde barındırmışlardır. Bu da doğal olarak değerli taş ve mücevherleri
ön plana çıkarmış birbirinden görkemli mücevherlerin üretilmesini gerekli kılmıştır. (Fotoğraf 8-9).
Bahsi geçen durum Orta Asya eski Türk toplulukları için de geçerli olup, kadınlarını tepeden tırnağa
takılarla süslemek bireylerin iktisadi konumlarını belirlemede önemli bir rol oymanış dolayısı ile
evlilikler için belirleyici bir unsura dönüşerek, güçlerin birleştirilmesi esasına dayalı bir anlayış söz
konusu olmuştur. Bahsi geçen bu durum günümüz sınıf bilincinin de temelleri sayılabilecek duruma
işaret etmektedir. Kılıç’a göre (2011) takılar; “ (…) tarihsel süreç içerisinde bir çok toplum için inanç,
iletişim, nişan, statü ve süslenme unsurları olmuşlardır. Bu yönleri ile etnoğrafik bakımdan özel bir
öneme ve yere sahip olan takılar, ait olunan milliyetin özgün kültür ve geleneklerinin ifadecisi
olmaları bakımından evrensel birer gösterge bilim objeleridir “.
Tarihsel süreçte takının diğer işlevlerinden birisi grupları ve toplulukları imleyici özellikler arz
etmesidir. Bu özellik bazen kadınların medeni durum göstergeleri sayılan bekarlık, nişanlılık, evlilik,
yaşlılık dönemlerine ait özel takılar olabileceği gibi bunun yanı sıra, aidiyet duygusundan hız alan,
kabileler arası ya da gruplar arası sınıflayıcı özellikler gösteren takı takma geleneği de söz konusu
olmuştur. Bu gelenek farklı formatlarda günümüzde de sürmekte olup, örneğin aynı üniversite
mezunlarını, özel ilişki gruplarını, düşünsel ve duygusal sembolik anlatım dillerini ve dinsel/ inançsal
özellikleri ifade eden takılarda yoğun bir kullanım alanı bulmaktadır. (Fotoğraf: 10-11-12).
Fotoğraf

10:

Kol Fotoğraf
11: Fotoğraf
12:
Yüzük,
İTÜ Yüzük,
Yüksekolul.
İTÜ Malzeme ve
(https://www.aniyuz meteroloji
uk.com/itumühendisliği.
metalurji-vemalzememuhendisligiyuzugu).

dü

m
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(https://www.aniyuz
uk.com/itumetalurji-vemalzememuhendisligiyuzugu).

s
,
Marmara Üniversitesi, 2018. (Fotoğraf: Çimen Bayburtlu).
Gerek değerli gerekse yarı değerli materyaller ile gerekse imitasyon takıların günümüz dünyasındaki
fonksiyonunun ağırlık noktasını ise ifadecilik oluşturmaktadır. Dışavurumculuk ölçeğinde
değerlendirebileceğimiz takılar kişinin, sosyal, iktisadi, duygusal, düşünsel, dinsel, cinsel yapısının
ikonik bir dışavurum aracıdır. Bu bazen takının genel konstrüsiyonu ile bazen ise üzerinde taşıdığı
biçimlerin renklerin sembolik anlam ve önemleri ile ilgilidir. Dolayısı ile kimlik analizi ve
çözümlemesinin önemli bir aracıdır. Meriçboyu’nun (2001, 10) ifade ettiği gibi takılar “çok farklı bir
ürün grubu gibi gözükmekte ise de diğer sanat dallarına paralel bir gelişme göstermektedir. Ayrıca
inanç ve gelenekler arasındaki farklılıklar da takılarda etken olmuştur”. Bu vasıta ile kişinin dünya
görüşü, kişilik özellikleri, inançları, tercihleri doğru temelde analize katkı sunmaktadır. (Fotoğraf 1314-15-16-17-18).

Fotoğraf 14: Haç Kolye ucu, Gül kesimli safir ve elmas,
Elizabeth Dönemi, Fotoğtaf; Londra Müzesi'nin izniyle;
Robert Weldon / GIA.
(https://www.gia.edu/gems-gemology/fa13-cheapside-hoard-weldon).

Fotoğraf 13: Haç Koly

cu, Akik Viktorya dönemi.
(http://www.langantiques.com/university/The_
Era_of_Queen_Victoria).
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Fotoğraf

15:

Nazar Fotoğraf 16: Beyaz altın kolye.
(https://www.goldstore.com.tr/dini-motiflikolye-modelleri?sayfa=2)

bo
altın kolye.

c

klu

(https://www.goldstore.com.tr/dini-motifli-kolye-modelleri?sayfa=2)

Fotoğraf

17:

Sultan Fotoğraf 18: İncili Tesbih, 18-19. yüzyıl,
Topkapı Sarayı Müzesi, 2/3392. ((İrepoğlu,
2000:119).

I
I
Selim Portresi, Kapıdağlı Konstantin, 19. yüzyıl,
Topkapı Sarayı Müzesi, 17/30. (İrepoğlu, 2000:118).
Günümüz dünyasında takının fonksiyonlarından birisi ise sosyal manipülasyon aracı olarak
kullanılmasıdır. Zira kişi konu başlığımıza aykırı ve olarak kimlik ve kişiliğinin okunmasına katkı
sunması söz konusu olmayıp bilakis bu konuda algı kaymasına neden olabilmektedir. Zira birey
beğenilmek, sosyal kabul görmek ya da prestij oluşturmak maksadı ile, öz beğeni ve tercihlerine aykırı
bir şekilde takılar ile kendisine ait olmadı bir kimlik ve karakter kazandırmak eğiliminde
olabilmektedir. Kılıç’a (2011) göre; “Zaten son derece yüksek düzeyde takı takma geleneğinin yüksek
düzeyde ifade değerleri taşıması doğal olduğu kadar kaçınılmaz bir durumdur. Zira kadınların
neredeyse kendilerini görünmez kılacak düzeyde takı takma geleneğini, hiçbir zaman klasik süslenme
olgusu ile yada her toplumda görülen klasik fonksiyonları ile açıklamak imkansızdır. Kaldı ki, bu denli
yüksek düzeyde takılan takılara rağmen, hiçbir zaman takılar kadının varlıksal kimliğinin önüne
geçememiş, bilakis daha önce de bahsedildiği üzere, kadının içsel zenginliğini ve toplum içerisindeki
son derece yüksek değerini organize eden ve vurgulayan bir işleve sahip olmuştur”.
Ancak ne dün ne bugün anlaşılan odur ki ne de yarın takılara yüklenen tılsım ve onların gücünden
medet umma özelliği etkinliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Zira insanoğlu hiçbir zaman yaşamı
üzerinde tam kontrolü ve egemenliği sağlaması sınırlı gücü dolayısı ile mümkün olmamakta daima
görünmeyen güçlerin koruyucu kollayıcı gücüne sığınma eğiliminde bulunmaktadır. Bu da doğal
olarak gerek sağlık ve esenlik gerekse mutluluk şans için, ya da kötülükleri bertaraf etmek için takılara
sığınmanın kesintisiz bir sürekliliğini sağlamıştır (Fotoğraf 19-20). Kılıç’a (2017:89) göre; “Takılar,
toplumların sosyo- kültürel yansıtma aracı olmalarının yanısıra, evrensel anlamlar taşıyan
büyüsel/tılsımlı özellikleri, süslemeci özellikleri ve kapital olarak kullanımı gibi çoklu fonksiyonları
bünyelerinde barındırmaları nedeniyle, milli niteliklerini aşarak evrensel boyuta ulaşırlar. Her
toplumun kendi kültürel ve estetik ölçütleri içerisinde oluşturdukları özgün formlardan bazılarının
milliyetleri değişse de ifade ettikleri anlamlar bakımından, tüm dünya toplulukları ile ortaklık
taşırlar”.
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Fotoğraf 20: Tılsımlı kolyeler,
(http://www.mimtaki.com/1/takivetilsim.ph
p).

Fotoğraf

19:

Tılsıml

k
ye ucu,

l

(http://www.mimtaki.com/1/takivetilsim.php)

Fotoğraf 21: Bilezik, yü

ük,

(https://www.imb.org/2017/10/30/magic-charms-black-cats/).

Bu tür anlamlar yüklenen takılar bazen evladiyelik boyuta ulaşarak nesilden nesile aktarılan aile
yadigarı takılara dönüşmüşlerdir. Örneğin, Fotoğraf 21’de Burkina Faso'daki bir Senufo adamın
büyülü mücevherleri görülmektedir (https://www.imb.org/2017/10/30/magic-charms-black-cats/).
Takılar aynı zamanda tasarlayan kişilerinde tıpkı diğer sanat dallarında olduğu gibi duygu
dünyalarının, düşünce, sistemlerinin, bilgi, gözlem ve deneyimlerinin birer yansımasıdır (Fotoğraf 2223-24). Ancak bu yansıtma hedef kitleden tam bağımsız olmayıp alıcı kitlesinin zevk ve tercihleri ve
ait olunan toplumun yapısal özellikleri ile yoğrulan bütüncül bir oluşumdur. Bu yönü ile takılar diğer
sanat dallarından ayrılır. Zira burada salt duygusal bir üretim değil bilinçli ve akılcı bir üretim süreci
söz konusu olup hedef kitlenin kimliği ve beklentileri ile bütünleşir. Diğer sanat dallarında ağırlıklı
olarak salt beğeni ölçüsü söz konusu iken takılarda çeşitli amaçlara hizmet ve çeşitli duyguların
tatmini söz konusudur. Bunlar özetle az önce bahsi geçen, süslenme, sosyal kabul, kültürel yansıtma
aracı gibi işlevler olup, yoğun ifadesel özellikleri ve konsantre anlatım aracı olmaları dolayısıyla
ikonik birer boyut kazanırlar.
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Günümüzde bedenlerimize çok yakın olan nesneler için daha anlamlı formlar talep edilmektedir.
Yapılan tasarımlar bizim zevklerimizi ve ruh hallerimizi yansıtmalı ve kişilikleri, kültürel inançları ve
değerleri ifade etmemize izin vermelilerdir (Miner, C. S., Chan, D. M., & Campbell, C., 2001).
Fotoğraf

22:

Yüzük Fotoğraf 23: Yüzük Fotoğraf 24: Kolye
tasarımı,
tasarımı,
(http://vladglynin.com/sketc
hes#26).

a

(http://vladglynin.com/sketc
hes#26).

a

ımı,
(http://vladglynin.com/sketches#26).

Diğer sanat dallarından ayırt edici yönlerinden birisi ise insan bedeni için üretilmeleridir. Buna bağlı
olarak teknik yapı ve konstrüksiyon bakımından komplike bir uygulama alanı olup, birçok disiplini bir
arada barındırır. Her biri minyatür birer heykelcik olarak kabul edebileceğimiz takı ve mücevherler,
tıpkı abidevi eserlerin temsiliyet özelliğine eşdeğer bir şekilde kişilerin bedenleri üzerinde bizzat kişiyi
temsil ederler.
Takı ve mücevherler bir anlamda, kişinin iç ve dış dengeleri arasında bağ kurmaya yarayan kalalizör
görevi görürler. Zira bu konudaki seçim ve tercihler birçok sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik, ruhsal,
duygusal bileşenleri içerisinde barındırır. Bu tespit, Freud’un takıların ilişkiyi tanımlayan bir nesne
olduğu, sembolik karmaşık etkileşimler olduğu düşüncesi ile örtüşür.
Freud bu söylemini aktarım mekanizması üzerinden tanımlar. Aktarım, birinin geçmişi hatırlatan bir
şeyi söylemesi veya yaptığı bir şeydir. Bu, duygusal geçmiş ve psikolojik ihtiyaçlar (güven, benlik vs.)
var olan kişilik deneyimine aktarımda bulunur. Mücevher ve takı seçiminde bu aktarım, üreten kişi
üzerinden takıyı takan kişi üzerinde gerçekleşir. Aktarım, diğer kişilere verilen yanıtları belirleyen
temel mekanizmalardan biridir. Kişi aktarımının bilincinde olabilir ya da olmayabilir. Bilincinde ise,
bu noktada ilişki içindeki dinamikleri veya tepkileri öngörecektir. Takı takmak sanatçının alıcıyla
ittifak yapmasıdır. Bu nedenle, alıcının sanatçının niyetini ve estetiğini kendi karakteri ve estetik
anlayışı üzerinden dünyaya yaydığı bir süreç olarak nitelendirilebilir.
Rock Hushka yazdığı makalede, Sharon Campbell'ın (Tacoma Sanat Müzesinde yer alan)
koleksiyonunun parçası olan Marcia Macdonald'ın “Hala Oturuyorsanız… Maskeyi Çıkarın, 8, If You
Sit Still… You Can Take off the Mask (1999)” isimli takısı (Fotoğraf 25) çıplak, maskeli, eğik ve
zincirlenmiş kendini düşünen bir insan formu olarak dikkati çeker. Geçmişiyle ilgili bilinçli
farkındalığı gizleyen ya da kendini gizleyen maskeyi çıkarmak için gerekli baskılardan kurtulma
çabasına veya çabalamamaya bir anlatımdır. Macdonald, bu figürü takan ve bu figürü gören kişiler
tarafından psikolojik çatışmanın yükünü paylaşmak ve deneyimlemek ister (Hushka, 2010
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Fotoğraf 25: Marcia Macdo
ald, “Hala Oturursanız... Maskeyi Çıkarın (If You Sit Still…
You Can Take off the Mask”, 1999, (Hushka, 2010).

Fotoğraf 26: Karen Gilbert

s, Kolye, “Protect (Koruma)”,
2004, (Hushka, 2010).

Karen Gilbert’in koruma adlı tasarımı (Fotoğraf 26), kanı simgeleyen laboratuvar tüpleri ve kırmızı
cam boncuklar ile biçimlendirilmiş olup, ayrıca muska işlevi görmektedir. Tasarımcı bu kolyeyi takan
kişinin hastalığa karşı korunma umutlarını, arzularını ve diğer insanların acı ve ıstırabına dair
farkındalığı olduğunu vurgular.

Fotoğraf 27: Kiff Slemmons

Kolye, “Shrine (Tapınak)” 1993, (Hushka, 2010).

Kiff Slemmons tarafından yapılan Tapınak adlı kolye; bir iş yerinde çalışan olarak, kimlik arayışında
olan kadınların harcadıkları iş saatlerini ifade eder (Fotoğraf 27). Slemmon bu kolye ile işçilere saygı
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duyduğunu ilan eder. Slemmons’ın emek ve saygı fikirlerini içine alan tasarımın amacı; bu düşüncenin
takan kişi tarafından izleyenlere aktarılmasıdır (Hushka, 2010).
Tasarımlar kişileri öz beklenti beğeni ve estetik duyarlıkları ölçeğinde benimseyip kabul ederek,
tasarımcı ile izleyici arasında indirek bir bağlantı oluşturur. Takı ve mücevherler, tasarım tasarımcı ve
izleyici arasında kurulan üçlü bir bağ olup, beden ve beden üzerinde taşınan takının tamamlayıcısı ve
bütünleyecisi olan giysiler ile oluşan bir bütündür. Öznelerarasılık olarak bilinen bu karşılıklı
etkileşim, mücevheratın iletişimsel gücünün altında yatan temel güçlerden biridir. Bunun yanı sıra, bu
bağlamda takı; görünen ve görünmeyen tematik yüz arasında, gezinen birden fazla deneyime sahip,
akışkan, çok boyutlu ve estetik duruşuyla Öznelerarası etkileşimi oluşturur. İzleyici salt sanatçının
vermek istediği mesajı tasarımı ortaya koyarken özgün iç deneyim ve düşünce dünyasının
aktarımından ziyade kendi deneyim, duygu düşüncelerinin karşılığını arar ve bulur.

Fotoğraf 28: Nancy Worden

Frozen Dreams (Donmuş
Düşler)”, 2004, (Hushka, 2010).

Nancy Worden'ın Frozen Dreams Donmuş Düşler adlı kolye tasarımı (Fotoğraf 28) sanatçıya has bir
üsluptur. Worden'ın çalışmalarında yer alan metafor; kadınların yaşadığı zor seçimler ve
fedakarlıklardır (Aileler ve kariyer yapmak gibi). İnsanlar arasındaki tüm bu bağlantıları harekete
geçirmeyi düşünen Worden tasarımında form ve geleneği manipüle eder. Buradaki önemli nokta;
takıları sadece nesne ve form ilişkisi perspektifinden anlamak anlamak yerine takı-sanatçı ilişkisini
açıklamaya yardımcı olan kavramları tanımlamaktır (Hushka, 2010).
Rock Hushka, herkesin bebeklikten itibaren var olan deneyimlerini sürekli olarak geliştirdiğini
vurgular. Hoshka’ya göre, kolye, bir kadının göğsünde kendine yer bulur. Nesne ve beden arasındaki
yakın ilişki, mücevherlerin toplumsal cinsiyete özgü işlevlerini güçlendirir ve sanatçının niyetini ve
kişisel ikonografisini tanımlayan güçlü bir dizi birlik oluşturur. Ayrıca, göğüs üzerinde yer alan takı ve
izleyici arasındaki duygusal bağın varlığı da düşünmelidir. Bu dinamik etki, derin arzuları, korkuları
hem beslenmede hem de erotik formda aşk arzusunu içine alır. Dahası, bu dinamik, kullanıcı ve
izleyici arasında yaratılan bir ikilemi içerir. İlginç bir şekilde, kullanıcı ile izleyici arasındaki bu
ilişkisel ikilem; izleyicinin buluştuğu dış çevre ve bireyin duygusal durumuna (öznelerarasılık) bağlı
olarak değişmektedir. Mücevherin bedenin göğüs kısmında sergilenmesi, etkileşim ve fiziksel
yakınlık, bedenin nesneyi nasıl beslediği ve nasıl bir anlam ifade etmek istediğini göstermek için bir
platformdur. Mücevheri takan kişinin kendilik hissi, mücevher ve izleyicinin bir araya geldiği,
mücevherin maddi yönleri ve izleyicinin iç dünyasının dışavurumu yoluyla eserlerin daha derin
düşünülmesini sağlayan dinamik bir etkileşim söz konusudur (Rock Hushka, 2010).
Takı takma eyleminde, takan veya izleyici, dünyada var olan karmaşa içinde yaşarken ruhlarını
güçlendirmek için mücevheri bir araç olarak kullanma potansiyeline sahip olurlar. Bu eylem
karşılıklıdır. Tasarımcı çalışmasını gerçek dünyaya taşımak veya göstermek için sergileyeceği bir
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bedene ihtiyaç duyar. Alıcının da kendine uygun bir takıya ihtiyacı vardır. Her iki durumda da, takı
diğerinin yokluğu için bir araçtır. Sanatçılar ikonograyi, kendileri ve katıldığı toplumun gözlemleri
hakkındaki güçlü ifadeleri çoğaltmak için benimser. Sanatçı tarafından benimsenen anlamlar, kullanıcı
için kılavuz ya da ikon haline gelir.
Takı sanatçıları, bir kişinin dengesini ya da depresif pozisyonun istikrarlı durumunu sarsmak, üzmek
ya da yeniden harekete geçirmek için bu olağanüstü güçlü bir araca sahiptirler. Aynı zamanda
kendimizi ve etrafımızdaki dünya hakkındaki temel inanç ve beklentilerimizi bilinçli olarak yeniden
düşünmeye sevk ederler.

Fotoğraf 29: Inês Nunes, B

oş, “Penso”, 2007, (Hushka, 2010).

Inês Nunes'in Penso adlı broşu (Fotoğraf 29) idealin iki boyutlu bir temsili şeklindedir. Sanatçı
takıların yara bandı olarak iyileştirici bir yanı olduğundan söz eder. Sanatçının tasarladığı broşu,
değerli bir nesne yerine tek kullanımlık takı kavramını oluşturmaktadır. Kumaşa iğnelenen broşların
deri üzerinde hafif bir yapıştırıcı ile direk tene yerleştirilmesi aracısız etki ve etkilişeme bir gönderme
olduğunu düşündürmektedir (Hushka, 2010).

Fotoğraf 30: Sarah Hood, Ko

ye, Malden
Caddesi, 1999, (Hushka, 2010).

Sarah Hood’un Malden Caddesi isimli kolyesi (Fotoğraf 30) onun sadece bir metal ustası olarak titiz
becerilerini değil, aynı zamanda doğal formlara olan hayranlığını da göstermektedir. Doğal dünyanın
kırılganlığı veya mevsimlik döngüleri, kadının göğsüne yerleştirerek metofor yaratmaktadır.
Mücevherin beğenilmesi tercih edilmesi ve üzerinde taşıma sürecine tasarımcının önemli katkıları
vardır. Zira alıcı bazen beğeni ve tercihlerini önceden belirleyerek tercihte bulunurken, tasarımcının
kullandığı form biçim ve renklerde kendisini bularak, öz zevk, beğeni ve tercihlerine yön ve biçim
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verirler.Bu bağlamda tasarımcı alıcısının kimlik ve kişiliğinin takı yolu ile okunmasına doğrdan
doğruya katkı sunmuş olur. Takılar ve bu takılara fon oluşturan giysiler daima kişilerin kartviziti
özellikliğine haiz olmakta ve ön kimlik ve kişilik analizlerine önemli bir zemin oluşturmaktadır.
Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yeme, içme, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını,
sosyal saygınlık güdüsü takip eder (Şema 1). Mücevher takma ve süslenme de keza bu güdünün
tatminine esas olan unsurlardan biri olup, kişinin sosyal statü ve konumunu imleyen bir özellik arz
eder. Takıların ilkel dönemlerde vahşi tabiatla başa çıkma ve pasif savaş aracı olarak kullanıldığı
düşünülürse, hiyerarşik basamaklar arasındaki geçişgenlik oldukça ilgi çekici görünmektedir
(https://www.simplypsychology.org/maslow.html).

Şema 1: Maslow Primadi (İhti

aç Piramidi),

(https://sanchosshop.com/blogs/news/17067596-jewellery-why-do-we-wear-it).

Takı ve müceverin kimlik ve kişiliğe etki etmesi çift yönlü bir işe koşma sürecini barındırır. Zira
bazen bireyler kimlik ve kişiliklerini yansıtan takıları takarak kimliklerinin okunmasına katkı
sağlarken bazen ise, takılan takıların kimliğine bürünülerek, etkileşimli bir saha oluşur.
Renk ve Mücevher/Takı Etkileşimi
Rengin tüm sahalarda olduğu gibi takılarda da, bireye gerek fizyolojik gerekse psikolojik etkileri söz
konusudur. Nitekim renkler muhatap olduğu kişilerin sinir ve duygu sistemine, iştahına etki
edebilmekte ya da psikolojik olarak karamsar, iyimser gibi kontrast duygular içerisine sürüklenmesine
katkı sunabilmektedir. (Hunter, 2016)
Biçimden sonra, ikinci plastik unsur elemanı olan, renkler dolayısıyla takının genel psikolojik etkisine
önemli bir katkı sunan ya da etkilenme seyrini değiştirebilen bir güce sahiptir. Örneğin oldukça klasik
ve ağır bir tasarıma çarpıcı renklerden oluşan taş ve metallerle süslemek takının genel psikolojisini ve
imajını tamamı ile değiştiren ve dönüştüren bir etkiye sahiptir (Fotoğraf 31-32).
Fotoğraf

31:

Reed, Fotoğraf 32: Jeffrey E. Appling,
Küpe, Dream Catcher (Düş Kapanı),
18 ayar sari altın, 18 yar beyaz altın,
Renkli doğal taş, Sarı elmas,
Platinyum. (Revere, 2004, s:252).

Todd

Y
z
18 ve 22 Ayar sarı altın, Elmas, Yakut. (Revere, 2004, s:153).

k,

Renkler bazen kişilerin özel tercihleri ile sınırlı olabilirken, bazen dönemlerin üsluplarını ortaya koyan
bir boyuta taşınırlar. Tüm sanat dallarında olduğu gibi, dönemlere damgasını vuran renk özellikleri
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olduğu gibi, geçmiş dönemlere ya da bazı toplumların tasarımcılarına özgü genel renk üslubundan da
bahsedilmesi mümkün olabilir. Geçmiş dönem tasarımları irdelendiğinde, genel olarak tabiata bağlı ve
bağımlı yapıları ve buna bağlı olarak, tabiata dönük canlı renklerden oluşan tasarımlar oluşturdukları
görülmektedir. Bu bağlamda da da takılar, kişiyi aşarak dönemlerinin kimliklerini ve yapılarını
okumada bir aracı olarak karşımıza çıkarlar. Bu bazen ise belli başlı tasarımcıların özgün üslupları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Tasarım Rönesans’ı olarak kabul edilen 1960’lı yıllarda
Danimarkalı bir tasarımcı olan Verner Panton, o dönemde trend belirleyici tasarımlar geliştirir
(Fotoğraf 33-34). Tasarımcı renklerle insanların duygularını iyi olma hissine dönüştürmeyi amaçlar
(https://www.ganoksin.com/article/jewelry-precious-stones/).
Fotoğraf

33:

Verner Fotoğraf 34: Cristina FerSan, Gümüş, Kayıp
mum tekniği.
(https://www.etsy.com/dk-en/listing/524889711/setjewel-tributechairpanton?utm_source=OpenGraph&utm_medium=
PageTools&utm_campaign=Share

Panto

,

Sandalye, 1956
ve 1965, Vitra Design Museum.
(http://collection.designmuseum.de/#/en/object/44159?_k=v7s9rw)

1940'lı yıllardan başlayarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde stüdyo takıları yükselişe geçmesiyle
birlikte Giyilebilir heykel kavramı ortaya çıkar. Eleştirmenlerin beğenisini kazanan Margaret de Patta
gibi sanat kuyumcuları, yapıya ve mekâna ilişkin karmaşık fikirleri ifade etmenin bir aracı olarak
mücevherlere yönelirler. New York'taki Sanat ve Tasarım Müzesi'nde mücevher küratörlüğünü yapan
Ursula Ilse-Neuman, bu dönemin bitimine değin pahalı sanat malzemelerinin kullanılmasının
gerekliliği gibi tabuların sonuna gelindiğini belertir. Tabiki bu düşünce hala çağdaş sanat
kuyumcularını etkilemeye devam eder. Bir Tiffany ya da Harry Winston parçası, hala yatırımla ilgili”
olduğunu ifade eden Bayan Ilse-Neuman. “Sanat mücevherlerinde bu parçalar sadece dekoratif değil,
aynı zamanda paslı demir bile olsa bir mesaj anlam ifade ediyor” şeklinde konuyu konsantre bir
şekilde
açıklamaktadır
(https://www.nytimes.com/2014/05/15/fashion/fine-jewelry-as-wearableart.html). Bu düşüncesini New York’lu sanatçı olan Daniel Brush üzerinden örnekler. İnce işlenmiş
alüminyum, çelik ve altın objelerin yanı sıra ticari çekiciliğe yönelik düşünceleri ve takılabilirlik
konusundaki kararsızlığıyla tanınan sanatçının ürünleri, materyal değerleri ile kavramsal zorluk
arasındaki gerilimi dile getirir.
SONUÇ
Geçmişten günümüze topluca; takı ve mücevherin fonksiyonları olan, büyü, iletişim, sosyal statü, sınıf
göstergesi, süslenme gibi unsurlara günümüz dünyasında ifadecilik ve dışavurum unsurunun eklenmiş
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olduğu tespitini yapmak rasyonel bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Zira takı ve mücevherler yediden
yetmişe ve kadınından erkeğine, yaratmak istediği ve manipüle etmek istediği imajın göstergesi
niteliğine haizdir. Bu bazen takının değerleri ile ortaya konan bir ayrıcalığa vurgu yaparken bazen ise,
tasarım renk, doku ve malzeme özellikleri ile ön plana çıkan bir ifadeciliği ortaya koyarlar. Tüm
bunlara bağlı olarak, bireyin kimliğinin oluşmasına, korumasına katkı sunduğu gibi, iç ve dış dengeleri
arasında bağı ve kontrolü sağlayan ikonik unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra
değişen ölçülerde de olsa, geçmişten günümüze sahip olduğu fonksiyonlarını korumaya devam
etmekte olup, maddi bir kültür unsuru olarak anlam ve önemini korumaya insanoğlunun var olduğu
sürece korumaya devam edeceği açıktır.
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Abstract

In order to interpret the gravity data in continental areas, Bouguer anomalies must first be obtained by
adjusting the free-air gravity data according to the density at the atmosphere-crust interface. The
average crustal density is generally 2.67 g / cm3 for this process, although the earth crust differs
locally. However, determining the Bouguer intensity is a very important and critical issue. Hence,
instead of using the general assumption, obtaining the correct mean density to be applied to the gravity
data would contribute to the validity of evaluating the gravity data of the study field. Our aim is to try
to identify the optimum density of Bouguer correction which minimizes the topographic effect for the
gravity data set of northwest Iran. Study area the northwest Iran is located in the Alpine Himalayan
collision zone, comprising an area of 485×485 kms in size. In this study, the method of fractal derived
minimization of the roughness of the Bouguer anomaly surface is used for determine a crustal density
value at the atmosphere-crust interface. To accomplish this, various simple Bouguer gravity anomalies
were computed by extracting the Bouguer slab formula for different densities between 2.2 to 3.0 g/cm3
at 0.1 g/cm3 intervals from the free-air anomalies. Later, the fractal dimensions have been calculated
for each from the slope of their radially averaged log power spectrums. The fractal dimensions versus
densities shows decreasing fractal dimensions with increasing densities. The residual fractal curve was
obtained then by fitting a least squares linear to the plot and extracting the actual values from them.
The residual curve showing an U-shaped trend gives its minimum value at the density of ca 2.55 g/
cm3. This density corresponds to the best crustal density at atmosphere-crust interface which
minimizes the topographic effect from the free-air gravity anomalies of the northwest Iran region.
Keywords: Bouguer density, fractal, northwest Iran

Kuzeybatı İran Optimum Gravite Bouguer Düzeltme Yoğunluğunun Fraktal
Yöntemi İle Elde Edilmesi
Özet
Kıtasal alanlarda gravite verilerinin yorumlanabilmesi için öncelikle serbest hava gravite verilerinin
atmosfer-kabuk ara yüzeyindeki yoğunluğa göre düzeltilmesi gerçekleştirilerek Bouguer
anomalilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar yerkabuğu bölgesel olarak farklılıklar
gösterse de, bu işlem için genel olarak 2.67 g/cm3 ortalama kabuk yoğunluğu kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, Bouguer yoğunluğunun belirlenmesi çok önemli ve kritik bir konudur. Dolayısı ile
bu genel kabul yerine çalışma alanını kapsayan gravite verilerine uygulanacak olan doğru ortalama
yoğunluğun bulunması değerlendirmenin doğruluğuna katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada kuzeybatı
İran'ın serbest hava gravite verisindeki topoğrafik etkisini en aza indiren en uygun Bouguer düzeltme
yoğunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Alp Himalaya çarpışma bölgesinde yer alan çalışma alanı
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olan Kuzeybatı İran, 485 × 485 km boyutundaki bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada, atmosferkabuk ara yüzeyinde kabuk yoğunluğu değerini belirlemek için fraktal yöntemi kullanılmıştır. Buna
göre 2.2-3.0 g/cm3 değerleri arasında 0.1 örnekleme aralığı ile farklı düzeltme yoğunluğu değerleri
kullanılarak basit Bouger anomalileri hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen her bir Bouguer anomali
haritasının güç spektrum eğrisine geçirilen doğruların eğiminden fraktal boyutlar serisi elde edilmiştir.
Artan yoğunluk değerlerine karşılık fraktal boyutları bir azalım ilişkisi göstermektedir. Bu ilişkiye
geçirilen lineer bir doğru ile rezidüel fraktal eğrisi elde edilmiştir. Elde edilen bu U şeklindeki eğrinin
en küçük değeri 2.55 g/ cm3 yoğunluğuna karşılık gelmektedir. Bu yoğunluğun kuzeybatı İran bölgesi
için serbest hava gravite anomalilerindeki topoğrafik etkiyi en küçükleyen yoğunluk değerine karşılık
geldiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bouguer yoğunluğu, fraktal, Kuzeybatı İran
GİRİŞ
Alp-Himalaya çarpışma kuşağında yer alan KB İran, kuzeyde Kafkaslar güneyde Zagros
Bindirme Kuşağı ile sınırlanmış olup tektonizma açısından aktif olan ve olmayan faylarla kontrol
edilen bölgelerden birisidir (Şekil 1). Alp Himalaya çarpışma bölgesinde yer alan çalışma alanı olan
Kuzeybatı İran, 485 × 485 km boyutundaki bir alanı kapsamaktadır.

Şekil 1. KB İran bölgesindeki başlıca yapıları gösterir topografya haritası. KBFZ: Kuzey Bozkuş Fay
Zonu, GBFZ: Güney Bozkuş Fay Zonu.
Bölgenin tektonik-jeolojik yapısı üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır (Yousefi ve
Friedberg, 1977; Ghobadian vd., 2014:41; Oskooi ve Abedi, 2015:112). Makris (1983:575), bouguer
anomali verilerini kullanarak Zagros bindirme kuşağına ait kabuk kalınlık değişimlerini 50 ile 55 km
olarak belirlemişlerdir. Snyder ve Barazangi (1986:361) ise, bouguer verilerinden kabuk kalınlık
değişimlerini bu bölge için Fars körfezine doğru gidildikçe 40 km’den 65 km’ye ulaştığını
belirlemişlerdir. İran Jeolojik Araştırma Merkezi (GSI) tarafından ise manyetik olmayan sedimanter
birimlerin ortalama kalınlığı 11 km ve Curie derinliği ise yaklaşık olarak 24 km olarak belirlenmiştir.
Tüm bu çalışmalar ışığında kuzeybatı İran'ın serbest hava gravite verisindeki topoğrafik etkisini en aza
indiren en uygun Bouguer düzeltme yoğunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METHOD
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Bölgenin Jeolojik ve Tektonik Özellikleri
Türk-İran platosu olarak adlandırılan bölge ortalama 2 km yüksekliğe sahip olup, Geç KretaseErken Tersiyer döneminde kıta parçalarının Avrasya’nın güney sınırlarıyla birleşmesi sonucunda
meydana gelmiştir (Şengör, 1990:797). Bölgenin yaygın litolojisini ise Eosen yaşlı volkanikler
oluşturmaktadır. Kıta-kıta çarpışma ve kıta içi deformasyon alanını temsil eden bu bölge aynı zamanda
batı Asya’nın en yüksek kesimini oluşturmaktadır. Bölgedeki en önemli yapılardan biri olan Tebriz
Fay Zonu’nun (TFZ) uzunluğu yüzlerce kilometreye ulaştığı belirtilmiştir (Eftekharnejad, 1976).

Method
Kıtasal alanlarda gravite verilerinin yorumlanabilmesi için öncelikle serbest hava gravite
verilerinin (Şekil 2) atmosfer-kabuk ara yüzeyindeki yoğunluğa göre düzeltilmesi gerçekleştirilerek
Bouguer anomalilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar yerkabuğu bölgesel olarak
farklılıklar gösterse de, bu işlem için genel olarak 2.67 g/cm3 ortalama kabuk yoğunluğu
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Bouguer yoğunluğunun belirlenmesi çok önemli ve kritik bir
konudur. Dolayısı ile bu genel kabul yerine çalışma alanını kapsayan gravite verilerine uygulanacak
olan doğru ortalama yoğunluğun bulunması değerlendirmenin doğruluğuna katkı sağlayacaktır.

Şekil 2. KB İran’a ait serbest hava gravite anomalilerini gösterir harita.
Çalışmada atmosfer-kabuk ara yüzeyinde kabuk yoğunluğu değerini belirlemek için fraktal
yöntemi kullanılmıştır. Ölçeksiz olan fraktal geometrilerde, fraktal boyut (D) fiziksel olayın ölçüme
karşılık çizdirilmesiyle oluşan doğurunun eğiminden belirlenmektedir (Chapin, 1996:1022; Hisarlı ve
Orbay, 2001:3). Fraktal boyut aynı zamanda verinin ve sistemin karmaşıklığının bir ölçüsü olarak
tanımlanmaktadır. Buna göre 2.2-3.0 gr/cm3 değerleri arasında 0.1 örnekleme aralığı ile farklı
düzeltme yoğunluğu değerleri kullanılarak basit Bouger anomalileri hesaplanmıştır. Daha sonra elde
edilen her bir Bouguer anomali haritasının güç spektrum eğrisine geçirilen doğruların eğiminden
fraktal boyutlar serisi elde edilmiştir (Şekil 3-5).

D = (9 + β)/2
400

Şekil 3. Serbest hava gravite anomalilerinin güç spektrumu

Şekil 4. 2 gr/cm3 yoğunluk değeri için güç spektrumu
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Şekil 5. 3 gr/cm3 yoğunluk değeri için güç spektrumu
SONUÇLAR
Standart Bouguer düzeltme yoğunluğu olarak çok sayıda gravite çalışmasında 2.67 gr /cm3
değeri standart izostatik yoğunluk değeri olarak kullanılmış ve temel bir jeofiziksel nicelik olarak
kabul edilmiştir (Chapin, 1996:1022). Bu çalışma ile bölgeyi kapsayan gravite verilerine uygulanacak
olan doğru ortalama yoğunluğun bulunması için fraktal yöntem uygulanmıştır. Şekil 6’da görüldüğü
üzere artan yoğunluk değerlerine karşılık fraktal boyutları bir azalım ilişkisi göstermektedir. Bu
ilişkiye geçirilen lineer bir doğru ile rezidüel fraktal eğrisi elde edilmiştir. Elde edilen bu U şeklindeki
eğrinin en küçük değeri 2.55 g/ cm3 yoğunluğuna karşılık gelmektedir. Bu yoğunluğun kuzeybatı İran
bölgesi için serbest hava gravite anomalilerindeki topoğrafik etkiyi en küçükleyen yoğunluk değerine
karşılık geldiği sonucuna varılmıştır.

Şekil 6. KB İran için 2-3 gr/cm3 aralığında değişen farklı yoğunluk değerlerinin kullanılmasıyla
hesaplanan fraktal boyut- yoğunluk grafiği

Şekil 7. KB İran için 2-3 gr/cm3 aralığında değişen farklı yoğunluk değerlerinin kullanılmasıyla
hesaplanan rezidüel fraktal boyut- yoğunluk grafiği
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Abstract
Predicting the response of ground to the earthquake waves in advance is crucial to minimize the loss
of life and property. 17 August 1999 Izmit (Mw = 7.4) and November 12, 1999 Duzce (Mw = 7.2)
earthquakes caused significant damage to Adapazarı and and caused many lives to be lost. Studies
carried out after these earthquakes have shown that building damage in Adapazarı is mainly affected
by liquefaction. The MASW method based on the analysis of surface characteristics and the analysis
of surface waves in the determination of possible liquefaction areas has been used in Arifiye district of
Adapazarı. A total of about 1 km grid spacing data were obtained at 37 points. One dimensional depthshear wave velocity is determined for each point. Taking into consideration the velocity knowledge,
average Vs fold maps of 5-10-15-20-25-30 m depth level are prepared. Using the depth-Vs, the mean
shear wave velocity (Vs30) distribution map of the first 30 m depth level was established. According
to the National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP), the study area is mainly defined by
D and C group grounds. In the Northwest of the study area (NW), only a limited area is found in the E
group ground with low Vs30 values (168-200 m/s). In addition to this data, the underground water
level of the study area varies between 1-2 m in NW. As a result of this data, the area represented by E
in the study area is determined as possible liquefaction area.
Keywords: Arifiye, Surface vawes, Vs30, Liquefaction

Arifiye ilçesinin (Sakarya/Türkiye) Zemin Özellikleri ve Sıvılaşma
Potansiyelinin MASW Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Özet
Zeminin deprem dalgalarına karşı tepkisinin önceden bilinmesi can ve mal kaybını en aza indirmede
son derece önemlidir. 17 Ağustos 1999 İzmit (Mw=7.4) ve 12 Kasım 1999 Düzce (Mw=7.2)
depremleri Adapazarı bölgesinde önemli miktarda yapı hasarına ve beraberinde çok sayıda can
kaybına neden olmuştur. Bu depremler sonrasında yapılan çalışmalar Adapazarı bölgesinde yapı
hasarının daha çok sıvılaşma etkinsinde meydana geldiğini göstermiştir. Adapazarı ovasında yer alan
Arifiye ilçesinde zemin özellikleri ve olası sıvılaşma alanlarının tespitinde yüzey dalgaları analizine
dayanan MASW yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 37 noktada yaklaşık 1000 m grid aralığı veri
kazanımı gerçekleştirimiştir. Herbir noktanın bir boyutlu derinlik-kayma dalgası hızı belirlenmiştir.
Hız bigileri dikkate alınarak 5-10-15-20-25-30 m derinlik seviyesine ait ortalama Vs kat haritaları
hazırlanmıştır. Derinlik-Vs kullanılarak ilk 30 m derinlik seviyesinin ortalama kayma dalgası hızı
(Vs30) dağılım haritası oluşturulmuştur. National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP)’e
göre yapılan sınıflamada çalışma alanı ağırlıklı olarak D ve C grubu zemin ile tanımlanmıştır. Çalışma
alanın Kuzeybatısında (KB) sadece sınırlı bir alanda düşük Vs30 değerlerinden (168-200 m/s) oluşan
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E grubu zemin tespit edilmiştir. Bu verilere ek olarak çalışma alanının KB’da yeraltı se seviyesi 1-2
arasıda değişmektedir. Bu veriler neticesinde çalışma alanında E ile temsil edilen kesim olası
sıvılaşma alanı olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arifiye, Yüzey dalgaları, Vs30, Sıvılaşma
GİRİŞ
Ülkemiz tektoniğinde önemli bir yere sahip Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde yer
alan çalışma alanı, özellikle yakın geçmişte bu fay zonu üzerinde meydana gelen 17 Ağustos 1999
İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde oldukça yıkıcı hasar almıştır (Şekil 1). Bu
depremlerden ise yaklaşık 110 km’den fazla yüzey kırığı üreten (Langridge vd., 1999) 1999 İzmit
depremi Marmara bölgesinin oldukça büyük bir kısmını etkilemiştir. Adapazarı ovasında 20.000’den
fazla can kaybına neden olan deprem aktivitesi sonrası havza içerisinde bazı alanlarda 5 metreden
fazla yer değiştirmenin meydana geldiği görülmüştür (Barka vd., 2002). Ayrıca basen içerisindeki
birçok yapıda sıvılaşmanın etkisinde yıkımın yanında yan yatma ve ötelenme meydana geldiği
gözlenmiştir.

Şekil 1. Çalışma sahasının yer bulduru haritası ve basitleştirilmiş jeoloji haritası (Sarıaslan vd., 1998)
Sakarya Nehrinin etkisinde Kuvaterner yaşlı çökellerden oluşan Adapazarı havzasında
(Sarıaslan vd., 1998) sediman kalınlığı yer yer yaklaşık 1.5 km’ye kadar ulaşabilmektedir (Komazawa
vd., 2002). Bu özellikteki havzalarda yapılacak zemin sınıflaması güvenlikli yapı alanı seçimine
pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Literatürde kabul görmüş birçok zemin sınıflama kriterince
(NEHRP, EC8, UBC), zemin sınıflaması 30 m derinliğin ortalama kayma dalgası hızı (Vs30)
kullanılarak yapılabilmektedir. MASW yöntemi yakın yüzeye ait bu bilginin elde edilmesinde yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır (Zor vd., 2007; Sandıkkaya vd., 2010; Silahtar vd., 2016). Öte yandan
kayma dalgası hızının (Vs) sıvılaşma direncinin belirlenmesine sağladığı katkı yadsınamaz bir
gerçektir. Literatürde MASW yöntemi kullanılarak sıvılaşma varlığına dair kestirimler yer almaktadır.
Çalışma kapsamında Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) bir segmentinin yer aldığı Adapazarı’nın
Ariye ilçesinin MASW yöntemi ile zemin özelliklerinin ve olası sıvılaşma alanların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Alanı Jeolojisi
Çalışma alanı Arifiye Adapazarı havzasının yaklaşık güney bölümünde Sapaca gölünün doğu
sınırında yer almaktadır ve ülkemiz tektoniğinde önemli bir yere sahip KAFZ çalışma alanındaki
jeolojik birimleri ikiye bölüme ayırmış durumdadır (Şekil 1). Adapazarı havzasının büyük bir
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bölümünde gözlenen kuvaterner yaşlı çakıllı ve siltli kum içeren alüvyon malzeme bu jeolojinin
yarısını oluştururken, KAFZ sınır olacak şekilde çalışma alanın diğer yarısında gözlemlenen birim ise
pliyosen yaşlı Örencik formasyonudur (Tör) (Fırat vd., 2016).

Yöntem
Park vd., (1999) tarafından geliştirilen MASW yöntemi, katmanlı bir zemin modelinde
Rayleigh dalgasının oluşmasında baskın bir etkiye sahip S dalgasının dönüşmüş faz hızının tersinden
bir boyutlu S dalga hızını elde etmede kullanılmaktadır. Aktif bir sismik enerji kaynağı kullanılarak
gerçekleştirilen MASW temelde üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar veri kazanımı, dispersiyon
eğrisinin elde edilmesi ve ters çözüm işlemleridir (Şekil 2).

Şekil 2. MASW veri işlem adımları, a: ham veri, b: dispersiyon seçimi, c: ters çözüm, d: 1 boyutlu
derinlik-Vs modeli
Çalışma alanında MASW veri kazanımı Arifiye ilçe sınırları içerisinde toplamda 37 noktada
gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Veri kazanım esnasında sismik enerji kaynağı olarak 8 kg’lık balyoz
kullanılmıştır. 12 kanallı sismik kayıtçının kullanıldığı saha çalışması sırasında jeofon aralığı 5 m,
yakın ofset ise 20 m belirlenmiştir. Alıcı olarak yukarda yöntemin teorisinde izah edildiği gibi 4.5 Hz
düşey jeofonlar kullanılmıştır. Her bir ölçüm noktasında örnekleme aralığı 0,5 milisaniye, kayıt boyu 1
saniye olacak şekilde 12 adet tekrarlı ölçüm yapılarak S/G oranı güçlendirilmeye çalışılmıştır.
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Şekil 3. MASW veri kazanım noktaları (Kayacı vd., 2018)
Tablo 1. NEHRP zemin sınıflama kriterleri (Zor vd., 2007’den düzenlenmiştir)
Zemin Sınıfı
Tanım
Vs30 (m/s)
A
Sert kaya
Vs30>1500
B
Kaya
1500>Vs30>760
C
Çok sert veya sert zemin
760>Vs30>360
D
Sert zemin (kil, kum, çakıl içerikli)
360>Vs30>180
E
Yumuşak zemin (killer ve kumlar)
Vs30<180
SONUÇLAR
Zemin davranışının önceden kestirimi kuvvetli yer hareketi sırasında meydana gelebilecek can
ve mal kaybını en aza indirgemede son derece önemlidir. Bu doğrultuda kayma dalgası hız veri
kullanılarak yapılan zemin sınıflaması araştırmaları, deprem esnasında hasar ve yıkıma neden
olabilecek alanların öngörüsünde önem arz etmektedir. Çalışma alanında öncelikle 30 m derinlik
seviyesine kadar 5’er metrelik Vs kat haritalamaları yapılmıştır (Şekil 4). Elde edilen derinlik-Vs
verilerinin sıvılaşma açısından yorumlanmasında, MASW yöntemi ile sıvılaşma potansiyeli
çalışmalarında (Lin vd., 2004; Sundararajan ve Seshunarayana, 2011) gözlemlenen 200 m/s Vs değeri
sınır alınmıştır. Sıvılaşma direncinde etkili yeraltı su seviyesi inceleme alanında Örencik
Formasyonunda 15 m civarında, alüvyonda 1-2 m civarında olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) değerleri Örencik formasyonunda 15 ile refü arasında değişirken,
alüvyonda 2-15 arasında değiştiği gözlenmiştir (Sert vd., 2016). Ayrıca yapılan çalışmalar
sıvılaşmanın 20 m’den daha büyük derinliklerde nadiren gerçekleştiğini göstermiştir. Bu bilgiler
neticesinde Vs kat haritaları incelendiğinde çalışma alanın Sapanca Gölüne sınır KB kenarı ile Sakarya
Nehrinin çevresi olası sıvılaşma alanları olarak tanımlanmıştır.
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Şekil 4. Vs kat haritaları, a: 5m, b: 10m, c: 15m, d: 20m, e: 25m, f: 30m (Kayacı vd., 2018)
Çalışmada zemin özelliklerinin belirlenmesinde ilk 30 m derinliğin ortalama hızını esas alan
NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction Programme) kriterleri benimsenmiştir (Tablo 1).
NEHRP zemin sınıflama kriterlerine göre çalışma alanında C, D ve E zemin grupları tespit edilmiştir
(Şekil 5). Endüstri tipi yapılaşmanın yoğun olduğu Arifiye merkezi ve Mollaköy çok sağlam olmayan
D türü zemin ile tanımlanmıştır. Göreceli sağlam olarak tanımlanabilecek C grubu zemin, düşük
yapılaşma yoğunluğuna sahip Yukarı Kirazca ve Çınardibi köyleri mevkilerinde gözlenmiştir.
Alüvyon birim içerisinde yer alan D ve E zemin grubu Vs30 hız verileri oldukça düşüktür. Vs30
değerlerindeki bu düşüklük yeraltı su seviyesinin düşürücü etkisi ile açıklanmıştır. Elde edilen bu
sonuçlar çerçevesinde çalışma alanı içerisinde güvenlikli yapı tasarımında sıvılaşma potansiyeli
açısından risk içeren ve zemin sınıflamasında D-E indekslerine karşılık gelen alanlarda zemin
iyileştirilmesi yapılması düşünülmektedir.
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Şekil 5. NEHRP kriterlerine göre çalışma alanı zemin sınıflaması
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Abstract
Micro-module gear manufacturing has gained importance along with the emerging manufacturing
technologies and requirements. Different design parameters in macro and micro fabrication processes
are important. Thus, design and development of micro-module gears can be provided and used
efficiently. In this study investigates elastic-plastic stresses of 3D printed micro module gears using
numerical calculation methods. It has been found that as the moment increases, the contact and
bending stresses enhance and the increase in contact stress is greater. Also at all torque values, the
contact stress is higher than the bending stress. This will allow early detection of damages that may
occur in micro-modular gears with three-dimensional printer products.
Keywords: Finite Element Method; 3D Printing; Micro Module Gears

3B Yazıcı Ürünü Mikro Modüllü Dişlilerin Temas ve Eğilme Gerilmesi
Özet
Mikro modül dişli üretimi, ortaya çıkan üretim teknolojileri ve gereksinimleri ile birlikte önem
kazanmıştır. Makro ve mikro imalat süreçlerinde farklı tasarım parametreleri önemlidir. Böylece
mikro modül dişlilerinin tasarımı ve geliştirilmesi verimli bir şekilde sağlanabilir ve kullanılabilir. Bu
çalışmada, üç boyutlu yazıcı ürünü mikro modüllü dişlilerinin elastik-plastik gerilmeleri nümerik
yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Moment arttıkça temas ve eğilme gerilmelerinin arttığı ve eğilme
gerilmesindeki artış oranının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tüm moment değerlerinde,
temas gerilmesi eğilme gerilmesinden yüksektir. Elde edilen bu verilerle, üç boyutlu yazıcı ürünü
mikro modüllü dişlilerde meydana gelebilecek hasarların erken tespiti mümkün olacaktır.
Anahtar kelimeler: Sonlu elemanlar yöntemi, 3B yazdırma, Mikro modüllü dişli
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GİRİŞ
Küçük ve kullanışlı cihazlara, makinelere ve bileşenlere dünya pazarında talep gittikçe artmaktadır. 1
ila 1000 µm arasında bir boyuta sahip olan bileşenler mikro bileşenler olarak adlandırılır. Genellikle
çeşitli mikro-cihazlarda, mikro sistemlerde ve mikro ürünlerde kullanılırlar. Dış çapı 0,1-10 mm
arasında değişen dişliler, minyatür dişliler olarak bilinir. Mikro dişli (0,1-1 mm dış çapa sahip) ve
mezo-dişliler (1-10 mm dış çapa sahip) olarak sınıflandırılabilirler. Meso dişlilerinden daha büyük
dişli, makro dişliler olarak bilinir. Bu dişliler, ultra hafif, daha küçük boyutlu ve kompakt, daha yüksek
boyutsal doğruluk, daha iyi işlevsel ve işletim karakteristikleri, daha uzun servis ömrü, makro dişlilere
kıyasla sıfır geri tepme mikro sistemlerin temel öğeleridir (Chaubey ve Jain, 2018:702). Mikro
modüllü dişliler ise modülü 1 veya daha küçük olan dişlilerdir. Mikro modül dişli üretimi, ortaya çıkan
üretim teknolojileri ve gereksinimleri ile birlikte önem kazanmıştır. Makro ve mikro imalat
süreçlerinde tasarım parametrelerindeki farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu sebeple mikro modül
dişlilerinin tasarımı ve geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Mikro modül dişli imalatında kullanılan
üretim yöntemlerinden bir tanesi de eklemeli imalat teknolojileridir.
Eklemeli imalat (Additive Manufacturing, AM) ifadesi, üretim teknolojilerindeki büyük bir değişimi
temsil etmektedir. Eklemeli imalat teknolojileri, dünya çapında otomobil, havacılık, tıp vb. birçok
sektörden olumlu geri dönüşler almıştır (Lee,1999:378 , Chua vd.,2003:1). Günümüzde eklemeli
imalat teknolojileri, başarılı ticari teknolojiler doğrultusunda hızla ilerlemekte ve imalat, sanayi,
sosyokültürel gibi farklı uygulama sektörlerinde kullanılmaktadır. Çeşitli eklemeli imalat teknikleri
arasında, Ergiyik Biriktirme Tekniği (Fused Deposition Modeling, FDM) en popüler üretim
tekniklerinden biridir. FDM, 3D şekilleri imal etmek için katman katman yığma tekniğini sağlayan bir
3D üretim işlemidir. FDM sistemi, yarı katı polimerik malzemeleri özel olarak tasarlanmış sıvılaştırıcı
nozul kafasını kullanarak bir parça oluşturur, bu da katı hacmini oluşturmak için malzeme katmanını
tabaka ile ekstrüze eder ve depolar. FDM işleminde, herhangi bir tipte serbest form modeli, tabandan
yukarı doğru, sabit bir taban tablası üzerinde, her bir tabakanın istiflenmesi ve biriktirilmesiyle
üretilebilir. Parça imalatında, ekstrüde edilen tabakanın sıcaklığı, baz filamentin ergime sıcaklığından
daha düşüktür. Bu sıcaklık, parçanın üretim döngüsü boyunca sabit tutulur. FDM prosesinde, parçalar
dilim verilerine göre üretilir ve ilgili CAD modeline göre ilgili takım yolu stratejisi oluşturulur. Yüzey
finişi gibi FDM parçalarının son parça kalitesi, görünür pürüzlü modellerin yüzey pürüzlülük değeri,
boyutsal doğrulukta mekanik özellikler vb. olarak ölçülür (Guo ve Leu, 2013:215, Jain vd.,
2010:3498, Campbell vd., 2002:17, Agarwala vd., 1996:4, Taufik ve Jain, 2013:47).
Literatürde normal modüllü birçok tip dişlinin nümerik analizleri yer almaktadır. Silori vd. (2015:
2236) çeşitli malzemelerden düz dişlilerin yorulma ömrü ve gerilme davranışını ANSYS, Rao ve
Vamsi (2016:9) düz dişlilerdeki eğilme, temas ve kesme gerilmelerini, pro-e ve ANSYS gibi yazılım
araçları kullanılarak incelemişlerdir. Venkatesh ve Murthy (2014:1) helisel dişlilerin eğilme ve temas
gerilmelerini analitik yöntemle ve sonlu elemanlar analizi ile hesaplamışlardır. Benzer şekilde, Lad ve
Singh (2016:221) helisel dişlilerin eğilme gerilmesini analitik ve nümerik olarak hesaplayarak
özellikle dişli diş profili etkisini incelemişlerdir. Eğilme gerilmesinin modellenmesi için Lewis
yaklaşımını kullanarak her iki yöntemden elde edilen gerilme değerlerini karşılaştırmıştır. Naresh ve
Chandrudhu (2016:5) çeşitli malzemelerden helisel dişlilerin farklı yükler altındaki davranışlarını
Solidworks simulation ile, Prabhakaran(2017:9186) kompozit helisel dişlilerin diş profillerini,
Abdullah ve Badri (2011:763) kompozit düz dişlilerin statik ve dinamik gerilme analizlerini nümerik
olarak incelemişlerdir. Literatürdeki çalışmalar makro boyutlu dişliler üzerine yoğunlaşmış olup
araştırılan dişlilerin malzemeleri geleneksel üretim yöntemlerinde kullanılan çeşitli alaşımlar üzerine
yoğunlaşmıştır. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi oldukça yeni üretim yöntemlerinden biri olduğu için,
literatürdeki çalışmalar oldukça sınırlı olup bu yöntemle üretilen dişlilerin yük altındaki davranışını
inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada üç boyutlu yazıcı ürünü mikro modüllü
dişlilerinin elastik plastik gerilmeleri nümerik olarak incelenmiştir.
MATERYAL VE METHOD
Bu çalışmada, mikro modüllü bir dişlinin gerilme dağılımlarını incelemek için doğrusal statik analiz
yapılmıştır. Analizde kullanılan dişller, genişliği 6 mm, diş sayısı 20 ve modülü 1 olan mikro modüllü
bir dişlidir. Şekil 1’de analizi yapılan mikro modüllü dişli çifti görülmektedir. Bu dişli çiftine malzeme
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olarak, üç boyutlu yazıcı kullanılarak imal edilen 316L paslanmaz çeliğin malzeme özellikleri
uygulanmıştır. Üç boyutlu yazıcı ürünü dişli çiftinin temas ve eğilme gerilmesi analizleri ANSYS
Mechanical programı kullanılarak iki boyutlu olarak yapılmıştır. Bu analizler; 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 5000 Nmm farklı yükleme durumları için yapılarak, farklı yükleme durumlarındaki gerilme
dağılımları incelenmiştir.
Şekil 1: Analizde
kullanılan

düz dişli çifti ve ağ yapısı
BULGULAR VE TARTIŞMA
Dişli çiftlerinde; çelik, dökme demir ve plastik esaslı malzemeler yaygın olarak kullanılsa da, üç
boyutlu yazdırma teknolojilerinin gelişmesi ile üretilen malzemeler de önem kazanmıştır. Dişli
çarklar, genellikle eğilme gerilmesi sonucu diş dibinden kırılarak ya da yüzey basıncı ile yorulup
aşınarak hasara uğrarlar. Bu hasar, dişli çiftinin çalışması esnasında temas bölgelerinin dinamik
yüklemeler sonucu yan yüzeylerinde oluşan pitting hasarıdır. Bu nedenle bu çalışmadan elde edilecek
sonuçlar, üç boyutlu yazdırılmış dişlilerin hangi mekanizma ile hasara uğrayacağını tespit edebilmek
için önemli sonuçlar verecektir.
Dişli çiftine 500 Nmm moment uygulandığında sonlu elemanlar analizden elde edilen temas
basıncının en yüksek değeri 277,51 MPa olarak tespit edilmiş olup Şekil 2’de görülmektedir. Dişli
çiftine 500 Nmm moment uygulandığında sonlu elemanlar analizden elde edilen eğilme gerilmesinin
en yüksek değeri 27,697 MPa olarak tespit edilmiş olup Şekil 3’te yer almaktadır. Beklendiği gibi en
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yüksek eşdeğer gerilme değeri, kırılmanın en yaygın görüldüğü diş dibindedir. 500Nmm moment
altında çalışan dişli çiftinde temas basıncı değerinin, eşdeğer gerilmeye göre oldukça yüksek olduğu
görülmektedir.
Uygulanan momentin artmasıyla birlikte temas basıncı ve eşdeğer gerilme değerleri de artmaktadır
(Tablo 1). Eşdeğer gerilmenin artış hızı, temas basıncına göre oldukça yüksektir. Buna rağmen dişli
çiftindeki temas basıncının her zaman eşdeğer gerilmeden yüksek olduğu görülmektedir. Dişli çiftine
5000Nmm moment uygulandığında temas basıncının en yüksek değeri 340,82 MPa ve eğilme
gerilmesinin en yüksek değeri 226,28 MPa olarak tespit edilmiştir. Bu değerler, üç boyutlu yazdırılmış
dişli çiftinde düşük yüklemelerde öncelikli olarak pitting hasarı oluşmasının beklenmesi gerektiği
sonucunu ortaya koymaktadır. Ancak artan yüklemeler ile pitting yanında diş dibi kırılmalarının da
görülmesi muhtemeldir.
Şekil 2: 500 Nmm moment

uygu

a
ndığı meydana gelen temas basıncı
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Şekil 3: 500 Nmm moment

uygu

a
ndığı meydana gelen von-Mises gerilmesi

Tablo 1: Mikro modüllü dişlilerden elde edilen veriler
Moment (Nmm)
500
1000
2000
3000
4000
5000

Temas Basıncı (Max, MPa)
277,51
293,38
301,26
314,74
327,58
340,82

Eşdeğer Eğilme Gerilmesi (Max, MPa)
27,697
55,418
110,88
166,48
222,04
226,28

Elde edilen veriler kullanılarak, çeşitli moment değerlerinde temas ve eşdeğer eğilme gerilmesi
değişimi Şekil 4’te yer almaktadır. Moment arttıkça eğilme gerilmesi başlangıçta ciddi bir artış
gösterirken 4000 ve 5000 Nmm değerlerinde hemen hemen aynıdır. Temas gerilmeleri, tüm
yüklemelerde eğilme gerilmesinden yüksektir ancak artış oranının eğilme gerilmesinin artış oranından
düşük olduğu grafikten açıkça görülmektedir.
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Şekil 4: Mikro modüllü

dişli

erde momente bağlı
olarak gerilme eğrileri
SONUÇ VE ÖNERİLER

Mühendislik uygulamaları nda, yardı mcı yazı lı mlar aracı lı ğı yla tasarı mları n öncelikli olarak
bilgisayar ortamı nda hazı rlanarak çeşitli analizlerin yapı lması oldukça büyük önem taşı r. Bu
çalı şmada, üç boyutlu yazı cı ürünü mikro modüllü dişli tasarı mı yapı larak çeşitli yükler altı ndaki
eğilme ve temas gerilmeleri altı ndaki davranı şı incelenmiştir. Elde edilen veriler, moment arttı kça
eğilme ve temas gerilmesinin arttı ğı nı göstermektedir. Eğilme gerilmesindeki artı ş oranı temas
gerilmesinin artı ş oranı ndan daha fazladı r. Gerilme değerleri kı yaslandı ğı nda ise temas
gerilmesinin tüm moment değerlerinde eğilme gerilmesinden fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrı ca bu
çalı şmadan elde edilen sonuçlar, üç boyutlu yazı cı ürünü olmayan malzemelerden elde edilen
gerilme sonuçları na benzerdir. Bu çalı şmada elde edilen sonuçlar, mikro modüllü dişlilerde meydana
gelen hasarları n erken tespiti için oldukça önemlidir.
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Abstract
Micro-module gears are machine elements with a module of 1 or less. Micro-module gears, which
have many applications, are used especially in micro electromechanical systems and biomedical
devices. High precision manufacturing qualities are required for micro-module gears whose quality is
very important. Therefore, 3D printing is a remarkable production method that uses only digital
technology. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) and PLA (Polylactic Acid) are the most commonly
used materials in the production process, also called additive manufacturing. However, for 3D printed
parts, the printing parameters are known to affect the properties of the manufactured parts. In this
study, ABS micro-module gears were fabricated using fused deposition modelling (FDM) technique.
The effect of the extruder temperature and the layer thickness depending on the printing direction on
the surface roughness was investigated.
Keywords: Micro module gears, FDM, 3D printing.

3B Yazıcı Ürünü ABS Mikro Modüllü Dişlilerin Yazdırma Parametrelerinin
Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Özet
Mikro modüllü dişliler, modülü 1 veya daha küçük olan makine elemanlarıdır. Özellikle mikro
elektromekanik sistemler ve biyomedikal cihazlarda, birçok uygulama alanına sahip mikro modüllü
dişliler kullanılmaktadır. Kalitesi çok önemli olan mikro modüllü dişliler için yüksek hassasiyetli
üretim özellikleri gereklidir. Bu nedenle, sadece dijital teknolojiyi kullanan 3B yazıcılar dikkat çeken
üretim yöntemlerindendir. ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) ve PLA (Polilaktik Asit), bu üretim
yönteminde en yaygın kullanılan malzemeler olup, bu yöntem aynı zamanda eklemeli imalat olarak da
adlandırılır. Bununla birlikte, 3B yazdırılmış parçalarda, yazdırma parametrelerinin üretilen parçaların
özelliklerini etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada, ABS mikro modüllü dişliler, ergiyik biriktirme
tekniği (FDM) kullanılarak üretilmiştir. Ekstrüder sıcaklığının ve katman kalınlığının, ABS
malzemeden üretilen mikro modüllü dişlilerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mikro modüllü dişliler, FDM, 3B yazdırma.
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GİRİŞ
Mikro modüllü dişliler, önemli makine elamanları bileşenlerinden biri olup ve başta mikroelektromekanik sistemler (MEMS) olmak üzere, elektronik aletler, biyomedikal cihazlar, robotlar,
pompalar gibi çeşitli birçok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazların fonksiyonel
özellikleri, büyük ölçüde kullanılan mikro modüllü dişlilerin üretim kalitesine bağlıdır. Bu nedenle
mikro modüllü dişliler, son derece hassas ve doğru süreçlerden geçirilmelidir. Bir başka deyişle,
kaliteli dişliler üretmek için üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gereklidir. Mikro modüllü dişlilerden
istenilen verimin elde edilebilmesindeki bir diğer önemli husus malzeme seçimidir. Yaygın olarak
kullanılan minyatür dişli malzemeleri; demir (paslanmaz çelik), demir olmayan (pirinç, bronz,
alüminyum) veya plastikler şeklinde sınıflandırılabilir. Güç aktarımı, gürültüsüz çalışma ve uzun
çalışma ömrü diğer dişliler gibi mikro modüllü dişlilerin de temel gereksinimlerindendir. Bu
gereksinimlerin sağlanabilmesi için de dişlilerin öncelikle iyi bir yüzeye sahip olması gereklidir.
(Gupta, 2017)
Mikro modüllü dişlilerin imalatında yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında talaşlı imalat
yöntemlerinden azdırma tezgâhıyla üretim, plastik şekil verme yöntemlerinden kalıpta kesme ve
plastik ekstrüzyon, bunların yanı sıra döküm ve toz metalürjisi yer almaktadır. Son yıllarda ise üç
boyutlu yazıcı teknolojisi ile çeşitli parçaların imalatı dikkat çekmektedir. Üç boyutlu yazıcı imalatı,
CAD verisinden katmanlar halinde üç boyutlu parçaları ekleyen veya oluşturan bir üretim sürecidir.
Üç boyutlu yazıcı terminolojisindeki farklı üç boyutlu yazıcı türlerini sınıflandırmak amacıyla, 2015
yılında ISO/ASTM 52900 standardı oluşturulmuştur. Ergiyik Biriktirme Tekniği (FDM), en popüler
üç boyutlu yazıcı tekniklerinden biridir. Diğer üç boyutlu baskı teknolojilerine kıyasla daha ekonomik
bir üretim yöntemidir. Malzeme ekstrüzyonu, termoplastik filamentin ısıtılmış bir nozuldan geçirildiği
ve ergiyen malzemenin belirlenmiş bir yol boyunca yazıcı yatağında katman katman biriktirilmesi
sonucunda imalat gerçekleşir. Bu yöntemde yaygın olarak kullanılan malzemelerin başında PLA
(Polilaktik Asit) ve ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) filamentler gelir. ABS, mukavemeti yüksek ve
petrol bazlı bir termoplastiktir. PLA ise mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik bir
biyopolimer ve termoplastiktir. Bu malzemelerin yanı sıra termoplastik elastomer (TPE), poliamid ve
karbon fiber takviyeli çeşitli filamentler ergiyik biriktirme tekniğinde kullanılarak üç boyutlu yazıcı
imalatı ürünler elde edilebilmektedir.
Literatür incelendiğinde çalışmaların ergiyik biriktirme teknolojisi ürünlerin yazdırma
parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Chohan vd.
(2016:602) ergiyik biriktirme tekniğinde yazdırma yönelim açısı ve yazdırma işlemi sonrası soğutma
süresinin ABS malzemelerdeki yüzey pürüzlüğüne etkisini incelemiştir. Sood vd. (2009:4243) ise
katman kalınlığı, yazdırma yönelim açısı, yazdırma boşlukları gibi çeşitli ergiyik biriktirme tekniği
parametrelerinin ABS malzeme yüzey pürüzlülüğüne etkisini deneysel olarak incelemişlerdir.
Boschetto vd. (2013:2727), çeşitli ergiyik biriktirme tekniği makineleri ve malzemelerinin yazdırma
parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisini inceleyerek, yüzey özelliklerinin makineden makineye
farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Gautam vd. (2018:266) çalışmalarında takviyelerle
güçlendirilmiş ABS malzemenin yüzey pürüzlülüğünü incelemişlerdir. Thrimurthulu vd. (2014:585)
ise yüzey kalitesini artırabilmek için yazdırma süresi ve yüzey özellikleri arasında optimizasyon
geliştirmiştir. Peng ve Yan (2018:106) çalışmalarında ABS malzeme başta olmak üzere çeşitli
malzemeleri kullanarak ergiyik biriktirme tekniğine sahip yazıcıların enerji tüketimini ve yüzey
karakteristiklerini araştırmıştır. Literatürdeki FDM parametrelerinin araştırıldığı çalışmalarda parçalar,
üzerinden yüzey davranışının incelenebileceği şekilde tasarlanmıştır. Literatürde, bir makine parçası
(mikro modüllü dişli) imalatı yapmak suretiyle yüzey özelliklerinin incelendiği bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu çalışmada FDM tekniği ile üretilen ABS mikro modüllü dişlilerin ekstrüzyon
sıcaklığı ve katman kalınlığının yüzey pürüzlülüğüne etkisi incelenmiştir.
MATERYAL VE METHOD
ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) 3B baskı dünyasında kullanılan ilk plastiklerden bir tanesidir. 3B
yazıcı teknolojisi ve malzemelerinin gelişimine rağmen ABS hala, düşük maliyeti ve iyi mekanik
özellikleri sayesinde oldukça popülerdir. ABS, yüksek gerilme, darbe ve eğilme mukavemeti ve çevre
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kararlılığı sergileyen mühendislik termoplastiklerindendir. Bu çalışmada mikro modüllü dişliler, 1,75
mm çapında ABS malzeme kullanılarak Zmorph yazıcı ile imal edilmiştir. Zmorph yazıcı 250 x 235 x
165 mm boyutlarında bir modeli X ve Y eksenleri için 14μm, Z ekseni için 0,625 μm konumlama
hassasiyeti ile imal edebilmektedir. Yüzey pürüzlülüğü incelenen mikro dişlinin modülü 1, genişliği 6
mm ve diş sayısı 20’dir. (Şekil 1)

Şekil 1: ABS mikro modüllü d

şli

Üç farklı katman kalınlığı (0.1 mm, 0.2 mm ve 0.4 mm) ve üç farklı yazdırma sıcaklığında (230°C,
245°C ve 260°C) üretilen dişliler için özel yazdırma kodları hazırlanmıştır. Mikro modüllü dişlilerin
alt ve üst yüzeylerine 2 kabuk kullanılarak, -45°/+45° yazdırma açılarında % 35 doldurma oranı ile
imalat yapılmıştır. ABS malzeme, 100°C olan yazdırma yatağına, 30 mm/s hızla ekstrude edilmiştir.
Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri MAHR (MahrSurf PS-10) yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile
yapılmıştır. Ölçme yöntemi tarama ucu esasına dayanan bu cihaz portatif olup hem atölyede hem de
laboratuvarda kullanıma uygundur. Yüzey pürüzlülüğü değerlendirmesi için ölçülen parametreler
arasında, Ra ve Rz bulunmaktadır. Parametre değerlendirmeleri ve cihazın diğer fonksiyonları
mikroişlemci tabanlıdır. Ölçüm sonuçları bir LCD ekranda görüntülenebileceği gibi bilgisayara kayıt
edilmesi de mümkündür. Yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinin yapıldığı cihaz ve dişliden ölçüm alınan
yüzey Şekil 2’de görülmektedir. Tüm ölçümler dişlilerin aynı dişi üzerinden üç defa alınarak ortalama
değerler tespit edilmiştir.
(a)

Şekil 2: Yüzey p

(b)

r
cihazı (a) ve mikro modüllü ölçüm yüzeyi (b)

zlülüğü ölçüm

BULGULAR VE TARTIŞMA
Ekstrüzyon Sıcaklığının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Ekstrüzyon sıcaklığının 0.1 mm katman kalınlığında yüzey pürüzlülüğüne etkisi Şekil 3’teki grafikte
yer almaktadır. Ekstrüzyon sıcaklığı arttıkça, 0.1 mm katman kalınlığında üretilen mikro modüllü
dişlilerin yüzey pürüzlülüğü değerleri ciddi oranda azalmaktadır.
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Şekil 3: Ekstrüzyon sıcaklığ
mm katman kalınlığında yüzey pürüzlülüğüne etkisi

nın 0.1

Ekstrüzyon sıcaklığının 0.2 mm katman kalınlığında yüzey pürüzlülüğüne etkisi Şekil 4’te
görülmektedir. 0.1 mm katman kalınlığında elde edilen sonuçlara benzer şekilde, 0.2 mm katman
kalınlığında, ekstrüzyon sıcaklığı arttıkça, imal edilen mikro modüllü dişlilerin yüzey kalitesinde artış
görülmektedir.

Şekil 4: Ekstrüzyon sıcaklığ
mm katman kalınlığında yüzey pürüzlülüğüne etkisi

nın 0.2

Ekstrüzyon sıcaklığının 0.4 mm katman kalınlığında yüzey pürüzlülüğüne etkisi Şekil 5’te yer
almaktadır. 0.1 ve 0.2 mm katman kalınlıklarında elde edilen sonuçlardan farklı olarak, 0.4 mm
katman kalınlığında 230 ve 245C ekstrüzyon sıcaklığında yüzey kalitesinde pek bir değişim
gözlenmemiştir. 260C’de ise diğer katman kalınlıklarından elde edilen sonuçlara benzer şekilde
yüzey kalitesinde büyük oranda iyileşme söz konusudur.
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Şekil 5: Ekstrüzyon sıcaklığ
mm katman kalınlığında yüzey pürüzlülüğüne etkisi

nın 0.4

Katman Kalınlığının Yüzey Pürüzlülüğü ve İmalat Süresine Etkisi
Katman kalınlığı ve ekstrüzyon sıcaklığına bağlı olarak mikro modüllü ABS dişli yüzeyinin kalitesi,
Şekil 6’da detaylı olarak görülmektedir. Ekstrüzyon sıcaklığındaki değişimin yüzey pürüzlülüğüne
etkisinin en düşük olduğu katman kalınlığı 0.2’dir. Katman kalınlıklarının yüzey kalitesine etkisi
karşılaştırıldığında en kaliteli yüzey sırasıyla 0.1, 0.2, 0.4 mm şeklindedir. Katman kalınlığı arttıkça
yüzey pürüzlülüğü yaklaşık 3 kat artış göstermiştir.

Şekil 6: Katman kalınlığının

yüzey
pürüzlülüğüne etkisi

Katman kalınlığı azaldıkça yüzey pürüzlülüğü de azalmaktadır ancak katman kalınlığının azalması
imalat süresinde artışa sebebiyet vermektedir. Bu etki, Şekil 7’de görülmektedir. Katman kalınlığı 0.1
mm olduğunda imalat süresi 0.2 katman kalınlığının yaklaşık 2 katı, 0.4 mm katman kalınlığının ise
yaklaşık 4 katı kadardır. Bu sebeple tasarımlarda imalat süresi ve yüzey pürüzlülüğünün önemi bir
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arada değerlendirilmelidir. Ekstrüzyon sıcaklığı ise imalat süresinde herhangi bir değişikliğe neden
olmamaktadır.

Şekil 7: Üretim süresinin ka

man
kalınlığına bağlı olarak değişimi
SONUÇ VE ÖNERİLER

Üç boyutlu imalat yöntemlerinden ergiyik biriktirme tekniği ile üretilen ABS mikro modüllü dişlilerin
yüzey pürüzlülüklerine, katman kalınlığının ve yazdırma sıcaklığının etkisi incelenmiştir. Sonuçlar,
yazdırma parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve imalat süresinde gösterdiği etki ortaya konmuştur.
Artan katman kalınlığıyla yüzey pürüzlülüğü değerlerinde artış olduğu ancak imalat süresinin kısaldığı
tespit edilmiştir. Yazdırma sıcaklıkları değerlendirildiğinde ise yazdırma sıcaklığı arttıkça yüzey
kalitesinin iyileştiği sonucuna varılmıştır. FDM ile imal edilmiş yapısal parçalardan elde edilen yüzey
pürüzlülüğü değerlerinin dikkate alınması, daha kaliteli 3B yazdırma ürünlerinin elde edilebilmesi için
faydalı olacaktır. Böylelikle, mikro modüllü dişli imalatında, geleneksel olmayan üretim
yöntemlerinden üç boyutlu yazıcı teknolojisi de yer alabilecektir. Ayrıca yaygın kullanıma sahip
mikro modüllü dişlilerde meydana gelebilecek hasarlarda, üç boyutlu yazıcı ürünleri yedek parça
olarak da kullanılabilecektir.
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Özet

AMAÇ
Bu çalışmada engelli çocuklarda güvenli çevre yaklaşımı hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma konuyla ilgili literatür taraması yapılarak derleme olarak planlanmıştır.

BULGULAR
Engellilik kavramında, kişinin çevresiyle olan etkileşiminde karşılaştığı sorunlar söz konusudur.
Literatürde, Ülkemizdeki engelli nüfusunun %26’sının 0-19 yaş arasında olduğu belirtilmiştir
(Yıldırım Sarı, 2013). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, engelli bireylerin yaşadıkları
yerdeki fiziksel çevre düzenlemelerine ilişkin verilerde, bu bireylerin, oturduğu bina, kaldırım, yaya
yolu, dükkan, market mağaza, lokanta, sinema, tiyatro, park ve yeşil alanlar, tatil yerleri ve otellerle
ilgili düşünceleri belirlenmiştir ve engellilik çeşitlerine göre farklılık olduğu görülmüştür (TÜİK,
2010a). Konuyla ilgili bir başka literatürde, çocukların gereksinimlerine ve engel durumlarına göre
uygun oyun alanlarının oluşturulmasının önemli olduğu, çocuğun bağımsızlığını destekleyici nitelikte
olmasının uygun olacağı belirtilmiştir (Şen ve Öksüz, 2016).

SONUÇ
Ülkemizde de belirli sayıda engelli çocuk bulunmaktadır. Bu nedenle çevre düzenlemesinde engelli
çocuklara uygun mekanların oluşturulması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: engelli, çocuk, çevre
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Safe Environmental Approach To Disabled Children
Abstract

AIM OF STUDY
In this study, it was aimed to give information about safe environment approach to children with
disabilities.

MATERIALS AND METHODS
This study was planned as a review by reviewing related literature on the subject.

RESULTS
There are problems in the concept of disability that people have in their interaction with the
environment. In the literature, 26% of the population with disabilities in our country is between 0-19
years of age (Yıldırım Sarı, 2013). Türkiye Statistical Institute (TUIK) data, according to the data of
the physical environment regulations in the place where they live of people with disabilities, these
individuals sit in the building, pavement, footpath, shops, grocery stores, restaurants, cinemas,
theaters, parks and green areas, resorts and the hotels related thoughts were determined and found to
be different according to the types of disability (TÜİK, 2010a). In another literature on the subject, it
has been stated that it is important to create suitable playing areas according to children’s needs and
disabilities, it would be appropriate to be supporting the child's independence (Şen and Öksüz, 2016)

CONCLUSION
As a result, there are also a certain number of disabled children in our country. For this reason, it is
important to create suitable spaces for children with disabilities in environmental regulation.
Key Words: handicapped, child, environment
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GİRİŞ
Engellilik kavramında, kişinin çevresiyle olan etkileşiminde karşılaştığı sorunlar söz konusu olup
engelli bireylerin yaşamsal sınırlılıkları olabilmektedir (Çakır Sümer, 2015). Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, engelli bireylerin yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemesine
ilişkin oturduğu bina, kaldırım, yaya yolu, dükkan, market mağaza, lokanta, sinema, tiyatro, park ve
yeşil alanlar, tatil yerleri ve otellerle ilgili düşünceleri belirlenmiştir ve engellilik çeşitlerine göre
farklılık olduğu görülmüştür (TÜİK, 2010b). Ülkemizdeki engelli nüfusunun %26’sının 0-19 yaş
arasında olduğu belirtilmiştir (Yıldırım Sarı, 2013). Literatürde, çocukların gereksinimlerine ve engel
durumlarına göre uygun oyun alanlarının oluşturulmasının önemli olduğu, çocuğun bağımsızlığını
destekleyici nitelikte olmasının uygun olacağı belirtilmiştir (Şen ve Öksüz, 2016).
Bu çalışmada engelli çocuklarda güvenli çevre yaklaşımı hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

1. ENGELLİLİK KAVRAMI
Yetersizlik ve engel iki ayrı kavram olup “Yetersizlik” “zihinsel, fiziksel, davranışşal veya duyu
organlarının zedelenmeye bağlı olarak tamamen veya kısmen fonksiyonlarında görülen kayıpların
ortaya çıkardığı durum” olarak belirtilirken “Engel” kavramı, yetersizliği olan bireylerin çevresiyle
olan etkileşimindeki sorunları ifade etmektedir (Yıldırım Sarı, 2013). 2010’da Özürlülerin Sorun ve
Beklentileri Araştırması verilerine ve literatüre göre; engelli bireylerin zihinsel engelli, süreğen
hastalığı olan engelli, ortopedik engelli, görme engelli, işitsel engelli, ruhsal ve duyusal engelli veya
birden fazla engele sahip oldukları belirtilmiştir (TÜİK, 2010b; Yıldırım Sarı, 2013).

2. ENGELLİLİK OLUŞUM NEDENLERİ
Engelli olmanın kaynağına ve sebeplerine göre doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında
olmak üzere birçok nedeni bulunmakta ve genelde çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Kaynağına
göre sınıflandırılma yapıldığında doğuştan olan engellilik sebeplerinde kalıtımsal faktörler, akrabayla
evlilikler, hamilelik döneminde anneye ait travmalar, hastalık, annenin alkol ve madde bağımlılığı, iyi
beslenmeme gibi sebepler belirtilmektedir. Doğum sonrasında meydana gelen engellilik nedenleri
arasında ise iş, ev veya trafik kazaları, deprem gibi durumlar temel engellilik nedenleri arasında
sayılabilmektedir (Koca, 2010)

3.ENGELLİLİĞİN/ÖZÜRLÜLÜĞÜN/YETERSİZLİĞİN

GENEL

OLARAK

SINIFLANDIRMASI
3.1. Ortopedik
Prenatal, natal ve postnatal dönemde çeşitli sebeplerle kas, iskelet ve nöral sistemlerdeki sorunlar
neticesinde bireyin toplumsal yaşama uyum gösterme ve günlük gereksinimlerini karşılamasında
güçlük yaşamasına, korunma, rehabilitasyon, danışmanlık, bakım ve destek hizmetlerine gereksinim
duymasına neden olan durumlara ortopedik özür denilmektedir. Ortopedik özürlülük arasında
doğuştan olan uzuv eksiklikleri, kalça çıkıklığı, çarpık ayak, kol felci, omurga eksikliği,
meningomyelosel, kas hastalıkları, beyin felci, çocuk felci, omurga eğrilikleri, romatizmal hastalıklar,
süreğen kemik ve eklem iltihapları, eklem sertliği, yanlış kaynamış kırıklar, kalıtsal ilerleyici sinir
hastalıkları ve cücelik sayılabilir (Ortopedik Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008).

3.2. Zihinsel
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Doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası veya genetik nedenlerle ortaya çıkan ve bireyin toplumsal
yaşamındaki problemlerle baş etme yetisini etkileyen zihinsel kısıtlanmadır. Zihinsel özürlülüğün
sebepleri arasında doğumdan önceki süreçte hamileliğin ilk trimesterinde karşılaşılan uzun süreli
yüksek ateş, gebelikte doktor dışı ilaç kullanımı, doğum anında anoksi, beyin hasarı, prematüre
doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, yeterince anne sütü ile beslenmeme, demir eksikliği, menenjit,
fenilketonüri, akraba evlilikleri, kromozom hastalıkları gibi genetik nedenler sayılabilir (Zihinsel
Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008). Zihinsel yetersizlik hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde olmak
üzere kendi içinde sınıflandırılabilir (Yıldırım Sarı, 2013).

3.3. İşitsel
Doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ve bireyin
işitme duyarlılığının bozularak işitme kaybına yol açan ve kişide gelişim, uyum ve iletişiminde en
büyük engeli oluşturan durumdur. İşitsel özürlülüğün sebepleri arasında doğuştan gelen problemler,
dış kulak yolu darlıkları veya iltihabı, travmalar, tümörler, östaki tüpü hastalıkları, doğumsal
anomaliler, genetik hastalıklar, meniere hastalığı, ani işitme kaybı, mikst tip işitme kaybı ve santral
işitme kayıpları sayılabilir (İşitme Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008). İşitme kaybı, başlama
durumuna göre, dil öncesi ve dil sonrası işitmezlik olarak iki şekilde ve iletişim tipi, sensörinöral,
mikst, santral işitme kaybı olarak dört şekilde sınıflandırılabilir (Yıldırım Sarı, 2013).

3.4. Görme
Görme yetersizliği, sınırlı bilgi ve deneyime sahip olmasına ve dolayısıyla çocukların duygusal,
nörolojik ve fiziksel gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olan ve bireyin dünyayı tanımasında
çok önemli role sahip görme duyusu ortadan kalktığından, diğer duyu organlarını kullanarak içinde
bulundukları çevreden bilgi edinmesine yol açan durumdur (Yıldırım, Sarı 2013). Görme özrünün
birçok sebebi olmakla birlikte genetik-kalıtım, akraba evlilikleri, mikrop kapma, kaza geçirme gibi
durumlar da sayılabilir (Görme Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008).

3.5. Süreğen Hastalıkları
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan ve bireyin sürekli bakımı ve tedavisini gerektiren
hastalıklardır. Toplumda sık karşılaşılan süreğen hastalıklar arasında; diyabet, guatr, fenilketonüri,
inflamatuar artrit, juvenil romatoid artrit, romatoid artrit, ankilozon spondilit, miyopatiler, müsküler
distrofi, osteoporoz, epilepsi, serebral palsi, spina bifida, doğumsal brakial pleksus yaralanmaları,
anemi, kalp hastalıkları, onkolojik hastalıklar, sarılık ve astım sayılabilir (Süreğen Hastalıklar Aile
Eğitim Rehberi, 2008).

4. ÇEVRE TANIMI
Çevre, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar ile onların cansız çevrelerinden oluşan bir sistem olup
insanla birlikte tüm canlı varlıklar ile canlıların davranışları üzerinde etkili olan veya etkileyebilecek
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki faktörlerin tümü olarak değerlendirilebilir
(Çelikkıran, 1995).

5. ÇEVRE İLE ENGELLİ ÇOCUK ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması (2010)’na göre engelli bireylerin yaşadıkları yerdeki
fiziksel çevre düzenlemelerine ilişkin verilerde, oturduğu bina, kaldırım, yaya yolu, dükkan, market
mağaza, lokanta, sinema, tiyatro, park ve yeşil alanlar, tatil yerleri ve otellerle ilgili düşünceleri
belirlenmiş ve engellilik çeşitlerine göre farklılık olduğu görülmüştür (TÜİK, 2010a).
Zihinsel yetersizliği olan çocuk; dikkat ve hatırlamaya yönelik sorunlarla karşı karşıyadır ve aynı
zamanda yürüme, hareket, dengede durma, oturma hız, el-göz koordinasyonu gibi birçok fiziksel
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hareketi yapmakta da zorlanmaktadır (Biçer ve ark., 2004, Yıldırım Sarı, 2013). Dolayısıyla zihinsel
engelli çocukların yaşam alanlarının daha geniş ve daha az miktarda eşyalı olması, merdiven varsa
tırabzanlı olması ve iyi aydınlatılması, kullanılan mobilyaların köşeli olmaması, yatak odalarında
ranza kullanılmaması, elektrik kablolarının açıkta olmaması, evdeki tüm prizlerin koruyucu kapakla
kapatılması, eşyaların kayma veya devrilmeye karşı duvara veya zemine sabitlenmiş olması gibi
durumlar büyük önem arz etmektedir (Çelik, 2014). Ayrıca zihinsel engelli çocukların yaşama
katılımları için özellikle tek başına bir yere gitmek istediğinde otobüs saatleri, durak yerlerinin
sürekliliği gibi kentsel hizmetlerin düzenli olması ulaşılabilirlik açısından önemli olup ayrıca zihinsel
engellilerin bulundukları yeri algılamalarında veya gitmeleri gereken yeri algılamalarında
kullanacakları yazılı bilgilendirme sistemlerindeki yazıların büyük punto ile anlaşılır şekilde yazılmış
olması kolaylık sağlaması açısından önemlidir (Koca, 2010; Çelik, 2014).
Ortopedik ve görme engelli çocuklarda ise; sosyal yaşam içerisindeki karşılaştıkları en önemli
hususlardan birisi mimari düzenlemelerdir. Açık alanlarda; yürüme engeli olan ortopedik yetersiz
bireyler için gerekli çevre düzenlemesinde kaldırım yüksekliği uygun standartlarda, tekerlekli
sandalyenin hareketini engellemeyecek şekilde düzgün ve kaygan olmayan zemin malzemesi ile kaplı,
üzerindeki veya etrafında yer alan direk, çöp kutusu, trafik panoları, çiçeklik, demir kazık, sarkan ağaç
dalları gibi her türlü engelin kaldırılmış olması önemlidir. Bütün geçitlerin düzgün ve basit şekillerde
olması, bina girişlerinin kolay algılanabilir merkezi bir alanda basamaksız düz şekilde yapılması veya
merdiven yanına rampa eklenmesi olumlu bir durumdur. Ayrıca yaya geçitlerindeki trafik ışıklarının
sesli hale getirilerek ve kaldırım için hissedilebilir yönlendiricilerin, kontrastlı ve fosforlu şekilde renk
düzenlemelerin yapılarak görme engelli çocuklar için şehir içi erişebilirliğin kolaylaştırılması da
olumlu durumlardır. Görme engelli çocuklara yönelik basit ve anlaşılır dokunsal okuma için
kabartmalı, dokunulabilir yükseklikte, ışıklandırmalı işaret levhaları kullanılması önemli hususlardır
(Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012).
Metro, otobüs ve tramvay gibi açık alanlarda ortopedik engelli çocuklar için ulaşılabilir halde uygun
tasarımlar kullanılması, peronda gerekli işaretlemelerin yapılması ve seyyar rampaların bulunması,
vagon içlerinde tekerlekli sandalye için bazı alanlar ve tutunma donanımları bulunması olumlu
hususlardır. Tekerlekli sandalyelerin otobüse binebilmedini sağlamak için alçak döşemeli ve basamağı
olmayan otobüslerin olması, kapalı alanlarda ise ortopedik engelli çocukların eğitim ve öğretimlerine
devam edebilmesi için okullar için de gerekli mimari düzenlemelerin yapılması ve sınıf içinde
çocuğun kullanabileceği donanım, sıraların arasında geçiş yapabileceği şekilde boşluklu olarak
düzenlenmesi olumlu düzenlemeler arasında sayılabilir (Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında Özürlü
Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012).
Ortopedik ve görme engelli bireyler için merdivenlerin düz kollu, basamakların kaymayan, başında ve
sonunda sahanlıkları olacak şekilde ve kavrama güçlüğü çeken engelliler için merdivenin her iki
tarafına küpeşte konularak tasarlanması, asansörlerin ara katlara konulmaması, terkerlekli sandalyenin
girebileceği (min. 110cm genişlik ve min. 140 cm derinlik) büyüklükte olması ve kumanda
düğmelerinin tekerlekli sandalyeden de ulaşılabilir yükseklikte yapılması yaşamı destekleyici olumlu
hususlardır. Ayrıca bina ve tesislerdeki tuvaletlerde engelli kişiler için de kabin ayrılması ve duvara
tutunma barları konularak kapısının dışarı açılır veya sürgülü kapı şeklinde yapılması yaşamı
kolaylaştırabilmektedir (Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel
Bilgiler Rehberi, 2012).
Engelli çocukların gelişimi ve güvenliği için oyun ve dinlence alanlarını oluşturan park alanlarının
ulaşılabilir olması, basamaklardan kaçınılması ya da rampaların desteklenmesi, park içerisinde
özellikle fiziksel yetenekleri azalmış çocuklar için renk, doku, koku ve ses gibi mümkün olan daha çok
duyuya hizmet eden uyarıcılar kullanılarak algılamayı yönlendirici tasarımlar (yapısal, bitkisel, işaret
levhaları, vb.) kullanılması, görme engelli olan çocuklar için dokunma yoluyla okunabilen
yönlendirme panolarının yer alması, tekerlekli sandalyede bulunan çocuklar için yeterli hareket
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alanının bulunması, temel oyun alanlarına bariyersiz erişim sağlanması, açık mekan mobilyalarının
sivri ve çıkıntılı kenarlı olmaması ve görme engelliler için oturakların zıt renklerle boyanması, oyun
alanı içerisindeki zemin yapısının kaymaz yapıda ve özellikle tekerlekli sandalyenin sürülebilmesi için
pürüzsüz yapılması ve park içerisinde dikensiz, zehirsiz ve yüzeyi kaygan hale getirecek şekilde
meyve vermeyen bitkiler kullanılması olumlu katkılar sağlayabilir (Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında
Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012; Özdemir, 2017).

SONUÇ
Çocuklarda çeşitli derecelerde engellilik, özürlülük ya da yetersizlik durumları olabilir. Engellilik,
yetersizlik ve özürlülük durumları olan çocukların gelişimi ve güvenliği için katkı sağlayıcı bir
ortamın ve çevrenin düzenlenmesi bu çocukların gelişimi ve güvenliği için önemlidir. Bu alanda
araştırma makalelerinin yapılması önerilebilir.
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Application Of PLS And ANN Calibration Methods For The Simultaneous
UV Determination Of Some Azo Colorants In Commercial Products
A. Hakan Aktaş
Süleyman Demirel University,
Turkey
Abstract
The concentrations of tartrazine (TAR), allura red (ALL) and sunset yellow (SUN) in ternary mixtures
and commercial preparation were determined by the combined use of chemometric (or multivariate)
calibrations methods. In this study, partial least squares (PLS), and artificial neural network calibration
were refined as multivariate calibration techniques The relation between multiwavelength peak area
data (x-block) and concentration set (y-block) were used to obtain the spectrophotometric multivariate
calibrations. These spectrophotometric multivariate techniques were validated by analyzing the
different synthetic mixtures and by using standard addition technique. These methods were applied to
the commercial soft drinking powder samples containing TAR, ALL and SUN.
Key words : Tartrazine, allura red, sunset yellow, UV spectrophotometry

Ticari Örneklerde Bazı Azo Renklendiricilerin PLS Ve ANN Kalibrasyon
Yöntemleri Yardımıyla UV Spektrofotometrik Tayinleri
Özet
Üçlü karışımlarda ve ticari örneklerdeki tartrazin (TAR), allura kırmızısı (ALL) ve gün batımı sarısı
(SUN) konsantrasyonları, kemometrik (veya çok değişkenli) kalibrasyon yöntemlerinin kombine
kullanımıyla belirlendi. Bu çalışmada, çok değişkenli kalibrasyon teknikleri olarak kısmi en küçük
kareler (PLS) ve yapay sinir ağı kalibrasyonu kullanılmıştır. Spektrofotometrik çok değişkenli
kalibrasyonların elde edilmesi için çoklu dalga boyu pik alan verileri (x-blok) ve konsantrasyon seti
(y-blok) arasındaki ilişki kullanılmıştır. Bu spektrofotometrik çok değişkenli teknikler, farklı sentetik
karışımları analiz ederek ve standart ekleme tekniğini kullanarak doğrulanmıştır. Bu yöntemler TAR,
ALL ve SUN içeren ticari içme tozu örneklerine uygulanmıştır.

1. INTRODUCTION
Tartrazine (TAR) ,allura red (ALL) and sunset yellow (SUN) shown in Figure 1 are azo colorants that
are commercially used in some coloring foods such as beverage powder, medicine and cosmetics to
make them attractive. These colorants cause toxic effects on human health if quantities exceed the
limits set by legislation and regulations. For this reason, the quantitative determination of TAR, ALL
and SUN in synthetic blends and commercial beverage powders is an interesting question to
investigate.
Determination of TAR, ALL and SUN in samples with other colorants or other active compounds can
be done with spectrophotometric method (1-6), chemometric techniques (6-7), polarography (8),
capillary electrophoresis (9), HPLC (10) calibration (11). Analyzes on analytical applications show
that current efforts to develop new methods with high selectivity and sensitivity continue to
quantitatively resolve mixtures containing two or more active compounds in the presence of the
sample matrix.
The aim of this study is to apply simultaneously multiwavelength UV spectrophotometric and
multivariate calibration techniques to the multi-colorant determination for accurate, sensitive and
reproducible analysis results. A good coincidence was observed in the application of PLS and ANN
methods to the simultaneous quantitation of TAR, ALL and SUN in samples.
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Allura red

Tartrazine
Sunset yellow

igure 1. Structures of the studied compounds

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Apparatus
A Shimadzu (ModelUV-1700)UV-Visible spectrometer (Shimadzu, Kyoto, Japan), equipped with1cm
matched quartz cells was used for spectrometric measurements.

2.2. Standard solutions
All materials used were of analytical grade. Stock solutions of 0.0250 mg/100mL ALL, TAR and
SUN were prepared in 0.1 M HCl. The solutions were stable for the least two weeks if they had been
stored in a cool (<25oC) and dark place.

2.3. Commercial product
Aroma ready powdered beverage: A sample of 2.00 g from a commercially purchased powder was
mixed in a magnetic stirrer and heated for about 20 minutes. As a result of this operation, the carbon
dioxide contained in the structure was removed. Then the draining process was carried out. 0.1-1.0 mL
of this solution was taken and final volume was adjusted to 25 mL with 0.1 M HCl.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Chemometric methods
Partial least squares regression (PLS-regression) is one of the most widely used multivariate
calibration methods in chemometrics [1]. PLS components obtained using both experimental
(or x) and concentration (c) data at the same time. Often PLS is presented in the form of two
equations. There are a number of ways of expressing these, a convenient are being;

X = T.P. + E
c = T.q + f

(1)
(2)

X points the experimental measurements (e.g. spectra) and c the concentrations. The vector q has some
analogy to a loading vector. The matrix T is common to both equations. E is an error matrix for the x
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block and f an error vector for the c block The scores are orthogonal, but the loadings (P) are not
orthogonal, usually they are not normalized [2].
Artificial neural network (ANN) calibration was proposed for simultaneous determination quantitative
analysis of mixture consist of ALL, TAR and SUN in commercial preparations. In the chemometric
techniques, the concentration matrix was prepared by using the synthetic mixtures containing these
food additives. The absorbance matrix corresponding concentration matrix was obtained by measuring
the absorbance's at nine wavelengths in the range 400 - 500 nm for the zero-order spectra.
Chemometric calibrations were constructed by using absorbance matrix and concentration matrix for
the prediction of the unknown concentration of ALL, TAR and SUN in their mixture. The numerical
values were calculated by using "MATLAB R2017a" software. The obtained results were statistically
compared with each other.
3.2. Chemometric parameters
The application competence of a calibration model can be explained in several ways. These results can
be examined numerically. One of the best ways to do this, by examining the predicted residual error
sum of squares (PRESS). To calculate PRESS computed the errors between the expected and
predicted values for all the samples, square them and sum them together.

PRESS =
Strikingly speaking, this is not a correct way to normalize the PRESS values when not all of the data
sets contain the same number of samples. If want correctly compare PRESS values for data sets that
contain differing numbers of samples, should convert to standard error of prediction (SEP), which is
given by following formula.

SEP =
where
concentration of drug is,
is the found concentration of drug and n is the total
number of the synthetic mixtures. The SEP can provide a good measure of how well, on average, the
calibration model performs. Often, however, the performance of the calibration model varies
depending on the analyte level. All these values are calculated and shown in Table 1 for the study
done. Again in the same table, trazodone and sertraline in the running mixtures are shown in the
parameters between actual and estimated concentration values.
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Table 1. Statistical parameters in the calibration-prediction
Parameter
Method
ALL
TAR
PRESS

PLS
ANN

SEP

0.0098
0.0012

PLS
ANN

r

Intercept

Slope

1.0000
0.9984
0.0002

0.0120
PLS

ANN

0.9242

0.9999
PLS

ANN

0.0073

0.1210
PLS

ANN

0.0054

0.2829
1.0001

0.9998

0.9996

UN

0.228.10-3

1.82.10-2

0.5475
0.0008

0.0012

0.8578
1.0000

1.0000

0.9988
0.0005

0.0008

0.1232
1.0000

1.0000

0.9984

3.3. Method validation
Th accuracy of the applied chemometric method was determined by the performance of the reliable
results obtained from the analyzes performed. For this reason, 25 synthetic mixtures containing ALL,
TAR and SUN were prepared at different concentrations. Recovery scales and relative standard
deviations from this set are shown in Table 2. As can be seen from Table 2, the numerical values
obtained for the applied chemometric methods are very suitable. Both compounds gave high accuracy
and precise results. No interference or systematic faults were found during the analysis process.

Table 2. Recovery values for the applied chemometric method

ALL
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
1.5

TAR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2.5

Added (μg/mL)
SUN
ALL
0.4
99.96
0.8
100.02
1.2
100.08
1.6
99.98
2.0
100.44
0.4
100.00
0.8
100.02
1.2
99.88
1.6
99.98
2.0
100.02
0.4
99.98

TAR
99.88
100.00
100.02
99.98
100.04
100.00
100.00
100.04
100.08
100.00
99.96
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PLS
SUN
100.02
99.98
99.88
100.02
100.00
100.04
100.22
99.98
99.88
99.84
100.00

ALL
99.98
99.96
100.00
100.04
100.00
100.00
100.08
100.24
99.86
99.88
99.98

ANN
TAR
SUN
100.02
100.00
100.00
99.98
100.04
99.84
100.12
100.04
100.00
100.00
99.96
100.08
99.98
100.06
99.84
100.00
100.00
99.96
100.08
99.88
100.00
99.94

3.0
4.5
6.0
7.5
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5

2.5
2.5
2.5
2.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Mean
RSD

0.8
1.2
1.6
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

100.08
100.14
99.86
99.84
100.02
100.00
100.28
100.24
100.00
100.04
0.1437

99.98
100.08
99.98
99.96
100.00
100.00
100.24
99.94
99.88
100.00
0.0763

100.02
100.00
99.88
100.02
100.00
100.02
100.04
99.96
99.98
99.98
0.0803

100.00
100.04
100.08
99.96
99.98
100.00
100.04
100.00
99.98
100.00
0.0772

99.98
99.96
99.86
100.00
100.02
100.08
100.08
100.00
99.98
100.00
0.0671

100.00
100.00
100.02
100.08
100.04
100.02
100.00
99.98
99.88
99.99
0.0644

RSD: Relative standard deviation
3.4. Analysis of commercial products
Findings from chemometric methods were used to calculate the amounts of ALL, TAR and SUN in
the commercial product shown in Table 3. As can be seen from Table 3, the results obtained from the
applied chemometric method is quite satisfactory. In addition, the proposed chemometric methods can
accurately determine the commercial product content when applied.
Table 3: Assay results for the commercial product
Commercial

PLS

ANN

ALL Mean  SD*

5.120.12

5.160.10

TAR Mean  SD*

0.280.04

0.250.02

SUN Mean  SD*

0.680.08

0.700.06

product

Results obtained are average of six experiments for each technique.
*SD : Standard deviation *

CONCLUSION
The partial least squares and artificial neural network calibration methods successfully applied at the
same time were able to identify commercial product in synthetic solutions. High correlation
coefficients and low prediction errors for all data obtained as a result of the studies emphasize the high
linear relationship between estimated and actual concentrations. The results obtained with this binary
mixture and some ratios of component concentrations show excellent predictive ability with methods.
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Abstract
Having been the sets of all series summable by the absolute Cesàro and Riesz methods, the spaces
and
have been studied by Sarıgöl (2016a, 2016b 2015, 2011). In this study the class of
infinite matrices
has been characterized and also in the special case some well
known results also have been deduced.
Keywords: Sequence spaces, Absolute Cesàro summability, Absolute Riesz summability.

1.Introduction
More recently, the spaces
and
have been defined as the set of all series summable by
and
methods, respectively, their some topological structures and certain matrix
operators defined on these spaces have been characterized by Sarıgöl (2016a, 2016b, 2015, 2011).
Now, in this study the class of infinite matrices
has been characterized.
Notations and known results
Any vector subspace of , the space of all (real- or) complex valued sequences, is called a sequence
space. By and
we denote the sets of all convergent and absolutely -summable sequences,
respectively. Moreover, we denote
for the sets of sequences with convergent partial sums. A
sequence space with a norm is a
- space if it is a Banach space with continuous coordinates
defined by
natural norm

for

For arbitrary sequence

. For example the spaces

- dual spaces of

is a

-spaces with respect to the

is defined by

where

Let and be two sequence spaces and
be an infinite matrix of complex numbers. The
matrix defines a transformation from into , if, for every sequence
, the sequence
, the -transform of , exists and in , where
for
. We
denote the class of all such matrices by
, and the matrix domain
of an infinite matrix in a
sequence space is defined by
So,

if and only if

for each
438

and

for every

.

Throughout paper
denotes the conjugate of
, i.e.,
, and
The following lemma characterizes some well known classes of infinite matrices.
Lemma 1.1 (Sarıgöl 2015). Let
Then,
iff

for

2.Main Results
In this section the class of infinite matrices
has been characterized. Firstly we
remind the well known absolute summability
as follows: Let
be an infinite series with
partial sums
and
be a sequence of positive numbers. Then
is said to be summable
, if (Sarıgöl 2010)

where
for
.
If is the matrix of weighted mean
(resp.
), then summability
reduces to
summability
(resp.
, (Bor and Thorpe 1987)) (Sulaiman 1992). By a weighted
matrix
, we mean

where

is a positive sequence with

Also, if
summability

for

and is the the matrix of Cesàro mean
, then it is the same as
, in Flett's (1957) notation , where matrix of Cesàro
is defined by

More recently, the spaces
and
,
have been defined as the set of all series summable
by
and
methods, respectively, their some topological structures and certain matrix
operators defined on these spaces have been characterized by Sarıgöl (2016a, 2016b, 2015, 2011).
Before characterizing matrix operator, we give theorem related to - dual of the space
for
Lemma 2.1 (Sarıgöl 2016b). Let
, where

and

. Then,

and

Now, we can state the following result which is immediate by Lemma 1.1 and Lemma 2.1.
Theorem 2.2. Let
and
be an infinite matrix of complex numbers for all
. Further define the
by

Then,

if and only if
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Abstract
The new multivariate calibration-prediction techniques, neural fitting calibration (NFC) was applied to
the spectrometric multicomponent analysis of the drug containing Irbesartan (IRB) and
Hydrochlorothiazide (HCT) without any separation step. The selection of variables was studied. A
series of synthetic solution containing different concentrations of IRB and HCT were used to check
the prediction ability of the NFC. The results obtained in this investigation strongly encourage us to
apply these techniques for a routine analysis and quality control of the two drugs.
Key words : Hydrochlorothiazide, irbesartan, UV spectrophotometry

İlaç Örneklerinde Hydrochlorothiazid Ve İrbesartan' In Yeni Nöral Uydurma
Kalibrasyon Yöntemi Yardımıyla UV Spektrofotometrik Tayinleri
Özet
Yeni çok değişkenli kalibrasyon-tahmin teknikleri, nöral uydurma kalibrasyonu (NFC), herhangi bir
ayırma basamağı olmaksızın Irbesartan (IRB) ve Hidroklorotiazid (HCT) içeren ilacın spektrometrik
çok bileşenli analizine uygulandı. Değişkenlerin seçimi incelenmiştir. NFC'nin tahmin yeteneğini
kontrol etmek için farklı konsantrasyonlarda IRB ve HCT içeren bir dizi sentetik çözelti kullanılmıştır.
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar bize, bu teknikleri, iki ilacın rutin analizi ve kalite kontrolü için
uygulamayı teşvik etmektedir
.
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1. INTRODUCTION
Irbesartan [IRB, 2-butyl-3-[[22 -(1H-tetrazol-5- yl)[1,12 -biphenyl]-4-yl]- methyl1-3diazaspiro- [4,4]- non-1-en-4-one,] is an angiotensin II blocker. Angiotensin II receptor antagonists
represent a relatively new pharmacological class (Burnier et al. 2000) which acts mainly by selective
blockade ofAT1 receptors and reduces the effects of angiotensin II. They may be used alone or in
combination with other antihypertensive or diuretic agents. Hydrochlorothiazide [HCT, 6-chloro- 3,4dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7- sulphonamide-1,1-dioxide,] is a diuretic acting on distal
convoluted tubule. Because of their synergistic anti-hypertensive action, irbesartan and
hydrochlorothiazide are available on the market as a combined dosage form.
The literature survey reveals that several methods were reported for the individual estimation
of IRB and HCT. Several methods have been published for the determination of IRB and HCT in
pharmaceutical formulations and biological samples including spectrometry (Patel et al. 2011),
spectrofluorometric (Farouk et al. 2011; Ramzia et al. 2011), voltammetry (Burçin et al. 2009), HPLC
(Farouk et al. 2010; Gonzales et al. 2002; Erk 2003; Sultana et al. 2008; Rane et al. 2010), and LC-MS
(Ganesan et al. 2010; Tutunji et al. 2010) .
The aim of this study is to apply simultaneously multiwavelength UV spectrophotometric and
multivariate calibration techniques to the diuretic agent determination for accurate, sensitive and
reproducible analysis results. A good coincidence was observed in the application of NFC method to
the simultaneous quantitation of IRB and HCT in pharmaceutical tablets.

Irbesartan

Hydrochlorothiazide

Figure 1. Structures of the studied compounds

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Apparatus
A Shimadzu (ModelUV-1700)UV-Visible spectrometer (Shimadzu, Kyoto, Japan), equipped
with1cm matched quartz cells was used for spectrometric measurements.
2.2. Standard solutions
All materials used were of analytical grade. Stock solutions of 50 mg/100mL IRB and HCT
were prepared in methanol. The solutions were stable for the least two weeks if they had been stored in
a cool (<25oC) and dark place.
2.3. Pharmaceutical preparations
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The commercial preparations; Co-Irda tablet (produced by Nobel Pharm. Ind., Turkey,
containing 300 mg irbesartan and 25 mg hydrochlorothiazide) per tablet were analyzed by the
proposed chemometric techniques.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Chemometric method
In fitting problems, you want a neural network to map between a data set of numeric inputs
and a set of numeric targets. The Neural Fitting app will help you select data, create and train a
network, and evaluate its performance using mean square error and regression analysis. A two-layer
feed-forward network with sigmoid hidden neurons and linear output neurons (fitnet), can fit multidimensional mapping problems arbitrarily well, given consistent data and enough neurons in its hidden
layer. The network will be trained with Levenberg-Marquardt back propagation algorithm (trainlm),
unless there is not enough memory, in which case scaled conjugate gradient back propagation
(trainscg) will be used.
3.3. Method validation
In artificial neural networks, normalization procedures were performed for each active
substance of the drug from spectrophotometric data firstly taken in accordance with the values given
for the drug active substances. Then, the absorbance values of the mixtures prepared according to the
stated mixture values were normalized. A total of 201 data were studied. From these data, artificial
neural networks constructed by placing 171 randomly selected artificial neural networks in the train
zone and 30 remaining in the test zone were run and tried to establish the system that gives the best
relation between them. The root mean squared error (RMS) values of the smallest squares for the
quantitatively proven accuracy of the test results of the artificial neural networks obtained were
calculated
using
the
following
formula.
After train and test operations, the results of various artificial neural networks with logistic
functions were evaluated with RMS values, and the number of hidden neurons and hidden layers of
the generated network was calculated. The RMS values given in Table 1 were evaluated and this
model was used to estimate the concentrations of SIL and HCT, observing that the NN 41-5-2-2 model
gave the best values with the 5 neuron concealed layer 2 neuronal exit layer. As a result, very
successful results have been obtained by chemometric methods of multivariable calibrations applied to
commercial drug analysis including IRB and HCT developed successfully in the study. These
improved calibration methods are also advantageous in that they are extremely fast, easy to apply and
economical in their analysis, as well as comparable results in the analysis of combined commercial
drug samples without using any pre-separation, and the results show that these chemometric methods
can be used to analyze drug tablets containing IRB and HCT . Figures 2 and 3 show the best validation
performance from the program and the correlation graphs and R values obtained in test, train
operations.
Table 1. Comparison of artificial neural network performances
RMS errors
Model
NN 41-2-2-2
NN 41-3-2-2
NN 41-4-2-2
NN 41-5-2-2
NN 41-6-2-2
NN 41-7-2-2
NN 41-8-2-2
NN 41-9-2-2

Training
0.0526
0.0762
0.2116
0.0171
0.0074
0.0313
0.0067
0.0391

Validation
0,0556
0.0223
0.0121
0.0045
0.0075
0.0193
0.0245
0.0605
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Testing
0.1357
0.2067
0.5159
0.0022
0.0819
0.5877
0.4280
0.0577

Figure 2. Best validation

pe

formance for NFC
Figure 3. Best correlation
g
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aphs from test and train operations

CONCLUSION
The new multivariate calibration-prediction techniques, neural fitting calibration (NFC)
method successfully applied at the same time were able to identify in synthetic solutions. High
correlation coefficients and low prediction errors for all data obtained as a result of the studies
emphasize the high linear relationship between estimated and actual concentrations. The results
obtained with this binary mixture and some ratios of component concentrations show excellent
predictive ability with methods.
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Abstract
The ice cream matrix is a good model for functional products due to the combination of milk proteins,
fat and lactose in addition to other compounds. Therefore, the aim of this study was to produce kefir
ice cream, which has improved nutritional and low calorie value with enhanced functional and
improved textural properties.
In this context, the effect of using maple syrup and honey in three different ratios as a natural
sweetener source as an alternative to sucrose in the production of kefir ice cream on some properties of
kefir ice cream was investigated.
Kefir ice cream mixture was prepared by adding skim milk powder , emulsifier (Cremondan SE 389),
stabilizer (sahlep), pasteurized cream (30% fat). As a substitute to saccharose as sweetener, maple
syrup and (10%, 20% or 30%) or honey (10%, 20% or 30%) was added to the mixtures, except for the
control sample.
The results showed that using maple syrup or honey at different ratios had a significant effect on the
chemical rheological and textural properties of kefir ice cream samples (p <0.05).
Considering the physical and sensory characteristics of kefir ice cream, it was determined that the use
of maple syrup in ice cream was better than honey use. Considering the total sensory score values, it
was shown that kefir ice cream containing maple syrup or honey at 20% and 30% was more preferable
than control kefir ice cream sample containing sucrose.
Keywords: Ice cream, kefir, maple syrup, honey

Akçaağaç Şurubu veya Bal Takviyeli Düşük Kalorili Kefir Dondurması
Özet
Dondurma matriksi, süt proteinleri, yağ ve laktozun yanı sıra diğer bileşikleri içeren bileşimi
nedeniyle fonksiyonel ürünler için iyi bir modeldir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, fonksiyonel
özelliklerin iyileştirildiği, tekstürel özelliklerin geliştirildiği, yüksek besin ve düşük kalori değerine
sahip olan kefir dondurması üretmektir.
Bu bağlamda, kefir dondurma üretiminde sakaroz yerine doğal bir tatlandırıcı kaynağı olarak akçaağaç
şurubu ve balın üç farklı oranda kullanılmasının kefir dondurmasının bazı özelliklerine etkisi
araştırılmıştır.
Pastörize inek sütüne yağsız süt tozu, emülsifiyer (Cremondan SE 389), stabilizatör (sahlep), pastörize
krema (% 30 yağ) ilave edilerek hazırlanan kefir dondurma miksine tatlandırıcı sakkaroz (kontrol
örneği hariç) yerine akçaağaç şurubu (% 10,% 20 ve% 30) ve bal (% 10,% 20 ve% 30) ilave edilmiştir.
Farklı oranlarda akça şurubu ve bal kullanılmasının kefir dondurmalarının kimyasal reolojik ve
dokusal özellikleri üzerine etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir (p <0.05).
Kefir dondurmalarının fiziksel ve duyusal özellikleri göz önüne alındığında dondurmalarda akçaağaç
şurubu kullanılmasının bal kullanımına göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Toplam duyusal puan
değerleri ele alındığında, % 20 ve % 30 oranında akçaağaç şurubu ve bal içeren kefir dondurmalarının,
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sakkaroz içeren kontrol kefir dondurması örneğine göre daha çok tercih edilebilir olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dondurma, kefir, akçaağaç şurubu, bal
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GİRİŞ
Dondurma bileşimce zenginleştirilmiş sütün şeker, harç ve aroma maddeleri, bazen de yumurta katılıp
dondurulması suretiyle elde edilen bir süt ürünüdür. Kefir dondurması; sutun, şeker, harc maddeleri ve
ceşitli aroma maddeleri ile karıştırılıp,kefir kültürü ile fermantasyon sonucu oluşan fermente miksin
dondurulmasıyla elde edilen bir üründür.
Kefir dondurmasının endüstriyel düzeyde üretimi olmamasına rağmen İrlanda’da ‘Kefi’ markasıyla
kefir dondurmasının üretimi yapılmaktadır. Kefi’nin vanilyalı, ahududulu, şeftalili gibi çeşitleri
piyasayada bulunmaktadır (Anonim, 2016). Amerika’da çikolata cipsli-ahududulu, limon-yaban
mersinli, kahveli, elmalı-tarçınlı kefir dondurması gibi çeşitleri tüketime sunulmuş ve halkın
beğenisini kazanmıştır (Anonim, 2013).
Bal doğal bir tadlandırıcıdır. Balın kimyasal bileşimi nektar kaynağına bağlı olarak değişmektedir.
Balın en önemli karakteristik özelliği düşük su içeriğine sahip olmasıdır. Balda formik ve sitrik
asitlerin baskın asitler olduğu düşünülmekte ise de şimdilerde glukonik asitin (2,3,4,5,6pentahydroxyhexanoic acid) baskın olduğu anlaşılmıştır. Balda tanımlanan diğer asitler ise asetik,
bütirik, sitrik, formik, laktik, maleik, malik, oksalik ve süksinik asittir (White ve Doner 1980:335). Bal
düşük sondyum içeriği nedeni ile sodyum içermeyen gıda olarak sınıflandırılmaktadır.
Akçaağaç şurubu, esas olarak şeker akçaağaç (Acer saccharum) türünden elde edilen özün
kaynatılmasıyla elde edilen bitki kaynaklı bir doğal tatlandırıcıdır.
Akçaağaç şurubu, yaygın olarak tüketilen bir gıda ürünüdür ve macro ve mikro besin bileşenleri
yanında balıca karbonhidratı sukroz (%60-66) olmakla birkikte daha düşük miktarlarda glikoz ve
fruktoz ve yüksek moleküler ağırlıklı polisakkaritler içermektedir (Ball, 2007:1647). Akçaağaç
şurubunda çoğu fenolik (lignan, fenolik asit, stilben, kumarin ve flavonoid alt sınıflarına ait)
fitokimyasallar da tanımlanmıştır (Li ve Seeram, 2011:7708; Yuan vd., 2013:1582).
Akçaağaç şurubu üzerine yapılan bu kimyasal bileşim çalışmalarının yanı sıra, bu doğal tatlandırıcıda
hem in vitro hem de in vivo yapılan hayvan çalışmaları, saf akçaağaç şurubunun, karaciğer koruyucu
etkilere (Watanabe vd., 2011: 2408) ve tek başına bir sakaroz çözeltisine kıyasla plazma glukoz
seviyelerini düşürme kabiliyetine sahip olabildiğini bildirilmiştir (Nagai vd., 2013:737). Ayrıca,
fenolik zenginleştirilmiş akçaağaç şurubu ekstrelerinin in vitro biyolojik çalışmalar potansiyel
antikanser, antioksidan, α-glukosidaz enzim inhibitörü, ve anti-enflamatuar etkiler göstermektedir
(Nahar vd., 2014:126). Bu nedenle, kimyasal bileşimleri ve biyolojik etkileri fonksiyonel gıda terkip
maddesi ve nutrasötik uygulamalar için türetilmiş ekstrelerin içine bu doğal tatlandırıcı emri daha fazla
araştırma atfedilen.
MATERYAL ve METOD
Materyal
Dondurma üretiminde kullanılan UHT inek sütü (% 1.5 yağlı, % 3 protein, % 4.77 laktoz), yağsız süt
tozu (% 52 laktoz, % 36 protein ve % 1.25 yağ) (Pınar A.Ş İzmir, Türkiye) sakkaroz, bal ve akçaağaç
şurubu, ticari marketten sağlanmıştır. Keçiboynuzu zamkı, guar sakızı ve karagenanın mono- ve
digliseritlerini içeren Stabilizatör/ emülgatör karışımı (Cremodan SE 709 VEG, Danisco AS,
Copenhagen, Denmark) temin edilmiştir
Dondurma üretimi
Kefir fermente sütün hazırlanması
Kefir fermente sütün hazırlanmasında her işlem için 5 L süt kullanılmıştır. Miksi oluşturmak için 35 L
süte % 9,5 süttozu, %0,3 stabilizatör/ emülgatör ilave edilmiş ve sürekli karıştırlarak ısıtılmıştır.
Sıcaklık 50°C’ye ulaştığında hazırlanan miksden Kontrol için 5 L ayrılarak %18 sakkaroz, diğer kalan
ksım ise 6 eşit kısma ayrılarak akçaağaç şurubu (% 10,% 20 ve % 30) ve bal (% 10,% 20 ve % 30)
ilave edilmiştir. Miksler hazırlanma sırasında 1 dakika boyunca 1200 rpm'de Ultra Turax T-25 Blender
kullanılarak homojenleştirilmiştir (IKA Instruments, Almanya). Tüm mikslerin 80ºC’de 5 dakika aynı
sıcaklıkta tutularak pastörizasyonu sağlanmıştır. Pastörizasyon işlemi sonlandırıldığında mikslere buz
banyosunda hızlıca 22±1ºC’ye soğutma işlemi uygulanmıştır. Daha sonra soğutulan her bir mikse %23 kefir tanecikleri inoküle edilerek oda sıcaklığında pH 4.7’ye kadar inkübasyona bırakılmıştır. pH
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değeri istenilen düzeye gelen fermente miksler plastik elekden süzülerek kefir tanelerinin ayrılması
sağlanmıştır. Elde edilen fermente kefir miksi dondurma üretiminde kullanılanıncaya kadar 4±1°C’de
soğuk hava deposunda 1 gün süreyle bekletilmiştir. Elde edilen mikslere 0.3 g/l vanilya ilave edilerek
dondurma makinasında dondurulmuş (Delonghi ICK5000 China) ve 100 g’lık polistren kaplarda
ambalajlanarak -18°C’de muhafaza edilmiştir. Kefir dondurmalarına ait üretim diyagramı Şekil 1’de
verilmiştir. Deneme kefir dondurma üretimi farklı zamanlarda üç kez yapılmıştır.

Şekil 1: Kefir dondurmaları

a ait üretim
diyagramı

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Yöntemleri
Kefir dondurma örneklerinin pH değerleri dijital pH metre kullanılarak tespit edilmiştir. Titrasyon
asitliği (%LA) fenolftalein indikatörü (%2) kullanarak 0.1 N (Hanna Microprocessor pH 211) NaOH
ile kalıcı açık pembe renk oluşuncaya kadar yapılan titrasyon işlemi sonucunda % asitlik değeri laktik
asit cinsinden hesaplanmıştır. Hacim artış (overrun) oranı darası belirlenmiş ölçülü silindir içerisine
belirli hacme kadar dondurma, boşluk kalmayacak şekilde doldurulmuş ve analitik terazide tartılmıştır.
Aynı dondurma numunesi bir beher içerisine konularak su banyosunda eritilmiştir. Eriyen miks, ölçülü
silindire aynı hacme kadar aktarılıp tartılmış ve aşağıdaki formülle hesaplanmıştır (Soukoulis ve Tzia
2010:50).
(Dondurmanın Hacmi) - (Erimiş Dondurmanın Hacmi)
Hacim artışı = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100
Erimiş Dondurmanın Hacmi.
Dondurma örneklerinin renk seviyeleri, kolorimetre (Model CR-400 kolorimetre, Minolta®)
kullanılarak belirlenmiştir. Kolorimetre 11 mm çapında bir izleme alanına sahipti ve beyaz bir karo ile
kalibre edildi. Ölçümler L * parlaklık:100, koyuluk:0), a (kırmızı:+, yeşil: -) ve b (sarı: +, mavi: -)renk
parametrelerine göre değerlendirilmiştir.
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Duyusal değerlendirme
Kefir dondurmalarının kabul edilebilirliğini değerlendirmek görünüş,renk, aroma, tatlılık, koku ve tekstür
özelliklerine göre 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir
İstatistiksel analiz
Üretilen dondurma örnekleri arasındaki farkı belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (One-way
Anova) uygulanmıştır. Bu amaçla SPSS versiyon 15.0 (SPSS Inc. Chicago, Illinois) istatistik analiz
paket programı kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda önemli olan veriler Duncan Çoklu
Karşılaştırma Testine göre P<0.05 düzeyinde test edilmiştir
ARAŞTIRMA BULGULARI
Akçaağaç şurubu ve Bal tatlandırıcılarına ait bazı kimyasal analiz sonuçları Çizelge1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Dondurma üretiminde kullanılan Akçaağaç şurubu ve Balın bazı fiziksel ve kimyasal
özelliklerine ait ortalama değerler
Parametreler
Kurumadde
Kül
Briks
pH
İnvert şeker
Sucroz
Toplam şeker
L*
a*
b*
Glisemik Indeks*

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

İnek sütü
10.06±0.05
0.69±0.01
6.67±0.33

Bal
83.83±0.17
0.21±0.02
82.76±0.74
3.62±0.27
79.92±0.52
1.76±0.41
82.03±0.11
93.27±0.68
45.18±0.27
-0.24±1.13
6.64±0.14
11.05±0.49
23.98±0.87
37
55-58*
* Kaynak: GI veritabanı

Akçaağaç
78.13±0.76
0.14±0.02
75.36±0.21
4.16±0.71
65.66±0.51
1.06±0.39
67.33±0.48
62.14±0.28
16.85±0.73
55.22±0.17
10*-54

Sakkaroz

65-68*

pH ve titrasyon asitliği (% LA)
Farklı oranlarda Akçağaç şurubu ve Bal ilavesi kefir dondurması örneklerinin Sakkaroz kullanılan
Kontrol kefir dondurmasına göre pH değerleri önemli ölçüde azaltmıştır (P <0.05). Genel olarak %30
oranında tatlandırıcı ilave edilen örneklerde pH değerleri diğerlerine göre daha düşük belirlenmiştir
Şekil 2.

Şekil 2: Kefir dondurması ör

eklerinin pH değerleri

Kefir dondurması örneklerinin titre edilebilir asitliği, sakkaroz ilaveli kontrol örneğine göre artmıştır
(p <0.05). Her iki tatlandırıcının da kullanım oranın artması titre edilebilir asitlik değerleri ni önemli
ölçüde artırmıştır (P <0.05) Şekil 3.
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Şekil

3:

Kefir

ör
(% LA) değerleri

dondurması

eklerinin titrasyon asitliği

Kefir gibi fermente olarak üretilen yoğurt dondurmalarında da yapılan çalışmalarda pH ve titre
edilebilir asitliğin benze şekilde değiştiği belirlemiştir. MartinouVoulasiki ve Zerfiridis (1990:703)
yoğurt dondurmalarının pH değerlerinin 4.75 ile 4.92 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir.
Serdaroğlu (1992) yaptığı çalışmada yoğurt dondurmalarının pH değerini üretimin ilk gününde 4.30
olarak belirlemiştir. Güven ve Karaca (2003:7) çeşitli oranlarda şeker ( %18, 20 ve 22) ile çilek ( %
15, 20 ve 25) içeren meyveli yoğurt dondurması ve vanilyalı yoğurt dondurmalarında yaptıkları
çalışmada meyve oranı arttıkça asitliğin de buna paralel olarak arttığını saptamışlardır. Normal
dondurma yapımında da sakkaroz yerine date şurubu kullanılarak yapılan dondurmalarda benzer
sonuçlar belirlenmiştir (Hamad vd., 1983:544; Tammam vd., 2014: 625)
Renk değerleri
L* değeri gün ışı- ğındaki parlaklığı (0: siyah, 100: beyaz), a* değeri yeşil-kırmızı rengi (-80 ile 0
arası: yeşil, 0 ile +50 arası: gri, +50 ile +100 arası: kırmızı), b* değeri ise mavi-sarı rengi (-50 ile 0
arası: mavi, 0 ile +50 arası: sarı) ifade etmektedir. Kefir dondurma çeşitlerinin renk değerleri (L*, a*
ve b*) arasında farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). L* değeri bakımından,
sakarozlu Kontrol kefir dondurma daha parlak ve beyaz bulunmuş (Şekil 4)

Şekil 4: Kefir dondurması

ö

neklerinin L*, a* ve b*
değerleri

Hacim artışı (Overrum)
Kefir dondurmalarında belirlenen overrum sakkaroz yerine akçağaç ve balın kullanım oranlarının
artışının bir sonucu olarak azaldığı (p <0.05) gözlemlenmiştir (Şekil 5).
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Hacim artışında gözlenen azalma, tatlandırıcıların viskoziteyi artırıcı yönde etkilemesi ile karışımının
çırpılma yeteneğinin azalmasına atfedilebilir (Arbuckle, 1986; Salama, 2004:355).

Şekil

5:

Kefir

ö

dondurması

neklerinin hacim artışı değerleri

Diyabet hastaları için alternatif dondurma üretimi üzerine yapılan bir araştırmada % hacim artışı oranı
%26,30 ile en düşük sorbitollü dondurmada tespit edilirken en yüksek %37,52 ile sakkarozlu
dondurmada tespit edilmiştir (Özdemir vd., 2003:164).
Duyusal özellikler
Kontrol olarak sakkarozun kullanıldığı kefir dondurması üretiminde bal ve akçaağaçla şurubu ile
tatlandırılmış kefir dondurmaları, panelistler tarafından benzer duyusal özelliklere sahip ve kabul
edilebilir dondurmalar olarak sonuçlandı. %10 bal ve akçaağaç şurubu ilaveli örneklerin düşük puanı
laktik asit fermantasyonu sonucu dondurma mikslerinde pH’nın düşmesi ve meydana gelen ekşi tadın
ilave edilen tadlandırıcıların maskeleyecek düzeyde olmamasından kaynaklanması ve panelistleri
etkilemesi ile açıklanabilir
Çizelge 2. Akçaağaç şurubu ve Balın kullanılarak üretilen Kefir dondurması duyusal özelliklerine ilişkin
ortalama değerler
Kabul
Görünüş Renk
Aroma
Tatlılık
Koku Tekstür edilebilirlilk
3,6
4,8
3,8
4,3
4,2
4,4
4,2
Sakkaroz
3,3
3,9
3,9
3,2
4,5
4,5
3,9
A1 (%10)
3,8
3,5
4,4
4,5
4,8
5,4
4,4
A2 (%20)
4,1
2,5
4,7
4,6
4,5
5,2
4,3
A3 (%30)
3,1
4,1
3,8
3,7
4,3
4,3
3,9
B1 (%10)
3,1
3,7
4,2
4,6
4,5
4,8
4,2
B2 (%20)
3,9
3,3
4,8
4,8
4,4
5,4
4,4
B3 (%30)
SONUÇ
Duyusal puanlamaya dayanarak Kefir dondurması üretiminde sakkaroz yerine Akçaağaç şurubu ve Bal
doğal tatlandırıcılar olarak kullanılabileceği sonucuna varılabilir. Daha ileri çalışmalarda bu ürünlerin
depolama stabilite değerlendirilmesi ürün gelişimine katkı sağlayacaktır.

454

REFERANSLAR
Anonim, (2013). Milk Kefir. Cultures of Health a Where Healthy Food starts Guide. Publisher: Cultures for
Health
807
N.
Helen
Avenue
Sioux
Falls,
SD
57104.
http://www.brewhoundsupplies.com/uploads/4/0/3/9/40392591/kefir_recipe_ebook.pdf.
(Erişim
tarihi:
16.07.2018).
Anonim, (2016). Kefi. http://www.kefi.ie/ (Erişim tarihi: 16.07.2018).
Arbuckle, W. S. (1986). Ice cream. 4th Ed., the AVI publishing Co. Inc. West Port. Connecticut, USA
Ball, D. W. (2007). The chemical composition of maple syrup. Journal of Chemical Education. 84(10), 1647–
1650.
Güven, M., ve Karaca, O. B. (2003) Sade (Vanilyalı) Yoğurt Dondurmalarının Fiziksel ve Duyusal Özellikleri
Üzerine Stabilizatörlerin Etkileri. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, 0(3), 7-14.
Hamad, A. M., Mustafa, A. I., ve Al-Kahtani, M. S. (1983). Possibility of utilizing date syrup as a sweetening
and flavouring agent in ice-cream making. Proceedings of the 1st International Symposium on Date palm. King
Faisal University, Saudi Arabia, March: 544.
Li, L., ve Seeram, N. P. (2011). Further investigation into maple syrup yields 3 new lignans, a new
phenylpropanoid, and 26 other phytochemical. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 59(14), 7708–7716.
Martinou-Voulasiki, I. S., ve Zerfiridis, G. K. (1990). Effect of some stabilisers on textural and sensory
characteristics of yogurt ice cream from sheep’s milk. Journal of Food Science, 55(3), 703–707.
Nagai, N.; Ito, Y., ve Taga, A. (2013). Comparison of the enhancement of plasma glucose levels in type 2
diabetes Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rats by oral administration of sucrose or maple syrup. Journal of
Oleo Science 62(9), 737–743
Nahar, P. P., Driscoll, M. V., Li, L., Slitt, A. L., ve Seeram, N. P.(2014). Phenolic mediated anti-inflammatory
properties of a maple syrup extract in RAW 264.7 murine macrophages. J. Funct. Foods, 6, 126–136.
Ozdemir, C., Dagdemir, E., Celik, S., ve Ozdemir, S. (2003). An alternative ice cream production for diabetic
patients. Milchwissenschaft 58(3):164–166
Salama, F. M. M. (2004). The use of some natural sweeteners in ice cream manufacture. Journal of Dairy
Science, 32:355.
Serdaroglu, D. (1992). Yogurt dondurmasi üretim olanaklari üzerine bir arastirma. Master Thesis. _Izmir: Ege
Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu.
Soukoulis, C., ve Tzia, C. (2010). Response surface mapping of the sensory characteristics and acceptability of
chocolate ice cream containing alternate sweetening agents. Journal of Sensory Studies, 25(1), 50-75.
Tammam, A. A., Salmanb, K. H., ve Abd-El-Rahima, A. M. (2014). Date syrup as a sugar substitute and natural
flavour agent in ice cream manufacture. Journal Food and Dairy Science, 5 (8), 625 – 632.
Watanabe, Y., Kamei, A., Shinozaki, F., Ishijima, T., Iida, K., Nakai, Y., Arai, S., Abe, K. (2011). Ingested
maple syrup evokes a possible liver-protecting effect-physiologic and genomic investigations with rats. Journal
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 75(12), 2408–2410.
White, J. W. ve Doner, L. W. (1980). Honey composition andproperties, Agriculture Handbook,number 335.
Yuan, T., Li, L., Zhang, Y., Seeram, N. P. (2013). Pasteurized and sterilized maple sap as functional beverages:
Chemical composition and antioxidant activities. Journal of Functional Foods, 5(4), 1582–1590

455

N- Koordineli 5-Nitrobenzimidazol İçeren Yarım Sandviç Rutenyum(II)
Komplekslerinin: Sentezi, Yapıları Ve Ketonların Katalitik Hidrojen Transferi
İsmail ÖZDEMİR
İnönü University
Turkey
ismail.ozdemir@inonu.edu.tr

Kenan BULDURUN*
Muş Alparslan University
Turkey
kbuldurun@gmail.com

Özet
Bu çalışmada N-koordineli benzimidazol ligandları, [RuCl2(p-simen)]2 metal tuzları ile reaksiyonu ile
ilgili kompleksler hazırlandı ve yapıları, elementel analizi, IR ve NMR spektroskopik teknikleri ile
aydınlatıldı. Sentezlenen Ru(II) kompleksleri, transfer hidrojenasyonu (TH) için 82 ºC 'de bir hidrojen
kaynağı olarak 2-propanol kullanılarak KOH varlığında asetofenonun ikincil alkollere dönüşümünde
katalizörler olarak test edildi. Bu kompleksleri ketonların katalitik transfer hidrojenasyonunda aktif bir
katalizör olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Kataliz, Ru(II) kompleksleri, transfer hidrojenasyon, asetofenon

Ruthenium(II) Half-Sandwich Complexes Containing N-Substituted 5Nitrobenzimidazole: Synthesis, Structures And Catalytic Transfer
Hydrogenation Of Ketones
Abstract
In this study,N-substituted benzimidazole ligands were reacted with [RuCl2(p-cimene)]2 and the
corresponding complexes were prepared and their structure were elucidated by elemental analysis, IR
and NMR spectroscopic techniques. The synthesized Ru(II) complexes were tested as catalysts for the
transfer hydrogenation (TH) of acetophenone to secondary alcohols in the presence of KOH using 2–
propanol as a hydrogen source at 82 ºC. This complexes was found to be an active catalyst in the
catalytic transfer hydrogenation of ketones.
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GİRİŞ
Azo-ligandların kimyası, ilginç fiziksel, kimyasal, fotofiziksel, fotokimyasal ve katalitik
özelliklerinden dolayı düşük değerlikli geçiş metal koordinasyonunda ve organometalik
bileşiklerde, oldukça dikkat çekici olmuşlardır [1,2]. Azot içeren ligandlar, geçiş metalleri ile
kolay bağlanmaları ve yüksek reaktiviteleri nedeniyle koordinasyon kimyasında yaygın olarak
çalışılmıştır. Ayrıca homojen kataliz ve organik sentez alanlarında da önemli uygulamalar
göstermişlerdir [3-5]. Geçiş metal kompleksleri arasında, rutenyum bazlı kompleksler ön
plana çıkmaktadır. Özellikle ketonların transfer hidrojenasyonu için katalizör öncüleri olarak
çok sayıda rutenyum kompleksleri rapor edilmiştir [6-11]. Yarım-sandviç Ru(II)-aren
kompleksleri, alkilasyon, aminasyon, hidrojenasyon, hidroformilasyon ve izomerizasyon
reaksiyonları olmak üzere çok çeşitli kimyasal dönüşümler için katalizör öncüleri olarak
kullanılmışlardır. Kullanılan Ru(II) komplekslerinin katalitik işlemlerde genellikle yüksek
verimle sonuçlandığı rapor edilmiştir [12-14]. Transfer hidrojenasyon(TH); kısaca hidrojenin
bir organik molekülden diğerine aktarıldığı hidrojenasyon reaksiyonu olarak tanımlanır.
Ketonların ilgili alkollere indirgenmesinde kullanılan en yaygın metod TH de çözücü olarak
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2-propanol kullanılmaktadır. 2- propanolün ketonların hidrojen transferinde en çok tercih
edilmesinde; güvenirliliği, toksik olmaması, yüksek seçiciliği, ucuzluğu, ulaşılabilirliği,
reaksiyon sonucu oluşan ürünün kolay uzaklaşması ve çevre dostu olması gibi üstün özellikler
etkilidir [15-18]. Ketonların katalitik transfer hidrojenasyonu, farmasötik, agrokimyasal,
lezzet, koku, materyaller ve ince kimyasal endüstrilerde, kiral bileşikler olmak üzere çok
çeşitli alkollerin üretimi için temel anahtar konumundaki madde görevini görmektedir
[19,20].
Bu çalışmada N-koordineli 5-nitrobenzimidazol ligandları, [RuCl2(p-simen)]2 metal tuzları ile
reaksiyonu ile yeni altı tane (2a-f) Ru(II)-benzimidazol kompleksleri elde edildi, elementel
analizi, IR ve NMR spektroskopik yöntemler kullanılarak yapıları aydınlatıldı. Sentezlenen
yeni bileşiklerin hidrojen transfer tepkimelerindeki katalitik aktivitelerinin araştırıldı. Bu
komplekslerin hidrojen transfer tepkimelerinde etkili oldukları görüldü.
MATERİYAL ve METOD
Sentezlenen bazı bileşikler havanın nemine ve oksijene karşı hassas olduklarından dolayı deneyler
inert atmosfer ortamında gerçekleştirildi ve tepkimelerde schlenk tekniği kullanıldı. Tepkimelerde
kullanılan cam malzemeler kullanılmadan önce vakum uygulanıp ısıtılarak içerisindeki nem ve oksijen
uzaklaştırıldı ve daha sonra argon gazıyla dolduruldu. Çözücüler ve reaktifler kullanılmadan önce
literatürde verilen yöntemler esas alınarak kurutulup inert ortamda saflaştırıldı [21].
Tepkimelerde kullanılan reaktiflerin bir kısmı laboratuvarımızda sentezlenirken bir kısmı da ticari
olarak satın alındı. Ticari olarak satın alınan reaktifler ve çözücüler: 5-Nitrobenzimidazol, 3metoksibenzil klorür, 4-metilbenzil klorür, 4-metoksibenzil klorür, 4-izopopilbenzil klorür, 1-bromo2-etilbütan, bromometilsiklohekzil, toluen, etanol, diklorometan, hekzan, dioksan, dietil eter, KOH,
KOBüt, Cs2CO3, K2CO3 gibi bazlar Aldrich ve Merck firmalarından temin edildi. [RuCl2(p-simen)]2
bileşiği ise literatürde verilen yönteme göre sentezlendi [22].
NMR spektrumları Bruker Ultra Shield 300 MHz NMR’sinde İnönü Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuvarı’nda alındı. Çözücü ve iç standart olarak CDCl3 ve DMSO-d6 kullanıldı. FT-IR
spektrumları Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda Perkin Elmer
Spektrum 65 spektrometresinde 400-4000 cm-1 aralığında alındı. Erime noktaları elektrotermal erime
noktası tayin cihazıyla belirlendi. Gaz kromatografisi analizleri Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi
Araştırma Laboratuvarında Agilent 7890B Network GC System’de kolon uzunluğu 30 m, kolon çapı
0.32 mm, kolon dolgu büyüklüğü 0.25 µm ve sıcaklık aralığı 50 oC’den 300 oC’ye kadar olan HP-5
kolonu ile yapıldı. GC-MS analizleri Agilent GC-MS 5977 MSD da HP-5 kolonu kullanılarak yapıldı.
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Sentezlenen Ru(II)-benzimidazol kompleksleri
Dikloro-[N-(4-metoksibenzil)-5-nitrobenzimidazol]p-simenrutenyum(II), 2a, sentezi
N-(4-metoksibenzil)5-nitrobenzimidazolün (0.28 g; 1.02 mmol) kuru toluende (10 mL)
çözüldü ve çözeltiye [RuCl2(p-simen)]2 bileşiği (0.30 g; 0.48 mmol) ilave edildi. Toluenin kaynama
sıcaklığında 4 saat ısıtıldı. Çözücünün tamamı vakumda uzaklaştırılıp turuncu renkteki ham ürün
eterle yıkandı ve vakumda kurutuldu. Ürün CH2Cl2/Et2O karışımında kristallendirildi. Diğer
kompleksler benzer yöntemle elde edildi.
1
H-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ = 8.81(s, 1H), NC6H3N, NCH2C6H4(OCH3)-3 δ=
8.37-6.89(m, 7H), NCH2C6H4(OCH3)-4  =3.81(s, 3H), NCH2C6H4(OCH3)-3 δ = 5.40 (s, 2H),
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 5.56, 5.40 (s, 4H, J = 5.8 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.81(m, 1H, J = 6.8
Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.17 (s, 3H), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 1.30, 1.25 (m, 6H, J = 6.9).
13
C-NMR (300 MHz, DMSO d6), NCHN karbonu δ = 160.1, NC6H3N ve NCH2C6H4 δ = 114.8, 119.0,
121.4, 125.0, 129.2, 133.1, 144.4, 146.6 ve 149.3, NCH2C6H4(OCH3)-4 δ = 50.16, NCH2C6H4(OCH3)4 p- δ = 55.4, p-simen grubuna ait (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 108.1, 102.6, 97.95, 83.01 ve 81.18,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 30.75, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 18.6, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 22.3 ppm.
Verim: 0.38 g (%67), e.n: 205-207 οC, (CN)= 1514 cm-1, % Element analizi C25H27N3O3RuCl2:
Hesaplanan: C, 50.93; H, 4.58; N, 7.13, bulunan: C, 50.92; H, 4.53; N, 7.10.
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Şekil 1.Sentezlenen Ru(II)-benzimidazol kompleksleri
Dikloro- [N-(4-izopropilbenzil)- 5-nitrobenzimidazol]p-simen rutenyum (II), 2b, sentezi
2b Kompleksi, N-(4-izopropilbenzil)5-nitrobenzimidazolün (0.29 g; 0.98 mmol) toluende (10
mL) [RuCl2(p-simen)]2 bileşiği ile etkileşiminden 2a kompleksine benzer yöntemle sentezlendi.
1
H-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ= 8.98 (s, 1H), NC6H3N,NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ =
8.76-7.13 (m, 4H), NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 5.33(s, 2H),(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 5.56, 5.32 (d, 4H,
J= 5.9 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p ve NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 2.78 (m, 1H, J = 3.5 Hz),
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.17 (s, 3H), (CH3)2CHC6H4CH3-p, NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 1.31, 1.21
(d, 12H, J = 7.0 Hz). 13C-NMR (300 MHz, DMSO d6) NCHN δ = 150.1, NC6H3N ve
NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 111.9, 117.4, 119.8, 127.5, 130.8, 137.5, 142.1, 144.5, 148.6,
NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 49.0, NCH2C6H4CH(CH3)2 δ = 22.1, 19.8, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 103.0,
97.95, 82.76, 81.50, (CH3)2CHC6H4CH3-p, NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 30.71, 33.83,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 18.64, (CH3)2CHC6H4CH3-p, NCH2C6H4CH(CH3)2-4 δ = 23.85, 22.29.
Verim: 0.44 g (%76) e.n: 228-231 οC, (CN)= 1518 cm-1, % Element analizi C27H31N3O2RuCl2:
Hesaplanan: C, 53.90; H, 5.15; N, 6.98, bulunan: C, 53.85; H, 5.15; N, 6.92.
3.3. Dikloro-[N-(2-etilbütan)- 5-nitrobenzimidazol] p-simen rutenyum(II), 2c, sentezi
2c Kompleksi, N-(2-etilbütan)5-nitrobenzimidazolün (0.25 g; 1.01 mmol) toluende (10 mL)
[RuCl2(p-simen)]2 bileşiği ile etkileşiminden 2a kompleksine benzer yöntemle sentezlendi.
1
H-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ = 8.97(s, 1H),NC6H3N δ = 8.67-7,49 (m,
3H),NCH2CH(CH2CH3)2 δ = 4.08 ppm’de (d, 2H,J= 7.3 Hz), NCH2CH(CH2CH3)2 δ = 1.80 (m, 1H,J
=6.5 Hz), NCH2CH(CH2CH3)2 grubuna ait CH2 hidrojenleri beklenildiği gibi δ= 1.42, 1.37 (m, 2H),
NCH2CH(CH2CH3)2 δ = 0.99-0.91 (t, 6H,J =7.4 Hz) (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 5.50, 5.47 (d, 4H, J =
5.9 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ= 2.95 (m, 1H, J = 6.9 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.17 (s, 3H),
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 1.33, 1.28 (d, 6H, J = 8.4 Hz). 13C-NMR(300 MHz, DMSO d6) (ppm):
NCHN δ = 148.7, NC6H3N δ = 111.4, 117.5, 119.7, 137.8, 141.8 ve 144.4, NCH2CH(CH2CH3)2 δ =
50.0, NCH2CH(CH2CH3)2  = 41.02, NCH2CH(CH2CH3)2  = 23.19, NCH2CH(CH2CH3)2  =10.5,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 103.0, 97.91, 82.80, 81.50, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 30.80,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 18.64, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 22.31. Verim: 0.36 g (%67), e.n: 231-233
ο
C, (CN)= 1516 cm-1, % Element analizi C23H31N3O2RuCl2: Hesaplanan: C, 49.90; H, 5.60; N, 7.59,
bulunan: C, 49.85; H, 5.55; N, 7.52.
3.4. Dikloro- [N-(2-metilsiklohekzil)- 5-nitrobenzimidazol]p-simen rutenyum (II), 2d, sentezi
2d Kompleksi, N-(2-metilsiklohekzil)5-nitrobenzimidazolün (0.25 g;1.01 mmol) toluende
(10 mL) [RuCl2(p-simen)]2 bileşiği ile etkileşiminden 2a kompleksine benzer yöntemle sentezlendi.
1
H-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm):NCHN δ = 8.97 (s, 1H),NC6H3N δ = 8.69-7.49 (m, 3H), NCH2siklohekzil, δ = 4.22 (m, 2H, J = 7.5 Hz), CH2C6H11 siklohekzil, δ= 1.81-1.15 (m, 11H),
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 5.59, 5.45 (d, 4H, J = 5.9 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.99 ppm’de heptet
(m, 1H, J = 6.9 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.25 (s, 3H), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 1.28, 1.19 (m,
6H,J = 6.1 Hz). 13C-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ = 148.1, NC6H3N, δ = 144.4, 141.9,
137.5, 119.6, 117.5, 111.2, NCH2-siklohekzil, δ = 44.5, CH2C6H11 δ = 25.9, 26.18, 30.8, 32.9, 35.1,
36.9, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 103.8, 97.7, 82.63, 81,55, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 30.79,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 18.6, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 22.34. Verim: 0.44 g (%77), e.n: 255-257 οC,
(CN)= 1516 cm-1, % Element analizi C24H31N3O2RuCl2: Hesaplanan: C, 50.97; H, 5.48; N, 7.43,
bulunan: C, 50.85; H, 5.45; N, 7.41.
3.5. Dikloro- [N-(3-metoksibenzil)- 5-nitrobenzimidazol] p-simen rutenyum (II), 2e, sentezi
2e Kompleksi, N-(3-Metoksibenzil)5-nitrobenzimidazolün (0.32 g; 1.12 mmol) toluende (10
mL) [RuCl2(p-simen)]2 bileşiği ile etkileşiminden 2a kompleksine benzer yöntemle sentezlendi.
1
H-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ = 8.79 (s, 1H),NC6H3N, NCH2C6H4(OCH3)-3 δ =
8.59-6.85 (m, 4H),NCH2C6H4(OCH3)-3  = 3.72 (s, 3H), NCH2C6H4(OCH3)-3 δ = 5.54 (s, 2H),
(CH3)2CHC6H4CH3-p hidrojenleri δ = 5.76, 5.68 (d, 4H,J = 6.2 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.82 (m,
1H, J = 6.8 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.08 (s, 3H), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 1.20, 1.17 (d, 6H, J
= 6.9 Hz), 13C-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm):NCHN δ = 159.9, NC6H3N, NCH2C6H4 δ = 113.6,
117.4, 119.9, 120.4, 130.5, 143.4, NCH2C6H4(OCH3)-3 δ = 48.3, NCH2C6H4(OCH3)-3 δ = 55.5,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 108.3, 106.8, 100.5, 86.82, 85.96, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 30.4,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 18.3, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 21.9. Verim: 0.43 g (%76), e.n: 234-236 οC,
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(CN)= 1522 cm-1, % Element analizi C25H27N3O3RuCl2: Hesaplanan: C, 50.93; H, 4.58; N, 7.13,
bulunan: C, 50.90; H, 4.51; N, 7.10.
3.6. Dikloro- [N-(4-metilbenzil)- 5-nitrobenzimidazol] p-simenrutenyum(II), 2f, sentezi
2f Kompleksi, N-(4-metilbenzil)5-nitrobenzimidazolün (0.28 g, 1.04 mmol) toluende (10 mL)
[RuCl2(p-simen)]2 bileşiği ile etkileşiminden 2a kompleksine benzer yöntemle sentezlendi.
1
H-NMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ = 8.89 (s, 1H), NC6H3N, NCH2C6H4(CH3)-4 δ =
8.75-7.06 (m, 4H), NCH2C6H4(CH3)-4  = 2.27 (s, 3H), NCH2C6H4(CH3)-4 δ= 5.32 (s, 2H),
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 5.48, 5.34 (m, 4H, J= 7.5 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.78 (m, 1H, J =
6.9 Hz), (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 2.14(s, 3H) (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 1.16 (d, 6H, J = 6.8 Hz). 13CNMR (300 MHz, DMSO d6) (ppm): NCHN δ = 146.6, NC6H3N, NCH2C6H4 δ = 111.9, 117.4, 119.1,
127.8, 130.1, 133.1, 137.5, 139.3, 142.1, 144.5, NCH2C6H4(CH3)-4 δ = 50.3, NCH2C6H4(CH3)-4, δ =
21.1, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 108.8, 103.0, 97.9, 83.09, 81.46, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 30.76,
(CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 18.6, (CH3)2CHC6H4CH3-p δ = 22.9.Verim: 0.45 g (%81). e.n: 225 οC, (CN)=
1514 cm-1, % Element analizi C25H27N3O2RuCl2: Hesaplanan: C, 52.35; H, 4.71; N, 7.32, bulunan: C,
52.32 ; H, 4.63; N, 7.27.
3.1.1. Hidrojen Transferi

2a-f Bileşiklerinin 0.005 mmol’ü ile 0.005 mmol AgOTf, diklormetan içerisinde 30 dakika
karıştırıldıktan sonra diklormetan vakumda uzaklaştırıldı, üzerine keton (1.0 mmol), KOH
(1.5 mmol), i-propanol (5 mL) içerisinde 80 °C’de 10 saat ısıtıldı. Çözücü vakumda çekilerek
etilasetat/hekzan karışımında kolon yapıldı. Ürün saflaştırılarak NMR ve GC ile kontrol
edildi. Çizelge 1’de ketonlara göre belirlenen verimler (%) görülmektedir.
Bu çalışmada transfer hidrojenasyonu yöntemiyle Ru-benzimidazol katalizörlüğünde
ketonların indirgenmesi incelenmiştir. Hidrojen verici olarak toksik olmayan, çevre dostu ve
ekonomik olan 2-propanol kullanılmıştır.
Sentezlendikten
sonra
yapıları
aydınlatılan
Ru(II)-benzimidazol
kompleksleri
katalizörlüğünde asetofenon, p-kloroasetofenon, p-bromoasetofenon, p-metoksiasetofenon ve
benzofenon ketonları kullanılarak hidrojen transfer tepkimesi ile sekonder alkoller elde
edilmiştir.
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Çizelge 1: Asetofenon türevlerinin H-transfer tepkimelerinde Ru(II)-benzimidazol (2a-f) komplekslerinin
aktiviteleri

Deney No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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O
C CH3

O
C CH 3

Cl

OH
C CH3
H

OH
Cl

C CH 3
H

OH
O
Br

Br

C CH 3
H

C CH3

OH

O
H3CO

C CH3

H3CO

C CH3
H

O

OH

C

C
H

2a
2b
2c
2d
2e
2f
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2a
2b
2c
2d
2e
2f

Verim
(%)
100
100
100
100
100
100
10
100
90
100
64
70
25
70
70
70
66
86
21
18
10
70

2a
2b
2c
2d
2e
2f

80
70
100
100
100
95

Reaksiyon şartları:Substrat (1mmol), AgOTf (5 mg), Rutenyum kompleksleri (5 mg), KOH (1.5 mmol), iPrOH(5 mL), 10 saat, 80 οC.

Çizelgelerdeki verimler değerlendirildiğinde genel olarak katalizörlerin hidrojenasyon
reaksiyonlarında etkin katalizörler olduğu görülmüştür. Sübstitüentler kıyaslandığında,
aynı substratlar karşısında Ru(II)-benzimidazol komplekslerin (2a-f) yüksek katalitik
aktivite gösterdikleri görülmüştür. Ancak bazı keton türevlerinin elektronik etkileri
incelendiğinde Ru(II) komplekslerinin bazılarının çok iyi katalitik etki gösterdiği
(Çizelge1. deney no: 1-6, 9, 10, 12, 20, 28, 29), bazılarının çok düşük katalitik aktivite
gösterdikleri (Çizelge 1. deney no: 8, 15, 21, 22, 23), geri kalanı ise yüksek sıcaklık ve
uzun tepkime süresince herhangi bir dönüşüm gerçekleştirmediği görülmüştür (Çizelge 1.
deney no: 7, 11). Bu da hem 2a, 2e komplekslerin para, meta pozisyonundaki elektron
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veren metoksi grupların (-OCH3) varlığı, hemde keton türevindeki (p-kloroastofenon) güçlü
C-Cl bağından ileri gelmektedir.
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IV. SONUÇ

Sentezlenen Ru(II)-benzimidazol komplekslerinin (2a-f) asetofenon
türevleri kullanılarak hidrojen transferi reaksiyonlarındaki katalitik aktiviteleri
incelendi. Bu komplekslerin hidrojen transfer reaksiyonları için aktif
katalizörler olduğu görüldü.
Çizelge 1’de verimler değerlendirildiğinde genel olarak katalizörlerin hidrojenasyon
reaksiyonlarında etkin olduğu görülmüştür. Substitüentler kıyaslandığında, substrat olarak
asetofenon kullanıldığında 2a-f komplekslerinin daha iyi katalitik aktivite gösterdiği
görülmüştür (Çizelge 1, deney no: 1-6). Bu da benzimidazol halkasına bağlı gruplardan
etkilenmediğini göstermektedir. Ayrıca kullanılan ketonlar kıyaslandığında aromatik halkaya
herhangi bir grubun bağlı olmaması katalitik aktiviteyi oldukça verimli kılmıştır (Çizelge 1,
deney no: 1-6).
Substrat olarak p-kloroasetofenon kullanıldığında 2a-f komplekslerinden 2c, 2d, 2f
komplekslerinin yüksek katalitik aktivite gösterdikleri görülmüştür (Çizelge 1. deney no:
17, 18, 20).

2c, 2d, 2f komplekslerinde bağlı grupların sayısı katalizörlerin aktifliklerini oldukça
etkilemiş, fakat bağlı grupların elektronik etkisi katalizörlerin aktifliklerini pek fazla
etkilememiştir (Çizelge 1. deney no: 17, 18, 20).
Substrat olarak p-bromoasetofenon kullanıldığında, 2c komplekslerinin düşük katalitik
aktivite gösterdikleri görülmüştür (Çizelge 1. deney no: 15).
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N-sübstitüe aromatik halkaya bağlı alifatik grup içeren 2c kompleksleri elektronik
özelliklerinden dolayı düşük verimle katalitik aktivite göstermişlerdir(Çizelge 1. deney no:
15).
Substrat olarak p-metoksiasetofenon kullanıldığında, aromatik halkaya bağlı elektron salıcı
gruplar içeren kompleksler ile %66-86 gibi bir verim sağlanmıştır (Çizelge 1. deney no: 19,
20, 24). Hiçbir sübstitüent içermeyen, alifatik yada para dışındaki konumunda elektron salıcı
gruplar içeren 2d, 2c, 2e kompleksleri % 10-21 gibi oldukça düşük bir verim sağlanmıştır
(Çizelge 1. deney no: 21, 22, 23).

Substrat olarak benzofenon kullanıldığında (2a-f) komplekslerinin oldukça yüksek katalitik
aktivite gösterdiği görülmüştür (Çizelge 1. deney no: 25-30).
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Abstract
The depletion of fossil fuels such as oil, natural gas and coal and increasing environmental concerns
over the use of fossil fuels for electricity generation have increased the renewable energy usage for the
generation of electricity. With the increasing renewable energy usage and increase of renewable
penetration level on the electricity grid, the secure and reliable operation of the power system has
become an important and challenging task due to intermittent nature and uncertainty of the renewable
energy sources. To offset the fluctuations of the output of the renewable power plant the energy can be
stored in an energy storage system. There are different energy storage technologies such as flywheel,
battery, hydro-pumped, superconducting magnetic energy storage and super capacitors. Due to the
flexible operation during the charging and discharging processes, battery energy storage systems
(BESS) are the most suitable option for the renewable energy applications. BESS taken into account as
an effective way to improve the flexibility and controllability of renewable energy sources and the
entire grid. This paper gives a survey on the general background of research and developments of the
BESS applications for renewable energy sources and on the methods for maintaining the optimal
operation strategies for the BESS.
Keywords: Battery, Energy Storage Systems, Renewable Energy , Lithium-ion Battery, Sodium-sulfur
Battery

Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Batarya Enerji Depolama Sistemlerinin
Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Özet
Doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların tükenmesi ve fosil yakıtların elektrik üretimi için
kullanımı konusunda artan çevre ile ilgili kaygılar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi
için kullanımını artırmıştır. Yenilenebilir enerjinin kullanımının artması ve elektrik şebekesine
yenilenebilir kaynakların katılımının artması ile güç sisteminin güvenilir bir şekilde çalışması
yenilenebilir kaynakların sürekli olmayan yapısından dolayı önemli ve zorlu bir iş haline gelmiştir.
Yenilenebilir enerji santralinin çıkışındaki dalgalanmaları dengelemek için bir enerji depolama sistemi
kullanılarak enerji depolanabilir. Volan, batarya, pompaj depolamalı hidroelektrik, süper iletken
manyetik enerji depolama ve süper kapasitörler gibi farklı enerji depolama teknolojileri vardır. Şarj ve
deşarj süreçlerinde esnek çalışması nedeniyle, yenilenebilir enerji uygulamaları için batarya enerji
depolama sistemleri en uygun seçenektir. Batarya enerji depolama sistemleri yenilenebilir enerji
kaynaklarının hatta tüm elektrik şebekesinin kontrol edilebilirliğini ve esnek çalışmasını sağlaması
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nedeni ile etkili bir yöntem olarak dikkate alınmıştır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji kaynakları için
batarya enerji depolama sistemi uygulamaları konusundaki araştırmaların ve gelişmelerin genel
durumu ve batarya enerji depolama sistemleri için en uygun çalışma stratejilerini sağlama yöntemleri
üzerine bir araştırma sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Batarya, Enerji Depolama Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Lityum-iyon Akü,
Sodyum-sülfür akü
GİRİŞ
Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkeler fosil yakıtların tükenmeye başlamasıyla birlikte
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekelerine entegrasyonunu artırmışlardır. Bu ülkeler 2025
yılında elektrik üretimlerini %90 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflemektedir. (Abohela vd.,
2011:23) Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkelerin gelecek politikalarındaki önemi arttıkça bu
alandaki teknolojik gelişmeler de hız kazanmıştır. güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının elektrik şebekesine katılımının artması bu kaynakların değişken ve kesikli yapısı nedeni
ile elektrik şebekesinin kararlığını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca elektrik şebekesinin yönetimini
zorlaştırmaktadır. Elektrik şebekesine yenilenebilir kaynakların enerji depolama elemanı olmadan
katılımı %20’yi aştığında elektrik şebekesi kararsızlaşabilmektedir. (Alotto vd., 2014:325)
(Swierczynski vd., 2010:3749) Günümüzdeki elektrik şebekelerinin çalışma prensibi yüklerin ve
kaynakların dengesine dayanmaktadır. Diğer bir deyişle üretilen elektrik, anında tüketilmediği taktirde
boşa harcanmaktadır. Bu durum elektrik şebekesinin yönetiminin karmaşık olmasına neden
olmaktadır. Enerji depolama sistemlerinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Enerji depolama
sistemi kullanılarak yük-kaynak dengesi ile ilgili sorunlar çözülebilmektedir. Enerji depolama
elemanları, üretimin fazla olduğu zaman aralıklarında fazla enerjiyi depolayarak talebin fazla olduğu
durumda bu enerjiyi yüklere aktarmaktadır. Dolayısı ile enerji depolama sistemlerinin elektrik
enerjisini bir başka forma çevirerek depolayan ve gerektiğinde tekrar elektrik enerjisi olarak sağlayan
sistemler olduğu söylenebilir. Enerji depolamanın gelecekteki akıllı şebekelerin temel elemanlarından
biri olacağı öngörülmektedir. (Pieper ve Rubel, 2011)
ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Enerji depolama teknolojilerinin gelişimi kurşun-asit akümülatörün 20. yüzyıldaki icadı ile
başlamıştır. Bu akümülatör doğru akım bir şebeke üzerinden evsel yükleri beslemek amacı ile
kullanılmıştır. Enerji depolama sistemlerinin gelişimi pompaj depolamalı hidroelektrik, basınçlı hava
ile depolama, termal enerji depolama, elektrokimyasal enerji depolama, volanlı enerji depolama,
süperkapasitör gibi yöntemlerin kullanımı ile devam etmiştir. Bu sistemlerin sınıflandırılması Şekil
1’de görülmektedir.
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Şekil 1: Enerji Depolama
Sisemlerinin Sınıflandırılması

Pompaj depolamalı hidroelektrik (PDH)
En eski enerji depolama sistemlerinden biridir. Bu yöntemin çalışma prensibi Şekil 2’de görülebilir.
Sistemin enerji depolama kapasitesi iki hazne arasındaki yükseklik farkına ve üst haznede depolanan
su miktarına bağlıdır. (Deane vd., 2010:1293) Bu yöntem hızlı güç taleplerine cevap vermekte yetersiz
kalmaktadır. Ancak, enerji yönetimi gibi yüksek güçlü ve uzun süreçlere sahip uygulamalar için
kullanımı uygundur.

Şekil 2: Pompaj Depolamalı Hdroelektrik Santralleri (Deane vd., 2010:1293)

Basınçlı Hava ile Enerji Depolama (BHED)
En eski depolama yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sistemdeki hava elektrik enerjisi
kullanılarak sıkıştırılıp, sıkışan havanın potansiyel enerjisi ile depolama yapılmış olunmaktadır.
Sistemin dışarıya enerji aktarması gerektiğinde sıkışmış durumda bulunan hava bir türbin üzerinden
salınarak dönme kinetik enerjisi ve ardından elektrik enerjisi elde edilmektedir. (Wang vd., 2017)

469

Şekil 3: Basınçlı Hava ile Eerji Depolama (Wang vd., 2017)

Termal Enerji Depolama (TED)
Artık termal enerjinin bireysel, bina, mahalle veya şehir ölçeklerinde saat, gün, veya aylar boyunca
depolanmasını sağlayan sistemlerdir. Yavaş tepki süresi, yüksek enerji ve güç yoğunluğuna sahip
olması nedeni ile enerji yönetimi uygulamalarında kullanılmaktadır. (Alva vd., 2018:341)
Volanlı Enerji Depolama (VED)
Bir rotoru (volan) çok yüksek bir hızda döndürerek bunun sonucunda oluşan enerjiyi dönme enerjisi
olarak koruyarak çalışır. Sistemden enerji alındığında, enerjinin korunumu prensibinin bir sonucu
olarak volanın dönme hızı azalır. Sisteme enerji eklenmesi, buna paralel olarak volanın hızında bir
artışa neden olur. (Nguyen vd., 2015:5074)
Süperiletken Manyetik Enerji Depolama (SMED)
Enerjiyi manyetik alan kullanarak depolamaktadır. Sistem; süperiletken bir bobin, güç şartlandırıcı
sistem, soğutucu ve vakumdan oluşmakta olup kritik sıcaklığın altındaki bir sıcaklığa kadar
soğutulmuş süper iletken bir bobin içinde doğru akımın yarattığı manyetik alanda enerji depolar.
(Vulusala vd., 2017: 358)
Süperkapasitör
Kapasitans değeri diğer kapasitörlerden çok daha yüksek olan kapasitörlere verilen isimdir. Birim
hacim veya kütle başına elektrolitik kapasitörlere göre 10 ila 100 kat daha fazla enerji depolar, pillere
kıyasla çok daha hızlı şarj ve deşarj olabilir. Ayrıca daha fazla şarj ve deşarj döngüsüne sahiptir.
(Alotto vd., 2014:325)
Elektrokimyasal Enerji Depolama
Yukarıda bahsedilen enerji depolama teknolojilerinden günümüzde yalnız PDH, BHED ve TED
elektrik şebekesinde uzun süreli depolama uygulamaları için uygundur. VED, SMED ve
süperkapasitör ise düşük ve orta güç uygulamalarında çok hızlı tepki süresi sağlayabilmekte ve ancak
saniye ve dakika seviyelerinde depolama için uygundur. Bu bağlamda yapılan çalışmalar
elektrokimyasal enerji depolama sistemlerinin güneş ve rüzgar gibi kesikli yapıdaki yenilenebilir
enerji kaynakları ile kullanım için en uygun seçenek olduğunu göstermektedir. (Dunn vd., 2011:928)
Elektrokimyasal enerji depolama, batarya enerji depolama sistemleri olarak da bilinir. Elektrik
enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan sistemlerin genel adıdır. Şekil 3’de 2016 yılında dünya
genelinde batarya enerji depolama sistemlerinin kurulu güç oranları görülmektedir.
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Şekil 4: 2016 Yılında Dünya eneli Akü Enerji Depolama Sistemleri Kurulu Güç Oranları (Zhang vd.,
2018:3091)

Lityum-İyon Akü
Lityum-iyon kurulu güç olarak 2016 yılı verilerine göre dünyada en çok payı alan akü tipidir.
(Zhang vd., 2018:3091) Bu akünün çalışma prensibi lityum iyonlarının pozitif ve negatif elektrotlar
arasındaki akışına dayanmaktadır. Negatif elektrot genellikle grafit olarak seçilmekle birlikte lityum
titanyum oksit de negatif elektrot olarak kullanılmaktadır. (Belharouak vd., 2011:10344) Pozitif
elektrot ise lityum mangan oksit ve lityum demir fosfat gibi lityum bileşiklerinden oluşmaktadır.
Lityum iyon akülerin elektrik şebekesi uygulamaları için daha geniş çapta kullanımını bu akü tipinin
sıklıkla şarj-deşarj durumları arasında geçiş gerektiren uygulamalar için uygun olmaması ve ilk
kurulum maliyeti kısıtlamaktadır.
Kurşun-Asit Akü
Kurşun asit aküler 140 yılın üzerinde geçmişi olan ve ilk kurulum maliyeti en düşük akü tipi
olduğu için günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir depolama teknolojisidir. Kurşun-asit akünün
elektrotları kurşun ve oksitidir. Elektrolit ise sülfürik asit çözeltisidir (Dufo-López vd., 2014:242).
Kurşun-asit akünün dezavantajı düşük güç yoğunluğu, düşük enerji yoğunluğu ve uzun şarj süresidir.
Ayrıca hızlı deşarj durumunda kapasiteleri önemli ölçüde azalmaktadır Kurşun-asit aküler çevre
kirliliğine neden olur. Bu olumsuz özellikleri nedeni ile elektrik şebekesi uygulamalarında nadiren
kullanılmaktadır. Kurşun asit akünün negatif yüzeyine aktif karbon ekleyerek performansı arttırılabilir.
Aktif karbon eklemek için iki farklı yol vardır (Şekil 2'ye bakınız). Negatif elektrot, kurşun ve aktif
karbon plakaların paralel bir bağlantısından oluşursa, bu akü ultra-batarya olarak adlandırılır (Lam vd.,
2007:16). Aktif karbon ve kurşun, negatif elektrotu oluşturmak için karıştırılırsa, bu akü geliştirilmiş
kurşun asit batarya olarak adlandırılır (Tong vd., 2015:91).

(a)

(b)
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Şekil 5: (a) Utra batarya (b) Geliştirilmiş kurşun-asit batarya (Lian vd. 2017: A1726)

Alüminyum-iyon Akü
Alüminyum-iyon akünün pozitif (katot) elektrotu üç boyutlu grafit köpük, negatif (anot) elektrotu
metalik alüminyum ve elektroliti ise AlCl3 / EMImCl iyonik sıvısıdır. Bu akü tipi az bir kapasite
kaybı ile 7500 şarj/deşarj döngüsünü tamamlayabilir. Pratikte, alüminyum-iyon akü, 40 W h / kg'lık
bir enerji yoğunluğu ve 3000 W / kg'a varan bir güç yoğunluğu sağlayabilir, bu da bataryayı kurşunasit bataryalarla karşılaştırılabilir kılar.

Şekil 6: Alüminyum iyon akünn şematiği (Sun vd., 2015:11892)

Akışkan Akü
Akışkan akülerin çalışma prensibi günümüzde kullanılan diğer akü çeşitlerinden farklıdır.
Enerji harici tanklarda saklanan elektrolit çözeltileri içinde depo edilir. Böylece akünün enerji ve güç
yoğunluğu özellikleri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Reaksiyonların gerçekleştiği
hücrelerin boyutu güç kapasitesini, elektrolit çözeltilerin saklandığı tankların boyutu enerji
kapasitesini belirler. (Weber vd., 2011:1137) Bu belirtilen özellikler akışkan akülerin geniş güç
seviyelerinde ve deşarj sürelerinde çalışmasını sağlar. Sonuç olarak akışkan akülerin yenilenebilir
enerji uyguları için uygun bir çözüm olduğu söylenebilir. Şekil 7’de akışkan akünün şematiği
görülmektedir.
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Şekil 7: Akışkan akünün şeatiği (Díaz-González vd., 2012:2154)

Sodyum Sülfür Akü
Diğerlerine göre yeni bir teknoloji olmasına karşı sodyum-sülfür aküler yüksek güçlü enerji depolama
uygulamaları için önemli bir seçenek durumundadır. Negatif elektrot erimiş sodyum pozitif elektrot
ise erimiş sülfürdür. Bu akünün elektrokimyasal reaksiyonları, yüksek çalışma sıcaklığı gerektirir,
ancak sıcaklık, şarj-deşarj döngüleri sırasında üretilen ısı ile sağlanır. Özetle, hücre reaksiyonları
ekzotermik olduğundan, uygun çalışma sıcaklığını korumak için gereken enerji girdisi düşüktür
BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Enerji depolama sistemi uygulamaları için ilk maliyet, enerji yoğunluğu, çevresel etki ve ölçek gibi
çeşitli faktörler vardır. Uygulama alanına göre bu parametreler değerlendirilerek uygun batarya tipinin
seçiminin yapılması gerekmektedir. Tablo 1’de batarya enerji depolama sistemlerinin
performanslarının karşılaştırılması, Tablo 2’de ise avantaj-dezavantaj değerlendirmesi verilmiştir.
Tablo 1: Akü Tiplerinin Çeşitli Parametrelerinin Karşılaştırması (Zhang, Wei, Cao, ve Lin,
2018:3091)
Akü Tipi

Güç
(MW)

Deşarj
Süresi
(sa)
<8

Enerji
Verimliliği
(%)
75-85

Ömrü/Çevrim
Sayısı

<36

Enerji
Yoğunluğu
(Wh/kg)
<50

Kurşun-asit

Lityum-iyon

<102

<200

<6

90-94

5-15 yıl/100010000

1200-4000

Akışkan Akü

<28

<30

<10

70-85

5-15 yıl/1200018000

600-1500

Sodyum
Sülfür

<50

<240

<8

75-86

5-10 yıl/25004000

1000-3000

Alüminyumiyon

----

<60

<6

90-94

5-15 yıl/100010000

300-600

3-12 yıl/5001200

Tablo 2: Akü Tiplerinin Karşılaştırması
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Depolama
maliyeti
(USD/kWh)
300-600

Akü Tipi

Avantajları

Dezavantajları

Uygulama alanı

Lityum-iyon

Uzun ömür, Yüksek enerji
yoğunluğu, Yüksek
verimlilik

Yüksek maliyet, Şarj devresi
gerekli

Yük kaydırma, Güç
kalitesi, Frekans kontrolü

Kurşun-asit

Düşük maliyet

Uzun şarj süresi, Sınırlı ömür

Yük ayarlaması, frekans
kontrolü

Alüminyumiyon

Düşük maliyet, Yüksek
verimlilik

Düşük enerji yoğunluğu

-

Akışkan Akü

Uzun ömür, Yüksek güç
uygulamaları için uygun

Yüksek maliyet, Büyük hacim

Güç kalitesi, Yük kaydırma

Yüksek verimlilik, Yüksek
enerji ve güç yoğunluğu

Yüksek maliyet, Güvenlik
zaafları

Yük ayarlaması

Sodyum Sülfür

SONUÇ
Yapılan çalışmalar batarya enerji depolama sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının
şebeke entegrasyonunda karşılaşılan problemlerin çözümü için en güçlü seçeneklerden biri olduğunu
göstermektedir. Batarya enerji depolama uygulamalarının getirdiği faydanın yanında ilk kurulum
maliyetinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Piyasada yenilenebilir enerji uygulamalarında
kullanılacak farklı potansiyel ve özelliklerde birçok enerji depolama teknolojisi mevcuttur. Batarya
enerji depolama sistemlerinin bu alanda yaygın kullanımının önündeki engeller yüksek kurulum
maliyeti ve bazı teknolojilerinin olgunlaşmamış olması gösterilebilir. Ancak batarya enerji depolama
sistemlerinin gelecekteki akıllı elektrik şebekesinde geniş kullanım alanı bulacağı öngörülmektedir.
(Pieper ve Rubel, 2011)
TEŞEKKÜR
Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince
Desteklenmiştir. Proje Numarası: 10587
REFERANSLAR
Abohela, I., Hamza, N., ve Dudek, S. (2011). Urban Wind Turbines Integration in the Built Form and
Environment. FORUM Ejournal, 10(June), 23–39.
Alotto, P., Guarnieri, M., ve Moro, F. (2014). Redox flow batteries for the storage of renewable
energy: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 325–335.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.001
Alva, G., Lin, Y., ve Fang, G. (2018). An overview of thermal energy storage systems. Energy, 144,
341–378. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.12.037
Belharouak, I., Koenig, G. M., ve Amine, K. (2011). Electrochemistry and safety of Li4Ti5O12and
graphite anodes paired with LiMn2O4for hybrid electric vehicle Li-ion battery applications. Journal of
Power Sources, 196(23), 10344–10350. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.08.079
474

Deane, J. P., Ó Gallachóir, B. P., ve McKeogh, E. J. (2010). Techno-economic review of existing and
new pumped hydro energy storage plant. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(4), 1293–
1302. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.11.015
Díaz-González, F., Sumper, A., Gomis-Bellmunt, O., ve Villafáfila-Robles, R. (2012). A review of
energy storage technologies for wind power applications. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 16(4), 2154–2171. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.01.029
Dufo-López, R., Lujano-Rojas, J. M., ve Bernal-Agustín, J. L. (2014). Comparison of different leadacid battery lifetime prediction models for use in simulation of stand-alone photovoltaic systems.
Applied Energy, 115, 242–253. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.11.021
Dunn, B., Dunn, B., Kamath, H., ve Tarascon, J. (2011). Electrical energy storage for the gridfor the
Grid
:
A
Battery
of
choices.
Science
Magazine,
334(6058),
928–936.
https://doi.org/10.1126/science.1212741
Lam, L. T., Louey, R., Haigh, N. P., Lim, O. V., Vella, D. G., Phyland, C. G., … Kano, T. (2007).
VRLA Ultrabattery for high-rate partial-state-of-charge operation. Journal of Power Sources, 174(1),
16–29. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.05.047
Lian, J., Li, W., Wang, F., Yan, J., Wang, K., Cheng, S., ve Jiang, K. (2017). Enhanced Performance
of Lead Acid Batteries with Bi 2 O 2 CO 3 /Activated Carbon Additives to Negative Plates. Journal of
The Electrochemical Society, 164(7), A1726–A1730. https://doi.org/10.1149/2.1561707jes
Nguyen, T.-T., Yoo, H.-J., ve Kim, H.-M. (2015). A Flywheel Energy Storage System Based on a
Doubly Fed Induction Machine and Battery for Microgrid Control. Energies, 8(12), 5074–5089.
https://doi.org/10.3390/en8065074
Pieper, C., ve Rubel, H. (2011). Revisiting Energy Storage: There Is a Business Case. The Boston
Consulting
Group,
23.
Retrieved
from
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Revisiting+Energy+Storage:+There
+Is+a+Business+Case#0
Sun, H., Wang, W., Yu, Z., Yuan, Y., Wang, S., ve Jiao, S. (2015). A new aluminium-ion battery with
high voltage, high safety and low cost. Chemical Communications, 51(59), 11892–11895.
https://doi.org/10.1039/c5cc00542f
Swierczynski, M., Teodorescu, R., Rasmussen, C. N., Rodriguez, P., ve Vikelgaard, H. (2010).
Overview of the energy storage systems for wind power integration enhancement. 2010 IEEE
International
Symposium
on
Industrial
Electronics,
3749–3756.
https://doi.org/10.1109/ISIE.2010.5638061
Tong, P., Zhao, R., Zhang, R., Yi, F., Shi, G., Li, A., ve Chen, H. (2015). Characterization of lead (II)containing activated carbon and its excellent performance of extending lead-acid battery cycle life for
high-rate partial-state-of-charge operation. Journal of Power Sources, 286, 91–102.
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.03.150
Vulusala, V. S., & Madichetty, S. (2017). Application of superconducting magnetic energy storage in
electrical power and energy systems: a review. International Journal of Energy Research, 358–368.
https://doi.org/10.1002/er
Wang, J., Lu, K., Ma, L., Wang, J., Dooner, M., Miao, S., … Wang, D. (2017). Overview of
compressed
air
energy
storage
and
technology
development.
Energies,
10(7).
https://doi.org/10.3390/en10070991
Weber, A. Z., Mench, M. M., Meyers, J. P., Ross, P. N., Gostick, J. T., ve Liu, Q. (2011). Redox flow
batteries:
A
review.
Journal
of
Applied
Electrochemistry,
41(10),
1137–1164.
https://doi.org/10.1007/s10800-011-0348-2
Zhang, C., Wei, Y. L., Cao, P. F., ve Lin, M. C. (2018). Energy storage system: Current studies on
batteries and power condition system. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82(October),
3091–3106. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.030

475

Komütatif Olmayan Uzay-Zamanın   Z Süreci İle LHC’de Araştırılması
Salih Cem İnan*
Cumhuriyet University,
Turkey

sceminan@cumhuriyet.edu.tr
Özet
Foton çarpıştırıcılarında (veya Z’nin γγ’na bozunumu) kütle kabuğunda bir Z bozonu elde edilmesi
açısal momentumun korunumu ve Bose istatistiğinden (Yang teoremi) ötürü çok sınırlıdır. Standart
Model’de uzay komütatif değilse bu süreç gerçekleşebilir. Bu nedenle, bu süreç komutatif olmayan
uzay-zamanın test edilebilmesi için önemli bir avantaj sağlar. LHC’de γγ etkileşmeleri bu süreç için
ideal bir ortam sağlar. Bir çok surumda, ultraperipheral çarpışmalar ve elastic etkileşmeler LHC’nin
ana dedektörlerinde gözlenemezler. İleri dedektörler ATLAS ve CMS grupaları tarafından
geliştirilmiştir ve kısıtlı rapiditeleri nedeniyle belirlenemeyen parçacıkları gözleyebilirler. Bu yeni
dedektörler ana dedektörlerden 220-420 m uzağa yerleştirilecektir. pp derin inelastik saçılma (DIS)
sırasında bir çok parton açığa çıkar. Bu nedenle, bu tür süreçler çok fazla arkaplana sahiptir. DIS
süreçlerinde, proton kalıtılarından oluşan jetler, çok karışık bir ortam oluşturur ve yeni fizik
sinyallerinin belirlenmesini güçleştirir. Ancak, 𝛾𝛾 etkileşmeleri bilindik DIS süreçlerine göre çok daha
temiz bir arkaplana sahiptir. Çünkü, yarı-gerçel fotonları içeren 𝛾𝛾 süreçlerinde fotonları yayan
protonlar bozunmazlar. Bu nedenle, komutatif olmayan SM’in γγ ->Z süreci ile araştırılması için çok
uygundur.
Bu çalışmada, Z bozonunun bozunum genişliğinin duyarlılık limitleri %95 güveninirlik düzeyinde
komutatif olmayan SM çerçevesinde γγ ->Z alt süreci ile elde edilmiştir. Bozunum genişliği üzerine
elde edilen sınırlamalar günümüz deneysel sonuçlarına çok fazla geliştirilmiştir.

Search For Noncommutative Space-Time In   Z At The LHC
Abstract
Obtain of the on-shell Z boson at a photon collider (or Z decays into γγ ) is strictly forbidden by
angular momentum conservation and Bose statistics (the Yang’s Theorem). In the standard model with
noncommutative space-time this process can occur. Therefore this process provides an important
advantage to probe for the noncommutative space-time. The γγ collision at the LHC by photoninduced reactions gives an ideal place to carry out such a study. In many situations, ultraperipheral
collisions and elastic interactions cannot be detected in the main detectors at the LHC. Forward
detectors are developed by the ATLAS and CMS collaborations to detect the scattering particles which
cannot be caught by the central detectors with limited pseudorapidity. These new detectors are placed
at the distance of 220 m–420m from the main detectors. For the 𝑝𝑝 deep inelastic scattering (DIS)
incoming protons dissociate into many partons. Hence, this type of interactions have very hard
backgrounds. In the DIS process, made-up of jets from the proton remnants, some ambiguities are
created which make it hard to detect the new physics signals beyond the SM. However, 𝛾𝛾 interactions
have a clean environment compared to the usual proton-proton DIS, since in 𝛾𝛾 collisions with almost
real photons, a photon is emitted, while the proton remains intact. Therefore, photon-induced reactions
very appropriate for the search noncommutative SM through the process γγ ->Z.
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In this study, the sensitivity bounds on the anomalous couplings have been obtained at the 95%
confidence level on Z boson decay rate. We have found that the bounds on these couplings can be
highly improved compared to current experimental bounds. We have found that the bounds on this
decay rate can be highly improved compared to current experimental bounds.
Anahtar Kelimeler (Keywords): Z boson, noncommutative space-time, LHC, photon-induced reactions
- Z bozonu, komütatif olamayan uzay-zaman, LHC, indüklenmiş foton reaksiyonları
INTRODUCTION
The structure of the space-time very important in investigating the natural laws. Noncommutative
quantum field theory (NCQFT), the space-time commutation relations provides a new way to the
ordinary quantum field theory. In this theory, space-time coordinates do not commute [1, 2]. Recent
years, NCQFT and its applications have been obtained within the context of string theory [3]. In the
usual quantum field theory, the fields determine the theory and the local interaction takes places in
continuous space-time point. Also, the canonical position and momentum operators , are replaced
by the operators, , which satisfy the commutation relation,
[
[1]

.

NCQFT is generally based on the following commutation relation of space–time, where
coordinats,
[

is NCQFT

[2]

Here,
is an antisymmetric matrix tensor and its dimension as the inverse square of the mass.
describe new physics scale, which determine the threshold where noncommutative effects
become relevant, and a real antisymmetric matrix
, whose dimensionless elements are easily of
order unity. There are several papers for the search bounds on
[4–8]. Most of them used
noncommutative gauge theory in the analyses. However, this gauge theory is not yet a consistent
noncommutative model of the strong and electroweak interactions. Current bounds on
are not very
sensitive. It is only order of a few TeV. The noncommutative scale may be Large Hadron Collider (LHC) and
the next linear colliders such as the international linear collider (ILC) or compact linear collider (CLIC). In this
study we examine the formulation NCQFT through the photon induced process γγ →Z at the LHC.

The LHC generates very high energy proton-proton collisions. These collisions take places very high
luminosity. The new physics search is one of the main scopes of the LHC. Currently, the new type of
interactions, called photon-induced interactions, was observed in measurements by the CDF
collaborations [9, 10]. The result of these experiments are very consistent with theoretical
expectations. Hence, its physical potential is important at the LHC. ATLAS and CMS collaborations
have designed a physics program that uses new detectors. These machines called forward detectors.
They can catch intact scattered protons at very small angles from the beam pipe after the interactions.
They will be constructed nearly 100–420m from the central detectors, and very close to the beamline.
In addition to the usual proton-proton deep inelastic scattering, these new machines allow the examine
of very high energy photon-photon, photon-proton interactions. Moreover, forward detectors provide
the determine for the center of mass energy of the final state particles. Because forward detectors can
detect the momentum fraction loss of the intact protons
|, where 𝑝 is the
momentum of incoming protons and
is the momentum of the intact outgoing protons. It can be
obtained the continuous range of 𝜉 with the overlap 100 and 420m detectors. The ATLAS Forward
Physics Collaboration developed
[11] and the acceptance of the CMS forward
detectors spans 0.0015 < 𝜉 < 0.5 [12]. At the LHC, the CMS and ATLAS collaboration have recently
examined to the measurement of the photon-induced reactions [13-15]. The pp deep inelastic
scattering (DIS) have many different backgrounds due to interacted protons dissociate and emerged
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the QCD effects. These ambiguities make it very hard to determine the beyond the SM. Hence, γγ or
γp interactions induce the backgrounds since in photon-induced reactions almost-real photons emitted
from proton beam can collide with other incoming protons or almost-real photons. These emitted
photons have a very low virtuality. In this way, the proton do not dissociate the partons. γγ interactions are the
most clean processes since these type of interactions have not QCD interactions.
The equivalent photon approximation (EPA) can be used to photon-induced reactions [16, 17].
According to this approximation, almost-real photons which have low virtuality are (Q2 = -q2) emitted by each
incoming proton. Interacting photons creates final X states through the sub-process γγ →X. Schematic diagram
for the main process
can be seen from the figure 1.

Figure 1. Schematc diagram for the
According the this method quasi-real photons show a spectrum in terms of virtuality Q 2 and the photon energy Eγ
=ξE,

f 

2
dN
 1  E   Qmin

1

1



dE dQ 2  E Q 2 
E 
Q2


E2

F

F
 E
2 M 
2E



[3]
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GM2
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Q02  0.071GeV 2 .

Here, FE and FM are the depend on the electric and magnetic form factors of the proton respectively,
 p2 = 7.78 is the squared magnetic moment of the proton. The main process cross section can be found
in terms of the photon luminosity spectrum dLγγ/dW c with using the of the EPA as the following
form,
d  

dL
dˆ   X W  dW .
dW

[5]

Here, W is the center of mass energy of the two photon system and luminosity spectrum is as
follows,
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where, ymin  MAX 

Also

we

have

taken

2
Qmax
 2 GeV 2 . In all calculations of this paper, we use a rapidity cut |η| < 2.5 and

transverse momentum cut pt > 30 GeV. Additionally, we have assumed that the centerof-mass energy of the LHC is 14 TeV.
NUMERICAL RESULTS
Detailed analysis and terms of the interaction lagrangian for the NCQFT can be found in reference
[18]. The scattering amplitude for the sub-process γγ →Z can be given in the light of the interaction
lagrangian as follows [18],
iM  16eg Z  [k.k ' (k ' . z* . . ' )   ' . z*k. '   ' . z* k ' . . ]

[7]

+k. .k ' (k ' . ' . z*  k. ' . z*   . ' k. z* ),

where, g Z  is the new physics coupling constant.
From the equation (7) , cross section for the γγ →Z sub-process can be found as follows,

 (  Z )  6 2

( Z   )
 ( s  mz2 ) ,
mz

[8]

Here, s is the center of mass energy of the LHC, mz is the mass of the Z boson. The ( Z   ) decay rate of
the Z boson to two photons,

4
7
(Z   )   g Z2 mz5 ( S2  T2 ) ,
[9]
3
3
where
and
. The cross section of the main process
can be found with using of the equations (5) and (8). The results are shown in
table 1 for different ( Z   ) and  in units of fb.
Tablo 1. Cross section of the
We
confidenc

in units of fb.
have

found

95%

level (C.L.) limits on the branching ratios of the Z boson. We have applied the Poisson distribution statically
analysis method since there is no SM background for this new physics process [19]. In this analysis method, it is
assumed that the number of observed events are equal to be the SM backgrounds. In table 2 we have shown the
95% confidence level (C.L.) limits on the branching ratios of the Z boson.
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Table 2. 95% confidence level (C.L.) limits on the branching ratios of the Z boson.

CONCLUSIONS
The

LHC

is

he most powerful machine for the particle physics research. Also, it can be provided high energy photon–photon
collision with new detectors. These new equipment are called very forward detectors. There are no existing high
energy photon– photon, photon-proton colliders with this quality. Photon induced γγ fusion yield very fewer
backgrounds than the usual pure proton-proton collisions. Because there are no partons after the interactions.
Also, these collisions are only electromagnetic type. The protons remain intact and they can catch with using
forward detectors. This detection provides to obtain the center of the mass of the emitted photons. Therefore, we
can know the invariant mass of the central system and, we obtain a very clean environment. Any discrepant
signal with the prospect of the SM would be a conclusive clue for new physics beyond the SM.
We have examined NCQFT through the photon-induced process
for three forward
detector acceptance regions: 0.0015 < ξ <0.5, 0.0015 < ξ <0.15, 0.015 < ξ <0.15. We have obtained the
sensitivity limits on decay rates of the Z →γ γ. It is shown that our found results improve the sensitivity limits
for the current experimental decay rates results (
) of the Z →γ γ as seen from the table 2. Based
on the obtaining of this paper, it is concluded that photon-photon interactions at the LHC provides new
opportunities for the search NCQFT.
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Özet
Günümüzde, savunma ve havacılık endüstrisinin, ağırlıkça hafif ve yüksek dayanıma sahip malzeme
ihtiyacının karşılanmasında 7000 serisi alüminyum malzemeler önemli bir alternatif olarak yer
almaktadır. Levha ve profil şeklindeki 7000 serisi alüminyum malzemelerin talaşlı imalat işlemlerinde
sıkça kullanılan frezeleme işleminde yüzey pürüzlülüğü önemli bir parametre olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Al 7000 serisi malzemelerin talaş kaldırılmasında en çok
uygulanan yöntemlerden biri olan frezeleme işleminde işlenebilirliğe etkili parametrelerin Cevap
Yüzey Metodu (CYM) ile optimizasyonu amaçlanmıştır. Bu amaçla bağımlı cevap değişkeni olarak
yüzey pürüzlülüğü seçilmiştir. Öncelikle Al 7075 deney numunelerinin ilerleme hızı, kesme hızı ve
talaş kaldırma oranı parametrelerine bağlı olarak frezelenmesi sonucunda ortaya çıkan yüzey
pürüzlülüğü değerleri 2k tam faktöriyel deney tasarımı kullanılarak incelenmiş ve etkili faktörler
değerlendirilmiştir. Kontur grafikleri kullanılarak optimum noktaya yakınsama işlemi yapılmıştır.
Sonrasında CYM ile merkezi kompozit tasarımı kullanılarak yeni bir deney tasarımı yapılmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda, lineer ve ikinci dereceden matematiksel modeller ve optimum deney
parametreleri belirlenmiştir. Oluşturulan model ile yapılan tahminlerin deney sonuçları ile tutarlılığı ve
optimum deney parametreleri incelenmiştir. Sonuç olarak CYM ile oluşturulan model ile gerçek
değerlere yakın tahminlerin elde edilebileceği görülmüş ve bu malzemelerde uygulanması gereken
optimum frezeleme işlem koşulları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Al7075, Cevap Yüzey Metodu, Frezeleme, Yüzey Pürüzlülüğü

Optimization of Machining Parameters of 7000 Series Aluminum Alloys by
Response Surface Method
Abstract
Nowadays, 7000 series aluminum materials are an important alternative to defense and aviation
industry in supplying the lightweight and high strength material requirement. Surface roughness is
considered as an important parameter in the milling process which is frequently used in the machining
processes of 7000 Series aluminum materials with sheet and profile shapes. In this study, it is aimed to
optimize the effective parameters of machinability in the milling process, which is one of the most
applied methods for machining of Al7000 series materials, with Response Surface Method (RSM). For
this purpose, the surface roughness was chosen as the dependent response variable. First, surface
roughness values resulting from milling of Al7075 test specimens based on the feed rate, cutting speed
and depth of cut parameters were investigated using a 2k full factorial experiment design and effective
factors were evaluated. Contour graphs were used to converge to the optimum point. Subsequently, a
new experimental design was made using the central composite design with RSM. As a result of the
study, linear and second order mathematical models and optimum experimental parameters are
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determined. The consistency of the predictions made with the generated model and the experimental
results are examined. As a result, it was observed that the model created with RSM could obtain
estimates close to real values and the optimal milling process conditions to be applied in these
materials were determined.
Key words: Al7075, Response Surface Method, Milling, Surface Roughness.
GİRİŞ
Alüminyum (Al) alaşımları yoğunluğunun düşük olması, iyi mekanik özellikleri ve korozyon direnci
gibi özellikleri nedeniyle uzay, otomotiv ve askeri alanlar başta olmak üzere kendine oldukça fazla
kullanım alanı bulmaktadır (Sardar, Karmakar, ve Das 2018; Kannan vd. 2018). Al 7000 serisi içinde
Al 7075’in yüksek dayanım özelliği nedeniyle özel bir yeri vardır (Mahesh ve Rajesh 2014; Davis,
Associates, ve Committee 1993). Ancak bu serinin diğer Al malzemelerine göre korozyon direnci ve
yorulma dayanımı nispeten azdır (Ghali ve Revie 2010). Bu durum iyi bir son yüzey işlemi ve buna
bağlı olarak azalan yüzey pürüzlülüğü ile büyük oranda çözülebilmektedir (Merati ve Eastaugh 2007).
Bilimsel araştırmalar yürütülürken, bir tanesi bilgisayar ortamında malzeme özelliklerini ve çalışma
koşullarını tanımlayarak elde edilen analizler, diğeri ise uygun test yöntemi ve numunelerle gerçek
çalışma koşullarının test edildiği laboratuvar çalışmaları olmak üzere iki farklı yol izlenir. Bu noktada,
analizi veya testi gerçekleştirilecek olan malzemenin kaç tane olması gerektiğinin belirlenmesi önem
arz etmektedir. Tam faktöryel deney tasarımı, tüm faktör etkileşimlerinin hesaba katılmasıyla herhangi
bir etkileşimin gözden kaçırılmasını imkansız kılan kapsamlı bir yaklaşımdır.
Birden fazla değişken ve çok amaçlı optimizasyon problemlerinin karmaşık geniş arama alanları, tek
bir amaç/hedef için tek bir optimal çözüm yerine, Pareto-optimal set olarak bilinen yöntem de birden
fazla değişkenin çözümünde önemlidir (Saha, Kumar, ve Baboo 2013). Regresyon analizi ise, bağımlı
değişkenlerin değerlerinin bağımsız değişkenlerin değerlerini kullanarak tahmin etmede önemli bir
role sahiptir. Öngörülen değerlerin tahmini, bağımsız değişkenlerin vektörleri tarafından yayılan
doğrusal bir alt uzayda yansıtılan değerler olarak elde edilir (Sato-Ilic 2017).
Optimum faktör ve faktör etkileşim seviyelerinin daha da detaylı optimizasyonu Cevap Yüzey Metodu
(CYM) ile yapılmaktadır. Belirlenen optimum seviyeler dar bir aralıkta çok seviyeli olacak şekilde
çalışılarak o bölgenin bir yanıt yüzey haritası CYM ile çıkarılmakta ve böylece araştırmacıya istenen
çıktı düzeyine en uygun faktör seviyeleri detaylı bir şekilde belirlenebilmektedir.
Bu çalışmada; endüstride yaygın olarak kullanılan Al 7075 malzemesinin işleme parametrelerinin
yüzey pürüzlülüğüne etkileri tam faktöriyel deney tasarımı ve CYM kullanılarak araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada Al 7075 malzemesinin frezelenmesi sonucunda ortaya çıkan yüzey pürüzlülüğü
değerine etki eden parametrelerin optimizasyonu ile en uygun yüzey pürüzlülüğü değerine ulaşılmaya
çalışılmıştır. Yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmak üzere ilerleme hızı, kesme hızı ve talaş kaldırma
parametreleri belirlenmiştir. 2k tam faktöriyel deney tasarımı yöntemine göre belirlenen
parametrelerinden yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametre veya parametreler belirlenerek
CYM ile yeni bir deney modeli kurulmuş ve optimizasyon gerçekleştirilmiştir.
Şekil 1-a’da işlenen ve yüzey pürüzlülükleri ölçülen Al 7075 deney numuneleri ve
Şekil 1-b’de ise numunelerin işlendiği Spinner U-620 model 5 eksenli CNC dik işleme tezgahı
gösterilmiştir.
(a)

(b)
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Şekil 1: a) Al

7

7

Deney Numuneleri
Merkezi

b) Spinner U-620 Dik İşleme

TEST SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Seçilen faktörlerin düzeylerine ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Deneylere başlamadan önce Tablo
2’de verilen deney tasarımı matrisi, kodlama yöntemi kullanılarak Minitab-18 istatistik yazılım
programı yardımıyla oluşturulmuştur.
Tablo 1: Faktörler ve Düzeyleri
Faktörler
A
B
C

Açıklama

Alt Düzey

İlerleme hızı
Devir Sayısı (Kesme Hızı)
Talaş Derinliği

0,325 mm/dev
550 dev/dak
0,2 mm

Orta Düzey
(Merkez Nokta)
0,69 mm/dev
1100 dev/dak
0,6 mm

Üst Düzey
1,05 mm/dev
1460 dev/dak
1 mm

Tablo 2: Tam Faktöriyel Deney Tasarımı Matrisi
Deney Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

Faktörler ve Seviyeleri
B
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0
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C
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Deneyler sonucunda tespit edilen pürüzlülük (Ra) değerlerine göre Minitab-18 programı kullanılarak
gerçekleştirilen analiz sonucuna göre; α=0,10 anlamlılık (güven) düzeyinde pareto grafiği
oluşturulmuştur. Şekil 2-a’da verilen ana faktörler ve ikili/üçlü etkileşimler için oluşturulan pareto
grafiği analizinde, 0,10 anlamlılık düzeyindeki eşik değer olan 2,132 çizgisini geçen faktörler yüzey
pürüzlülüğünü en çok etkileyen faktörlerdir.
Ana faktörlerin yanıt (yüzey pürüzlülüğü) üzerindeki etkileri Şekil 2-b’de verilmiştir. İlerleme hızının
artışıyla pürüzlülükte artış, devir sayısı (kesme hızı) artışıyla pürüzlülükte az miktarda düşüş (çiziğinin
eğimi sıfıra çok yakın olduğundan etki değeri çok azdır), son parametre olan talaş derinliği değerinde
meydana gelen artışla ise pürüzlülükte yine artış gözlenmektedir.
(a)

(b)

Şekil 2: a)

Fakt

r

Etkilerini Gösteren Pareto Grafiği b) Ana
Faktörler Etki Grafikleri
Şekil 3-a’da verilen ilerleme hızı-talaş derinliği ikili etkileşiminin eş yükselti eğrileri incelendiğinde
yüzey pürüzlülüğünün en düşük olacağı iki optimum çalışma bölgesi seçilebileceği görülmektedir.
Birinci bölge için (en düşük ilerleme hızı ve en düşük talaş derinliği) en dik çıkış yöntemi (minimum
yanıt noktasına doğru iniş) kullanılarak, bölgenin merkezinden geçen ve uyumlanan yüzey
konturlarına dik olan bir çizgi çizilir ve belirlenen yeni çalışma noktaları için deneyler tekrar edilerek
optimum çalışma bölgesini tanımlayan ikinci dereceden yeni bir model oluşturulur. Oluşturulan ikinci
dereceden bu modele göre sisteme etkisi araştırılan bağımsız değişkenlerin en uygun yanıtı vereceği
(yüzey pürüzlülüğü) optimum değerleri belirlenir. Ayrıca optimum çalışma bölgesinde çalışılacak
kesme hızı değerine karar verilirken de Şekil 3-b’de verilen ilerleme hızı-kesme hızı yüzey grafiğine
göre en yüksek kesme hızı bölgesinde yüzey pürüzlülüğünün en düşük değeri verdiği dikkate
alınmalıdır.
(a)

(b)
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Şekil 3: a)
Contour Plot of ölçüm - ort vs A; C

A
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C

İler

e

Contour Plot of ölçüm - ort vs A; B
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B

e Hızı-Talaş Derinliği İkili Etkileşiminin Eş
Yükselti Eğrileri b) İlerleme Hızı-Kesme Hızı İkili Etkileşiminin Eş Yükselti Eğrileri
Regresyon Eşitliği
Regresyon eşitliğinin katsayılarının belirlenmesi amacıyla t-testi uygulanmıştır. t-testi sonuçları ve
elde edilen katsayılar Tablo 3’te ve t-testi sonucunda elde edilen ampirik formül Eşitlik 1’de
verilmiştir.
Tablo 3: t-testi Sonuçları ve Regresyon Eşitliği Katsayıları
Terim
Sabit
A
B
C
A*B
A*C
Ct Pt

Ölçüm - ort

=

Etki
0,06883
-0,00600
0,02917
0,02550
0,02100

Coef
0,14567
0,03442
-0,00300
0,01458
0,01275
0,01050
0,03800

SE Coef
0,00398
0,00398
0,00398
0,00398
0,00398
0,00398
0,00762

T-Value
36,61
8,65
-0,75
3,66
3,20
2,64
4,99

P-Value
0,000
0,001
0,493
0,021
0,033
0,058
0,008

0,14567 + 0,03442 A - 0,00300 B + 0,01458 C
+ 0,01275 A*B + 0,01050 A*C+ 0,03800 Ct Pt

VIF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

(1)

Optimizasyon
Çalışma kapsamında yanıttan (yüzey pürüzlülüğü) arzu edilen değeri en iyileyecek faktör değerlerini
belirlemek amacıyla en iyileme (optimizasyon) gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yukarıda
bahsedildiği gibi yanıt üzerinde etkisi en fazla olan ilerleme hızı-talaş derinliği ikili etkileşimi kontur
grafiğine göre en düşük ilerleme hızı ve en düşük talaş derinliği bölgesi için yeni bir deney tasarımı
modeli oluşturulmuştur. Yeni hazırlanan deney tasarımı matrisi Tablo 4’te görülmektedir. Deneylerde
kesme hızı olarak ilerleme hızı-kesme hızı kontur grafiğin dikkate alınarak en düşük pürüzlülük için
en yüksek kesme hızı değeri seçilmiştir.
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Tablo 4: Optimizasyon Deneyleri Tam Faktöriyel Deney Tasarımı Matrisi
Deney Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A (İlerleme Hızı)
-1
+1
-1
+1
-1,41
+1,41
0
0
0
0
0
0
0

Faktörler ve Seviyeleri
Kesme Hızı
B (Talaş Derinliği)
+1
-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
-1,41
+1
+1,41
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Şekil 4-a’da optimizasyon deneyleri sonucunda tespit edilen pürüzlülük (Ra) değerlerine göre Minitab18 programı kullanılarak gerçekleştirilen yeni analiz sonucunda göre; α=0,10 anlamlılık (güven)
düzeyinde pareto grafiği verilmiştir. İlerleme hızı, talaş derinliği ana faktörleri ve bu faktörlerin ikili
etkileşimleri için oluşturulan pareto grafiği analizinde 0,10 anlamlılık düzeyindeki eşik değer olan
1,833 çizgisini geçen faktörler yüzey pürüzlülüğünü en çok etkileyen faktörlerdir. Buradan elde edilen
sonuçlara göre optimum çalışma bölgesini tanımlayan ikinci dereceden bir regresyon modeli
bulunacağı görülmektedir. CYM ile oluşturulan ikinci dereceden modelin bağımsız değişkenlerinin
(ilerleme hızı ve talaş derinliği) optimum değerleri belirlenmek istenmektedir. Optimizasyon
bölgesinde incelenen ana faktörlerin (ilerleme hızı, talaş derinliği) yanıt (yüzey pürüzlülüğü)
üzerindeki etkilerinin grafikleri Şekil 4-b’de verilmiştir. İlerleme hızının belli değere kadar
yükselmesiyle pürüzlülükte artış yaşanmakta, en düşük pürüzlülük değeri en yavaş ilerleme hızında
elde edilmektedir. Talaş derinliğinin çok yüksek ve çok düşük değerleri pürüzlülüğü arttırmakta, en iyi
yüzey kalitesi ise orta seviyede talaş derinliği değerinde elde edilebilmektedir.
(a)

(b)

Şekil 4:

Optimiz

s
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Main Effects Plot for average Surface Roughness (Ra)
Mean of average Surface Roughness (Ra)

Fitted Means

Feeding Speed (mm/rev)

0,15

Chip Depth (mm)

0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

on Bölgesi Faktör Etkilerini Gösteren Pareto
Grafiği

All displayed terms are in the model.

Gerçekleştirilen analizle yanıttan en iyi değerin elde edilebileceği ilerleme hızı ve talaş derinliği
değerlerinin elde edildiği optimizasyon sonuçları Şekil 5’da verilmiştir. Çok amaçlı en iyileme
yönteminde; en iyilenecek her bir yanıt için tekil memnuniyet fonksiyonu (d) ve tüm yanıtları
kapsayacak şekilde birleşik memnuniyet fonksiyonu (D) seviyesinin, faktörlerin hangi
kombinasyonunda en iyi değerlere ulaşılabileceği araştırılmaktadır. Tekil memnuniyet fonksiyonu (d)
faktörlerin tekil olarak ulaşabileceği optimum noktayı değerlendirirken, tüm sistemin memnuniyet
fonksiyonu (D) elde edilen faktör değerleri ile sonuca ne kadar yaklaşılabildiğini göstermektedir.
Memnuniyet seviyesi 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 1 değeri ideal durumu gösterirken, 0 değeri bir
veya daha çok değerin kabul edilebilir limitler dışına çıktığını gösterir. Yapılan analizde birleşik
memnuniyet fonksiyonu D=0,93 olarak elde edildiği için, belirlenen en iyi faktör değerleri ile
(ilerleme hızının en düşük, talaş derinliğinin orta değeri) ideal duruma 1-0,93=0,07 birimlik bir sapma
ile ulaşılabildiği tespit edilmiştir. Burada tek bir yanıt olduğu için sistemin birleşik memnuniyet
fonksiyonu (D) ile yanıtın tekil memnuniyet fonksiyonunun (d) aynı değeri aldığı görülmektedir. En
iyi faktör değerleri uygulanarak ulaşılabilecek yanıt (y) değeri ise Ra= 0,0828
olarak bulunmuştur.
Yanıt en iyileme ile başlangıç durumundaki faktör değerlerinden elde edilen pürüzlülük değerine
(Raort=0,156
) göre %53 seviyesinde bir iyileşme sağlanmıştır.

Şekil 5: Optimizasyon Sonuçl

rı

Optimizasyon Sonucundaki Regresyon Eşitliği
Regresyon eşitliğinin katsayılarının belirlenmesi amacıyla t-testi uygulanmıştır. t-testi sonuçları ve
elde edilen katsayılar Tablo 5’te ve optimizasyon sonucu elde edilen ampirik formül ise Eşitlik 2’de
sunulmuştur. Modelde yer alan faktörlere ait etkiler burada görülmektedir. İkinci dereceden bir
regresyon eşitliği elde edilmiştir.
Tablo 5: Optimizasyon Sonucundaki t-Testi Sonuçları ve Regresyon Eşitliği Katsayıları
Terim
Sabit

Coef
0,11253

SE Coef
0,00454

95% CI
(0,10226; 0,12281)
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T-Value
24,78

P-Value
0,000

VIF
0

Besleme Hızı (mm/rev)
Besleme Hızı (mm/rev)*
Besleme Hızı (mm/rev)
Talaş Derinliği (mm)*
Talaş Derinliği (mm)

Ortalama yüzey
pürüzlülüğü (Ra)

=

0,00832
-0,00900

0,00359
0,00385

(0,00020; 0,01644)
(-0,01770; -0,00029)

2,32
-2,34

0,046
0,044

1,00
1,02

0,01375

0,00385

(0,00505; 0,02246)

3,57

0,006

1,02

0,11253 + 0,00832 besleme hızı (mm/rev)
- 0,00900 besleme hızı (mm/rev)* besleme hızı (mm/rev)
+ 0,01375 talaş derinliği (mm)* talaş derinliği (mm)

(2)

SONUÇLAR
1. α=0,10 güven düzeyinde merkez nokta ilavesi ile oluşturulan regresyon modelinin yüzey
pürüzlülüğündeki değişikliği açıklama oranı %92,59 olarak elde edilmiştir.
2. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili faktör ilerleme hızı, ikinci öneme sahip faktör talaş derinliği,
üçüncü öneme sahip faktör ise ilerleme hızı-kesme hızı ikili faktör etkileşimidir.
3. Seçilen optimizasyon bölgesi (en düşük ilerleme hızı ve en düşük talaş derinliği) için oluşturulan
ikinci dereceden regresyon modelinin regresyon belirleme katsayısı R2 (düzeltilmiş)=%65,84 tespit
edilmiştir.
4. Optimizasyon sonrası oluşturulan yeni deney tasarımına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili
faktör talaş derinliği karesel değişimi, ikinci etkili faktör kesme hızının karesel değişimi, en az etkiye
sahip faktör ise kesme hızının lineer değişimidir.
5. Optimizasyon sonucunda başlangıçtaki faktör seviyelerinden elde edilen pürüzlülük değerine göre
%53 seviyesinde bir iyileşme sağlanmıştır.
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Abstaract
Wood is a valuable natural resource. It is widely available and relatively cheap in most areas. Wood
has widely uses in landscape applications because of its workability, beauty, density and strength.
Unfortunately, wood is subject to attack by insects, bacteria, fungi and marine worms and if left
unprotected in the landscape, wood deteriorates. Hence, wood should protect with some preservatives.
Preservatives impregnate the wood, protecting it from decay, insect attack and can extend the life of
wood and reduce waste of forest resources. Most popular preservative types are waterborne, oilborne
and coal tar creosote compound. On the other hand, a number of wood-plastic composite products
have been presented in recent years. Wood-plastic composites have protection against to decay, insect
attack and other outside effects compared with untreated wood material. More recently, structural
applications for wood plastic composites (WPCs) in both low-rise buildings and industrial structures
(e.g., docks, piers, and bridges) have captured the attention of the industry. Applications first captured
by WPCs included landscape timbers, picnic tables, playground equipment, benches, fencing, and
trash receptacles.
Keywords: Wood, Wood-Plastic Component, Landscape Application

Peyzaj Uygulamalarinda Ahşap Ve Ahşap-Plastik Kompozit Malzeme
Kullanimi
Özet
Odun değerli bir doğal kaynaktır. Çoğu alanda yaygın olarak bulunur ve nispeten ucuzdur. Ahşap
işlenebilirliği, güzelliği, yoğunluğu ve dayanıklılığı nedeniyle peyzaj uygulamalarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ne yazık ki, odun, böcekler, bakteriler, mantarlar ve deniz kurtları tarafından
saldırıya maruz kalır ve uygulamalarda korunmasız bırakılırsa malzeme bozulmaktadır. Bu nedenle,
ahşap bazı koruyucularla korunmalıdır. Koruyucular ahşabı emdirir, onu çürümeden korur, böcek
saldırısı yapar ve ahşabın ömrünü uzatabilir ve orman kaynaklarının israfını azaltabilir. En popüler
koruyucu türleri su bazlı, yağ bazlı ve kömür katranı creosote bileşiğidir. Öte yandan son yıllarda bir
dizi ahşap plastik kompozit ürün sunulmuştur. Ahşap plastik kompozitler, işlenmemiş ahşap
malzemelere kıyasla çürüme, böcek saldırısına ve diğer dış etkilere karşı koruma sağlar. Hem düşük
katlı binalar hem de endüstriyel yapılarda (örneğin, rıhtımlar, iskeleler ve köprüler) kullanılabilecek
ahşap plastik kompozitler sanayinin dikkatini çekmiştir. Ahşap plastic kompozitten üretilen ilk yapı ve
donatılar arasında peyzaj kerestesi, piknik masaları, oyun alanı ekipmanı, banklar, kuşatma elemanları
ve çöp kutuları bulunur.
Anahtar Kelimeler: Ahşap, Ahşap-Plastik Malzeme, Peyzaj Uygulaması

Introduction
Wood is a porous and fibrous structural tissue found in the stems and roots of trees and other woody
plants. It is an organic material, a natural composite of cellulose fibers that are strong in tension and
embedded in a matrix of lignin that resists compression. Wood is sometimes defined as only the
secondary xylem in the stems of trees, or it is defined more broadly to include the same type of tissue
elsewhere such as in the roots of trees or shrubs. In a living tree it performs a support function,
enabling woody plants to grow large or to stand up by themselves. It also conveys water and nutrients
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between the leaves, other growing tissues, and the roots. Wood may also refer to other plant materials
with comparable properties, and to material engineered from wood, or wood chips or fiber.
There are over 5000 plant species on earth and the characteristics of these trees are different. For this
reason, wood has been used for thousands of years for fuel, as a construction material, for making
tools and weapons, furniture and paper, and as a feedstock for the production of purified cellulose and
its derivatives, such as cellophane and cellulose acetate.
Wooden material widely use in landscape application because of some reason listed as below;

Easy to process,

It can be found everywhere,

Having an aesthetic appearance,

Has a good weight-strength ratio
Some application from wooden material in landscape show in figure 1.
Figure
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The benefits of wooden material

It use quickly after construction,

It is lightweight and can be made with small sections,

Workmanship is easy and production is fast,

It is easy to shape,

It is hot material,

Moving and mounting is easy and quick,

After construction, we can use full capacity.

Reusable,

It is very resistant to acid, base, salt and smoky gases.
Weaknesses of wooden material
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It is working material,

It is a heterogeneous material, its strength varies according to fiber directions,

In damp environments, the mushroom repellent grows,

Combustible,

It is not very resistant to the atmospheric conditions, so painting, polishing and so on like
constant care,

Since the safety tension is small, they can not be used beyond the large openings.
To increase the expected service life by decreasing the possibility of decay in wooden construction
elements and to increase the natural drainage of wooden materials:

Protection Against Climatic Deposition: It is a process to protect wood materials against
atmospheric conditions such as sunlight, rain, wind, temperature differences:
The use of Surface Protectors (film-forming materials)
Impregnation (Toxic Chemicals) application.

Protect Against Living (Harmful): The protective chemical substances which kill harmful
fungi and insects for wood material are applied deeply and homogeneously into wood material by
various methods (pressure, pressureless) (impregnation process).
Composite
The term of “composite” describes the products which are made of two or more materials by bonding
them with various glues. On the other hand the term of wood composite is relatively new and is used
to describe any material which is produced by gluing or joining of wooden material with other wooden
material or the materials other than wood (Guller, 2001).
Millions of tons of wood composites are now manufactured annually from previously unused species
as well as forest and mill residues (and agricultural residues). The development of these wood
composites has occurred mostly over the past 40 years. It is a revolution in the forest products
industry, albeit a "silent revolution" not recognized by the general public (Maloney, 1996).
Most of today's wood composites are of relatively recent origin, within the past 40 years. Composites
include not only panels, but also molded products, lumber, large timbers, components, and products
made with combinations of wood and other materials (e.g., plastic fiber or straw). Composites utilize
what was previously waste wood residue or little used or noncommercial species. Even agricultural
residues can be used. Very little raw material is wasted in the manufacture of composites (Maloney,
1996) (Figure 2).
Figure
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However, technology is evolving that holds promise for using waste or recycled wood and plastics to
make an array of high performance composite products that are themselves potentially recyclable.
(Chaharmahali, vd. 2008)
Composites made from wood and other materials create enormous opportunities to match product
performance to end-use requirements (Youngquist, 1999)..
Wood–Nonwood Composites Interest has burgeoned in combining wood and other raw materials, such
as plastics, gypsum, and concrete, into composite products with unique properties and cost benefits
(Youngquist, 1999).
Composites made from wood and other non-wood materials create enormous opportunities to match
product performance to end-use requirements. The following discussion includes the most common
type of wood–nonwood composites: inorganic-bonded and wood–thermoplastic composites (Stark, vd.
2010)
Inorganic-bonded wood composites have a long and varied history that started with commercial
production in Austria in 1914. They are now used in many countries in the world, mostly in panel
form. Applications include panel products, siding, roofing tiles, and precast building members.
Inorganic-bonded wood composites are molded products or boards that contain between 10% and 70%
by weight wood particles or fibers and conversely 90% to 30% inorganic binder. Acceptable
properties of an inorganic-bonded wood composite can be obtained only when the wood particles are
fully encased, and the binder is a continuous matrix material.
Inorganic-bonded composites include gypsum-bonded, cement-bonded, and ceramic-bonded
composites. Magnesia and Portland cement are the most common cement binders. Gypsum and
magnesia cement are sensitive to moisture, and their use is generally restricted to interior applications.
In North America and Europe, wood elements have been combined with thermoplastics for several
decades. However, it is only in the past decade that wood–thermoplastic composites have become a
widely recognized commercial product in construction, automotive, furniture, and other consumer
applications.
Wood–thermoplastic composites are of two main types. In the first type, the wood element serves as a
reinforcing agent or filler in a continuous thermoplastic matrix. In the second type, the thermoplastic
serves as a binder to the wood elements much like conventional wood-based composites. The presence
or absence of a continuous thermoplastic matrix may also determine the processability of the
composite material. (Stark, vd. 2010)
Table 1. Classification of wood-based composites (Youngquist, 1999).
Veneer-based material
Laminates

Plywood, Laminated veneer lumber (LVL), Parallel-laminated veneer
(PLV)
Laminated beams, Overlayed materials, Wood–nonwood composites
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Composite material
Edge-adhesive-bonded material
Components
Wood–nonwood composites

Cellulosic fiberboard, Hardboard, Particleboard, Waferboard
Flakeboard, Oriented strandboard (OSB), COM-PLY
Lumber panels
I-beams T-beam panels Stress-skin panels
Wood fiber–plastic composites, Inorganic-bonded composites, Wood
fiber–agricultural fiber composites

Inorganic based composites could be classified into three main categories: gypsum, magnesia cement,
and portland cement.
Gypsum, magnesia and portland cement based lignocellulosic composite materials have already been
used to manufacture various type of products. These inorganic binders are usually used to produce
from medium density (360 to 800 kg/m3) to medium-high density (800 to 1,350 kg/m3) particleboard
and fiberboards.
On the other hand, wood plastic composite (WPC) is a product which could be obtained from plastic
and wood. WPC is a composite with a rapid growing usage consisting of a mixture of wood waste and
polymeric material (El-Haggar Kamel, 2011).
WPC has become currently an important address of research that gained popularity over the last
decade especially with its properties and advantages that attracted researchers such as: high durability,
Low maintenance, acceptable relative strength and stiffness, fewer prices relative to other competing
materials, and the fact that it is a natural resource Other advantages have been strength points
including the resistance in opposition to biological deterioration especially for outdoor applications
where untreated timber products are not suitable, the high availability of fine particles of wood waste
is a main point of attraction which guarantees sustainability, improved thermal and creep performance
relative to unfilled plastics where It can be produced to obtain structural building applications
including: profiles, sheathings, decking, roof tiles, and window trims (El-Haggar Kamel, 2011).
Wood Plastic Composites (WPC) made out of wood waste and plastic waste has been a fast growing
research area because of its wide range of applications such as fences, siding, park benches,
landscaping timbers, windows and door frames, ponds, indoor furniture, pellets and many others (ElHaggar Kamel, 2011).
Using of wood-plastic component in landscape application
The greatest growth potential for WPCs is in building products that have limited structural
requirements. Products include decking, fencing, industrial flooring, landscape timbers, railings,
moldings and roofing (Figure 3) but the market for WPC decking is growing rapidly (Smith Market
share grew from 2 percent ofthe decking market in 1997 to 8 percent in 2001 (Smith 2002), and it is
expected to more than double by 2005 (Eckert 2000, Smith 2002, Mapleston 2001e, Caufield, vd.
2010).
Although WPC decking is more expensive than pressure-treated wood, manufacturers promote its
lower maintenance, lack of cracking or splintering, and high durability. The actual lifetime of WPC
lumber is currently being debated; most manufacturers offer a 10-year warranty. Compared with
unfilled plastic lumber, the advantages of WPC lumber include increased stiffness and reduced
thermal expansion. However, mechanical properties such as creep resistance, stiffness, and strength
are lower than those of solid wood. Hence, these composites are not currently being used in
applications that require considerable structural performance. For example, WPCs are used for deck
boards but not the substructure. Solid, rectangular profiles are manufactured as well as more complex
hollow and ribbed profiles. Wood fiber, wood flour, and rice hulls are the most common organic fillers
used in decking. About 50 percent wood is typically used, and some products contain as much as 70
percent wood. A polyethylene matrix is used most often, but manufacturers of decking made with
PVC and polypropylene have recently entered the market. At least 20 manufacturers produce decking
from WPCs; the market is currently dominated by large manufacturers. (Caufield, vd. 2010)
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Advantages and disadvantages of wood-plastic components
Comparing the most common decking material, solid lumber, with WPC decking – a material without
a long-term track record of use – requires a bit of a leap of faith. On the one hand, the qualities of
lumber are well known:
♦ Naturally durable species such as western red cedar or redwood, for instance, are known to last 2025 years and more in a deck surface application, and even longer if periodically stained. Use of
vertical grain lumber often provides even longer life. Deck boards, and especially sapwood zones that
may be in them, eventually deteriorate, requiring replacement.
♦ Both naturally durable and treated wood decking will last for very long time periods, with minimum
maintenance, when a deck is covered.
♦ All woods may check, split, cup, crook, twist, and warp, and weather over time to a grayish color.
♦ Treated wood exhibits long-term durability in a deck surface application, lasting as long, or longer,
than naturally durable, untreated woods. Most such decks require periodic staining. (Bowyer, vd.
2010)
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Abstract
Pedestrian areas and accessibility are very important components in urban life. Because walking is an
environmentally friendly mode of transportation, it has become a necessity for healthy urban planning
and design to increase pedestrian areas instead of vehicle traffic at close distances. Accessibility,
means that an environment is suitable to walk in terms of quality and quantity. In previous scientific
researches, in practice, it was reported that accessibility was taken into account only in terms of
quantitative parameters such as distance to walk and pavement width. However, researchers have
pointed out that qualitative characteristics of the environment affect people's willingness to walk.
These features are the intersection of pedestrian paths by means of vehicles, the presence of trees in
the area, visually interesting objects contained in the area (public art objects, parks, cafes, architectural
structures, etc.). In shortly, the design and quality of the street have an important effect on the desire to
walk. However, by measuring these qualities, determining the appropriate conditions needed in
pedestrian areas is methodological difficulties. In this context, a number of measurement techniques
have been reported and they were discussed in this study. Some of these methodological approaches
are the level-of-service (LOS) method, the pedestrian level-of-service (PLOS) method, the multimodal
level-of-service (MMLOS) method, the accessibility models, the suitability models and the rating tool
for pedestrian quality of urban streets technique. In this study, the qualitative and quantitative
parameters affecting the accessibility in the streets of urban areas was evaluated and classified
according to the methodological criteria proposed in the previous researches and applications.
Moreover, methodological approaches (LOS, PLOS, MMLOS, accessibility models, suitability models
and pedestrian quality evaluation technique) used in the evaluation of the quality of pedestrian areas
were comparatively evaluated.
Keywords: Accessibility, pedestrian areas, quality evaluation, urban streets

Kent Sokaklarında Yaya Erişilebilirliği için Kalite Ölçme Tekniklerinin
Karşılaştırılması
Özet
Yaya alanları ve erişilebilirlik kentsel yaşamda çok önemli bileşenlerdir. Yürüyerek ulaşım, çevre
dostu bir ulaşım şekli olduğundan dolayı, yakın mesafelerde araç trafiği yerine yaya alanlarının
arttırılması sağlıklı bir kent planlama ve tasarımı açısından gereklilik haline gelmiştir. Erişilebilirlik,
bir çevrenin nitelik ve nicelik açısından yürümeye uygun olmasını ifade eder. Önceki bilimsel
araştırmalarda, uygulamada erişilebilirliğin sadece yürüme mesafesi ve kaldırım genişliği gibi
kantitatif parametreler açısından dikkate alındığı bildirilmiştir. Ancak araştırmacılar yürürken içinde
bulunduğumuz çevrenin niteliksel özelliklerinin de insanların yürüme isteğini etkilediğini belirtmiştir.
Bu özellikler yaya yollarının araç yoluyla olan kesişimleri, alandaki ağaç varlığı, alanın içerdiği görsel
olarak ilginç nesneler, (kamusal sanat ögeleri, parklar, kafeler, mimari yapılar vb.) evrensel tasarım
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kriterlerine uygunluğu vb. olarak sıralanabilir. Kısaca, caddenin tasarımı ve kalitesinin yürüyüş arzusu
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ancak, bu nitelikleri ölçerek, yaya alanlarında ihtiyaç duyulan uygun
koşulları belirlemek, metodolojik zorluklardır. Ancak bu niteliklerin ölçülerek, yaya alanlarında
ihtiyaç duyulan uygun şartların belirlenmesi metodolojik güçlükler taşımaktadır. Bu bağlamda, bir dizi
ölçüm tekniği rapor edilmiş ve bu çalışmada tartışılmıştır. Bunlar LOS (level-of-service) yöntemi,
PLOS (pedestrian level-of-service) yöntemi, MMLOS (multimodal level-of-service) yöntemi,
erişilebilirlik modelleri (accessibility models), uygunluk modelleri (suitability models), yaya kalitesi
değerlendirme tekniği (rating tool for pedestrian quality of urban streets) gibi metodolojik
yaklaşımlardır. Bu çalışmada, kentsel alanların sokaklarındaki erişilebilirliği etkileyen niteliksel ve
niceliksel parametreler değerlendirilmiş ve önceki araştırma ve uygulamalarda önerilen metodolojik
kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca yaya alanlarının kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan
metodolojik yaklaşımlar (LOS, PLOS, MMLOS, erişilebilirlik modelleri, uygunluk modelleri ve yaya
kalitesi değerlendirme tekniği) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, yaya alanları, kalite değerlendirme, kent sokakları

INTRODUCTION
With the increase of urban population, cities become more crowded. This affects to streets design in
terms of transportation infrastructure and land use efficiency. For example, the most of metropole
cities like Beijing, New York and İstanbul are generally planned according to vehicle usage. However,
the benefits of walkability concept for community health have been mentioned by many researchers.
For this reason, designers must balance people usages and cities health benefits in the streets.
Designers can define criteria to design better streets by assessing the qualities of existing streets and
pedestrian visit frequency. Despite the many studies made by researchers on this field, there is no
consensus. Because there are many features that researchers need to evaluate in streets such as
dwelling density, street connectivity, land-use mix, access to public transit, and flatness. In scientific
researches from the mid-20th century to the present day, accessibility is taken into account only in
terms of quantitative parameters such as distance to walk and pavement width. First, in the 1970s,
Fruin conducted a survey to measure the pavement capacity. In his method, walking comfort is
associated only with the pavement width (Fruin, 1971). However, researchers revealed that qualitative
characteristics of the environment affect people's willingness to walk. These features are the
intersection of pedestrian paths by means of vehicles, the presence of trees in the area, visually
interesting objects contained in the area (public art objects, parks, cafes, architectural structures, etc.).
Walkability, defined as ‘‘the extent to which walking is readily available as a safe, connected,
accessible and pleasant mode of transport’’ (TfL, 2004, Fan et al., 2018), is an important element in
assessing the sustainability of urban landscapes. It not only benefits the economy, such as consumer
savings through reduced vehicle use, public cost savings for transportation infrastructure, and cost
saving from the improved land use efficiency, but also advances sustainability in environment and
equity, such as less environmental damage from vehicle emissions and waste of resources, increased
safety, community livability and cohesion, and personal health benefits (Litman, 1994, 2003; Sturm
and Cohen, 2004; Frank et al., 2006; Cortright, 2009; Fan et al., 2018). Litman (2003) defines
walkability as “the quality of walking conditions, including safety, comfort and convenience”.
There is consensus that pedestrians’ sense of safety and comfort within a roadway corridor is based on
a complex assortment of factors including the following:
• Personal safety (i.e., the threat of crashes),
• Personal security (i.e., the threat of assault),
• Architectural interest,
• Pathway or sidewalk shade,
• Pedestrian-scale lighting and amenities,
• Presence of other pedestrians, and
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• Conditions at intersections (Landis et al., 2001)
Many qualities need to be addressed in order to provide these factors. In order to estimate the quality
of the intersection of pedestrian paths and vehicle roads, the presence of trees in the area, visually
interesting objects contained in the area (public art objects, parks, cafes, architectural structures, etc.)
determining the appropriate conditions needed in pedestrian areas led to the methodological
difficulties. A number of measurement techniques have been proposed in this framework. These are
methodological approaches such as the level-of-service (LOS) method, the pedestrian level-of-service
(PLOS) method, the multimodal level-of-service (MMLOS) method, accessibility models, suitability
models and rating tool for pedestrian quality of urban streets technique.
Level of Service (LOS) models
A service volume is the maximum number of vehicles, passengers, or the like, which can be
accommodated by a given facility or system under given conditions at a given level of service. Level
of service or LOS tries to give a qualitative measure. A service volume is the maximum number of
vehicles, passengers, or the like, which can be accommodated by a given facility or system under
given conditions at a given level of service (Mathew and Rao, 2007). It divides the quality of traffic
into six levels ranging from level A to level F. Level A represents the best quality of traffic where the
driver has the freedom to drive with free flow speed and level F represents the worst quality of traffic.
Level of service is defined based on the measure of effectiveness. Typically three parameters are used
under this and they are speed and travel time, density, and delay. One of the important measures of
service quality is the amount of time spent in travel. Therefore, speed and travel time are considered to
be more effective in defining LOS of a facility. Most important classification of transportation
facilities from the engineering perspective is based on the continuity of flow, which is uninterrupted
flow and interrupted flow. Uninterrupted flow is the flow of traffic in which there is no obstructions to
the movement of vehicles along the road. Interrupted flow refers to the condition when the traffic flow
on the road is obstructed due to some reasons. This is experienced in signalized intersections,
unsignalized intersections, arterials etc. (Mathew and Rao, 2007). LOS developed by traffic engineers
and planners measures traffic flows. LOS that considers pedestrians, bikes, bus routes, railway
crossings seem the reasons for obstructing traffic flow.
Recently, pedestrian LOS (PLOS) approaches have emerged to assess how well facilities meet
pedestrian needs. In the PLOS model, 5 factors are considered to evaluate pedestrian qualities.
1.
Lateral separation elements between pedestrians and motor vehicle traffic, including
Presence of sidewalk,
Width of sidewalk,
Buffers between sidewalk and motor vehicle travel lanes,
Presence of barriers within the buffer area,
Presence of on-street parking,
Width of outside travel lane, and
Presence and width of shoulder or bike lane;
2.
Motor vehicle traffic volume;
3.
Effect of (motor vehicle) speed;
4.
Motor vehicle mix (i.e.,percentage of trucks);and
5.
Drive way access frequency and volume. (Landis et al., 2001).
Although some newer models are more nuanced, standard PLOS models prioritize time, flow and
space variables (Dixon, 1996; Miller, Bigelow, and Garber, 2000; Landis et al., 2001; Petritsch et al.,
2006; Huang and Chiun, 2007; Jensen, 2007). Recent researches critique this model for the
fundamental differences between the pedestrian and automobile experience. (Shekari et al., 2013).
Multimodal LOS models
The MMLOS models are built around four main user types on the streets. These are vehicle users, bus
passengers, bicycle drivers and pedestrians. It provides a way for planners and engineers to separate
streets into four major modes of transport. In this method, an average value is created for each type of
transport. The individual modal levels of service are not combined into a single comprehensive level
of service for the facility because this would disguise the disparities in the perceptions of quality of
service for the four modes. The urban street LOS for a given mode is defined as the average degree of
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satisfaction with the urban street that would be reported by a large group of travelers using that mode
of travel if they had traveled the full length of the study section of street (National Cooperative
Highway Research Program 2008). In short, the MMLOS models try to predict the average
satisfaction level of a large group of people who are affected by the same design of a particular street
segment. MMLOS models incorporate factors related to pedestrian quality such as signal timing, the
posted speed limit, geometric street cross-section, headways for buses, transit patronage, vehicular
traffic volumes and pedestrian volumes, but pay little attention to more qualitative factors that
contribute to a positive and favourable pedestrian experience (Elias, 2010; Carter et al., 2013).
Accessibility models
Accessibility models quantitatively measure how easily pedestrians can access a particular place
(Handy and Niemeier, 1997; Krizek, 2003; Frank et al., 2005; Leslie et al., 2007; Ewing and Cervero,
2010; Walk Score, 2013). Basic accessibility analysis investigates people’s ability to reach goods and
services considered basic or essential, such as medical care, basic shopping, education, employment,
and a certain amount of social and recreational opportunities. Because its evaluates these parameters,
accessibility models generally take into account how to reach the stops of buses and other public
transport on foot.
The simplest accessibility measure is the distance or separation measure. The only dimension used is
distance, because these measures do not consider attraction level (e.g., land use), but they are more
than a mobility measure because they discount distances. The most general network accessibility
measure consists of the weighted average of the travel times to all the other zones under consideration.
The main criticisms to this kind of measure are several: the lack of land use information, their
reflexive nature (Pirie, 1979), the independence from land use information (accessibility from point A
to point B is the same as from point B to point A) and no consideration of travel behavior. Land use
has a high impact on accessibility, including density mix and connectivity. Basically a more accessible
land use pattern means that less mobility is required to reach the destination (Favaretto, 2017).
Newer accessibility models deal with pedestrians, such as housing density, street connection,
intersection density, and land use mix, that can create difficulty in reaching a point on foot. Although
these variables are proxies for environmental design, they do not capture the pleasantness or
unpleasantness of a streetscape, which may influence whether people choose to walk or not
(Macdonalda et al., 2018).
Suitability models
Suitability models, most of which have emerged from the urban design discipline, include subjective,
qualitative measures that emphasize the suitability of a place for walking. These models typically
measure physical elements of the urban environment such as street width, number of lanes, safe
speeds, bulb outs, crossing improvements and presence of trees (Gallin, 2001; Handy and Clifton,
2001; Schlossberg and Brown, 2004; Ewing et al., 2005; Abley, 2006; Day et al., 2006; Maternini and
Pezzagno, 2007; Park, 2008; Ewing and Handy, 2009; Millington et al., 2009). Some also include
people’s perception of walking quality (Adkins et al., 2012). Most suitability models require on-site
assessment by trained observers due to the detailed list of assessed factors, and most use scoring
systems that are highly complex, especially with regard to indices and weighting. However, the most
important problem in this method is that the factors necessary for people to feel good on the street can
not be combined by the researchers into a common and everyone accepted list. In addition, the weight
grades that are important for the evaluation of these factors have not been determined precisely
(Macdonalda et al. 2018). For this reason, a common use of the suitability models has not been
developed in the fields of planning, design and engineering. Since 2014, TfL has been developing a
simpler street assessment system that uses a spreadsheet. Called the Healthy Street Check, it is
designed to assess 10 ‘Healthy Street’ indicators, such as ‘not too noisy’, ‘people feel safe’ and ‘things
to see and do’ and is intended to be intuitive, so that training is not required for its use (Saunders and
Deegan, 2014; Transport for London 2014, 2017). For each Healthy Streets indicator, auditors assess a
number of quantitative and qualitative factors linked to the quality of walking and cycling
environments by identifying the presence of 50 indicators that have scores of 0–2 assigned to them.
Streets receiving higher cumulative scores are deemed ‘healthier’ than those with lower scores. It is
too early to tell if this system will become widely adopted. Some of the Healthy Streets indicators
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potentially require sustained direct field observation (e.g., ‘pedestrians from all walks of life’), and
some require the rater to appraise the subjective experience of other people (e.g., ‘people feel safe’,
‘people feel relaxed’ etc.), as opposed to the characteristics of the physical environment. In that sense,
the Healthy Streets system is more focused on the outcomes of good pedestrian design, rather than the
specific physical characteristics of good pedestrian design (Macdonalda et al., 2018).
Pedestrian Quality Evaluation Technique
Quality of service assessment very useful approach that is inexpensive, easy and straightforward to use
engineering, planning and design practice. In this approach as stated that the proportion of people
using walking as a transportation mode is dependent upon both the physical characteristics of the
walking environment (i.e., street scale features) and the degree of land use mix in the surrounding area
(i.e., neighborhood scale amenities) (Macdonalda et al., 2018). Thus, a block segment’s rating should
take into account, to some degree, the quality of adjacent blocks, and more broadly, the neighborhood
within a walkable distance around it. Given these considerations, the researchers determined that
individual block ratings would derive from a weighted combination of three assessments.
The rating system design process involved the following:
(a) Identifying what combination of spatial scales should be considered in a pedestrian rating system;
(b) Identifying what physical features within those spatial scales should become rating criteria;
(c) Deciding how to distribute points among the rating criteria (Macdonalda et al., 2018).
The output of such a system is a rating for each individual block segment that predominantly reflects
the physical characteristics of that block segment, but also recognizes the block segment’s position
within a larger neighborhood context. In this method, researchers addressed block segment,
intersection and neighborhood factors. The weight of these three factors was determined and the
pedestrian quality was assessed. Block segment factors examines the width of the roadway and traffic
lanes, the width of pedestrian crossings, the presence and width of features buffering pedestrians from
moving traffic, planting strips, bicycle lanes and parking, roadway vehicle traffic volume and speed
affects, building frontage, street-level transparency, architectural detail and the presence of streetfacing entrances. Intersection Factors found to influence quality include the presence or absence of
marked crosswalks, type of intersection control, the length of the crossing, length of waits at the
corner and the presence or absence of kerb ramps, markings and signals for disabled people (Parsons
et al., 1993; Southworth, 2005; Day et al., 2006; Millington et al., 2009; Park, 2008; City & County of
San Francisco, 2008; Abley and Turner, 2011). In addition, roadway traffic calming features, such as
speed bumps, kerb bulb-outs, mid-block crossings and pedestrian refuges in medians, positively
impact pedestrian quality (Boarnet et al., 2006; Day et al., 2006; Petritsch et al., 2006; City & County
of San Francisco, 2008; Dowling et al., 2008; Millington et al., 2009; Abley and Turner, 2011).
Neighbourhood factors are residential density, mixed land uses, connectivity, as measured by block
length or number of intersections per square mile, or other topological and geometric measures.
A final block segment rating can be calculated once the basic rating of adjacent blocks and the
neighbourhood context is assessed. Weighting is as follows:
• Main block segment rating (as modified by bonuses and demerits): 70%
• Adjacent block ratings (calculated the same way as main block segments): 20%
• Neighbourhood rating: 10% (Macdonalda et al. 2018).

RESULT
Creating the streets where people will feel pleased when the importance of the quality of the
pedestrian areas is taken into consideration in terms of the development and correct design of the cities
is appreciated. For this reason, the measurement techniques of pedestrian areas, which will be effective
in the development of new design approaches, should be correctly addressed and developed. In this
study, the pedestrian area assessment techniques described above were evaluated according to the
criteria accepted by all researchers. The evaluations take into account the parameters necessary for the
pedestrians to feel pleased when walking. These parameters are as follows;
1.
Personal safety (i.e., the threat of crashes) and Personal security (i.e., the threat of assault),
a.
the presence and width of features buffering pedestrians from moving traffic,
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b.
2.
a.
b.
3.
a.
4.
a.
b.
c.
5.
a.
6.
a.
b.
c.

traffic volume and speed affects
Architectural interest,
traditional and historical texture
architectural detail
Sidewalk shade,
presence of trees
Pedestrian-scale lighting and amenities,
pavement width and length
lighting
universal design principles
Presence of other pedestrians
associating with other streets
Conditions at intersections
street connection and intersection density
bicycle lanes and parking
presence of street-facing entrances

Table 1: Comparison Chart of Pedestrian Area Evaluation Techniques
Method

The name of
technique

Presence of
other
pedestrians

Pedestrian-scale lighting and
amenities
pavement
width and
length

lighting

universal
design
principles

associating
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streets

Conditions at intersections
street
connection
and
intersection
density

PLOS models





Accessibility
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Pedestrian
quality
evaluation
technique
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bicycle
lanes and
parking
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Sidewalk
shade

traditional and
historical
texture

architectural
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presence
of trees

























"+" indicates that the method provides the feature.
The Suitability models and the Pedestrian Quality Evaluation technique, as seen in Table 1, provide all
the necessary criteria for the evaluation of pedestrian areas. However, as mentioned before, in the
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suitability models, the factors necessary for people to feel good on the street cannot be combined by
the researchers into a common and everyone accepted list. Furthermore, the weight grades that are
important for the evaluation of these factors have not been determined precisely. For this reason, a
common use of the suitability models has not been developed in the fields of planning, design and
engineering. The Pedestrian Quality Evaluation technique offers a holistic approach to associating not
only the examined street but also other neighboring areas with the street examined. The cultural and
space-specific qualities of the streets were also addressed during the evaluation. However, the
adaptation of these evaluations to the design phase is another important issue. Assessments of
pedestrian areas are usually based on measurements made after street design and application. It was
concluded that this study will guide for the design and implementation phases. In addition, before the
street design is applied, it should be made studies on pedestrian quality evaluation.
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Abstract
Urban trees are living organisms and vital elements of a city’s infrastructure or green areas. Urban
trees provide a range of ecosystem services, thus they form a vital component of livable cities. Urban
trees provide ecological services, social/ cultural/ economic benefits and aesthetic/ architectural
values. Trees must be considered at every stage of planning, design and development of urban. If
designed properly trees can provide a significant return on investment and become assets that increase
with value over time. Trees have an architectural and place making role as well as being natural
features. Used urban trees on hard landscape generally face adverse conditions and can give a serious
life struggle. Trees used in hard landscapes can be significantly affected by conditions such as the treerooting environment, the characteristics of the flooring materials used in the ground, and infrastructure
systems. Urban hard landscape are typically refurbished every 15 to 20 years while large canopy trees
in hard landscapes have the potential to live 100 to 150 years. "The right place, the right plant" is the
basic rule for trees that can be used in hard landscaping to provide aesthetic and functional service and
contribution. Relations between pedestrian paths or places and trees; Species selection, planting and
positioning of the tree, top and bottom soil characteristics, root spreading area top soil properties, road
safety, user safety, effective management of water, public health, air quality, wind and temperature
control, wildlife health, pedestrian area top factors such as material properties must be taken into
account.
Keywords: Urban pavements, hard landscape, urban trees, design

Kentsel Yaya Yollarında Ağaç-Mekan İlişkisi ve Tasarım İlkeleri
Özet
Kentsel ağaçlar, bir şehrin altyapısının veya yeşil alanlarının yaşayan canlı organizmalardır. Kentsel
ağaçlar çeşitli ekosistem hizmeti sunarak, yaşanabilir kentlerin oluşmasının bir bileşenidir. Kentsel
ağaçlar ekolojik hizmetler başta olmak üzere sosyal / kültürel / ekonomik faydalar ve estetik / mimari
değerler sağlarlar. Ağaçlar, kentsel planlama, tasarım ve geliştirmenin her aşamasında dikkate
alınmalıdır. Ağaçlar uygun şekilde yapılmış bir tasarımla uygulanırsa, yatırımda önemli bir getiri
sağlayabilir ve zaman içinde artan değeri ile önemli varlıklar haline gelebilirler. Ağaçlar, doğal
özelliklerin yanı sıra mimari ve mekan oluşturma rolüne sahiptir. Sert zeminlerde kullanılan kentsel
ağaçlar genellikle olumsuz koşullarla karşı karşıyadır ve ciddi bir yaşam mücadelesi verebilir. Yapısal
peyzajlarda kullanılan ağaçlar, ağaç köklenme ortamı, zeminde kullanılan döşeme malzemelerinin
özellikleri ve altyapı sistemleri gibi ögelerden önemli ölçüde etkilenebilir. Kentsel yapısal peyzaj
ögeleri tipik olarak 15 ila 20 yılda bir yenilenirken, yapısal peyzaj ögeleriyle çevrili geniş taç yapan
ağaçlar ise 100 ila 150 yıl yaşama potansiyeline sahiptir. Yapısal peyzaj düzenlemelerinde estetik ve
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fonksiyonel hizmet ve katkı sağlamak için “Doğru yere doğru bitki dikilmesi” bakış açısıyla hareket
edilmelidir. Ayrıca yaya yolu veya mekanları ile ağaçlar arasındaki ilişkiler; Tür seçimi, ağacın dikim
ve konumlandırma düzeni, üst ve alt toprak özellikleri, kök yayılış alanı üst zemin özellikleri, yol
güvenliği, kullanıcı güvenliği, suyun etkin yönetimi, halk sağlığı, hava kalitesi, rüzgar ve sıcaklık
kontrolü, yaban hayatı sağlığı, yaya alanı üst malzeme özellikleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel yaya yolları, yapısal peyzaj, kentsel ağaçlar, tasarım
GİRİŞ
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 50 si kentsel mekanlarda yaşamaktadır. Gelecekte 2050
yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık %70 inin kentsel mekanlarda yaşayayacağı öngörülmektedir.
21 yy da kent sayısı ve kentleşme yoğunluğu giderek artması ile birlikte yaşam koşulları da olumsuz
yönde etkilenmektedir. Bu olumsuzluğun başında ise kentsel ortamda doğal ekosistemin veya yeşil
alanlarının nitelik ve nicelik olarak giderek azalması sonucu kentin biyoiklimini, yaşam kalitesini ve
konforunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte yoğun beton yapılaşmalarla birlikte
meydan, yol, sokak, gibi kentsel mekanlarda sert zemin yoğunluğunun giderek artması yeşil alanların
daralmasına neden olabilmektedir. Bu durum kentsel alanların ısı adası etkisine yol açmakta, görsel ve
işlevsel açıdan da kötü kent peyzajlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Kentin ekosistemin
oluşturulması özellikle kentsel yeşil alanların önemli bir rolü vardır. Çünkü bir kentin peyzaj
karakterini yatay ve dikey yapılar, açık ve yeşil alanlar ve ulaşım ağlarının birbirleriyle ilişki ve
etkileşimi sonucu oluşturmaktadır. Bir kentte bunların dengeli ve uyumlu olacak şekilde organize
edilmesi durumunda kentin yaşanabilir düzeyini ve konforunu artırabilmektedir. Bu nedenle kentlerde
sokaklarda, caddelerde, meydanlarda ve yoğun sert zemine sahip parklarda yapılan bitkisel tasarım
çalışmalarının önemi giderek artmaktadır. Kentteki ağaç varlığının çevresine sağladığı birçok işlevsel
ve estetik yararları vardır. Bunlar; mekanın yaşam kalitesi, ekonomik potansiyel, sağlık ve refah, doğa
koruma ve habitat bağlantısı, yerel gıda, toplum bağları, trafiğin sakinleştirilmesi, yüzey suyu
yönetimi, hava kirliliği kontrolü, soğutma, barınma, gürültü azaltma gibi özetlenebilir. Ağaçların kente
sağladığı yararların tam anlamıyla gerçekleştirilmesi için kentsel tasarım çalışmalarında mekan
özelliklerine ve kullanım amacına göre ağaçların seçilmesi le birlikte ağaç dikim yerinin çevresi ile
ilişkilendirilerek uygun ortam oluşturulmasına yönelik çözümler üretilmesi gerekmektedir. Ağaçlar
konfor sağlayıcı etkilerinin yanı sıra, son yıllardaki kentsel projelerde kentsel altyapının bir parçası
gibi ele alınmaktadır. Bu çalışmada, kentsel ağaçların yaya yollarında kullanımı ve sert peyzaj
arasındaki ilişkiler değinilmiş ve yaya yollarında ağaç kullanımına yönelik tasarım ilkeleri ve önemi
tartışılmıştır.
Kentsel Alanlarda Ağaç ile Mekan İlişkisi
Kent ağaçları doğaya açılan kent ekosisteminin penceresi olup kentlerin en önemli canlı ve yaşamsal
elemanlarıdır. Kentsel alanda ağaçların sağladığı çok yönlü işlevlerinden dolayı büyük öneme sahiptir
ve bu nedenle öncelikle kent ağaçlarının planlanması, tasarımı ve yönetim süreçleri önemlilik arz
etmektedir. Kırsal alandan kentsel merkezdeki ağaç yoğunluğu önemli farklılıklar gözlemek
mümkündür. Doğal ve kırsal alandaki ağaç kullanımındaki amaçlar ve yoğunluk derecesi kentsel
mekanda kullanılan ağaçlardan farklılıklar göstermektedir (Şekil 1).
Doğal Zon

Kırsal Zon

Kırsal-

Kent zonu
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Şekil 1: Kırsal -Kentsel alan zonlarındaki ağaç yoğunlukları
Ağaçlar, kentlerin kentsel formu için hayati önem taşımakta, mekânı şekillendiren ve kentsel çevreyi
insancıllaştıran canlı yapı malzemeleri olarak işlev görmektedir. Kentsel ağaçlar, bir kentsel çevrenin
yaşanan kaosuna karşılık çok ihtiyaç duyulan düzeni sağlar. Ağaçlar kentsel yapıdan ayrılmaz bir olgu
olup bütün şehri birbirine bağlayabilen tek tasarım öğesi olarak kabul edilir. Ağaçlar, yapıları birbirine
bağlayan, farklı ölçeklere veya geometrik konfigürasyonlara sahip alanları ayırmak ve gölge
oluşturmak gibi nedenlerle bir araya getirilir. Kentsel ağaçların yaygın olarak kullanıldığı en önemli
kentsel mekanlar; araç ve yaya yollar, meydanlar, kent -semt ve mahalle parkları, oyun alanları, çocuk
bahçeleri ve alanları, Kamu ve kamu kurum bahçeleri, yerleşkeler, çatı bahçeleri, botanik bahçeler,
kıyı bölgeleri, otopark alanları ve diğerleri olarak sayılabilir.
Kent Ağaçlarının Yararları
Kent ağaçlarının çevresel, ekonomik, sosyal ve sağlık olmak üzere çok yönlü yararları bulunmaktadır.
(Nowak ve Dwyer, 2000; Wolf, 2004; Gül vd., 2012).
Çevresel Yararlar: Kentsel ağaçlar, bulunduğu mekanlardaki “kentsel ısı adası etkisini” azaltır.
Gölge etkisi ile yaz mevsiminde sokaklara ve binalara daha serin bir görünüm kazandırır. Hava ve su
kalitesini iyileştirir. Havadaki toz ve partikülleri tutar ve temizlemeye yardımcı olur. Gürültü
kaynağından gelen sesi emerek ve saptırarak etkisini azaltmaya yardımcı olur. Rüzgar hızlarını
azaltmaya yardımcı olur.Yaban hayatı için yiyecek ve barınak sağlar ve uygun yaşam ortamı
oluşturur.Biyolojik çeşitliliği artırmaya yardımcı olurlar. Yağışların yere ulaşma hızını yavaşlatarak
sel baskınlarının etkilerini azaltır. Üst toprak erozyonunu azaltır. Kirli zeminlerde ekildiklerinde
toprak kalitesinin arttırmaya yardımcı olurlar. Enerji tüketimini azaltır.
Ekonomik yararları; Ağaçlar mülk değerlerini yüzde 7-15 oranında artırabilir. Ağaçlar büyüdükçe,
mülk değerlerine verdikleri artış orantılı olarak büyür. Isıtma ve soğutma maliyetlerini azaltarak
binaların çevresel performansını artırabilir. Ağaçlarla peyzaj mekanların olgunlaşmasını geliştirerek
alanları daha değerli kılabilir. Ağaçlar potansiyel emlak alıcıları için olumlu bir yer algısı yaratır.
Kentsel ağaçlar yerel nüfusun sağlığını iyileştirir, sağlık giderlerini azaltır. Potansiyel uzun vadeli
yenilenebilir enerji kaynağı sağlayabilirler. Ekonomik istikrarı artırabilir. Sert zemin harcamalarını
azaltabilir. Kaldırımın ömrünü artırabilir. Yağmursuyu akışını azaltır.
Sosyal / sağlık yararları; Ağaçlar bir yer ve yerel kimlik duygusu yaratmaya yardımcı olur.Yerel
alandaki gururu artırarak topluluklara fayda sağlarlar. Odak noktaları ve önemli noktalar yaratırlar.
İnsanların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Suç azaltma üzerinde olumlu
etkileri olabilir. Kentsel çevrenin kalitesini ve algısını geliştirebilir.
Ağaçların bazı olumsuz etkileri vardır: Bunlar; Alerji yapması (Populus vb.), yaprak ve meyvelerin
düşmesi sonucu yerde kirililiğe yol açması, kaldırım ve toprak altyapısında hasar vermesi, yaprak
sürgün gibi kısımların zehirli olmasından dolayı risk oluşturması vb sayılabilir. Kentsel mekanlarda
mevcut yoğun kullanılan ağaçların sağlıklı şekilde gelişmesi ve ağaç kayıplarının önlenmesi için doğru
tür seçimi, alt ve üst yapı uygulamalarının sağlanması gerekmektedir. Öncelikle kentteki ağaçların
artırılması ve sağlıklı bir ortam sağlanması için ağaçların olmadığı yoğun kent merkezlerinde uygun
genişliğe sahip kaldırımlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılması gerekmektedir. Kentsel mekanlarda
ağaçların en fazla baskı altında olduğu ve olumsuz koşullarla karşılaştığı mekanlar sokaklar, caddeler,
yaya yolları ve meydanlardır. Bu nedenle var olan ağaçların korunması ve gelişiminin sağlıklı bir
şekilde sağlanması için tekniğine uygun alt yapı ve sert zemin çalışmalarının yapılmasını
gerektirmektedir.
Yaya Mekanları, Yaya Yolları veya Kaldırımlar
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Yaya yolları, varmak istedikleri yere ya da ona en yakın noktaya yürüyerek ulaşmayı tercih edenler
için özel olarak tasarlanmış, tamamı yayalara ayrılmış, yürüyenlerin ihtiyacı olabilecek hizmetlerle
donatılmış, motorlu araç trafiği ile mümkün olduğunca kesişmeyen, güvenilir, temiz, bakımlı, kendine
özgü alt yapısı olan (aydınlatma, telefon vs.) alternatif bir ulaşım altyapısı sistemidir (Şenkaynak,
2010). Acil durum ve servis trafiği haricindeki motorlu taşıt trafik türlerinden arındırılmış olan ve
kentsel alan genelinde ortaya çıkarak kentsel fonksiyonların yoğunlaştığı kent merkezlerine yönelen
yaya ulaşım taleplerini karşılamak veya yayaların kentsel fonksiyonlardan faydalanmalarını sağlamak
amacıyla oluşturulan yaya tesis ve alanlarıdır. Yaya bölgeleri, kent merkezlerinde ulaşım hizmetleri ve
ticari verimlilik ile kent dokusunda, sosyal ve ekonomik hayatı, rasyonel, aktif, canlı verimli
kılabilmek adına kent merkezi parçalarına yeniden hayat vermek için uygulanan önemli bir kentsel
çalışmadır. “Yayalaştırma”, kent yollarının bir bölümünün yalnız yürünebilen yerler durumuna
getirilmesi ya da düzenleme ve tasarımla yürümeye ve yürüyenlere daha geniş alanlar ayrılması
işlemidir. Yayalaştırma; trafik sorunu, hava ve gürültü kirliliği, sosyal ve kültürel etkileşim gibi
modern yaşamın olumsuz etkilerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Özellikle tarihi merkezlerdeki
yayalaştırma uygulamaları toplumsal yaşam üzerinde ve çevrede fiziksel, fonksiyonel, sosyal, kültürel,
ekonomik değişimler ve vurgulu odaklar yaratmaktadır. Yayalaştırma çalışmaları kent merkezlerinde
cadde ve sokak peyzajlarının yumuşatılarak yayaların daha fazla zaman geçirebileceği mekânların
oluşturulmasında önemli uygulamaların başında gelmektedir (Pehlivan, 2015). Kentsel yaya alanları
kent insanın yoğun olarak kullandığı, ilişki ve etkileşim içinde olduğu en önemli kamusal mekanlardır.
Bu mekanlar, özellikle günlük yaşam içinde yürümek veya belli bir süre zaman geçirmek için
kullanılır. Kentsel yaya alanları, tüm kent insanları için yaşamsal özellikleri, kabiliyetleri,
kullanılabilirliği ve erişebilirliği dikkate alınarak tasarlanır. Kaldırımlar, yayaların güvenliğini,
rahatlığını, erişilebilirliğini ve verimli hareketliliğini yaşayabilecekleri yaya dostu sokak sistemlerinin
ayrılmaz parçaları olarak işlev görür. Kaldırımlar ayrıca dış mekan odaları ve buluşma yerleri olarak
işlev görür ve kent mekanı karakterinin oluşmasına yardımcı olur.
Yaya yolları tasarım ilkeleri herkes için tasarım (evrensel tasarım) ilkelerini kapsar. Yaya yolları
tasarımında amaç, tüm kullanıcılarının; Konforlu-rahat (comfortable), kullanışlı-kullanılabilirlik
(convenient), erişilebilirlik-ulaşılabilirlik (accessible), yönlendirici (router), bağlantılı (connected),
dikkat çekici -göze çarpan (remarkable-conspicuous), güvenlik-güvenli (security-safe), sağlık
ihtiyaçlarını karşılanması (meeting health needs), çevre kalitesinin iyileştirilmesi (Improvement of
environmental quality) dir. Yayaların en temel ihtiyaçlarından biri güvenliktir. Güvenlik kavramı
sadece yaya yollarında trafik güvenliği ile birlikte yaya güvenliğinin de dikkate alınmasıdır. Örneğin
düşme riski ve kişisel güvenlik konuları vb.
Bununla birlikte yaya yollarının tasarımı için temel yaklaşımlar; Yayalar, trafik veya diğer dış
tehlikelerle rahatsız edilmeden ya da tehdit edilmeden yürüyebildikleri ve doldurabilecekleri,
korunaklı alanlarla donatılmalıdır. Kütle ve / veya hız ve yönün homojenliği, yayaların,
yürüyebileceğinden çok daha hızlı hareket eden trafiğe maruz kalmamalıdır. Ağır vasıtalar yayalardan
uzak tutulmalıdır; yayaların yoldan geçtiği yerlerde, trafik hızı yavaş olmalıdır. Yaya geçitleri trafik
lambalar konulmalı veya araç hızının 30 km / s veya daha az olacak şekilde tedbir alınmalıdır. Yaya
yolunda kişinin nereye gidebileceğini, karşısına çıkacak zorluklar ve tehditler ile nasıl baş
edebileceğini anlaması gerekmektedir. Düşerken, düşme riskleri sınırlandırılmalı ve bir uçuruma,
hareketli trafiğe, sert ve keskin nesnelere yer verilmemelidir. Özellikle riskli durumlarda, zihinsel ve
fiziksel engelli insanlar için özellikle zihin ve görev kabiliyetlerinin farkında olmaları için sınırlamalar
öngörülmelidir. Engelsiz yaya yolunda herkesin erişebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirler
alınmalıdır. Topografik nedenlerle basamak yapılacaksa mutlaka yüksekliği 5-10 cm olmalı ve
basamaklara alternatif mutlaka rampalar (en fazla % 6 eğimli ) yapılmalıdır. Yaya yolu genişlikleri
sadece insanlar için değil engelli arabalar ve ya çocuk arabaları da dikkate alacak şekilde en az 2,5 m
olmalıdır. Yaya yolları boyunca görme engelliler için risk oluşturabilecek reklam panoları, ticari
sergiler vb özellikle engel olarak nitelendirilebilecek donatılardan arındırılmış olmalı ve optik, akustik
ve dokunsal unsurlarla tedbirler öngörülmelidir. Yaya yolları çekici bir şekilde oluşturulması
durumunda yayaları daha uzun yürümeye teşvik ettiği gözlenmektedir. Yaya yolları özellikle kaygan
olmamalı, yöresel iklim koşullarına uygun yer döşeme malzemesi seçilmelidir. Örneğin Soğuk kış
mevsimi olan ülkelerde, karların temizlenmesi / temizlenmesi ve tuzlanması vb faaliyetler için
yüzeyler her koşulda sağlam ve kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır. Yaya yolu yeterli şekilde
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aydınlatılmalı, yol güvenliğini (yol geçişlerinde) ve suçlu saldırılarına karşı güvenlik ve genel yaya
konforu ön planda tutlmalıdır.
Ağaç –Yaya Yolu Mekan İlişkisi
Yaya yolu mekanlarındaki ağaçlar, kent ortamının ve kentin genel yeşilinin bir parçasının kritik
bileşeni olarak kabul edilmektedir. Kentsel mahallelerde ağaçların temel amacı insanların yaşam
alanlarını iyileştirmektir. Bu çevre sağlığı için de vazgeçilmezdir. Uzun ömürlü ağaçları destekleyen
sürdürülebilir planlama ve yönetim ile kent peyzajları yaratarak önemli çevresel faydalar elde edilmesi
mümkün olabilecektir. Yaya yollarına belirli aralıklarla dikilen ağaçlar, dalları ile oluşturduğu form ile
yol ve binalar arasında yayalar için bir mekân oluşturur. Yapılara doğru uzanan açıkhava koridoru
görünümü kazandırır. Yol boyunca yatay bir görünüm sergileyen gövde aynı zamanda yürüyüş
alanınlarını vurgulayıcı bir etki sergiler (Pehlivan, 2015). Yol ağaçları (yollar, kaldırımlar ve refüjler)
bir kentin en önemli doğal varlıklarından biridir. Yol ağaçları, kentin sokaklarını dönüştüren, çevresel,
estetik, kültürel ve ekonomik faydalar sağlayan önemli bir kentsel unsurdur. Yol ağaçları güçlü apikal
büyüme, güçlü dallanma açıları, genel yüksek estetik değerler, öngörülebilir büyüme oranları ve genel
olarak uzun ömürlü olma potansiyeline sahip olmalıdır (Gezer ve Gül, 2009). Ağaçların sert zeminle
doğru ilişkilendirilmesi için tasarım öncesinde ve tasarım aşamasında sert zeminlerin olmadığı
peyzajlara oranla daha ayrıntılı teknik bir çalışmayı gerektirmektedir.
Ağaç –Yaya Mekan İlişkisinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler; Tür Seçimi, Ağacın dikim ve
konumlandırma düzeni, Üst ve alt toprak özellikleri, Kök yayılış alanı üst zemin özellikleri, Yol
güvenliği, Kullanıcı güvenliği, Suyun etkin yönetimi, Halk sağlığı, Hava kalitesi, Rüzgar ve sıcaklık
kontrolü, Yaban hayatı sağlığı, Yaya alanı üst malzemelerin özellikleri olarak sıralanabilir.
a.
Tür Seçimi;
Ağaç türlerinin belirlenmesi ve kent alanlarına adaptasyonu kentsel ağaç varlığının geliştirilmesinde
önemli bir konudur. Bu açıdan ağaçların gelişiminde etkili olan faktörler değerlendirilmelidir. Bu
faktörler aşağıda belirtilmiştir. Estetik ve işlevsel amaçlara göre dikim yapılacak alanlarda çevresel
koşullar (güneşlenme derecesi ve açısı, ışık düzeyi ve yoğunluğu, toprak yapısı, pH’ı, toprak, su ve
tuzluluk durumu, sulama imkanları, rüzgar şiddeti, yönü ve seviyesi, kirleticilerin mevcut durumu,
toprak alt yapı durumu, üst yüzey malzeme niteliği vb faktörler değerlendirilir ve tür seçimi buna göre
yapılır. Yaya yollarında ağaç kullanımına yönelik; Temel prensip “doğru yere doğru ağaç
kullanımıdır”. Bununla birlikte kentsel ekosisteme uygun ağaç türleri ve öncelikle yerel ağaç türleri
tercih edilmelidir. Egzotik türler kullanılacaksa, ekolojik koşullara uymaları gerekir. Ağaç türlerini
seçerken bireysel özellikler iyi bilinmelidir. En uygun ağaç türleri estetik ve fonksiyonel amaçlara
göre seçilmelidir. Ağaçlar aynı zamanda farklı alanların yerel karakterini de yansıtmalıdır. Bir yaya
yolu projesini tasarlarken, ağaçlar için tasarımın dört temel unsurunu göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Ölçek, renk, form ve dokudur. Ağaç kompozisyonları üç farklı konsept ile formal,
informal ve kombine olacak şekilde tasarlanabilir. Ağaç tasarımında seçim kriterleri 3 grupta
toplanabilir;
A-Çevresel ölçütler: İklim, jeoloji ve topraklar, topografya özellikleri, Asfalt alanlardaki direnci,
Toprak oksijenin düşük seviyelerine direnci, Kuraklığa karşı direnci, Yaralanmalara ve hastalıklara
karşı direnci, Atmosferik kirliliğe karşı direnci, Yaban hayatı yaşam alanı yaratma potansiyeli, Mevcut
altyapı özellikleri, Ulaşımın uygunluğu ve çevredeki alanın erişilebilir özellikleri vb.
B-İşlevsel ölçütler; Ağacın ömür süresi, Pürüzsüz habitus ve üst taç durumu, Budama ve hastalığa
karşı dayanıklılık durumu, Gelişmiş boyutta hazır ve nakledilebilir potansiyeli, Kabul edilebilir yaprak
ve meyve düşüşü özellikleri, Çevrede yabani otlar oluşturma düşük riske sahip olması, Kaldırım ve
kaldırma kapasitesi, Düşük bakım potansiyeli, Güneşe kolay erişim, Olgunlaşma yaşı, Yeterli yaprak
yoğunluğuna sahip olması, Normal büyüme oranına sahip olması vb.
C-Görsel estetik ve algısal ölçütler; Farklı manzara karaktere sahip olması, Ağaç taç yapısı ve şekli,
Yaprak döken ve yaprak dökmeyen özelliği, İlginç mevsimsel özellikleri, Görsel orijinal özellikleri,
Ağaçların yaprakları, çiçek gibi dekoratif özellikleri, Geometrik veya ızgara deseninde dikilerek görsel
algı kolaylaştırması, Tarihsel ve kültürel etkileşim potansiyeline sahip olması vb.
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Ağaç tür seçiminde yaya yollarında kullanılacak türlerin hızlı ve kalıcı etki yapması çoğu zaman önem
taşımaktadır. Bu nedenle ağaçlar hızlı ve kalıcı etki sağlamak için; büyük çaplı veya yarı olgun ağaçlar
dikilmelidir. Böylece ağaçlar rekabet edebilir ve savunmasız ilk yıllarda birbirlerini korur ve daha hızlı
bir şekilde yüksekliğe erişebilirler. Daha sonra ağaçlar büyüdükçe seyrekleştirme çalışmaları
yapılabilir. Kentsel ortamlarda bu çeşit bir yaklaşım yol ağaçlandırmasında açık ve yeşil alana sahip
olan büyük kamusal alanlarda kullanmak için uygundur. Bu dikim stratejisi rekabetin yoğun olduğu,
kaliteli köklenme ortamı sağlamada yüksek yatırımın yapıldığı veya taşıyıcı sisteme ihtiyaç duyulan
sert zeminlerdeki ağaçlar için uygun bir yaklaşım değildir.
Hızlı ve kalıcı etki sağlamak için diğer bir yöntem büyük çaplı veya yarı olgun ağaçlarla dikim
yapılmasıdır. Daha yaşlı, yarı olgun ağaçlar daha genç, daha küçük ağaçlara göre daha az uyumludur.
Her alan, yarı olgun bir ağacın köklenme alanı için gerekli olan dikim deliklerini barındıracak yeterli
büyüklüğe sahip olmayabilir. Yarı olgun ağaç dikiminde başarı elde etmek için; satın alınan ağaçların
daha önce transplante edilme sayısını sınırlayan dikkatli bir teknik şartname, kış mevsiminde erken
ekim zamanlamasının doğru ayarlanması ve iyi bir dikim sonrası bakım çalışmaları gerektirmektedir.
Bunun bütçe ve satın alma sürecinde belirlenmesi gereklidir. Yürüme yollarında kullanılacak ağaçların
veya çalıların dalsız gövde yüksekliği en az 2,20 m seviyesinde olmalıdır.Yürüme yollarında çok
yaprak döken veya kaygan yüzey oluşturan türlerden kaçınılmalıdır. (Örneğin dişi dut ağaçları,
mahlep, vb). Meyve, yaprak, dalları vb zehirli olan bitki türler ( Porsuk, zakkum vb)
kullanılmamalıdır. Yürüme yollarında yüzlek köklü türler ve kök ve gövde sürgünü veren türler (
söğüt, kokarca, kavak vb) kullanılmamalıdır.
Yaya yollarında yaprak döken veya yaprak dökmeyen ağaçlar yıl boyu görsel estetik etki oluştururlar.
Yaprak döken ağaçlar, mevsimsel değişimlerde yaprak özellikleriyle ve kış aylarında dal formları ile
görsel etki sağlar. Çarpıcı sonbahar renklenmeleri yapan farklı ağaç türleri bir arada kullanılarak,
mevsimsel değişimler için görsel etkiler oluşturulmaktadır. Artan tür çeşitliliği, yalnızca zararlılara ve
hastalıklara karşı daha iyi direnmeyi desteklemekle kalmaz, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı
artırır ve aynı zamanda ağaçların yıl boyunca sahip olabileceği görsel etki çeşitliliğini artırmaya da
yardımcı olur. Yaya yollarında ağaç tür ve yaş çeşitliliği önemlidir. Yol boyunca tekbir veya birkaç
blok üzerinde dikilen ağaçların görsel ve mimari birlik açısından algı kalitesini artırabilir. Tür
çeşitliliği, ağaç türlerinin yollarda düzenli ve blok halinde kullanılması ve belli uzunluklarda farklı
türlerin değiştirilmesiyle ortaya konulabilir (Miller, 1996). Yerel karakteri korumak için tekdüzeliğin
gerekli olmadığı yerlerde, bazı kozalaklı ağaçların veya diğer yaprak dökmeyen (herdemyeşil)
ağaçların dahil edilmesi, manzaraya olumlu katkıda bulunabilir. Yıl boyunca gölge sağlayacakları için
dikkatlice yerleştirilmeleri gerekmektedir.
b.
Ağacın Dikim ve Konumlandırma Düzeni,
Tür seçim aşamasından sonra yaya yollarında ağaçların doğru konumlandırıması ve estetik bir sokak
düzenlenmesinin sağlanması gerekmektedir bu noktada aşağıdaki ölçütlere göre tasarım aşaması
oluşturulmalıdır;

Ağacın son alacağı gölgelik boyutu: Küçük ağaçlara oranla büyük ve geniş yapraklı ağaçlar
doğal ortamdan yoksun olan kent alanlarında daha etkili bir görüntü sağlar. Bu nedenle tasarımlara
büyük ağaçların dahil edilmesi önem kazanmaktadır. Fakat kentsel formun yoğunluğu, kaldırımların
yeterli genişliğe sahip olmaması, binaların varlığı gibi faktörler ağacın konumunu etkilemektedir.
Ayrıca kaldırımların yol tarafına yapılan ağaçlandırma çalışmalarında yoldan geçen araçların ve
yüksek vasıtaların sürüşünü etkilememesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Dikimin düzenlenmesinde projenin amacı ve çevresel özellikler göz önünde
bulundurulmalıdır. Çizgisel bir düzenleme, güçlü bir kentsel cepheyi desteklerken, tek aksanlı dikim,
şehirdeki pazarlara ve kamusal meydanlara daha uygun olabilir. Genişliklerin izin verdiği yerlerde, çift
sıra dikimler yapılabilmektedir. Proje çalışmasının özel bir amacı olmadığı sürece, ağaçlar son alacağı
genişliğe göre yerleştirilmelidir.

Ağaçlar güneş ışınlarının peyzajına erişim izni olmalıdır. Işığa erişim ile ilgili sorunlar, bina
cephelerine çok yakın dikilmiş ağaçlardan kaynaklanıyorsa, dikim yoğunluğunun azaltılması, ağaç ve
yaprak boyutunun dikkatli bir şekilde seçilmesiyle birlikte uygun bir çözüm oluşturulabilmektedir. Bir
ağaç kompozisyonunda, ağaçlar arasındaki mesafe 6 metreden az olmamalıdır.
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Ağaçların binalardan uzaklığı, yapı ile yol arasındaki görsel ilişkiyi sağlamak için taç boyuna
göre belirlenmelidir. Ağaçlar genellikle binadan en az 3 metre dikilmelidir. Ağaçların yapılardan
uzaklığı, yapı ile yol arasındaki görsel ilişkiyi sağlayacak şekilde olmalıdır.

Kullanılacak ağaçların büyüklüğü, mekanın veya çevrenin büyüklüğüne uygun olmalıdır.
Örneğin geniş yaya yollarına daha geniş taçlı ağaçlar, dar yaya yollarına daha kçük taçlı ağaçlar tercih
edilmelidir.

Ağaç kompozisyonunda ağaç + ağaç, ağaç + çalı, ağaç + zemin örtüsü, ağaç + yapı ve ağaç +
arazi yapısı arasındaki boyut, biçim, renk ve doku açısından kontrast ve uyum açısından bir denge
kurulmalıdır.

Ağaçlar arasındaki boşluklar (özellikle çimenler veya yer kaplama bitkileri) kütle-mekan
dengesi oluşturmak için bırakılmalıdır.

Ağaç (lar) ın şekli, rengi, dokusu ve mevsimsel değişimleri: Ağaç(lar) ın estetik özelliklerinin
uygunluk değeri üzerinde güçlü bir etkisi olacaktır. Hatta dekoratif ve ilginç formlar, dokular ve
"Soliter" (Tek) olarak renkler gibi özelliklerle ağaçların kullanılması görsel etkiyi ve algı düzeyini
artırabilir.
Ağaçlar, sürücülerin kavşaklardaki trafik ışıklarını yaklaşık 20 metre yollara ilişkin işaretleri

de en az 15 metre uzaklıktan görebilmelerini sağlayacak şekilde dikilmelidir.

Yol üzerindeki elektirk ve telefon hatlarının altına dikilen ağaçların büyümesi sonucu yapılan
budamalar sonucu Y taç oluşumuna yol açmakta, ağaçların formunu ve estetiğini bozmaktadır.

Ağaç kompozisyonundaki yaprak rengi, biçim ve doku arasındaki kontrastın yaratılması görsel
zenginlik verir.

Kümeler veya gruplar bir ağaç türünden oluşturulabilir veya çeşitli birleşimler oluşturmak için
çeşitli türlerle birleştirilebilir. Özellikle sonbahar renklenmesi olan ağaç türleri öncelikle tercih
edilebilir.

Yaya yollarında vurgu etkisi, dikkat çekme, koruma ve dolaşım etkileri için sütun ve piramit
formlu ağaçlar kullanılmalıdır. Yatay formlu ağaçlar örtü elemanları olarak kullanılabilir ve yuvarlak
formlu ağaçlar ise kütle etkisi yaratma ve gölge etkisi oluşturmak için kullanılabilir.

Mekana derinlik kazandırmak için hafif ve yumuşak dokulu ve alacalı yapraklı ağaçlar
seçilebilir. Alanı daraltmak için ağır ve sert dokulu ağaçlar seçilebilir.

Yaya yollarında 2 m’den dar kaldırımlarda kesinlikle ortaya ağaç dikilmemelidir.

Yaya yollarında ağaçlar bordür kenarından 1 m geride, altyapı hattından 1,5 m uzaklıkta,
elektrik direklerinden en az 4 m uzaklıkta, garaj ile cadde arasındaki özel yollardan 3 m uzaklıkta,
sokak lambalarından ve diğer mevcut ağaçlardan 6 m uzaklıkta, kavşaklardan 9 m uzaklıkta olması
gerekmektedir.
c.
Ağacın Tesis Edilen Alandaki Üst ve Alt Toprak Özellikleri;
Yaya mekanlarının sert zemin üzerinde tesis edilecek ağaç türlerinin dikileceği yerlerde mevcut
toprağın genel özellkleri (strüktür, tekstür, organik madde oranı, toprağın pH, drenaj durumu, taş ve
moloz varlığı vb) önemlilik arz eder. Mevcut toprak analizleri ile toprağın yenilenmesi gerekiyorsa
besin maddece zengin organik toprak serilmesi veya toprahın ıslah edilmesi gerekmektedir.
d.
Yaya Yollaları Sert Zemin Üzerindeki Kök Yayılış Alanı
Yaya yolu sert zemin üzerinde tesis edilecek ağaçların konumlandırılmasında toprak özellikleri
önemli olduğu kadar zemin üzerindeki topraklı alan boyutuda önemlilik arz etmektedir. Hangi ağaç
türü olursa olsun toprağın havalanması, ağaç köklerinin su ve besin maddelerinin temini, kök
solunumunun yapılabilmesi ve yağmur sularının köklere ulaşabilmesi için mutlaka en az 1mx1m
boyutlarında alan ayrılması gerekmektedir. Toprağın üst yüzeyine doğal malç malzemeleri (bitki
kabukları, dal parçaları, kozalak materyalleri, doğal çakıl taşlar vb) yada çelik veya kompozit
ızgaraların kullanılması yarar sağlayacaktır.
e.
Yol Güvenliği;
Kentsel ağaçlar, riskleri azaltmada doğrudan ve dolaylı olarak, insanları bir caddeden geçerken
potansiyel tehlikeleri daha fazla hesaba katmaya yönlendiren ortamlar yaratmaya yardımcı olabilir. Bir
çalışma, peyzaj iyileştirmeleri yapıldıktan sonra kentsel arter alanlarındaki kaza oranlarında% 46'lık
bir düşüş olmuştur (Mok, et al., 2006). Bir başka çalışmada, kentsel arter yollarında ağaçların ve
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bitkilerin yerleştirilmesinin orta blok çöküntülerini% 5 ila% 20 oranında azalttığı bulunmuştur
(Naderi, 2003). Ağaçların görme çizgisini engellememesini ve kritik olan kaldırım kenarları
yüzeylerini frenlemek için gövdeden gelen minimum boyutun nasıl sağlanacağı hesaba katılmalıdır.
Bu kriteri oluşturmak için, otoyolun özellikleri ve yol sınıfı dikkate alınmalıdır. En büyük normal
taşıtın dinamik kinetik örtü (dynamic kinetic envelope)(DKE), araç yüksekliği, azami yanal çıkıntı
(yani aynalar) ve yol eğimini göz önüne alınarak belirlenebilir. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi,
yeni dikilmiş ağaçlar DKE'ye zarar vermeyecek şekilde konumlandırılmalı ve belirtilmelidir (Şekil 2).

DKE

Şekil 2: Ağaçları konumland

ılması için boyut
kriterleri

Bunlar dikkate alınrak kentsel yol güvenliğinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken özellikler;
Ağaçlar büyüdükçe berrak gövde yüksekliği ve / veya budama programı oluşturularak dinamik
gelişmesi sağlanmalıdır. Mevcut ağaçları korumak için, kaldırım ve bordür tasarımında esnek ve
uyumlu bir yaklaşım benimsenmelidir. Kesişmeleri vurgulayarak, fiziksel ve optik genişliği azaltmak,
trafik yoğunluğunu sakinleştirmek için ağaçlar kullanılmalıdır. Yaya yolları ile araç yolları arasında en
az 1 m olmak üzere yeşil doku yapılmak suretiyle ağaçlar kullanılabilir. Böylece yaya güvenliğini
sağlamak ve trafik gürültüsünü azaltmak mümkün olabilecektir. Bisiklet yolları araç yolundan ayrı
yaya yolları ile kombine edilerek hem estetik hemde fiziksel ayrım ortamıda sağlanabilir. Ayrıca bu
alanda bisiklet park etme yerleri de öngörülebilir. Yaya yollarında daha kolay geçiş, yeterli açıklık ve
yeşil bağlantılarla oluşturulan erişim ile çekici yollar için ağaçlar kullanılabilir. Ağaçlar, yol
kullanıcılarının karayolu kenarlarının mekânsal geometrisini tanımasına yardımcı olabilecektir. Ağaçlı
sokaklar ayrıca sürücülerin hızlarını daha iyi ölçmelerine yardımcı olan bir “paralaks etkisi” yaratır.
ABD Ulaştırma Bakanlığı Federal Karayolu İdaresi Tasarım Kılavuzu35'nda “caddenin her iki
tarafında yer alan ağaçların, sürücülerin hızlanmasını engelleyen bir muhafaza duygusu yarattığını”
belirtilmiştir. Bu nedenle özellikle yayaların yoğun olduğu alanlarda, okulların bulunduğu sokak ve
caddelerde bu özelliklerden faydalanmak önem teşkil etmektedir. Trafik sakinleştirmesi için kavşak
köşelerinde, merkezi adalar ve/veya kaldırımlarda uygun yerlerde ağaçların doğrusal dikimi
yapılabilir.
f.
Kullanıcı Güvenliği
Yaya yollarında kullnılacak ağaçların kullanıcıların (yayalar, bisiklet sürücüleri vb) güvenliğini
sağlayacak şekilde ağaç türlerinin özellikleri, konumunu belirlemek gerekmektedir. Yer seçimi ve
dikim tekniklerinin ötesinde, ağaç türleri seçimi, ağaç özellikleri ve bakım hizmetleri de yaya ve
bisiklet dostu sert peyzajların yaratılmasında önemli rol oynamaktadır. Ağaç siparişi verirken yeterli
berrak gövde yüksekliğinin belirlenmesi ve ekimden sonraki ilk yıllarda taç kaldırma ve biçimlendirici
budama için gerekli şartların sağlanması, sarkan dalların neden olduğu sorunları büyük ölçüde
azaltacaktır. Yaya ve ağaç güvenliği için ağaçların ölçek, dikim şekli, tampon oluşturma ve bakım
özellikleri ile sağlanmalıdır. Sokak ağaçlarının varlığı da dahil olmak üzere dış ortamın kalitesi
yürüyüş ve bisiklete binme gibi fiziksel aktivite düzeylerini artırabilir (Foltête vd., 2007; Forsyth vd.,
2008; Larsen vd., 2009; Lee, 2007). Ağaç hatları, yol ve karayolu arasında bir tampon oluşturabilir ve
rotalara rehberlik etmede yardımcı olmaktadır. Ağaçların varlığı yürüyüş ve bisiklet sürmenin daha
keyifli bir aktivite olmasını sağlamaya yardımcı olabilecektir. Fakat yanlış yerlerde bulunan ya da kötü
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seçilmiş, dikilmiş ağaçlar yayaların ve bisikletçilerin rahatını ve güvenliğini tehlike sokan engellere
yol açabilecektir.
Ağaçların konumu ve aktif seyahati destekleyen düzenler şunlardır: Yaya geçitleriyle ilgili merkezi
rezervasyon veya adalar. Bir bisiklet yolunun ya da bir yaya yolunun yol tarafında (kapı açılma
mesafelerine dikkat ederek) ya da araç yerine park yerinin ortasında dikim yapılması. Ağaç köklerinin
neden olduğu açma tehlikeleri, ağacın yeterli bir büyüme ortamı sağlanarak engellenmelidir. Ağaçlar
ve fiziksel erişim de dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Tüm kullanıcıların, görme engelliler
ya da hareketliliğinde engel bulunan kişiler için kolay ulaşımın sağlanacağı sokaklar tasarlanmalıdır.
Bu nedenle kaldırımlarda açma tehlikesi veya fiziksel engel olmaksızın net bir kaldırım düzenlemesi
olmalıdır. Ancak yönlerdeki değişikliklerin gerekli olduğu yerlerde, yüzey veya dokudaki değişiklikler
gibi ipuçları yardımcı olacaktır. Görme engeliler için yolun algılanması açısından ağaçların kullanımı
fayda sağlamaktadır. Ağaçlar, kokuları, kendine özgü sesleri (yapraklar hışırtı gibi) ile yön
bulunmasında kolaylık sağlamaktadır. Ağaçların denetim ve bakımının yapılması, alerjen ağacı
türlerinin kullanılmaması, ağaçların hava kalitesi üzerinde sahip olabileceği olumlu ve olumsuz
etkileri, yoğun rüzgardan yaya mekanlarını koruyacak şekilde konumlandırılması vb dikkate
alınmaktadır.
g.
Suyun Etkin Yönetimi
Kentsel su döngüsü genelde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerle baskı altındadır. Su döngüsünü
yönetmenin zorlukları, dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklık ve sel baskınlarıyla ortaya
çıkmaktadır. Sert peyzajlardaki ağaçlar suya duyarlı tasarıma önemli katkılar sağlayabilecektir.
Sert peyzajlardaki ağaçlar ile çalışırken; Yüzey suyundan yeterli su beslemesini sağlamak için yüzey
açıklığı ve ağaç kökleri ortamının tasarımı, Drenaj sistemine giren hacim ve yüzeysel su akışının
azalmasına yardımcı olmak için mevcut büyük gölge ağaçlarının korunması, Drenaj sistemine hacim
ve yüzey su akışını azaltmaya yardımcı olacak ağaç kökleri ortamının tasarımı, Yüzey su akışından
kirletici maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olmak için ağaç kökleri ortamının tasarımı vb olarak
özetlenebilir. Etkin su yönetimi için; Tasarımın bazı yağışların ağaç köklenme ortamına ulaşmasını
sağlanmalı, yağmur suyu akışını yönetmeye yardımcı olmak için ağacın ve köklenme ortamının
kapasitesinden tam olarak yararlanılması mümkün hale getirilmelidir. Toprak altında toplanan ve
depolanan suyun bitki sulama vb amaçlı kullanılması mümkün hale gelebilecektir.
h.
Halk Sağlığı
Bilimsel araştırmalar, kentsel ağaçların, solunum hastalıklarının yaygınlığını azaltmak kronikleri
hafifletmek gibi birçok açıdan toplumların fiziksel, düşünsel ve zihinsel sağlığı üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olabileceği ortaya koymuştur. Ağaçlar insanları stresten uzak tutar, fiziksel aktiviteyi
teşvik eder ve insanları zararlı UV'den korumaktadır. Ağaçların halk sağlığı üzerindeki olumlu etkisi
ve şehirlerin genel rahatlığı ve yaşanabilirliği, kentsel ağaç dikimi için birincil etkenlerden biri olmaya
devam etmektedir.
Bununla birlikte, kentsel ağaçlar, alerjisi olan polen ve zararlılarla insan sağlığını da olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu amaçla bazı tedbirler alınmalıdır: -Yerel olarak, bir dikim planı içinde,
alerjenik türlerin konsantrasyonları dikkatlice düşünülmelidir. -Alanda, hassas kullanıcılara karşı hava
poleni seviyeleri hakkında bilgi ve uyarılar sağlanmalıdır. -İthal edilen ve orjini bilinmeyen ağaç
materyalleri için, satın alınan ağaçların önceden en az bir tam büyüme mevsimi geçirmesi, haşere ve
hastalık belirtilerinin saptanmalıdır. -Dikilmekte olan türlerin çeşitlendirilmesi zararlılar ve salgınlar
için iyi bir çözüm olabilecektir.
i.
Hava Kalitesi,
Kentsel ortamdaki temelde azot dioksit, ozon, kükürt dioksit ve ve mikroskobik partiküllü maddeler,
olmak üzere ölçülebilir kronik ve akut sağlık etkileri nedeniyle kentsel alanlarda da bir kirletici unsur
olarak kabul edilmektedir. Karbon dioksit normalde aynı anlamda bir hava kirletici olarak kabul
edilmese de kentsel ısı ada etkisine yol açması nedeniyle hava kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir.
Bütün bu hava kirleticileri havaya geniş bir yüzey alanı sundukları ve gaz değişim özellikleri yoluyla
gazlı kirleticiler alabildikleri için ağaç yüzeyleri kentsel hava kirliliğini azaltma potansiyeline sahiptir.
Ağaçların soğutma etkisi de zemin seviyesindeki ozon oluşumunu sınırlayabilmektedir. Bununla
birlikte, ağaçların kentsel hava kalitesi üzerindeki etkisi her zaman olumlu değildir. Ağaçlar, uçucu
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organik bileşikleri serbest bırakarak ozon kirliliğine katkıda bulunabilirler (Donovan vd., 2005). Bu
olumsuz etki sadece bazı türlerle ilişkilidir ve ağaçların bulunduğu yere göre değişmektedir. Lokalize
hava kirliliğinin azaltılmasının önemli bir amaç olduğu durumlarda, kullanılan ağaç türlerinin
seçiminde dikkatli olunmalıdır. En reaktif uçucu organik bileşikleri yaymayan büyük yaprak yüzey
alanlarına sahip olan ağaçlar hava kalitesi üzerinde en iyi etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu
nedenle kentsel hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmak için ağaçların kullanılması da,
kaldırılacak olan kirletici maddelerin kaynağının yeri ve çevredeki yerleşik formun özellikleri (sokak
yüksekliği-genişlik oranı) göz önünde bulundurularak içeriğe duyarlı bir yaklaşım gerektirmektedir:
(Şekil 3). Yaya yolunu yükseklik-genişlik oranı 0,7'nin üzerinde ise ve yer seviyesinde kirlilik
kaynakları (örneğin yerel trafik egzozu) yoğun hava sirkülasyonunu engelliyorsa, düzenli sırayla
dikilen ağaçlar hava sirkülasyonunu engelleyebilir. Bu nedenle düzenleme ve ekim aralıkları
oluşturma gibi bakım ve onarım çalışması gerekmektedir. Kirlilik kaynakları olmayan yoğun kentsel
ortamlarda (örneğin yaya mekanlarında), ağaçlar, hava sahasının bölgesel ölçekte olduğundan daha
temiz olduğu “filtrelenmiş yollar” üretebilir (Litschke ve Kuttler, 2008).

Şekil 3: Ağaçarın araç yoll
ve yaya yollarındaki hava kalitesine etkisi.

ında

Kaynak: The Trees and Design Action Group (TDAG). (2014). Trees in Hard Landscapes: A Guide for
Delivery. United Kingdom.

1.
Sıcaklık ve Rüzgar Kontrolü
Ağaçların soğuma etkisi teorisi uzun zaman önce ortaya çıkmış olup ağaç taç genişliklerinin sağladığı
gölge önemli bir rol oynadığı ve yapraklardaki ağaçların çevresini serinlettikleri kabul edilmektedir
(Doick ve Hutchings, 2013). Bu faydayı ölçmeyi amaçlayan son çalışmalar, evapotranspirasyonun
fotosentetik aktivitenin ve dolayısıyla ağaçların büyüme oranının doğrudan bir sonucu olduğunu
ortaya koymaktadır (Ennos, 2012). Bunun, ağaçlardan gelen soğutma faydalarını en üst düzeye
çıkarmak için gerekli şartlara ilişkin önemli etkileri vardır. Bunlar kentsel ısı adası sorunlarının ortaya
çıkmasının en fazla olduğu kent merkezi mekanlarında özel bir değer katacaktır. Ağaçlar ile kentsel
sıcaklıkların soğutulması en iyi şekilde sağlanması amacıyla;- Gölgelik, tasarım ve yönetim kararlarını
bir dizi ağaç temelinde yürütmek yerine, bütüncül bir hedef olarak ele alınmalı, - İstenen gölgeleme
örtü hedefine ulaşmak ve sürdürmek için yeterli büyüklükte sıkıştırılmamış ortam sağlanmalı,
Özellikle uzun süreli ısı dalgaları sırasında iyi bir su kaynağı sağlanmalı. Bunun için stratejiler,
yüzeysel su akışını ağaç köklerine yönlendirmek için geçirimsiz yüzey kaplama ve diğer çözümlerden
oluşmalıdır.
Ağaçların soğumasının enerji tüketimi ve insan sağlığı üzerine etkisi de geniş ölçüde kanıtlanmıştır.
Aşağıda sunulan detaylar, halk sağlığı ile ilgili hususlar ele alındığı için, enerji tüketimine
odaklanmaktadır. Binaları doğrudan gölgelendirmek için konumlandırılan ağaçlar (gölge etkisi
ağaçları olarak adlandırılır) bir binanın soğutulması için yaz aylarında enerji talebini azaltabilir. Kış
aylarında sıcak radyasyonun engellenmesini önlemek için, yaz aylarında güneşe maruz kalan
duvarların gölgelenmesine dikkat edilmelidir. Bir binanın güneye bakan tarafında yer alan aynı ağaçlar
kışın nispeten daha fazla gölge alacaktır. Gölgede yer almayan, ancak yerel mikroklimayı etkileyecek
kadar yakın olan ağaçlara iklim etkisi ağaçları denir. Yukarıda tarif edildiği gibi, bu ağaçlar yerel
mikroklimayı evapotranspirasyon yoluyla soğutmakta, bu da yaz aylarında iklimlendirme enerji
tasarrufuna yol açmaktadır. İklim etkisi olan ağaçlar, kışın binaların ısı kaybını azaltarak rüzgar hızını
ve dolayısıyla binaya hava sızmasını da azaltabilir. İskoçya'da yürütülen bir çalışma (Liu ve Harris,
2008), hakim rüzgarlarla ilgili olarak en uygun şekilde yerleştirilmiş ağaç sırasının ve kışın korunaklı
binaya olası güneş kazanımlarının, ısıtma için% 18'e kadar enerji tasarrufu sağlanabileceğini
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göstermiştir. Bu çerçevede ağaçlar yaya konforunu arttırmaya yardımcı olmak için rüzgar hızının ve
türbülansın etkilerini hafifletmek için bir dizi önlemin bir parçası olarak uygun uzman rehberliği ile
kullanılabilmektedir.
j.
Yaban hayatı sağlığı
Ağaçlar, yerleşik ortamlarda yaban hayatını birçok yönden desteklemektedir. Yemek, barınak ve yuva
sağlamaktadır. Sert manzaralarda ağaçlarla ilgili yaban hayatı faydalarını arttırmaya yönelik stratejiler
şunları içermelidir: Habitat değerleri için uygun tür seçilmesi, nektar, meyve ve tohumların yanı sıra
ağaç gölgesinin yoğunluğu, yapısı ve mevsimselliği göz önünde bulundurulmalı, toplam ağaç gölgelik
hacminin maksimize edilmesi, uzun boylu ağaçlar arasında daha küçük ağaçlar ve yer örtücülerle
birlikte dikilmesi ile katlı perde oluşturulması, yaya yollarındaki ağaçların çevredeki diğer parklar
veya ağaç gruplarına organik bağlantısının yapılması bağlamında ağaç yeri ve dikim desenleri
oluşturulması gerekmektedir.
k.
Yaya alanı üst malzeme özellikleri
Yaya mekanlarının yüzey malzeme özellikleri ağaç sağlığı ve ağacın çevresindeki alanın kullanımını
etkileyebilmektedir. Hayatta kalmak için ağacın kök zonunun etrafındaki yer üstü ve toprak altı
ortamlar arasında etkili bir gaz alışverişine ve suya da ihtiyaç duyması nedeniyle ağaçların etrafındaki
yüzey geçirgen ve sıkıştırılmamış olmalıdır. Ağacın etrafındaki alanın kullanımı, erişilebilirliğin ne
derece kolaylaştırılması gerektiğini, hangi estetik ve görünümün izlendiğini ve bakım sıklığı
belirlenmelidir. Zemin yüzeyinin kenarında örneğin bordürlerin ya da alçak koruyucu korkulukların
olması veya olmaması ağaç dikim alanları için seçilen malzeme üzerinde olumsuz etkiye sahip
olabilecektir. Yaya yolu sert zemin üzerinde tess edilen ağaçların etrafını su tutması, toprak
sıcaklığını düşürmesi ve toprağı sıkıştırmaması gibi nedenlerle organik malçla kaplanabilir. Çakıl gibi
gevşek agrega, uygun maliyetli olup geçirgen bir seçenek sunar. Bu, toprağın sıkıştırılmasının altında
korunmasına yardımcı olmak ve çakılın yerinde kalmasına yardımcı olmak için petekli şilte ile
birleştirilebilir. Yaya mekanlarında kullanıcıların kapasitesinin çok fazla olması ağaç tesis edilen
yerlerde zemin malzemesinin sıkışmasına ve kök zonunun daha fazla sıkışmasına yol açabilmektedir.
Bu nedenle yoğun baskı olabilecek yerlerde özellikle zemin üzerinde tesis edilecek yerlerde mutlaka
ızgaralar kullanılmalı veya baskıya dayanıklı malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Ağaç
diplerine konulacak ızgaralar boyutları en az 1mx1m olmalıdır. Ağaç ızgaraları, ağacın tabanındaki
geçirgenliği korurken, fazla ayak basımına karşı engel oluşturmaktadır. Ancak, daha pahalı bir seçenek
olabilir. Ağaç ızgaralarının bakım açısından altında çöplerin sıkışması nedeniyle temizlik
gerektirebilmektedir. Ağaç ızgara malzemeleri ve tasarımı, içeriğe bağlı olarak özenle seçilmelidir.
Malzeme seçimi üç kategoriye ayrılır: çelik, sfero döküm ve ahşap malzemedir. Araçların düzenli
olarak kullandığı pazar meydanlarında ve diğer sert manzaralarda, ağır yüklere (örneğin 400kN)
uyarlanmış sfero döküm ve konsol destekli ızgara tercih edilmelidir. Genellikle araç dışı kullanıcılar
tarafından kullanılan fakat ara sıra bakım araçlarıyla erişilen sert peyzajlarda, çelik veya sünek dökme
demir ızgaralar yeterli seçeneklerdir. Belirtilen ürünün yük taşıma kapasitesi, araçların bulunup
bulunmadığını hesaba katılmalıdır. Yayalara yönelik sert peyzajlarda, metal destek ve ahşap levha ile
tasarlanan ağaç ızgaralarının kullanımı esnek ve uygun maliyetli bir seçenek sunabilir. Yaya
mekanlarında kar nedeniyle çözdürme tuzlarının (sodyum klorür) kullanılması sonucu ağaçların
yakınındaki yer döşeme mazlmelerninde hasar verebilmektedir. Bununla birklikte ağaç köklenme
ortamına giren yüzey suyu akışında yüksek bir tuz konsantrasyonu olması nedeniyle ağaçlarda
olumsuz etkilenmektedir. Çünkü sodyumun varlığı, toprak parçacıklarının daha da parçalanmasına ve
toprak gözeneklerine giren ve tıkayan ince tanelerin üretilmesine yol açabilir. Bu, havalandırmayı
azaltır ve toprak sıkışmasını artırır. Tuz suyuna maruz kaldığında toprak çözeltisinin ozmotik
potansiyelini değiştirir. Bu nedenle ağaç, topraktan suyu emmek için daha fazla enerji kullanmak
zorunda kalınır. Bu olumsuzlukları en aza indirgemek için buz çözme tuzunun miktarını en aza
indirgemek, Ağaç dikim ortamı tasarımında koruyucu bariyerlerin geçici olarak yerleştirilmesi, eğer
yüzeysel su akışı çukura yönlendiriliyorsa, yüksek drenaj oranı ve kirlenmemiş suyla seyreltilmesi
sağlanmalıdır, tuza dayanıklı türlerin seçilmesi, Karlı bir kıştan sonra ilkbaharda ağaç açma ve dikme
deliklerini su ile yıkanması ve budama yapılmasından kaçınılması gerekmektedir.
SONUÇ
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Yaya mekanlarında veya yollarında ağaçlar, kentsel yeşil alanların önemli ve baskın bir malzemesidir.
Yaya yolu ağaçları çalışmaları, ekolojik, biyolojik, estetik ve teknik ilkeleri içeren karmaşık bilgileri
içemektedir. Kentsel alandaki ağaçların bekelenen görsel ve işlevsel amaçları gerçekleştirebilmeleri
için tekniğe uygun planlama, tasarım ve yönetim ilkelerine göre yapılmalıdır. Kent insanlarının kent
ağaçları konusundaki öneminin farkına varılması için farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine
önem verilmelidir. Sonuç olarak; Yaya yollarında kullanlacak ağaçların temel yaklaşım; Doğru yer
için doğru ağacın seçilmesi, tekniğine uygun tesis edilmesi, yönetimi (bakım, koruma, izleme vb)
çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde uzman kişiler tarafından yapılması olmalıdır.
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Abstract
Vacuum cooling is a rapid cooling technique that can be applied for products of porous construction
containing free water. It is widely used to increase the shelf life and quality of the products by
removing the heat of food products as a rapid cooling method. In this study, vacuum cooling and
conventional cooling were applied to the breaded chicken meat and microbial analysis was performed
for vacuum cooling for different vacuum pressures and traditional cooling for different temperatures.
Experiments on cooling of breaded chicken meat carried out for the vacuum pressure of 7 mbar and 10
mbar, and conventional cooling was applied for the temperature of 2 ° C and 5 ° C.
The aim of this study is to investigate the effect of different cooling methods, vacuum cooling and
conventional cooling, on the microbial loads. For this reason, breaded chicken meat samples were
stored at 4 °C temperature after vacuum and conventional cooling. At the end of the first day and the
first week, microbial growth rate was noted and presented.
When the result of microbial load for the vacuum cooling and conventional cooling for the breaded
chicken was compared, it has been seen the microbial growth rate for the vacuum cooling was
extremely low when it is compared to the conventional cooling.
Keywords: Vacuum cooling, Cooked Breaded Chicken Meat, Conventional Cooling, Pressure,
Temperatur

Vakum ve Konvansiyonel Soğutmada Pişirilmiş Pane Tavukların Mikrobiyal
Analizi
Özet
Vakum soğutma, serbest su içeren gözenekli yapıdaki ürünler için uygulanabilen hızlı bir soğutma
tekniğidir. Gıda ürünlerinin sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürmek, ürünlerin raf ömrünü ve kalitesini
arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmada, pane tavuk etine vakum soğutma ve
konvansiyonel soğutma uygulanmış ve farklı vakum basınçları için vakum soğutması ve farklı
sıcaklıklarda geleneksel soğutma için mikrobiyal analiz yapılmıştır. Pane tavuk etinin soğutulması için
vakum soğutma deneyleri 7 mbar ve 10 mbar'lık vakum basınçlarında geleneksel soğutma ise 2 °C ve
5 °C'lik sıcaklıklarda uygulanmıştır.
Bu çalışmanın diğer bir amacı, farklı soğutma yöntemlerinin, vakumla soğutma ve konvansiyonel
soğutmanın mikrobik yüklere etkisini araştırmaktır. Bu nedenle, pane tavuk eti örnekleri vakum ve
geleneksel soğutmadan sonra 4 ° C sıcaklıkta saklanmıştır. İlk günün ve ilk haftanın sonunda
mikrobiyal gelişme kaydedilerek sunulmuştur.
Pane tavuğun vakum ve geleneksel soğutma için mikrobiyal yükün gelişimi karşılaştırıldığında,
vakum soğutma için mikrobiyal büyüme oranının oldukça düşük olduğu görülmüştür.
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GİRİŞ
Günümüzde gıdaların muhafazası için çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Soğutma temel olarak
gıda ürünlerinin saklanma süresini artırmak için en çok kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.
Genel olarak soğutma, bir maddenin veya belirlenmiş bir ortamın sıcaklığını onu çevreleyen komşu
hacimlerin sıcaklığının altına indirmek ve istenen sıcaklıkta muhafaza etmek üzere ısının çekilmesi
işlemi olarak ifade edilir. Soğutma ile gıdaların raf ömrünü uzatmak renk, tekstür ve lezzet gibi kalite
özelliklerini korumak amaçlanmaktadır. 5°C altındaki sıcaklıklar bir çok mikroorganizmanın
üremesini geciktirmekte ve yavaşlatmaktadır (Dincer, 2003).
Vakum soğutma, vakum odasında ürün içindeki suyun buharlaştırılması sonucunda, üründen ısı
çekilerek ürünün soğutulması olarak tanımlanabilir (Wang and Sun, 2001). Vakum soğutma; ağırlığına
göre yüzey alanı fazla olan, gözenekli yiyecekler ve su içeriği yüksek olan ürünler ile dokusundaki
suyu vakum altında kolaylıkla buharlaşabilen ürünlere uygun bir soğutma yöntemdir. Vakum soğutma
tarla bitkileri gibi ürünlerin ön soğutulması için uygun (Öztürk ve Öztürk, 2009a; Öztürk ve Diğ.,
2011) olduğu gibi, kimi suda pişirilmiş ürünlerin ön soğutulması için de çok kullanılabilir. Vakum
soğutmanın diğer soğutma sistemlerinden ayrıldığı en önemli özelliği, ürünün içindeki suyun
buharlaşmasını sağlayarak ürünün soğutulmasının yapılmasıdır. Vakum soğutmanın iki temel özelliği
ise verimli olması ve hızlı bir şekilde soğutmanın sağlanabilmesidir. İçerisinde serbest su bulunan ve
bu suyun yiyecekten uzaklaştırılması sonucu ürünün zarar görmeyeceği bütün gıdalarda vakum
soğutma uygulanabilmektedir. Vakum soğutmanın verimliliğini belirleyen unsur, ürünün hacmi ve
buharlaşmanın gerçekleştiği yüzey alanının ürünün ağırlığına oranıdır. Toplanma sonrasında vakum
soğutma ile soğutulan sebzelerin bozulma riski azaldığı gibi, ürünün depolanma süresi de uzamaktadır
(Öztürk ve Diğ., 2016; Öztürk ve Öztürk, 2008).
Vakum altında buharlaşma çok hızlı gerçekleştiğinden, vakum soğutma ile ürünler çok hızlı
soğutulabilmektedir. Vakum soğutma yapraksı sebzeler ile (marul gibi) (Öztürk ve Öztürk, 2009b),
dokusundan su buharlaşması kolay gerçekleşen birçok gıda için (mantar gibi) uygulanabilir bir
soğutma yöntemidir (Öztürk ve Diğ., 2007). Vakum soğutma, yüzey alanının toplam hacme oranının
büyük olduğu, ıspanak, marul, kereviz, semizotu gibi yapraklı sebzelerde çok iyi sonuçlar vermektedir
(Jongen, 2005).
Vakum soğutma sistemleri, vakum odası, vakum pompası ve yoğuşturucudan oluşur (Şekil 1). Vakum
odası, yiyeceklerin soğutulması işlemi sırasında, yiyeceklerin konulduğu yerdir ve sızdırmaz
olmalıdır. Vakum pompaları ise, vakum işlemini oluşturmak için kullanılan pompalardır.
Yoğuşturucular ise, vakum odasından emilen hava içindeki buhar (su) oranı çok büyük olduğunda,
yüksek soğutma yükleri için, buharı hava ile birlikte emmek yerine, buharı yoğuşturarak suya
dönüştürmek daha pratik ve ekonomik olduğu için tercih edilirler uzamaktadır (Öztürk ve Diğ., 2016;
Öztürk ve Öztürk, 2008).
Jackman ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada vakum soğutma ve hava üflemeli soğutmanın birlikte
pişirilmiş et ürünlerinin soğutulmasında kullanılması konusunu ele almışlardır.
Son zamanlarda birçok çalışmada vakum soğutma pişmiş etler için de uygulanmaktadır. Cheng ve Sun
(2006) ortalama 2.2 kg ağırlığındaki pişmiş domuz etinin soğutulmasında vakumlu soğutma ve
geleneksel bir metot olan hava akımlı soğutma (air blast cooling) sistemlerini karşılaştırmışlardır.
Günümüzde soğutmada yoğun olarak vakumlu, hava akımlı ve yavaş soğutma sistemleri
kullanılmaktadır. Bu üç teknik, 3-4 kg pişirilmiş jambon etinin soğutulmasında, soğuma oranları, kütle
kaybı ve kalite parametrelerinin incelenmesine dönük olarak deneysel bir çalışma ile incelenmiştir
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(Desmond ve diğ., 2000). Houska ve diğ. (2003) yaptıkları deneysel çalışmada pişirilmiş sığır etinin
vakum soğutmasını çalışmışlardır. Etin boyutunun soğutma süresinde parametre olarak etki gösterip
göstermediğinin belirlenmesi için zaman-sıcaklık, zaman-basınç ve kütle kaybı ölçülmüştür. Vakumlu
soğutmada numunelerde kütle kaybı önemli bir problemdir. Geleneksel metotlarla karşılaştırıldığında
kütle kaybı vakum altında soğutmada daha fazla olmakla birlikte bu problemi önlemek için değişik
yöntemler geliştirilmiştir.
Basınç
Ölçer
Soğutucu Çıkış

Soğutucu Giriş

Vakum Pompası

Vakum Odası

Şekil 1. Vakum soğutma sistemi
VAKUM SOĞUTUCU DENEY DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜM ALINMASI
Bu çalışmada kullanılan vakum soğutma sistemi Şekil 2’de görüldüğü gibidir. İki pompa paralel
kullanılarak vakum hızının artırılması sağlanmıştır. Çalışma iki pompanın paralel kullanılması durumu
için yürütülmüş ve vakum hızının soğutma üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Deneylerin gerçekleştirilmesinde kullanılan vakum soğutma düzeneği, esas itibariyle vakumlu bir etüv
(MEMMERT VO-200, Schwabach, Almanya) ile vakum pompalarından (ULVAC GVD-050A
Yokohama City, Kanagawa, Japonya ve Edwards, Model RV8 New Jersey, ABD) oluşmaktadır.
Vakum odası vakum ürünlerin içerisinde soğutulduğu ve vakumun oluşturulması için kullanılmıştır.
Ürünler sızdırmazlığı iyi bir şekilde sağlanan bu odada vakuma tabi tutulmuştur. Bu amaçla kullanılan
vakumlu etüv; 29 litre iç hacme sahip, dijital göstergeli, mikroprosesür kontrollü, paslanmaz çelik,
basınç göstergesi dijital olarak ayarlanabilen ve iç kısmının gözlenebilmesi için ön panelde cam bir
kısım bulunan bir etüvdür. Vakum pompaları vakum odası içerisinde vakum oluşturmak amacı ile
kullanılmıştır. İki pompa paralel olarak bağlanmış ve böylece vakum hızını artırarak, vakum hızının
soğutma hızı üzerindeki etkisini görmek mümkün olmuştur. Ulvac pompa 50 L/dak pompalama hızına
sahiptir ve devir sayısı 1450 (devir/dk) dir. Edwards pompa ise 8,5 m3/h pompalama hızına sahiptir.
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Şekil 2. Gıdaların soğutulması amacıyla kullanılan vakum soğutma sistemi
Vakum odası ile pompa arasına hava içerisindeki nemi tutarak pompaya gitmesini önlemek için
sirkülasyonlu su banyosu ve eşanjörden oluşan bir nem tutucu yerleştirilmiştir (Şekil 2). Soğutucu
olarak sirkülasyonlu su banyosu (POLYSCIENCE 9506, Niles, Illinois, ABD) kullanılmıştır. Vakum
odasına vakum uygulandığında gıda ürünlerinden buharlaşma gerçekleşmekte ve su kaybı olmaktadır.
Düşük basınçlarda, su buharının özgül hacmi oldukça büyüktür. Soğutma çevrimini kabul edilebilir
kısa zaman aralığında tutabilmek için, su buharının yoğuşturulması gerekmektedir. Bu amaçla
sirkülasyonlu su banyosunda soğutulan akışkan, bir eşanjörden geçirilerek hava içerisindeki suyun
yoğuşturulması sağlanmaktadır. Cihazın sirkülasyon hızı 9-15 L/dak ve dijital göstergelidir.
Verilerin toplanması için Data Logger (TESTO 350-XL-450, Lenzkirch, Almanya) kullanılmıştır.
Data Logger bir kontrol ünitesi ve bir depolama ünitesi olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır (Şekil
2). Kontrol ünitesi depolama ünitesinden bağımsız bir şekilde de çalışabilmektedir. Soğutulacak
ürünlerin yüzey ve merkez sıcaklıkları 2 adet batırma tipi sıcaklık probu (T10000, TESTO, Lenzkirch,
Almanya) kullanılarak ölçülmüştür. Sıcaklık problarının çalışma aralığı -30°C ile 240°C ve hassasiyeti
0,2°C’dir. Vakum soğutma sırasında vakum odasının ortam sıcaklığı ile ortamın bağıl nem
değerlerindeki dalgalanmalar özel bir prob yardımıyla (T6000, TESTO, Lenzkirch, Almanya)
ölçülmüştür. Veriler Data Logger kullanılmak suretiyle depo edilmiş ve soğutma işlemi sonunda elde
edilen veriler Data Logger ile birlikte gelen Comfort Software (TESTO, Lenzkirch, Almanya) aracılığı
ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Basınç (düşük basınç probu, TESTO, Lenzkirch, Germany) ile
ölçülmüştür ve basınç probunun hassasiyeti ±%0.1’dir. Basınç, vakum odası ve vakum pompaları
arasında ölçülmüş (Şekil 2) ve kontrol ünitesinde kaydedilmiştir. Ürünün sıcaklıkları ile ortam sıcaklık
ve nemi ise depolama ünitesi ile vakum odası içerisinde ölçülmüştür. Kontrol ünitesi ve data loggerın
zamanları aynı zamana ayarlanmış ve böylece eş zamanlı ölçüm alabilmek mümkün olmuştur.
Ürünlerin soğutma öncesi ve sonrası sıcaklık dağılımı termal kamera (Flir Systems, Danderyd, İsveç)
yardımıyla görüntülenmiş ve beraberinde gelen ThermaCAM QuickView (Flir Systems, Danderyd,
İsveç) ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
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Ürünlerin ağırlığı hassas bir terazi ile (Precisa XT 1220 M)ölçülmüştür ve terazinin hassasiyeti ±0.001
g’dır.
Deneysel çalışmalarda kullanılan pane et süpermarketlerden temin edilmiştir. Deneylerde süreklilik
sağlamak maksadıyla aynı ürün için, yaklaşık aynı boyutlara sahip ürünler tercih edilmiştir. Vakum
altında soğutmaya başlamadan önce gıda ürünlerinin aynı sıcaklıkta olması sağlanmaya çalışılmıştır.
Gıda ürünlerinin aynı sıcaklığa getirilmesi için inkübatör (MEMMERT I P P-400, Schwabach,
Almanya) kullanılmıştır. Cihaz dijital göstergeli ve elektronik termostatik kontrollüdür. Elektronik
hava sirkülasyon fan sistemine sahip olan 53 L. hacmindeki inkübatöre yerleştirilen gıdalar nem
kaybını azaltmak için polietilen torbalar içinde eşit sıcaklığa getirilmiştir. Sıcaklık 20±0.1°C’ye
ayarlanmıştır.
Hangi basınçlarda soğutma yapılacağına karar vermek için ön denemeler yapılmıştır. Her bir basınç
değeri için en az 5 tekrar yapılmıştır. Denemeler neticesinde 7 mbar ve 10 mbar basınç değerlerinin
çalışmalar için uygun olacağına karar verilmiştir. Denemeler yapılırken amaçlanan, farklı gıda ürünleri
için hangi basınç değerlerinde minimum hangi sıcaklıklara erişilebileceğini de gözlemlemek mümkün
olmuştur. Vakum altında (7 mbar ve 10 mbar) soğutulan gıda ürünlerinin, geleneksel yöntemlerle
soğutularak karşılaştırılması yapılmıştır. Geleneksel soğutma için ev tipi buzdolabı (Beko D 9470 NE,
Türkiye) kullanılmıştır. Numuneler buzdolabının üst ve alt bölmelerinde 2°C ve 5°C’de soğutulmuş ve
elde edilen veriler Data Logger aracılığı ile kaydedilmiştir
SOĞUTUCU DENEY DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜMLERİN ALINMASI
Sıcaklık ölçümü yapılacak olan buzdolapları bir gün önceden istenilen deney sıcaklığına getirilmiştir.
Buzdolaplarında ölçüm yapacak olan propların hepsi bir gün önceden denge haline getirilmiştir.
Propların biri pişmiş olan et ürünlerinin yüzeyine diğeri ise merkezine yerleştirilmiştir. Diğer bir
sıcaklık probu ile de ortam sıcaklığı okunmuştur.
Bir gün önceden sıcaklığı hassas olarak belirleyen etüvler istenilen sıcaklığa getirilerek hazırlanmıştır.
Deneyde kullanılacak olan küçük alüminyum kaplar alkol ile temizlenerek 180 C de bir gün bekletilip
steril hale getirilmiştir. Tavuk pane et deney için hazırlanmıştır. Ürünün içine koyulacağı steril
alüminyum kapların hassas terazilerde daraları alınarak not edilmiştir. Böylece pişmeden önceki ve
sonraki ağırlıklarının tespiti olanaklı hale gelmiştir. Pane eti hazırlandıktan sonra hassas terazide
ölçülerek kaplara konulmuştur. Bir gün önceden sıcaklığı hazırlanmış olan ısıtıcı fırınlarda 200 °C de
pane pişirilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 45 dakika sonra pane fırınlardan çıkartılarak tekrar ağırlıkları
ölçülerek ve hızlı bir şekilde, +5 °C ve +2 °C ayarlanmış olan iki adet buzdolabının içindeki proplara
bağlanarak yerleştirilmiştir. Pane sıcaklığı dolap içerisindeki sıcaklığa gelene kadar beklenmiştir.
Sıcaklık ölçümleri de alındıktan sonra bakteriyel analiz yapılması için hazırlıklar yapılmıştır.
Vakum Soğutma Deneylerin Yapılışı
Vakum soğutma için deneyler şu şekilde yapılmıştır: Ortam sıcaklığına getirilen numunelerin
öncelikle termal kamera ile sıcaklık dağılımını gösteren resimleri çekilmiş ve numunelerin tartımı
gerçekleştirilerek not edilmiştir. Her bir denemede bir adet numune kullanılmıştır. Vakum odasına
yerleştirilen ürüne yüzey ve merkez sıcaklıklarını ölçecek problar uygun noktalara yerleştirilmiştir.
Ayrıca ürün içerisindeki sıcaklığı görebilmek için göstergeli bir sıcaklık probu da ürünün merkezine
yerleştirilmiş ve vakum odası camından merkez sıcaklığı gözlenmiştir. Vakum odası içerisine bağıl
nemi ve ortam sıcaklığını ölçen prob da konulmuştur. Data logger’da ölçüm aralıkları her bir deney
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için ayarlanarak cihaz ölçüme hazır hale getirilmiştir. Ortam sıcaklığı, ortam nemi, ürünün merkez
sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı data logger’a kaydedilmeye başlanmıştır. Vakum odası kapatılarak vakum
pompaları çalıştırılmıştır. Aynı zamanda kontrol ünitesinden de basıncın ölçülmesi için kayıt
başlatılmıştır. Denemeler başlamadan önce sirkülasyonlu su banyosu çalıştırılarak sirkülasyonlu su
banyosu içerisindeki akışkanın istenen sıcaklığa gelmesi (-20°C) ve böylece eşanjörün de sıcaklığının
bu değere ulaşması sağlanmıştır. Deneme süresince sirkülasyonlu su banyosu çalışır durumda
tutulmuştur.
Göstergeli sıcaklık probundan numunenin merkezinde istenen sıcaklığa ulaşıldığında veya sıcaklık
değişimi olmadığında vakum odası emme hattındaki vana kapatılarak vakum işlemi sonlandırılmıştır.
Numune vakum odası dışına alınarak termal kamera ile görüntüsü alınmış ve tartımı gerçekleştirilerek
not edilmiştir.
Vakum altında soğutma 7 mbar ve 10 mbar için gerçekleştirilmiştir.
Buzdolabı ve Derin Dondurucuda Deneylerin Yapılışı
Buzdolabında ve derin dondurucuda ürünlerin soğutulması ile ilgili deneyler buzdolabı için 2°C ve
5°C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. Ortam sıcaklığına getirilen numunelerin öncelikle termal kamera
ile sıcaklık dağılımını gösteren resimleri çekilmiş ve numunelerin tartımı gerçekleştirilerek not
edilmiştir. Buzdolabı içerisine yerleştirilen ürünlerin yüzey ve merkez sıcaklıklarını ölçecek problar ile
ortam sıcaklığını ölçen problar uygun noktalara yerleştirilmiştir. Data logger buzdolabı veya derin
dondurucunun dışarısına alınarak merkez sıcaklığı gözlemlenmiştir. Merkez sıcaklığı istenen değere
geldiğinde deney sonlandırılmıştır. Numune buzdolabı dışına alınarak termal kamera ile görüntüsü
alınmış ve tartımı gerçekleştirilerek not edilmiştir.
Sıcaklık ve Kütle Ölçümü
Soğutma öncesinde numuneler tartım ve görüntüleme işleminin ardından problar yerleştirilerek
soğutmaya tabii tutulmuştur. Ürünlerin iç kısımda (merkez) meydana gelen soğumayı tespit etmek için
yüzeyden belli bir mesafeye (ürünün merkezi bir noktasına) kadar prob batırılmıştır ve bu noktada
ölçülen sıcaklık her ürün için merkez sıcaklığı olarak ifade edilmiştir. Yüzey sıcaklığının ölçümü için
prob yüzeye (yaklaşık olarak 1-2 mm) batırılmıştır. Numunelerin merkez ve yüzey sıcaklıkları ile
ortam sıcaklığı ve nem oranı her 10 saniyede bir ölçülmüştür. Ağırlıklar soğutma öncesi ve sonrasında
0,001 g hassasiyet ile ölçülmüştür. Böylece kütle kaybı da belirlenmiştir.
Kütle Kaybının Hesaplanması
Kütle kaybı soğutma öncesi (m1) ve soğutma sonrası (m2) kütleleri ölçülerek aşağıdaki formülasyon
kullanılarak hesaplanmıştır.
Kütle kaybı (kg),
m = (m1-m2)
Kütle kaybı oranı (%)
m = (m1-m2)/m1*100
m1: Soğutma öncesi ürün kütlesi (kg)
m2: Soğutma sonrası ürün kütlesi (kg)

Pane Etin Nem Analizi
Nem analizi yapılacak olan ürünler küçük parçalara ayrılmıştır. Etüv sıcaklığı 110 °C dereceye
ayarlanmıştır. Nem analizi yapılacak ürünlerin içerisine konulacağı kurutma kapları nem analizinden
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önce bir gün boyunca etüvde bekletilmiş ve ardından desikatöre alınarak soğuması için beklenmiştir.
Sabit tartıma getirilmiş ve darası alınmış kurutma kaplarının içine yaklaşık 10 g homojen halde
kesilmiş ürün konulmuştur. Tartılan örnek (T1) ve kurutma kabı, 110 °C sıcaklığındaki etüv içerisine
yerleştirilmiştir. Ürünler etüvde 110°C derece sıcaklıkta 24 saat bekletilerek kurutmaya alınmış ve bu
süre sonunda desikatöre alınarak sabit tartıma getirilmiştir. Desikatörde soğutulan ve sabit tartıma
getirilen örnekler tartıma alınmış (T2) ve ürünün nem oranı aşağıdaki denklemle hesaplanmıştır:
% Nem = [(T1-T2)/T1]x100
T1= Nem Oranı Hesaplanacak Ürünün Başlangıç Ağırlığı
T2= Kurutulmuş Ürünün Ağırlığı
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Vakum deneyleri için vakum odası içindeki basınç, soğutulan ürünün merkez ve yüzey sıcaklığı ile
ortam sıcaklığı ve vakum ortamının bağıl nemindeki zamana göre değişimi 7 mbar ve 10 mbar için
ayrı ayrı verilmiştir. Bunun yanı sıra ürünün soğutma öncesi ve soğutma sonrası termal kamera ile
alınan görüntüleri de sunulmuştur. Ürünlerin soğutma öncesi ve soğutma sonrası kütleleri, kütle kaybı
ve kütle kayıp oranları da tablolar halinde sunulmuştur. Böylece üç farklı vakum basıncı için zamana
bağlı sıcaklık değişimi, soğuma süresi ve kütle kaybını belirlemek mümkün olmuştur.
Klasik soğutmada da ürünlerin merkez ve yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığındaki zamana bağlı
değişim verilmiştir. Ayrıca vakum soğutmadakine benzer olarak ürünlerin soğutma öncesi ve soğutma
sonrası kütleleri, kütle kaybı ve kütle kayıp oranları da tablolar halinde sunulmuştur. Böylece vakum
soğutma ile klasik soğutmayı; soğuma süreleri, merkez ve yüzey sıcaklıklarındaki değişim, kütle
kayıpları ve kütle kayıp oranları açısından karşılaştırmak mümkün olmuştur. Pişirilmiş ürünler için
ayrıca pişirme sonrası kütle değerleri de verilmiştir.
Pane etin vakum altında soğutulmasına ait ilk deneyde ortam basıncı 7 mbar’a getirilmiş ve vakum
pompası bu basınçta çalışır durumda deney gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü gibi, merkez ve
yüzey sıcaklığı hızla düşmüştür. 540 saniye (9 dakika) sonra merkez sıcaklığı 4,5 °C’ye inerken yüzey
sıcaklığı 3,1 °C’ye kadar inmiştir. Basınç değeri ise ilk 100 saniyede logaritmik olarak çok hızlı bir
şekilde düşmüş sonrasında düşüş yavaşlamıştır. Merkez, yüzey ve ortam sıcaklıkları ile nem oranı ve
basınçtaki değişimler Şekil 3 de verilmiştir.
Şekil 4 de 7 mbar basınçta pane etinin vakum soğutma öncesi ve sonrasındaki sıcaklık değişimlerini
gösteren termal kamera görüntülerine yer verilmiştir.
Diğer bir çalışmada ortam basıncı 10 mbar’a getirilmiştir ve bu durum için vakum ortamında yüzey ile
merkez sıcaklıkları ve nemdeki değişimler incelenmiştir. Şekil 5 de merkez, yüzey sıcaklıkları ile
nemdeki değişim verilmiştir. 10 mbar basınç altında yüzey sıcaklığı 8,9 °C sıcaklığa inerken, merkez
sıcaklığı, depolama sıcaklığı olan 5°C değerine getirilememiş, 8,6°C derecelere kadar inebilmiştir.
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Şekil

3.

7

mbar

sabit

basınç

ltında
tek pompanın çalışması durumu için, pane etin yüzey, merkez ve ortam sıcaklığı, nem oranı ve basınç
değişimi.

Pişirme öncesi

Pişirme sonrası

Vakum Soğutma Sonrası
Vakum Soğutma
Sonrası Ortadan Kesilmiş
Şekil 4. Pane etinin 7 mbar basınç altında soğutulması sonrası sıcaklık değişimi resmi

Şekil 5. 10 mbar sabit
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basın
altında tek pompanın çalışması durumu için, pane etin yüzey, merkez ve ortam sıcaklığı, nem
oranı ve basınç değişimi.
Şekil 6 da 10 mbar basınçta pane etinin vakum soğutma öncesi ve sonrasındaki sıcaklık değişimlerini
gösteren termal kamera görüntülerine yer verilmiştir.

Pişirme öncesi

Pişirme sonrası

Vakum Soğutma Sonrası
Vakum Soğutma
Sonrası Ortadan Kesilmiş

Şekil 6. Pane etinin 10 mbar basınç altında soğutulması sonrası sıcaklık değişimi resmi
Tablo 1’de ise pane etin kütlesindeki değişim ve set edilen basınç verilmektedir. 7 mbar basınç altında
yapılan deneyde pane etin merkez sıcaklığı başlangıç sıcaklığı olan 92,45 °C’ den 4,5 °C’ye gelirken
kütle kaybı 2,136 gr olarak gerçekleşmiştir. Kütle kaybı oranı ise %10,15 olmuştur. Kütle kaybı oranı
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10 mbar basınçta ise %12.5 civarında gerçekleşmiştir. Kütle kaybı ile basınç arasında çok belirgin bir
fark oluşmamış, yaklaşık olarak aynı kalmıştır.
Tablo 1. Pane Etin pişirme öncesi, sonrası ve soğutma sonrası kütleleri ve çalışma basıncı
Ayarlanan Basınç (mbar)
7
10
Pişirme Öncesi Kütle (g)
20,963
19,718
Pişirme Sonrası Kütle (g)
18,827
19,215
Kütle Kaybı (g)
2,136
0,503
Kütle Kaybı Oranı (%)
10,18
2,55
Soğutma Sonrası Kütle (g)
16,915
16,087
Kütle Kaybı (g)
1,912
2,408
Kütle Kaybı Oranı (%)
10,15
12,53
Pane Etin Klasik Yöntemle Soğutulması
Klasik soğutmada ilk deney dondurucu 5°C set edilerek yürütülmüştür. Buzdolabında 5°C’de pane
etin soğutulmasına ilişkin deneylerde elde edilen, merkez, yüzey ve ortam sıcaklıklarındaki
değişimleri gösteren sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir. Soğuma için gereken süre ise 5780 saniye(96
dakika) olmuştur. Bu süre 7 mbar’daki soğuma süresinin yaklaşık 10 katı kadardır.
Şekil 8 de 5°C sıcaklıkta pane etinin geleneksel soğutma öncesi ve sonrasındaki sıcaklık değişimlerini
gösteren termal kamera görüntülerine yer verilmiştir. Klasik soğutmada bir diğer çalışma buzdolabı
2°C’ye ayarlanarak yürütülmüştür.
Buzdolabında 2C’de pane etin soğutulmasına ilişkin deneysel sonuçlar Şekil 9’da verilmiştir. 5°C’de
soğutma verileri ile paralellik göstermektedir, ancak merkez sıcaklığının 5°C’ye düşmesi için gereken
süre 3650 saniyeye (1 saatten fazla) süre almıştır.
Şekil

7.

Buzdolabında

sı
altında pane etin yüzey sıcaklığı, merkez sıcaklığı ve ortam sıcaklığındaki değişim.
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5°C

aklık

Pişirme öncesi

Pişirme sonrası

Vakum Soğutma Sonrası
Vakum Soğutma
Sonrası Ortadan Kesilmiş

Şekil 8. Pane etinin 5°C sıcaklıkta soğutulması sonrası sıcaklık değişimi resmi
Şekil 10’da 2°C sıcaklıkta pane etinin geleneksel soğutma öncesi ve sonrasındaki sıcaklık
değişimlerini gösteren termal kamera görüntülerine yer verilmiştir.
Kalsik soğutma yöntemi ile pane etinin soğutulmasına ilişkin kütledeki değişimler Tablo 2 de
verilmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi yaklaşık %3 oranındadır. Ancak sıcaklık yükseldiğinde kütle
kayıp oranı azalmaktadır.
Tablo 2. Pane etin başlangıç ve son kütleleri ve ortam sıcaklığı
Ayarlanan Sıcaklık
2 oC
5 oC
Pişirme Öncesi Kütle (g)
40.062
41.270
Pişirme Sonrası Kütle (g)
35.681
35.216
Kütle Kaybı (g)
4,381
6.054
Kütle Kaybı Oranı (%)
10,94
14.67
Soğutma Sonrası Kütle (g)
34.507
34.174
Kütle Kaybı (g)
1,174
1.042
Kütle Kaybı Oranı (%)
3,29
2.96
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Şekil

9.

Buzdolabında

sı
k altında pane etin yüzey sıcaklığı, merkez sıcaklığı ve ortam sıcaklığındaki değişim.

2°C

aklı

Pişirme öncesi

Pişirme sonrası

Vakum Soğutma Sonrası
Vakum Soğutma
Sonrası Ortadan Kesilmiş

Şekil 10. Pane etinin 2°C sıcaklıkta soğutulması sonrası sıcaklık değişimi resmi
Pane Tavuğun Mikrobial Analizinin Yapılması
Piliç paneler steril edilmiş aluminyum kaplara yerleştirilerek üretici firma tarafından tavsiye edilen
sıcaklık ve sürelerde ısıl işleme maruz bırakılmışlardır. Bu işlemi takiben pane etler soğutma işlemine
alınmıştır. Klasik soğutma işleminden +2, +5, -16 ve -20°C sıcaklıklarda ticari bir buzdolabında
gerçekleştirilmiş ve sonrasında mikrobiyal analiz yapılmıştır. Vakum altında soğutma işlemi ise 7, 10
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ve 15mbar’lık vakumda yapılmıştır. Soğutma işlemi sonunda ise tüm numuneler steril poşetlere steril
koşullarda yerleştirilerek +4°C’lik buzdolabı koşullarında yedi gün süre ile depolanmıştır. Örnekler
depolama öncesi ve sonunda mikrobiyolojik analize hazırlanarak farklı dilüsyonlardan PCA ve PDA
besiyerlerine ekim yapılmıştır.
Isıl işlemi takiben alınan örneklerde (birinci gün) toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı ortalama
olarak 2.7 log cfu/g olarak bulunmuştur (Şekil 11). Yedi günlük depolama sonunda yüksek
sıcaklıklarda soğutulan (özellikle +2 ve +5°C’de) panelerde toplam canlı bakteri sayısının 3.4 log
cfu/g’a kadar çıktığı gözlenmiştir. Vakum altında soğutulan pane etlerde ise yedi günlük depolama
sonunda toplam canlı bakteri sayısı 2.8-2.9 log cfu/g aralığında kalmıştır. Vakum altında soğutulan
pane etlerde yedi günlük depolama sonundaki toplam aerobik mezofilik bakteri sayısının ortalaması
2.9 log cfu/g olarak bulunmuştur. Bu sayı -20°C’de soğutulan pane etlerin sayısı ile benzerlik gösterse
de, bu toplam canlı bakteri sayısı diğer yöntemlerle soğutulan pane etlere ait sayıdan düşüktür (Şekil
11).
Pane etlerde soğutma öncesi (yani ısıl işlemi takiben) ile +4°C’de yedi günlük depolama sonrasında
maya-küf gelişimi gözlenmemiştir.
Pane etlerin soğutulmasına ilişin sonuç olarak geleneksel soğutma işlemiyle kıyaslandığında vakum
altında soğutma işlemi pişirildikten sonra soğutulmuş piliç pane etlerin +4°C’de bir haftalık depolama
sırasında raf ömrünü arttırmaktadır.

Şekil

11.

Farklı

soğutma

işl
mi ile
soğutulan piliç pane etlerin +4°C sıcaklıkta yedi günlük depolama öncesi ve sonrasında toplam canlı
bakteri sayılarındaki değişim.
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA
Vakum soğutma deneyleri 7 mbar ve 10 mbar için klasik soğutma deneyleri ise 5C, ve 2C için
yürütülmüştür. Vakum soğutma ve klasik soğutma deneylerinde soğutulan ürünlerin merkez ve yüzey
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sıcaklıklarının zamana göre değişimleri incelenmiştir. Ayrıca vakum soğutmada ortam neminin ve
ortam basıncının değişimi de incelenmiştir. İki metot için de ürünlerin soğutma öncesi ve sonrasında
kütleleri ölçülerek soğutma sırasındaki kütle kayıpları ve kütle kayıp oranları tespit edilmiştir. Vakum
soğutma ve klasik soğutma karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır;

Vakum soğutma klasik soğutma ile karşılaştırıldığında, yapılan deneylerde vakum
soğutmanın klasik soğutmaya göre daha hızlı bir soğutma tekniği olduğu görülmüştür. Bu da vakum
soğutmanın gıda ürünlerinin hızlı bir şekilde soğutulmasında uygulanabilecek bir yöntem olduğunu
göstermektedir.

Vakum soğutmada ürünün yüzey ve merkez sıcaklıkları üniform olarak düşmektedir, klasik
soğutmada ise ürünün yüzeyinde sıcaklık daha hızlı düşerken, merkezinde sıcaklık daha yavaş
azalmaktadır.


Vakum soğutmada kütle kaybı, klasik soğutmadan daha fazla olmuştur.


Pişirilmiş ürünlerin vakum soğutma deneylerinde, ürün pişirildikten sonraki sürede yüzeyde
buharlaşmadan dolayı çok hızlı bir soğuma gerçekleşmektedir. Aynı zamanda pişirme sonrasında
tartım esnasında bile buharlaşma nedeni ile kütle kaybı meydana gelmektedir.

Vakum basıncı azaldıkça kütle kaybı artmaktadır.

Pane fırında pişirildiği için pişirme esnasında buharlaşma nedeni ile kütlesinde bir azalma
meydana gelmektedir.

Pane etlerde soğutma öncesi (yani ısıl işlemi takiben) ile +4°C’de yedi günlük depolama
sonrasında maya-küf gelişimi gözlenmemiştir.

Pane etlerin soğutulmasına ilişin sonuçlar incelendiğinde; geleneksel soğutma işlemiyle
kıyaslandığında vakum altında soğutma işlemi sonrasında mikrobiyal gelişmenin daha az olduğu
gözlemlenmiştir.
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Abstract
In this study, drying kinetics of apricots (Prunus Armeniaca) dried in a forced convection solar dryer
with water based were compared. Experiments were done at Pamukkale University Clean Energy
Center, Denizli, Turkey in June, 2009. Diameter of fresh apricots were assumed as 60 mm with a
spherical shape. Drying period of apricots lasted until the final moisture content reached about 19%
(wet basis). Ten different mathematical models which are Lewis, Page, Modified Page, Henderson &
Pabis, Logarithmic, Two-term, Two-term exponential, Wang & Singh, Verma et al. and Weibull
distribution model were used for this study. Selection of the best drying models were done according
to the maximum values of regression coefficient (R²) and minimum values of root mean square error
(RMSE) and reduced chi-square (Ɣ²). Also, effective moisture diffusivity (Deff) value of apricots was
investigated. Results showed that Weibull distribution model was the best mathematical drying model
with having values of R², RMSE and Ɣ² are 0.9791, 0.041 and 1.89x10-3, respectively. It was obtained
that Deff value of apricots was 1.07x10-9 m2/s, also.
Keywords: Apricots, drying, effective moisture diffusivity, mathematical modelling

Bir güneş enerjili kurutucudaki kayısıların kurutma kinetiğinin ve
matematiksel modellemesinin karşılaştırılması
Özet
Bu çalışmada, su kollektörlü zorlanmış taşınımlı bir güneş kurutucudaki kayısıların (Prunus
Armeniaca) kurutma kinetiği karşılaştırılmıştır. Deneyler 2009 yılı Haziran ayında Türkiye-Denizli’de
yer alan Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi’nde gerçekleşmiştir. Yaş kayısılar bir küre şeklinde
ve dış çapı 60mm olarak kabul edilmiştir. Kurutma işlemi kayısıların son nem içeriği %19 (yaş bazda)
oluncaya kadar sürmüştür. Bu çalışmada, Lewis, Page, Modifiye edilmiş Page, Henderson & Pabis,
Logaritmik, İki Terimli, İki Terimli üssel, Wang & Singh, Verma ve diğ. ve Weibull dağılımı
modelleri olmak üzere 10 farklı kurutma modeli kullanılmıştır. En iyi modelin seçilmesi, regresyon
katsayısı (R²) değerinin en yüksek, hata ortalamalarının karekökü (RMSE) ve azaltılmış ki-kare (Ɣ²)
değerlerinin en düşük olmasına göre belirlenmiştir. Ayrıca, kayısıların efektif nem difüzyon katsayısı
(Deff) değeri de incelenmiştir. Sonuçlar, R², RMSE and Ɣ² değerlerinin sırasıyla 0.9791, 0.041 ve
1.89x10-3 olduğu Weibull dağılımı modelinin en iyi kurutma modeli olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte, kayısıların efektif nem difüzyon katsayısı değeri 1.07x10-9 m2/s olarak
hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kayısı, kurutma, efektif nem difüzyonu, matematiksel modelleme
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GİRİŞ
2015 yılı sonunda Dünya kuru kayısı üretimi 150746 ton olarak gerçekleşmiş ve Türkiye toplam
üretimin % 56’lık payını oluşturarak birinci sırada yer almıştır. Bununla birlikte, 2015 yılı sonunda
Türkiye kuru kayısı ihracatı 302.7 milyon $ olarak gerçekleşmiş ve Dünya kuru kayısı ihracatının
%73.8’lik kısmını oluşturmuştur [1].
Kurutma, gıda ürünlerini muhafaza etmede kullanılan bir işlemdir. Bu yöntemle asıl amaç, gıda
ürününden nem oranının uzaklaştırmaktır ve bu sayede ürünün boyutlarında küçülme meydana gelerek
nakliye maliyetleri azalır [2]. Kurutma işleminde önemli olgulardan biri matematiksel modellemedir
[3]. Matematiksel modelleme ile kurutma süresinin tahmini ve kurutma davranışının belirlenmesi
mümkün olabilmektedir [4]. Literatürde, kayısı kurutmanın matematiksel modellemesi ile ilgili
yapılan birçok çalışma vardır [2, 5-8].
Bu çalışmanın amacı, su kollektörlü bir kurutucu kabinde kayısıların kurutma kinetiğini deneysel
incelemek ve kurutma davranışını matematiksel olarak modelleyebilmektir.
MATERYAL VE METOT
Kurutma işlemi, 12-15 Haziran 2009 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi’nde
(3746’ kuzey enlemi, 2906’ doğu boylamı) yer alan Şekil 1’de gösterilen zorlanmış konveksiyonlu
su kollektörlü kurutucu kabinde gerçekleşmiştir. Bu sistemde, güneş ışınlarıyla ısıtılan su bir
sirkülasyon pompası yardımı ile ısı değiştirgecinden geçirilerek havanın ısıtılması ve ısıtılan havanın
kabin içindeki rafların üzerine gönderilmesiyle kurutma işlemi gerçekleşmektedir.
Deneylerde kullanılacak kayısılar marketten elde edilmiş ve yakın ağırlıkta olanlar kurutma işleminde
kullanılmıştır. Yaş kayısıların geometrik ortalama çapının 60 mm olduğu kabul edilmiştir [6]. Bununla
birlikte, yaş kayısıların ortalama ağırlığının ise yaklaşık 37g olduğu ölçülmüştür. Kurutma işleminden
önce yaş kayısıların ilk nem içeriği yaklaşık %81.5 (yaş bazda) olarak ölçülmüştür. Yaş kayısılar,
kurutma kabininin içinde yer alan 50cmx70cm ölçüsündeki delikli bir rafa yerleştirilmiştir. Kurutma
işlemi boyunca kayısıların ağırlıkları hassas terazi ile ölçülmüş ve kurutma işlemi, kayısıların son nem
içeriği yaklaşık %19 (yaş bazda) oluncaya kadar sürdürülmüştür. Buna ek olarak, nem ölçer ve
termokupl kullanılarak kurutma kabinin içindeki sıcaklık ve nem değerleri kurutma süresince
ölçülmüştür.
KURUTMA KİNETİĞİ
Kurutma işlemi süresince kayısıların nem oranı (

Burada;

) Eş. (1) yardımıyla hesaplanabilmektedir [9].

herhangi bir zamandaki nem içeriğini (kg/kg),

başlangıçtaki nem içeriğini (kg/kg) ve

ise denge anındaki nem içeriğini (kg/kg) belirtmektedir. Zorlanmış taşınımdan dolayı
hesaplamalarda ihmal edilmiş ve nem oranı (

değeri

) Eş. (2)’de gösterildiği biçimde basitleştirilmiştir.

Kayısıların kurutma süresince nem oranı Tablo 1’de gösterilen 10 farklı kurutma modeli ile
karşılaştırılmıştır. Kullanılan bu kurutma modellerinin deneysel verilere en yakın sonucu verip
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vermediği regresyon katsayısı (R²), hata ortalamasının karekökü (RMSE) ve azaltılmış ki-kare (Ɣ²)
değerlerinin hesaplanmasıyla bulunmaktadır.

Şekil 1. Kurutma
işleminin grçekleştiği zorlanmış taşınımlı sulu kollektör

Tablo 9. Kayısıların nem oranı için kullanılan kurutma modelleri [9, 11-12].
Model no
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Model eşitliği

Kurutma modeli
Lewis
Page
Modifiye edilmiş Page
Henderson ve Pabis
Logaritmik
İki terimli
İki terimli üssel
Wang ve Singh
Verma ve diğ.
Weibull dağılımı

Regresyon katsayısı (R²), hata ortalamasının karekökü (RMSE) ve azaltılmış ki-kare (Ɣ²) değerleri
sırasıyla aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanabilmektedir. Deneysel verilere en yakın modelin
belirlenmesi, R² değerinin en yüksek RMSE ve Ɣ² değerlerinin ise en düşük olması kriterine göre
belirlenmektedir.
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(4)
(5)
Burada;

deneysel nem oranını,
tahmini nem oranını,

deneysel nem oranının ortalamasını,

kurutma modelindeki sabitlerin sayısını ve

ise deneysel veri

sayısını belirtmektedir.
Kurutma kinetiğinde önemli parametrelerden biri olan efektif nem difüzyon katsayısı (

) ise Eş.

(6)’da verilen nem oranının logaritmasının zamana göre eğiminden elde edilmektedir [10].

Burada;

ürünün yarıçapını,

ise kurutma süresini belirtmektedir. Bu çalışmada, kurutulan kayısının

geometrik şeklinin küre olduğu ve kurutma süresince ürünün çapının 60mm olduğu kabul edilmiştir.
Eş. (6) düzenlenerek efektif nem difüzyon katsayısı Eş. (7) yardımıyla hesaplanabilmektedir [10].

(7)

Burada;

ürünün çapını (m),

ise efektif nem difüzyon katsayısını (m²/s) belirtmektedir.
SONUÇLAR

Kurutma kabini içinde ölçülen sıcaklık ve nem değerlerinin kurutma süresince değişimi Şekil 1’de
gösterilmektedir. Buna göre; kurutma işlemi süresince kurutma kabini içindeki en yüksek sıcaklığın
yaklaşık 83 °C’ye, en düşük nem oranının ise yaklaşık %4’e ulaştığı gözlemlenmiştir.
Kurutulan kayısıların nem oranının (MR) kurutma süresince değişimi Şekil 2’de verilmektedir.
Kurutma işlemi, kayısıların son nem içeriği yaklaşık %19’a ulaşınca sonlandırılmıştır. Buna göre,
kurutma işlemi 75h sürmüştür. Şekil 1’de verilen kurutma sıcaklığının yükseldiği ve bununla birlikte
nem oranının düşmeye başladığı kurutma sürelerinde, nem oranındaki azalmanın hızlandığı sonucuna
ulaşılmaktadır.
Şekil 2’de verilen nem oranının kurutma süresince değişimi Tablo 1’de verilen kurutma modelleri ile
test edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Weibull dağılımı modelinin
deneysel nem oranı verilerine en yakın sonucu veren model olduğunu göstermektedir.
Efektif nem difüzyon katsayısını hesaplayabilmek için gerekli olan
-zaman ilişkisi Şekil 3’te
verilmektedir. Eş. (6)’da verilen ln(MR)’nin zamana göre eğimi -1.174x10-5 olarak elde edilmiştir.
Elde edilen bu eğim Eş. (7)’ye yerine konularak efektif nem difüzyon katsayısı (
) 1.07x10-9 m2/s
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olarak bulunmuştur. Literatürde, farklı kurutma teknikleri kullanılarak kayısı ile ilgili son zamanlarda
yapılan çalışmalarda efektif nem difüzyon katsayısı değerlerinin 1.62x10-9-4.36x10-9 m²/s [7],
2.37x10-9-6.23x10-9 m²/s [8] ve 6.75x10-10-2.56x10-9 m²/s [2] aralığında olduğu tespit edilmiştir.
Bundan dolayı, yapılan bu çalışmanın sonuçlarının literatürdeki değerler ile uyumlu olduğu
söylenebilir.
Şekil 1. Kurutma süresince
kbin kurutucu içindeki sıcaklık ve nem değerleri
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Şekil 2. Kurutma süresince nm oranının
değişimi

Tablo 2. Kayısı kurutma için elde edilen matematiksel modellere ait denklem katsayıları ve
istatistiksel sonuçlar.
Model adı
Lewis
Page
Modifiye edilmiş Page
Henderson ve Pabis
Logaritmik
İki terimli
İki terimli üssel
Wang ve Singh
Verma ve diğ.
Weibull dağılımı

Model sabitleri
,
,
,
,

,
,
,

,

=-0.0775
,
,
,

,
,

,

540

,

0.9759
0.9775
0.9780
0.9763
0.9763

0.0440
0.0425
0.0420
0.0437
0.0436

1.99E-03
1.91E-03
1.93E-03
2.02E-03
2.08E-03

0.9763

0.0436

2.14E-03

0.9771
0.9504
0.9783

0.0429
0.0632
0.0418

1.95E-03
4.22E-03
1.91E-03

0.9791

0.0410

1.89E-03

Şekil 3. Ln(MR) ile kurutma süresi arasındaki doğrusal denklem
ilişkisi
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Abstract
The world population and therefore food and energy consumption are increasing. In recent years,
different methods have begun to be used to reduce energy consumption and to cool food quickly,
while food is generally stored in cold environments. Vacuum cooling is one of the effective methods
used for cooling the foods. Vacuum cooling can be defined as the cooling of the material by extracting
heat from the food as a result of the evaporation of the water in the food in vacuum. Vacuum cooling
is mostly applied to porous food products with a high surface area compared to their weight, products
with excess free water content, and products that can easily evaporate under vacuum. Vacuum cooling
is also suitable for pre-cooling products such as field crops, as well as pre-cooling some water-baked
products. The most important feature that vacuum cooling differs from other cooling systems is that
the water in the product is cooled by providing evaporation. Vacuum cooling is a convenient method
for precooling leafy vegetables and cooked products. The two basic features of vacuum cooling are
efficient and rapid cooling. In this study, vacuum cooling and conventional cooling is applied to the
melon and results is compared. Cooling of the melon was carried out under vacuum at pressures of 7
mbar and 10 mbar and cooling in the conventional manner at 5 ° C and -16 ° C.
Keywords: Vacuum cooling, Melon, Conventional Cooling, Pressure, Temperature

Kavunun Vakum ve Konvansiyonel Soğutma ile Soğutulması
Özet
Dünya nüfusu ve dolayısıyla gıda ve enerji tüketimi artıyor. Son yıllarda, gıdalar genellikle soğuk
ortamlarda saklanırken, enerji tüketimini azaltmak ve yiyecekleri hızlı bir şekilde soğutmak için farklı
yöntemler de kullanılmaya başlanmıştır. Vakum soğutma, gıdaların soğutulması için kullanılan etkili
yöntemlerden biridir. Vakumla soğutma, gıdadaki suyun vakumda buharlaşmasının sonucu olarak
gıdadan ısı çekerek malzemenin soğutulması olarak tanımlanabilir. Vakumla soğutma çoğunlukla,
ağırlıklarına göre yüzey oranı yüksek, serbest su içeriği fazla olan ürünler ve vakum altında kolayca
suyun buharlaşabildiği gözenekli gıda ürünlerine uygulanabilmektedir. Vakumlu soğutma, tarla
ürünleri gibi ürünlerin ön-soğutulması ve ayrıca suyla pişirilmiş bazı ürünlerin ön soğutması için de
uygundur. Vakum soğutmanın diğer soğutma sistemlerinden farklı olmasındaki en önemli özellik,
ürün içindeki suyun buharlaşarak soğutulmasıdır. Vakumlu soğutma, yapraklı sebzelerin ve pişirilmiş
ürünlerin ön soğutması için uygun bir yöntemdir. Vakum soğutmanın iki temel özelliği verimli ve hızlı
soğutmadır. Bu çalışmada, kavuna vakum soğutma ve konvansiyonel soğutma uygulanmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Kavunun soğutulması, vakum soğutmada 7 mbar ve 10 mbar basınçlarda
gerçekleştirilmiş ve 5 ° C ve -16 ° C'de ise geleneksel soğutma uygulanmıştır.
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun artmasın bağlı olarak gıda tüketimi de artmaktadır. Gıda tüketiminin artması
gıdaların saklanması ve bozulmadan tüketiciye ulaştırılmasını önemli hale getirmektedir. Soğutma
temel olarak gıda ürünlerinin saklanma süresini artırmak için en çok kullanılan yöntemler arasında yer
almaktadır. Bu amaçla çok farklı soğutma yöntemleri geliştirilerek gıdaların muhafazasında
kullanılmıştır. Her soğutma tekniğinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bu soğutma yöntemlerinden en
yaygın olarak kullanılanı geleneksel soğutma yöntemidir. Diğer taraftan, farklı soğutma yöntemlerine
ilişkin çalışmalara da devam edilmektedir. Son yıllarda vakum soğutma sistemine ilişkin birçok
çalışma yapılmıştır. Vakum soğutma sisteminin en temel özelliği hızlı bir soğutma yöntemi olmasıdır.
Öte yandan, vakum soğutma sisteminin sınırlı gıda ürünleri için uygulanabilmesi çok yaygın olarak
kullanılmasının önündeki en önemli engel olarak durmaktadır.
Vakum soğutma, vakum odasında madde içindeki suyun buharlaştırılması sonucunda, maddeden ısı
çekilerek maddenin soğutulması olarak tanımlanabilir (Suslow, 2000). Vakum soğutma; ağırlığına
göre yüzey alanı fazla olan, gözenekli yiyecekler ile su içeriği yüksek olan ürünlerin ve dokudaki suyu
vakum altında kolaylıkla buharlaşabilen ürünlere uygun bir soğutma yöntemdir. Vakum soğutma tarla
bitkileri gibi ürünlerin ön soğutulması için uygun olduğu gibi, kimi suda pişirilmiş ürünlerin ön
soğutulması için de çok uygundur. Vakum soğutmanın diğer soğutma sistemlerinden ayrıldığı en
önemli özelliği, ürünün içindeki suyun buharlaşmasını sağlayarak ürünün soğutulmasının
yapılmasıdır. Vakum soğutmanın iki temel özelliği ise verimli olması ve hızlı bir şekilde soğutmanın
sağlanabilmesidir. İçerisinde serbest su bulunan ve bu suyun yiyecekten uzaklaştırılması sonucu
ürünün zarar görmeyeceği bütün gıdalarda vakum soğutma uygulanabilir. Vakum soğutmanın
verimliliğini belirleyen unsur, ürünün hacmi ve buharlaşmanın gerçekleştiği yüzey alanının ürünün
ağırlığına oranıdır. Toplanma sonrasında vakum soğutma ile soğutulan sebzelerin bozulma riski
azaldığı gibi, ürünün depolanma süresi de uzamaktadır (Wang ve Sun, 2001). Ürünler hasat edildikten
sonra soğuk oda depolarına konulduğunda, yazın yüksek sıcaklıklarda, hem soğutma süresi uzun
olmakta hem de sıcak bir ürün soğuk oda deposuna konulduğunda sıcak ürün çevreye ısı yayarak diğer
ürünlerin ısınmasına neden olmaktadır. Bu olay diğer soğuk hava deposundaki ürünlerin, ısınmasoğuma olayına maruz kalmasına sebep olmakta bu ise ürünlerin raf ömrünü azaltmaktadır. Bu
nedenle vakum soğutma yöntemi bir ön soğutma gibi de düşünülebilir.
Vakum soğutma, yüzey alanının toplam hacme oranının büyük olduğu, ıspanak, marul, kereviz,
semizotu gibi yapraklı sebzelerde çok iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca patates, havuç, kabak gibi
pişirilmiş sebzeler ile dolma, pane eti, döner gibi pişirilmiş et ürünlerinde de oldukça iyi sonuçlar
vermektedir. Vakum soğutma uygulanmadan önce sebzelere, sprey olarak su sıkılması da soğutma
etkisini artırabilmektedir (Suslow, 2000). Vakum soğutma ayrıca karpuz ve kavun gibi serbest su
içeriği yüksek ve gözenekli yapıya sahip gıda ürünleri için de uygulanabilir.
Kavun Cucurbitaceae familyasından (Cucumis melo) olan hoş aromalı, lezzetli ve kokulu ve genellikle
oval biçimli, sarı, yeşilimsi sarı ya da pembemsi bir meyvedir. Depolamadaki optimum koşullar ne
kadar iyi sağlanırsa sağlansın, her meyve ve sebzenin sadece belli bir süre dayanma olanağı vardır. Bu
süre; birkaç günden 5-6 aya kadar değişmektedir. Her ürüne özgü bu belli sürelerin sonunda,
depolanan ürün, kalitesini süratle kaybeder ve nihayet tamamen bozulur.
Gıda muhafaza tekniklerinin amacı gıdanın ilk günkü tazeliğini bozmadan ya da buna en yakın
özellikte saklanabildiği süre olan raf ömrü olarak tanımlanan süreyi uzatmaktır. Bu amaçla genellikle
mevcut mikroorganizmaların çoğalma ve gelişme faaliyetlerini engelleyici veya onları tamamen yok
etmeyi sağlayacak uygun teknikler tercih edilebilir. Soğukta muhafaza 0°C veya bunun biraz
üstündeki sıcaklıklarda gıdanın dayandırılması işlemidir. Soğutma işlemi ile gıdaların raf ömrünü
uzatmak, gıdanın rengini, lezzetini, yapısını ve diğer kalite özelliklerini mümkün olabildiği ölçüde
korumak amaçlanmaktadır (Dincer, 2003).
Vakum soğutma yöntemi ürünleri kısa sürede soğutmak için kullanılan muhafaza yöntemlerinden
biridir. Vakum soğutma yönteminde sızdırmaz bir alan içinde vakum ortamında madde içindeki suyun
buharlaştırılması sonucunda, maddeden ısı çekilerek maddenin soğutulması sağlanmaktadır. Bu
yöntem içersinde serbest su bulunan ve yüzey alanın ağırlığına nispeten fazla olan, bu yöntemin
uygulanması sonucu ürünün zarar görmeyeceği bütün gıdalarda uygulanabilmektedir. (Öztürk ve
Öztürk, 2009a; Öztürk ve Diğ., 2011). Bu yöntemin temeli atmosfer basıncının altına inilmesi
sonucunda suyun kaynama noktasının düşmesidir (Bartz ve Brecht, 2002).
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Vakum altında buharlaşma çok hızlı gerçekleştiğinden, vakum soğutma ile ürünler çok hızlı
soğutulabilmektedir. Vakum soğutma yapraksı sebzeler ile (marul gibi), dokusundan su buharlaşması
kolay gerçekleşen birçok gıda için (mantar gibi) uygulanabilir bir soğutma yöntemidir (Öztürk ve
Öztürk, 2008). Vakum soğutma yöntemi diğer ön soğutma ya da soğutma yöntemleri ile
kıyaslandığında birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar arasında kısa işlem süresi, buna bağlı
olarak enerji tasarrufu, daha uzun raf ömrü gibi özellikler sayılabilir. Buna karşın sınırlı bir uygulama
alanına sahiptir (Öztürk ve Öztürk, 2009b). Vakum soğutmanın en büyük dezavantajı, yiyecekten
buharlaşma olması nedeni ile meydana gelen ağırlık kaybıdır. Vakum soğutma işlemi ve sonrasında
oluşan nem kaybı bazı durumlarda ürünün kalitesi ve görünümüne zarar verebilir (Öztürk ve Diğ.,
2016; Öztürk ve Diğ., 2007)
Thompson ve Chen (1994) yaptıkları çalışmada vakum soğutma, soğuk suya daldırma soğutma, su
püskürterek vakum soğutma ve hava üflemeli soğutma yöntemlerini enerji verimlilikleri açısından
incelemişlerdir Yapılan çalışmalar sonucunda vakum soğutmanın bu yöntemler içerisinde en enerji
verimli yöntem olduğu ortaya konulmuştur.
Vakum soğutma sistemi temelde vakum odası, vakum pompası ve yoğuşturucudan oluşur (Şekil 1).
Vakum odası, soğutmanın gerçekleştiği sızdırmaz alandır. Vakum pompaları vakum oluşturmak için
kullanılmaktadır. Yoğuşturucular ise, vakum odasından emilen hava içindeki buharı hava ile birlikte
emmek yerine, buharı yoğuşturarak suya dönüştürmek için kullanılmaktadır (Öztürk ve Diğ., 2016;
Öztürk ve Öztürk, 2008).
Basınç
Ölçer
Soğutucu Çıkış

Soğutucu Giriş

Vakum Pompası

Vakum Odası

Şekil 1. Vakum soğutma sistemi
Vakum soğutma gözenekli yapıya sahip aynı zamanda serbest su içeriği yüksek gıdaların
soğutulmasında kullanılan bir yöntemdir. Vakum altında gıdadan uçurulan su için gerekli enerji
gıdanın kendisinden alınır. Ürünlerde meydana gelen ağırlık kaybı önemli bir dezavantaj gibi görünse
de bu dezavantaj gıdaya vakum işlemi öncesinde su ilavesiyle azaltılabilir. Vakum soğuma marul,
çilek, brokoli ve mantar gibi meyve ve sebzelerin hasat sonrasında bozulmalarını geciktirmek ve raf
ömürlerini artırmak maksadıyla başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Vakum soğutma, fırıncılık
ürünlerinin soğuma sürelerini kısaltmak amacıyla da başarıyla kullanılmıştır. Bu teknik, mikrobiyal
gelişmeyi kontrol altına almak ve ürün kalitesini korumak maksadıyla et ürünleri, balık ürünleri ve
hazır yemeklerin hızla soğutulmalarında etkin bir yöntemdir ve gelecekte yaygın olarak kullanım
potansiyeli bulunmaktadır.
Brosnan ve Sun (2001) sebzelerin vakum altında soğutmalarında elde edilen başarılı sonuçlardan
esinlenerek, zambak çiçeğinin raf ömrünü uzatmak için vakumlu soğutma tekniğini kullanmışlardır.
Ürünün ömrü iki şekilde gözlenmiştir; soğukta depolanarak ve depolama işlemi uygulamadan. Sonuç
olarak, kesilip satışa sunulan zambak benzeri çiçeklerin raf ömrünü uzatabilmek ve kütle kaybının
önleyebilmek için, vakumlu soğutma öncesinde çiçeklere belirlenen miktarlarda su serpilmiş ve bu
şekilde başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu tür kesilerek satışa sunulan çiçeklerin, satış noktalarına uzak
noktalardan geldikleri dikkate alınır ve depolama bölmelerinde vakumlu soğutmalı sistemlerde
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saklandığı düşünülürse, bu işlemin çiçeklerin raf ömürlerini belirgin bir şekilde uzatabildiği
düşünülebilir.
Chambroy ve Flanzy (1980) yaptıkları çalışmada Cantaloup türü kavunlarının muhafazasında ön
soğutma yöntemi olarak vakum soğutma kullanımını değerlendirmişlerdir. Ön soğutma olarak vakum
uygulamasının a genellikle etilen konsantrasyonunu düşürdüğü ancak nispeten olgun meyvelerin
olgunlaşmasını yavaşlatmadığını tespit etmişler, kavun sıcaklığının, vakum ön soğutma ile yavaşça
(30 dakika içinde 1-3 derece) düştüğünü belirtmişlerdir.
Vakum Soğutma sistemin uygulandığı çalışmalar faklı bir çok ürün için denenmektedir, bunlar
arasında soğan, brokoli, patlıcan, salatalık, havuç, bambu filizi, lahana, biber, şalgam, çilek, siyah kuş
üzümü ve kavun gibi ürünler yer almaktadır. Genel sonuçlar, vakum soğutmanın bu ürünler için etkili
ve verimli bir soğutma yöntemi olduğunu göstermektedir (Sun, 2014).
VAKUM SOĞUTUCU DENEY DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜM ALINMASI
Çalışmada kullanılan vakum soğutma sistemi Şekil 2’de gösterilmiştir. İki pompa paralel kullanılarak
vakum hızının artırılması sağlanmıştır. Çalışma iki pompanın paralel kullanılması durumu için
yürütülmüş ve vakum hızının soğutma üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Vakum odası ile pompa arasına hava içerisindeki nemi tutarak pompaya gitmesini önlemek için
sirkülasyonlu su banyosu ve eşanjörden oluşan bir nem tutucu yerleştirilmiştir. Basınç, vakum odası
ve vakum pompaları arasında ölçülmüş ve kontrol ünitesinde kaydedilmiştir. Ürünün sıcaklıkları ile
ortam sıcaklık ve nemi ise depolama ünitesi ile vakum odası içerisinde ölçülmüştür. Kontrol ünitesi ve
data loggerın zamanları aynı zamana ayarlanmış ve böylece eş zamanlı ölçüm alabilmek mümkün
olmuştur (Şekil 2).
Basınç Ölçümü

Eşanjör

Soğutucu Akışkan
Girişi
Sirkülasyonlu Su Banyosu

Data
Logger

Yoğuşmuş Su
Boşaltma Vanası

Soğutucu Akışkan
Çıkışı

Sıcaklık ve Nem
Ölçümü
Data
Logger

Sıcaklık
Ölçümü

By-Pass Hattı

Hava
Filitresi
Çek Valf
Çek Valf

Bilgisayar
Vakum Pompaları

Şekil 2. Gıdaların soğutulması amacıyla kullanılan vakum soğutma sistemi
Ürünlerin soğutma öncesi ve sonrası sıcaklık dağılımı termal kamera (Flir Systems, Danderyd, İsveç)
yardımıyla görüntülenmiş ve beraberinde gelen ThermaCAM QuickView (Flir Systems, Danderyd,
İsveç) ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Deneysel çalışmalarda kullanılan kavunlar süpermarketlerden temin edilmiştir. Deneylerde süreklilik
sağlamak maksadıyla aynı ürün için, yaklaşık aynı boyutlara sahip ürünler tercih edilmiştir. Vakum
altında soğutmaya başlamadan önce gıda ürünlerinin aynı sıcaklıkta olması sağlanmaya çalışılmıştır.
Gıda ürünlerinin aynı sıcaklığa getirilmesi için inkübatör (MEMMERT I P P-400, Schwabach,
Almanya) kullanılmıştır. Cihaz dijital göstergeli ve elektronik termostatik kontrollüdür. Elektronik
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hava sirkülasyon fan sistemine sahip olan 53 L. hacmindeki inkübatöre yerleştirilen gıdalar nem
kaybını azaltmak için polietilen torbalar içinde eşit sıcaklığa getirilmiştir. Sıcaklık 20±0.1°C’ye
ayarlanmıştır.
Hangi basınçlarda soğutma yapılacağına karar vermek için ön denemeler yapılmıştır. Her bir basınç
değeri için en az 5 tekrar yapılmıştır. Denemeler neticesinde 7 mbar ve 10 mbar basınç değerlerinin
çalışmalar için uygun olacağına karar verilmiştir. Denemeler yapılırken amaçlanan, farklı gıda ürünleri
için hangi basınç değerlerinde minimum hangi sıcaklıklara erişilebileceğini de gözlemlemek mümkün
olmuştur. Vakum altında (7 mbar ve 10 mbar) soğutulan gıda ürünlerinin, geleneksel yöntemlerle
soğutularak karşılaştırılması yapılmıştır. Geleneksel soğutma için ev tipi buzdolabı (Beko D 9470 NE,
Türkiye) kullanılmıştır. Numuneler buzdolabının üst ve alt bölmelerinde 5°C ve -16°C’de soğutulmuş
ve elde edilen veriler Data Logger aracılığı ile kaydedilmiştir
SOĞUTUCU DENEY DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜMLERİN ALINMASI
Sıcaklık ölçümü yapılacak olan buzdolapları bir gün önceden istenilen deney sıcaklığına getirilmiştir.
Buzdolaplarında ölçüm yapacak olan propların hepsi bir gün önceden denge haline getirilmiştir.
Propların biri pişmiş olan et ürünlerinin yüzeyine diğeri ise merkezine yerleştirilmiştir. Diğer bir
sıcaklık probu ile de ortam sıcaklığı okunmuştur.
Vakum Soğutma Deneylerin Yapılışı
Vakum soğutma ortam sıcaklığına getirilen numunelerin öncelikle termal kamera ile sıcaklık
dağılımını gösteren resimleri çekilmiş ve numunelerin tartımı gerçekleştirilerek not edilmiştir. Her bir
denemede bir adet numune kullanılmıştır. Vakum odasına yerleştirilen ürüne yüzey ve merkez
sıcaklıklarını ölçecek problar uygun noktalara yerleştirilmiştir. Ayrıca ürün içerisindeki sıcaklığı
görebilmek için göstergeli bir sıcaklık probu da ürünün merkezine yerleştirilmiş ve vakum odası
camından merkez sıcaklığı gözlenmiştir. Vakum odası içerisine bağıl nemi ve ortam sıcaklığını ölçen
prob da konulmuştur. Data logger’da ölçüm aralıkları her bir deney için ayarlanarak cihaz ölçüme
hazır hale getirilmiştir. Ortam sıcaklığı, ortam nemi, ürünün merkez sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı data
logger’a kaydedilmeye başlanmıştır. Vakum odası kapatılarak vakum pompaları çalıştırılmıştır. Aynı
zamanda kontrol ünitesinden de basıncın ölçülmesi için kayıt başlatılmıştır. Denemeler başlamadan
önce sirkülasyonlu su banyosu çalıştırılarak sirkülasyonlu su banyosu içerisindeki akışkanın istenen
sıcaklığa gelmesi (-20°C) ve böylece eşanjörün de sıcaklığının bu değere ulaşması sağlanmıştır.
Deneme süresince sirkülasyonlu su banyosu çalışır durumda tutulmuştur.
Göstergeli sıcaklık probundan numunenin merkezinde istenen sıcaklığa ulaşıldığında veya sıcaklık
değişimi olmadığında vakum odası emme hattındaki vana kapatılarak vakum işlemi sonlandırılmıştır.
Numune vakum odası dışına alınarak termal kamera ile görüntüsü alınmış ve tartımı gerçekleştirilerek
not edilmiştir.
Vakum altında soğutma 7 mbar ve 10 mbar için gerçekleştirilmiştir.
Buzdolabı ve Derin Dondurucuda Deneylerin Yapılışı
Buzdolabında ve derin dondurucuda ürünlerin soğutulması ile ilgili deneyler buzdolabı için 5°C ve 16°C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. Ortam sıcaklığına getirilen numunelerin öncelikle termal
kamera ile sıcaklık dağılımını gösteren resimleri çekilmiş ve numunelerin tartımı gerçekleştirilerek not
edilmiştir. Buzdolabı içerisine yerleştirilen ürünlerin yüzey ve merkez sıcaklıklarını ölçecek problar ile
ortam sıcaklığını ölçen problar uygun noktalara yerleştirilmiştir. Data logger buzdolabı veya derin
dondurucunun dışarısına alınarak merkez sıcaklığı gözlemlenmiştir. Merkez sıcaklığı istenen değere
geldiğinde deney sonlandırılmıştır. Numune buzdolabı dışına alınarak termal kamera ile görüntüsü
alınmış ve tartımı gerçekleştirilerek not edilmiştir.
Sıcaklık ve Kütle Ölçümü
Soğutma öncesinde numuneler tartım ve görüntüleme işleminin ardından problar yerleştirilerek
soğutmaya tabii tutulmuştur. Ürünlerin iç kısımda (merkez) meydana gelen soğumayı tespit etmek için
yüzeyden belli bir mesafeye (ürünün merkezi bir noktasına) kadar prob batırılmıştır ve bu noktada
ölçülen sıcaklık her ürün için merkez sıcaklığı olarak ifade edilmiştir. Yüzey sıcaklığının ölçümü için
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prob yüzeye (yaklaşık olarak 1-2 mm) batırılmıştır. Numunelerin merkez ve yüzey sıcaklıkları ile
ortam sıcaklığı ve nem oranı her 10 saniyede bir ölçülmüştür. Ağırlıklar soğutma öncesi ve sonrasında
0,001 g hassasiyet ile ölçülmüştür. Böylece kütle kaybı da belirlenmiştir.
Kütle Kaybının Hesaplanması
Kütle kaybı soğutma öncesi (m1) ve soğutma sonrası (m2) kütleleri ölçülerek aşağıdaki formülasyon
kullanılarak hesaplanmıştır.
Kütle kaybı (kg),
m = (m1-m2)
Kütle kaybı oranı (%)
m = (m1-m2)/m1*100
m1: Soğutma öncesi ürün kütlesi (kg)
m2: Soğutma sonrası ürün kütlesi (kg)
Kavunun Nem Analizi
Nem analizi yapılacak olan ürünler küçük parçalara ayrılmıştır. Etüv sıcaklığı 110 °C dereceye
ayarlanmıştır. Nem analizi yapılacak ürünlerin içerisine konulacağı kurutma kapları nem analizinden
önce bir gün boyunca etüvde bekletilmiş ve ardından desikatöre alınarak soğuması için beklenmiştir.
Sabit tartıma getirilmiş ve darası alınmış kurutma kaplarının içine yaklaşık 10 g homojen halde
kesilmiş ürün konulmuştur. Tartılan örnek (T1) ve kurutma kabı, 110 °C sıcaklığındaki etüv içerisine
yerleştirilmiştir. Ürünler etüvde 110°C derece sıcaklıkta 24 saat bekletilerek kurutmaya alınmış ve bu
süre sonunda desikatöre alınarak sabit tartıma getirilmiştir. Desikatörde soğutulan ve sabit tartıma
getirilen örnekler tartıma alınmış (T2) ve ürünün nem oranı aşağıdaki denklemle hesaplanmıştır:
% Nem = [(T1-T2)/T1]x100
T1= Nem Oranı Hesaplanacak Ürünün Başlangıç Ağırlığı
T2= Kurutulmuş Ürünün Ağırlığı
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Vakum deneyleri için vakum odası içindeki basınç, soğutulan ürünün merkez ve yüzey sıcaklığı ile
ortam sıcaklığı ve vakum ortamının bağıl nemindeki zamana göre değişimi 7 mbar ve 10 mbar için
ayrı ayrı verilmiştir. Bunun yanı sıra ürünün soğutma öncesi ve soğutma sonrası termal kamera ile
alınan görüntüleri de sunulmuştur. Ürünlerin soğutma öncesi ve soğutma sonrası kütleleri, kütle kaybı
ve kütle kayıp oranları da tablolar halinde sunulmuştur. Böylece üç farklı vakum basıncı için zamana
bağlı sıcaklık değişimi, soğuma süresi ve kütle kaybını belirlemek mümkün olmuştur.
Klasik soğutmada da ürünlerin merkez ve yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığındaki zamana bağlı
değişim verilmiştir. Ayrıca vakum soğutmadakine benzer olarak ürünlerin soğutma öncesi ve soğutma
sonrası kütleleri, kütle kaybı ve kütle kayıp oranları da tablolar halinde sunulmuştur. Böylece vakum
soğutma ile klasik soğutmayı; soğuma süreleri, merkez ve yüzey sıcaklıklarındaki değişim, kütle
kayıpları ve kütle kayıp oranları açısından karşılaştırmak mümkün olmuştur.
Kavunun vakum altında soğutulmasına ilişkin deneyler vakum değeri 7 mbar ve 10 mbar basınçlarda,
iki pompanın çalışır durumda gerçekleştirilmiştir. Sirkülasyonlu su banyosu sıcaklığı -20°C’de
tutulmuş, böylece eşanjör içerisinden geçen havanın nemi soğutularak alınarak pompaya nem gitmesi
önlenmiştir.
Deneyde çift pompa çalıştırılarak ortam basıncı 7 mbar’a getirilmiş ve vakum pompası bu basınçta
çalışır durumda deney gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü gibi, kavun örneklerinin merkez ve
yüzey sıcaklığı hızlı bir biçimde düşmüştür. Yaklaşık olarak 25°C sıcaklıktaki kavun örneğinin vakum
altında soğutulması sırasında merkez ve yüzey sıcaklıklarının düşüşü benzer şekilde gerçekleşmiştir. 7
mbar vakum altında ölçülen en düşük merkez ve yüzey sıcaklıkları sırasıyla 10.38 °C ve 8.82 °C
olarak tespit edilmiştir. Kavun örneğine ait yüzey ve merkezdeki sıcaklık değişimi Şekil 3’de
verilmiştir. Kavunun bitim kütlesindeki su içeriği çok yüksek olduğundan kavun soğuma hızı çok
yavaş gerçekleşmiştir.
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Şekil 4’de 7 mbar sabit basınç altında soğutulan kavun örneklerinin vakum soğutma öncesi ve
sonrasında termal kamera yardımıyla tespit edilmiş sıcaklık değişimini gösteren resimler
verilmektedir.
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haldeki

Soğutma sonrası
Kesim sonrası
Şekil 4. Kavunun 7 mbar basınç altında soğutulması sonrası sıcaklık değişimi resmi
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Çalışmaya ait diğer denemede çift pompa çalıştırılarak ortam basıncı 10 mbar’a getirilmiştir ve vakum
ortamında kavun örneklerine ait yüzey ve merkez sıcaklığı ile ortam sıcaklık ve bağıl nemindeki
değişimler takip edilmiştir. Şekil 5’te kavuna ait merkez ve yüzey sıcaklıkları ile ortam sıcaklığı, bağıl
nemi ve basıncındaki değişim verilmiştir. 10mbar basınç altında kavunun en düşük yüzey ve merkez
sıcaklıkları sırasıyla 14.57 °C ve 15.01°C olarak gerçekleşmiştir. Bu sıcaklıklar 7 mbar vakum basıncı
altında gerçekleştirilen deneylerde elde edilen sıcaklıklardan 5-6°C daha yüksektir. 15 mbar basınç
altında kavun sıcaklığı 15 °C sıcaklığın altına düşürülememiştir.
Tablo 1’de ise test edilen basınçlara göre kavunun kütlesindeki değişim verilmektedir. Birinci deneyde
kavunun başlangıç merkez sıcaklığı 24.8°C’den 10.38°C’ye gelirken kütle kaybı 22.841 g olarak
gerçekleşmiştir. Kütle kaybı %5,9 olmuştur. 10 mbar vakum basıncında soğutulan kavunun başlangıç
merkez sıcaklığı yaklaşık olarak 25.82°C’den 14.57°C’ye gelirken kütle kaybı 7,425 g olarak
gerçekleşmiştir. Kütle kaybı %1.8 olarak bulunmuştur. Deney sonuçlarına göre, kavunun soğutulması
sırasında vakum basıncı düştükçe kütle kaybı artmaktadır.
Şekil 5. 10 mbar sabit

basın
altında tek pompanın çalışması durumu için, kavunun yüzey, merkez ve ortam sıcaklığı, nem
oranı ve basınç değişimi.
Tablo 1 Kavunun farklı vakum basınçlarında başlangıç ve son kütleleri.
Basınç(mbar)
7
10
Soğutma öncesi kütle(g)

386,836

396,547

Soğutma sonrası kütle (g)

363,995

389,122

Kütle kaybı (g)

22,841

7,425

Kütle kaybı oranı %

5,9

1,8

Şekil 6’da 10 mbar sabit basınç altında kavun örneklerinin vakum soğutma öncesi ve sonrasında
termal kamera yardımıyla tespit edilmiş sıcaklık değişimini gösteren resimler verilmektedir.
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İlk

haldeki

Soğutma Sonrası
Kesim sonrası
Şekil 6. 10 mbar sabit basınç altında soğutulan kavun örneklerinin vakum soğutma öncesi ve
sonrasındaki sıcaklık değişim profili
Kavunun klasik yöntemle soğutulması
Kavunun klasik olarak soğutulması buzdolabında (5°C ve -16°C sıcaklıkta) yapılmıştır. Kavunun
buzdolabında 5°C sıcaklıkta soğutulması esnasındaki sıcaklık değişimi Şekil 7’da verilmiştir. 5°C
sıcaklık altında soğutulan kavunun merkez sıcaklığının 6,8°C’ye soğuması için geçen süre yaklaşık
olarak 16480 saniye (4,5 saat) olmuştur. Vakum soğutmada bu sürenin uygulanan vakum basıncına
bağlı olduğu görülmüştür. 7 mbar basınç değerinde vakum altında soğutulan kavunun merkez
sıcaklığının 10.38°C’ye yaklaşık olarak 39,5 dakika içinde düştüğü bulunmuştur. Bu süre, 5°C
sıcaklıkta soğutmaya göre yaklaşık 7 kat daha hızlı bir soğutmayı ifade etmektedir.

Şekil
sı

Buzdolabında

7.
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5°C

aklık altında soğutulan kavunun yüzey ve merkez sıcaklığı ile ortam sıcaklığındaki değişim.
Şekil 8’de 5°C sıcaklıkta soğutulan kavunun örneklerinin soğutma öncesi ve sonrasında termal kamera
yardımıyla tespit edilmiş sıcaklık değişimini gösteren resimler verilmektedir.

İlk haldeki

Soğutma Sonrası

Kesim sonrası

Şekil 8. 5°C sıcaklıkta soğutulan kavun örneklerinin sıcaklık değişim profili
Kavunun klasik soğutmada -16°C sıcaklıkta soğutulması esnasındaki sıcaklık değişimi Şekil 9’de
verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, düşük sıcaklıklarda kavunun yüzeyinde hızlı bir soğuma
gerçekleşirken, merkezdeki sıcaklık değişimi yavaş olmaktadır. Kavunun merkez sıcaklığı 3780
saniyede (~63 dakika) depolama sıcaklığı olan 5°C sıcaklığına gelmektedir. Oysaki yüzey sıcaklığı
54’ncü dakikada 0°C’nin altına düşmekte ve kavun yüzeyinde donma gerçekleşmektedir. Bu durum,
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soğutulacak ürünlerde arzu edilmeyen bir özelliktir ve ürünün yapısal (tekstürel) kalitesini olumsuz
yönde etkilemektedir.
Şekil 10’da -16°C sıcaklıkta soğutulan kavunun örneklerinin soğutma öncesi ve sonrasında termal
kamera yardımıyla tespit edilmiş sıcaklık değişimini gösteren resimler verilmektedir.
Klasik soğutma yapılmadan ve yapıldıktan sonra da kavunun ağırlıkları ölçülmüş ve kütle kaybı
belirlenmiştir. 5°C sıcaklıkta gerçekleştirilen soğutma işlemi çok uzun sürmüş, örneklerdeki kütle
kaybı ise %1 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). Klasik soğutma yapılmadan ve yapıldıktan sonra da
kavunun ağırlıkları ölçülmüş ve kütle kaybı belirlenmiştir. 5°C sıcaklıkta gerçekleştirilen soğutma
işlemi çok uzun sürmüş, örneklerdeki kütle kaybı ise %1 olarak gerçekleşmiştir. Klasik soğutmada bu
deney derin dondurucu sıcaklığı -16 C’ye ayarlanmak suretiyle yürütülmüştür. Bu sıcaklıkta
soğutulan kavuna ait ağırlıklar ve kütle kaybına ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir. Kavunun merkez
sıcaklığının 5°C sıcaklığa kadar soğutulması sırasında kavunda kütle kaybı %1’in altında
gerçekleşmiştir. Derin dondurucuda gerçekleştirilen soğutma süreleri uzun olurken, kütle kaybı vakum
altında soğutmaya oranla daha düşük kalmıştır.
Şekil

Buzdolabında

9.

ıcaklık altında soğutulan kavunun yüzey ve merkez sıcaklığı ile ortam sıcaklığındaki değişim.
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-16°C

İlk

haldeki

Soğutma Sonrası
Şekil 10. -16°C sıcaklıkta soğutulan kavun örneklerinin sıcaklık değişim profili

Kesim sonrası

Tablo 2. Kavunun buzdolabında farklı sıcaklıklarda başlangıç ve son kütleleri.
Sıcaklık(˚C)
-16
5
İlk kütle(g)

351,757

377,378

Soğutma sonrası kütle(g)

349,259

371,111

Kütle kaybı (g)

2,498

6,267

Kütle kaybı oranı %

0,7

1

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA
Vakum soğutma deneyleri 7 mbar ve 10 mbar için klasik soğutma deneyleri ise 5C, ve -16C için
yürütülmüştür. Hem vakum soğutma ve hem de klasik soğutma deneylerinde kavunun merkez ve
yüzey sıcaklıklarının zamana göre değişimleri incelenmiştir. Ayrıca vakum soğutmada ortam neminin
ve ortam basıncının değişimi de incelenmiştir. İki soğutma yönteminde de kavun için kütle kaybı
ölçülerek, kütle kayıp oranı hesaplanmış ve tablolar halinde verilmiştir. Kavunun vakum ve klasik
soğutma yöntemleri için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;

Kavun vakum soğutma ile klasik soğutmaya göre daha hızlı bir şekilde soğutulmaktadır. Bu
sonuç vakum soğutmanın hızlı bir soğutma sağladığı konusundaki yapılan deneyleri doğrulamaktadır.
Ancak, kavunun su içeriğinin yüksek olması nedeni ile soğutma marul ve mantar gibi ürünlere göre
daha yavaş gerçekleşmektedir.

Vakum soğutmada daha üniform bir soğutma gerçekleşmektedir. Klasik yöntemle özellikle
düşük sıcaklıkta (-16 C) kavun yüzeyinde donma olayı gerçekleşmektedir. BU durum istenmeyen bir
sonucu ortaya çıkarmaktadır.

Vakum soğutmanın en büyük dezavantajı üründeki kütle kaybının klasik soğutmaya göre daha
fazla olmasıdır. Bu durum kavunda da gerçekleşmiştir.

Vakum basıncı düşürülünce kütle kaybındaki artış daha fazla olmaktadır.

Vakum soğutmada soğutmanın hızlı olması özellikle kavun gibi soğuk servis edilen meyve ve
sebzeler için tercih konusu olmasını sağlayabilir.
TEŞEKKÜR
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Özet
AMAÇ:
Bu çalışmada engelli çocuklarda güvenli çevre yaklaşımı hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma konuyla ilgili literatür taraması yapılarak derleme olarak planlanmıştır.
BULGULAR
Engellilik kavramında, kişinin çevresiyle olan etkileşiminde karşılaştığı sorunlar söz konusudur.
Literatürde, Ülkemizdeki engelli nüfusunun %26’sının 0-19 yaş arasında olduğu belirtilmiştir
(Yıldırım Sarı, 2013). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, engelli bireylerin yaşadıkları
yerdeki fiziksel çevre düzenlemelerine ilişkin verilerde, bu bireylerin, oturduğu bina, kaldırım, yaya
yolu, dükkan, market mağaza, lokanta, sinema, tiyatro, park ve yeşil alanlar, tatil yerleri ve otellerle
ilgili düşünceleri belirlenmiştir ve engellilik çeşitlerine göre farklılık olduğu görülmüştür (TÜİK,
2010a). Konuyla ilgili bir başka literatürde, çocukların gereksinimlerine ve engel durumlarına göre
uygun oyun alanlarının oluşturulmasının önemli olduğu, çocuğun bağımsızlığını destekleyici nitelikte
olmasının uygun olacağı belirtilmiştir (Şen ve Öksüz, 2016).
SONUÇ
Ülkemizde de belirli sayıda engelli çocuk bulunmaktadır. Bu nedenle çevre düzenlemesinde engelli
çocuklara uygun mekanların oluşturulması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: engelli, çocuk, çevre

Safe Environmental Approach To Disabled Children
Abstract
AIM OF STUDY
In this study, it was aimed to give information about safe environment approach to children with
disabilities.
MATERIALS AND METHODS
This study was planned as a review by reviewing related literature on the subject.
RESULTS
There are problems in the concept of disability that people have in their interaction with the
environment. In the literature, 26% of the population with disabilities in our country is between 0-19
years of age (Yıldırım Sarı, 2013). Türkiye Statistical Institute (TUIK) data, according to the data of
the physical environment regulations in the place where they live of people with disabilities, these
individuals sit in the building, pavement, footpath, shops, grocery stores, restaurants, cinemas,
theaters, parks and green areas, resorts and the hotels related thoughts were determined and found to
be different according to the types of disability (TÜİK, 2010a). In another literature on the subject, it
has been stated that it is important to create suitable playing areas according to children’s needs and
disabilities, it would be appropriate to be supporting the child's independence (Şen and Öksüz, 2016)
CONCLUSION
As a result, there are also a certain number of disabled children in our country. For this reason, it is
important to create suitable spaces for children with disabilities in environmental regulation.
Key Words: handicapped, child, environment
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GİRİŞ
Engellilik kavramında, kişinin çevresiyle olan etkileşiminde karşılaştığı sorunlar söz konusu olup
engelli bireylerin yaşamsal sınırlılıkları olabilmektedir (Çakır Sümer, 2015). Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, engelli bireylerin yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemesine
ilişkin oturduğu bina, kaldırım, yaya yolu, dükkan, market mağaza, lokanta, sinema, tiyatro, park ve
yeşil alanlar, tatil yerleri ve otellerle ilgili düşünceleri belirlenmiştir ve engellilik çeşitlerine göre
farklılık olduğu görülmüştür (TÜİK, 2010b). Ülkemizdeki engelli nüfusunun %26’sının 0-19 yaş
arasında olduğu belirtilmiştir (Yıldırım Sarı, 2013). Literatürde, çocukların gereksinimlerine ve engel
durumlarına göre uygun oyun alanlarının oluşturulmasının önemli olduğu, çocuğun bağımsızlığını
destekleyici nitelikte olmasının uygun olacağı belirtilmiştir (Şen ve Öksüz, 2016).
Bu çalışmada engelli çocuklarda güvenli çevre yaklaşımı hakkında bilgi vermek
amaçlanmıştır.
1. ENGELLİLİK KAVRAMI
Yetersizlik ve engel iki ayrı kavram olup “Yetersizlik” “zihinsel, fiziksel, davranışşal veya duyu
organlarının zedelenmeye bağlı olarak tamamen veya kısmen fonksiyonlarında görülen kayıpların
ortaya çıkardığı durum” olarak belirtilirken “Engel” kavramı, yetersizliği olan bireylerin çevresiyle
olan etkileşimindeki sorunları ifade etmektedir (Yıldırım Sarı, 2013). 2010’da Özürlülerin Sorun ve
Beklentileri Araştırması verilerine ve literatüre göre; engelli bireylerin zihinsel engelli, süreğen
hastalığı olan engelli, ortopedik engelli, görme engelli, işitsel engelli, ruhsal ve duyusal engelli veya
birden fazla engele sahip oldukları belirtilmiştir (TÜİK, 2010b; Yıldırım Sarı, 2013).
2. ENGELLİLİK OLUŞUM NEDENLERİ
Engelli olmanın kaynağına ve sebeplerine göre doğum öncesi, doğum sırası ve doğum
sonrasında olmak üzere birçok nedeni bulunmakta ve genelde çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır.
Kaynağına göre sınıflandırılma yapıldığında doğuştan olan engellilik sebeplerinde kalıtımsal faktörler,
akrabayla evlilikler, hamilelik döneminde anneye ait travmalar, hastalık, annenin alkol ve madde
bağımlılığı, iyi beslenmeme gibi sebepler belirtilmektedir. Doğum sonrasında meydana gelen
engellilik nedenleri arasında ise iş, ev veya trafik kazaları, deprem gibi durumlar temel engellilik
nedenleri arasında sayılabilmektedir (Koca, 2010)
3.ENGELLİLİĞİN/ÖZÜRLÜLÜĞÜN/YETERSİZLİĞİN
GENEL
OLARAK
SINIFLANDIRMASI
3.1. Ortopedik
Prenatal, natal ve postnatal dönemde çeşitli sebeplerle kas, iskelet ve nöral sistemlerdeki
sorunlar neticesinde bireyin toplumsal yaşama uyum gösterme ve günlük gereksinimlerini
karşılamasında güçlük yaşamasına, korunma, rehabilitasyon, danışmanlık, bakım ve destek
hizmetlerine gereksinim duymasına neden olan durumlara ortopedik özür denilmektedir. Ortopedik
özürlülük arasında doğuştan olan uzuv eksiklikleri, kalça çıkıklığı, çarpık ayak, kol felci, omurga
eksikliği, meningomyelosel, kas hastalıkları, beyin felci, çocuk felci, omurga eğrilikleri, romatizmal
hastalıklar, süreğen kemik ve eklem iltihapları, eklem sertliği, yanlış kaynamış kırıklar, kalıtsal
ilerleyici sinir hastalıkları ve cücelik sayılabilir (Ortopedik Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008).
3.2. Zihinsel
Doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası veya genetik nedenlerle ortaya çıkan ve bireyin
toplumsal yaşamındaki problemlerle baş etme yetisini etkileyen zihinsel kısıtlanmadır. Zihinsel
özürlülüğün sebepleri arasında doğumdan önceki süreçte hamileliğin ilk trimesterinde karşılaşılan
uzun süreli yüksek ateş, gebelikte doktor dışı ilaç kullanımı, doğum anında anoksi, beyin hasarı,
prematüre doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, yeterince anne sütü ile beslenmeme, demir eksikliği,
menenjit, fenilketonüri, akraba evlilikleri, kromozom hastalıkları gibi genetik nedenler sayılabilir
(Zihinsel Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008). Zihinsel yetersizlik hafif, orta, ağır ve çok ağır
düzeyde olmak üzere kendi içinde sınıflandırılabilir (Yıldırım Sarı, 2013).
3.3. İşitsel
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Doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ve
bireyin işitme duyarlılığının bozularak işitme kaybına yol açan ve kişide gelişim, uyum ve iletişiminde
en büyük engeli oluşturan durumdur. İşitsel özürlülüğün sebepleri arasında doğuştan gelen problemler,
dış kulak yolu darlıkları veya iltihabı, travmalar, tümörler, östaki tüpü hastalıkları, doğumsal
anomaliler, genetik hastalıklar, meniere hastalığı, ani işitme kaybı, mikst tip işitme kaybı ve santral
işitme kayıpları sayılabilir (İşitme Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008). İşitme kaybı, başlama
durumuna göre, dil öncesi ve dil sonrası işitmezlik olarak iki şekilde ve iletişim tipi, sensörinöral,
mikst, santral işitme kaybı olarak dört şekilde sınıflandırılabilir (Yıldırım Sarı, 2013).
3.4. Görme
Görme yetersizliği, sınırlı bilgi ve deneyime sahip olmasına ve dolayısıyla çocukların
duygusal, nörolojik ve fiziksel gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olan ve bireyin dünyayı
tanımasında çok önemli role sahip görme duyusu ortadan kalktığından, diğer duyu organlarını
kullanarak içinde bulundukları çevreden bilgi edinmesine yol açan durumdur (Yıldırım, Sarı 2013).
Görme özrünün birçok sebebi olmakla birlikte genetik-kalıtım, akraba evlilikleri, mikrop kapma, kaza
geçirme gibi durumlar da sayılabilir (Görme Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, 2008).
3.5. Süreğen Hastalıkları
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan ve bireyin sürekli bakımı ve tedavisini
gerektiren hastalıklardır. Toplumda sık karşılaşılan süreğen hastalıklar arasında; diyabet, guatr,
fenilketonüri, inflamatuar artrit, juvenil romatoid artrit, romatoid artrit, ankilozon spondilit,
miyopatiler, müsküler distrofi, osteoporoz, epilepsi, serebral palsi, spina bifida, doğumsal brakial
pleksus yaralanmaları, anemi, kalp hastalıkları, onkolojik hastalıklar, sarılık ve astım sayılabilir
(Süreğen Hastalıklar Aile Eğitim Rehberi, 2008).
4. ÇEVRE TANIMI
Çevre, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar ile onların cansız çevrelerinden oluşan bir sistem
olup insanla birlikte tüm canlı varlıklar ile canlıların davranışları üzerinde etkili olan veya
etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki faktörlerin tümü olarak
değerlendirilebilir (Çelikkıran, 1995).
5. ÇEVRE İLE ENGELLİ ÇOCUK ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması (2010)’na göre engelli bireylerin yaşadıkları
yerdeki fiziksel çevre düzenlemelerine ilişkin verilerde, oturduğu bina, kaldırım, yaya yolu, dükkan,
market mağaza, lokanta, sinema, tiyatro, park ve yeşil alanlar, tatil yerleri ve otellerle ilgili düşünceleri
belirlenmiş ve engellilik çeşitlerine göre farklılık olduğu görülmüştür (TÜİK, 2010a).
Zihinsel yetersizliği olan çocuk; dikkat ve hatırlamaya yönelik sorunlarla karşı karşıyadır ve
aynı zamanda yürüme, hareket, dengede durma, oturma hız, el-göz koordinasyonu gibi birçok fiziksel
hareketi yapmakta da zorlanmaktadır (Biçer ve ark., 2004, Yıldırım Sarı, 2013). Dolayısıyla zihinsel
engelli çocukların yaşam alanlarının daha geniş ve daha az miktarda eşyalı olması, merdiven varsa
tırabzanlı olması ve iyi aydınlatılması, kullanılan mobilyaların köşeli olmaması, yatak odalarında
ranza kullanılmaması, elektrik kablolarının açıkta olmaması, evdeki tüm prizlerin koruyucu kapakla
kapatılması, eşyaların kayma veya devrilmeye karşı duvara veya zemine sabitlenmiş olması gibi
durumlar büyük önem arz etmektedir (Çelik, 2014). Ayrıca zihinsel engelli çocukların yaşama
katılımları için özellikle tek başına bir yere gitmek istediğinde otobüs saatleri, durak yerlerinin
sürekliliği gibi kentsel hizmetlerin düzenli olması ulaşılabilirlik açısından önemli olup ayrıca zihinsel
engellilerin bulundukları yeri algılamalarında veya gitmeleri gereken yeri algılamalarında
kullanacakları yazılı bilgilendirme sistemlerindeki yazıların büyük punto ile anlaşılır şekilde yazılmış
olması kolaylık sağlaması açısından önemlidir (Koca, 2010; Çelik, 2014).
Ortopedik ve görme engelli çocuklarda ise; sosyal yaşam içerisindeki karşılaştıkları en önemli
hususlardan birisi mimari düzenlemelerdir. Açık alanlarda; yürüme engeli olan ortopedik yetersiz
bireyler için gerekli çevre düzenlemesinde kaldırım yüksekliği uygun standartlarda, tekerlekli
sandalyenin hareketini engellemeyecek şekilde düzgün ve kaygan olmayan zemin malzemesi ile kaplı,
üzerindeki veya etrafında yer alan direk, çöp kutusu, trafik panoları, çiçeklik, demir kazık, sarkan ağaç
dalları gibi her türlü engelin kaldırılmış olması önemlidir. Bütün geçitlerin düzgün ve basit şekillerde
olması, bina girişlerinin kolay algılanabilir merkezi bir alanda basamaksız düz şekilde yapılması veya
merdiven yanına rampa eklenmesi olumlu bir durumdur. Ayrıca yaya geçitlerindeki trafik ışıklarının
sesli hale getirilerek ve kaldırım için hissedilebilir yönlendiricilerin, kontrastlı ve fosforlu şekilde renk
düzenlemelerin yapılarak görme engelli çocuklar için şehir içi erişebilirliğin kolaylaştırılması da
558

olumlu durumlardır. Görme engelli çocuklara yönelik basit ve anlaşılır dokunsal okuma için
kabartmalı, dokunulabilir yükseklikte, ışıklandırmalı işaret levhaları kullanılması önemli hususlardır
(Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012).
Metro, otobüs ve tramvay gibi açık alanlarda ortopedik engelli çocuklar için ulaşılabilir halde
uygun tasarımlar kullanılması, peronda gerekli işaretlemelerin yapılması ve seyyar rampaların
bulunması, vagon içlerinde tekerlekli sandalye için bazı alanlar ve tutunma donanımları bulunması
olumlu hususlardır. Tekerlekli sandalyelerin otobüse binebilmedini sağlamak için alçak döşemeli ve
basamağı olmayan otobüslerin olması, kapalı alanlarda ise ortopedik engelli çocukların eğitim ve
öğretimlerine devam edebilmesi için okullar için de gerekli mimari düzenlemelerin yapılması ve sınıf
içinde çocuğun kullanabileceği donanım, sıraların arasında geçiş yapabileceği şekilde boşluklu olarak
düzenlenmesi olumlu düzenlemeler arasında sayılabilir (Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında Özürlü
Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012).
Ortopedik ve görme engelli bireyler için merdivenlerin düz kollu, basamakların kaymayan,
başında ve sonunda sahanlıkları olacak şekilde ve kavrama güçlüğü çeken engelliler için merdivenin
her iki tarafına küpeşte konularak tasarlanması, asansörlerin ara katlara konulmaması, terkerlekli
sandalyenin girebileceği (min. 110cm genişlik ve min. 140 cm derinlik) büyüklükte olması ve
kumanda düğmelerinin tekerlekli sandalyeden de ulaşılabilir yükseklikte yapılması yaşamı
destekleyici olumlu hususlardır. Ayrıca bina ve tesislerdeki tuvaletlerde engelli kişiler için de kabin
ayrılması ve duvara tutunma barları konularak kapısının dışarı açılır veya sürgülü kapı şeklinde
yapılması yaşamı kolaylaştırabilmektedir (Koca, 2010; Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin
Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012).
Engelli çocukların gelişimi ve güvenliği için oyun ve dinlence alanlarını oluşturan park
alanlarının ulaşılabilir olması, basamaklardan kaçınılması ya da rampaların desteklenmesi, park
içerisinde özellikle fiziksel yetenekleri azalmış çocuklar için renk, doku, koku ve ses gibi mümkün
olan daha çok duyuya hizmet eden uyarıcılar kullanılarak algılamayı yönlendirici tasarımlar (yapısal,
bitkisel, işaret levhaları, vb.) kullanılması, görme engelli olan çocuklar için dokunma yoluyla
okunabilen yönlendirme panolarının yer alması, tekerlekli sandalyede bulunan çocuklar için yeterli
hareket alanının bulunması, temel oyun alanlarına bariyersiz erişim sağlanması, açık mekan
mobilyalarının sivri ve çıkıntılı kenarlı olmaması ve görme engelliler için oturakların zıt renklerle
boyanması, oyun alanı içerisindeki zemin yapısının kaymaz yapıda ve özellikle tekerlekli sandalyenin
sürülebilmesi için pürüzsüz yapılması ve park içerisinde dikensiz, zehirsiz ve yüzeyi kaygan hale
getirecek şekilde meyve vermeyen bitkiler kullanılması olumlu katkılar sağlayabilir (Koca, 2010;
Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012; Özdemir,
2017).
SONUÇ
Çocuklarda çeşitli derecelerde engellilik, özürlülük ya da yetersizlik durumları olabilir.
Engellilik, yetersizlik ve özürlülük durumları olan çocukların gelişimi ve güvenliği için katkı sağlayıcı
bir ortamın ve çevrenin düzenlenmesi bu çocukların gelişimi ve güvenliği için önemlidir. Bu alanda
araştırma makalelerinin yapılması önerilebilir.
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Abstract
This study was carried out in 2014 in order to investigate the possibilities of determining the yield and
some quality properties of sorghum sudangrass hybrid in the conditions of Usak Province Banaz
District. In the study, 6 sorghum sudangrass hybrid was used (Aneto, Teide, Rox, Sugar Graser II,
Green Go, Nutrihoney). The experiment was carried out in three replications according to the design
of random blocks. In the study, plant height, green yield, dry matter yield, crude protein ratio and
crude protein yields of sorghum species were determined. According to the results obtained from the
study, plant height ranged from 200.1 to 229.7 cm, green yield ranged from 57.40 to 77.73 t ha -1, dry
matter yield ranged from 14.11 to 18.95 t ha-1, crude protein ratios ranged from 9.40 to 11.94%, crude
protein yields ranged from 1.457 to 2.153 t ha-1. According to the results of the research, it was
determined that Green Go and Aneto cultivars were superior to other experimental cultivars in terms
of green grass yield, dry matter yield and crude protein yield.
Keywords: Crude protein rates, Dry Matter Yield, Plant height, Sorghum x Sudangrass

Banaz Koşullarında Sorgum Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Verim Ve Bazı
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Özet
Bu çalışma, Uşak İli Banaz İlçesi koşullarında sorgum sudanotu melezi çeşitlerinin verim ve bazı
kalite özelliklerinin belirlenmesi olanaklarının araştırılması amacıyla 2014 yılında yürütülmüştür.
Araştırmada 6 sorgum sudanotu melezi kullanılmıştır (Aneto, Teide, Rox, Sugar Graser II, Green Go,
Nutrihoney). Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür.
Araştırmada sorgum sudan otu melezi çeşitlerinin bitki boyu, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham
protein oranı ve ham protein verimleri belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sorgum
sudan otu melezi çeşitlerinin bitki boyları 200.1-229.7 cm, yeşil ot verimi 57.40-77.73 t/ha, kuru
madde verimleri 14.11-18.95 t/ha, ham protein oranları %9.40-11.94 ve ham protein verimleri 1.4572.153 t/ha arasında değişim göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yeşil ot verimi, kuru madde
verimi ve ham protein verimi bakımından Green Go ve Aneto çeşidinin denemede yer alan diğer
çeşitlerden daha üstün olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitki Boyu, Ham Protein Oranı, Sorgum x Sudan Otu, kuru madde verimi

GİRİŞ
Hayvancılıkta ideal bir beslemenin temel ilkesi, gerekli yem rasyonlarının hayvanların büyüme ve
gelişme dönemleri dikkate alınarak bütün bir yıl boyunca devam ettirilmesidir. Özellikle süt
ineklerinin süt verimini laktasyon süresi boyunca aynı seviyede tutmak, yaz ve kış aylarının yem
rasyonu, nisan ve mayıs aylarının bol yeşilli mera beslenmesindeki gibi, yeşil ve sulu yemlerle
hazırlanmasıyla mümkündür. Bu açıdan yıllık yem bitkilerinin büyük bir çoğunluğunun vejetasyon
devresinde tek biçim yeşil yem verdiği ve onun da genellikle meralarımızın henüz yeşil olduğu
devreye rastladığı düşünüldüğünde, bütün bir yaz boyunca yeşil yem veren mısır, sorgum, sudanotu ve
sorgum sudanotu melezi gibi bitkilerin hayvan beslenmesindeki önemini arttırmaktadır.
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Silajlık sorgum, sudanotu ve sorgum x sudanotu melezleri silaj ve yeşil ot amacıyla üretilmektedirler.
Silajlık sorgumlar toprak üstü aksamının fazla oluşu, üretim maliyetlerinin düşük oluşu, su stresine
dayanıklı olmaları ve biçimden sonra hızlı bir şekilde yeniden sürme ve gelişme yeteneğine sahip
olmaları ve herhangi bir katkı maddesine gerek olmadan silajlarının yapılabilmesi gibi nedenlerle
hayvan beslemede büyük öneme sahiptirler. Sudanotu ve sorgum x sudanotu melezleri de sahip
oldukları iri toprak üstü kitle, çok sayıda biçilebilme ve biçimden sonra hızla gelişerek kısa sürede
hasat olgunluğuna gelme gibi üstün özellikleri nedeni ile son yıllarda ekim alanları hızla artan
bitkilerdendirler.
Bölgemizde silajlık mısıra alternatif olabilecek; su stresine dayanıklı, hayvanlar için lezzetli, sulu bir
yeşil yem sağlayan uzun boylu, fazla yapraklı ve bol kardeşlenme özelliğine sahip olan yem
sorgumlarının ot verimi ve protein oranının fazla olmasından dolayı çalışmamızda bazı sorgum sudan
otu melezi çeşitlerinin Banaz koşullarında yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyünde çiftçi arazisinde yürütülmüştür. Toprak analizi
sonuçlarına göre deneme alanının toprağı tınlı, tuzsuz, fosforca zengin ve potasyum yönünden
yeterlidir, organik madde bakımından ise orta düzeydedir. Araştırma alanının iklimi, Orta Anadolu
iklimine yakın, Orta Anadolu Bölgesi – Ege Bölgesi Geçit iklimidir. Yıllık toplam 550–650 mm yağış
almakta ve en fazla yağış Aralık-Şubat aylarında düşmektedir. 2014 yılında toplam 534.3 kg/m2 yağış
düşmüş olup vejetasyon süresinde (temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında) ise 83.2 kg/m2 yağış
düşmüştür.
Araştırmada materyal olarak Aneto, Teide, Rox, Sugar Grazer II, Green Go ve Nutri honey çeşitleri
kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Deneme alanında 6 çeşit ve 3 tekerrür olmak üzere toplam 18 parsel yer almıştır. Her parsel 50 cm

sıra aralığında, sıra üzeri mesafesi 5 cm ve 5 m uzunluğundaki 6 sıradan oluşmuştur.
Buna göre bir parselin alanı 15 m2 olarak planlanmıştır. Bloklar arasında gözlemlerin ve
deneme temizliğinin rahat yapılabilmesi için 2’şer m boşluk bırakılmıştır. Ekim, 2 Haziran
2014 tarihinde çapayla açılan sıralara elle yapılmış, dekara 2-3 kg tohum hesabı ile yapılmıştır
(Yılmaz ve Sağlamtimur, 1997). Araziye saf madde olarak 10 kg/da azot ve 5 kg/da fosfor
uygulanmış, fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle birlikte verilmiş, azotun kalan yarısı ise bitki diz
boyunda iken verilmiştir. Hasat, salkım oluşturma devresi öncesinde bitki boyu 150-190 cm’yi
aştığında hasat alanında 15 Ağustos 2014 tarihinde yapılmıştır.
Araştırmada sorgum sudan otu melezi çeşitlerinin bitki boyu, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham
protein oranı ve ham protein verimleri belirlenmiştir. Hasat, bitkilerin salkımlarını çıkardığı devrede el
ile orak yardımı ile yapılmıştır. Hasat sırasında her parselin baş ve son kısmından 50’şer cm.’lik kısım
ve her parselin ilk ve son sırası kenar tesiri olarak değerlendirme dışı bırakılarak kalan alan hasat ve
gözlem alanı olarak kullanılmıştır. Buna göre net hasat alanı 8 m2 olarak belirlenmiştir. Her bir
parselde denemeye ilişkin tüm ölçüm ve gözlemler net hasat alanı üzerinden yapılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler SAS istatistik paket programında varyans analizine tabi tutulmuş,
varyans analizi sonucunda istatistiki açıdan önemli farklılıkların bulunduğu ortalamaların
karşılaştırılmasında Asgari Önemli Fark (LSD) testinden yararlanılmıştır.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Uşak koşullarında yetiştirilen silajlık sorgum çeşitlerinde ölçülen gözlemlere ilişkin varyans analizi
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgeye göre bitki boyu, yeşil ot verimi ve ham protein verimi
bakımından çeşitler arasındaki farklılık %5 düzeyinde, kuru madde verimi ve ham protein oranı
bakımından ise % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur.
Çizelge 1. Varyans analiz sonuçları
Varyasyon
kaynakları

SD

Blok

2

Bitki boyu

Yeşil
Ot
Verimi

ö.d.

ö.d.

Kuru
Madde
Verimi
ö.d.
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Ham
Protein
Oranı
ö.d.

Ham
Protein
Verimi
ö.d.

Çeşitler

5

Hata

10

*

*

**

**

*

(**) 0.01 düzeyinde farklılığı, (*) 0.05 düzeyinde farklılığı göstermektedir. ö.d. İstatistiki olarak
önemli değildir.
Araştırma konusu olan sorgum sudan otu melezi çeşitlerinin bitki boylarına ait ortalama değerler 200.0
cm ile 229.7 cm arasında değişmiştir. En yüksek bitki boyu Green Go çeşidinde 229.7 cm olarak
belirlenmiştir. En düşük bitki boyu değeri ise 200.0 cm ile Nutri Honey ve Teide çeşidinde belirlenmiş
ve bu çeşitler aynı istatistik grupta yer almıştır. Sorgum x sudanotu melezlerinde bitki boyunun Acar
ve ark. (2001), 1-2 m’den 4-6 m’ye kadar çıkabileceğini, Açıkgöz (1995) 60-300 cm arasında
olabileceğini, Yilmaz ve ark. (2003) 201.5- 210.3 cm ve Skerman ve Riveros (1990) ise 3.0-3.6 m
arasında değişebileceğini ifade etmişlerdir. Bulduğumuz sonuçlarla yukarıda verilen literatürler büyük
ölçüde uyumludur.
Çizelge 2. Çalışmada elde edilen ortalama değerler
Çeşitler

Bitki
(cm)

Green Go

229.7 a

Yeşil
Verimi
(kg/da)
7773 a

Teide

200.0 b

Aneto

Boyu

Ot

Kuru Madde
Verimi
(kg/da)
1895 a

Ham Protein
Oranı (%)
9.95 d

Ham Protein
Verimi
(kg/da)
191.13 ab

6933 b

1634 b

10.64 c

173.86 ab

224.3 a

7501 ab

1877 a

11.47 b

215.29 a

Rox

221.3 ab

7373 ab

1866 a

10.33 cd

189.76 ab

Nutri Honey

200.0 b

6366 c

1453 c

10.03 d

145.74 b

Sugar Grazer

214.0 ab

5740 d

1411 c

11.94 a

169.46 ab

(*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde fark yoktur.
Araştırmada en yüksek yeşil ot verimi 7773 kg/da ile Green Go çeşitinden elde edilmiş bunu azalan
sıra ile (7501 kg/da) Aneto ve (7373 kg/da) Rox çeşiti izlemiştir. En düşük yeşil ot verimi ise 5740 kg
/da ile Sugar Grazer II çeşidinden elde edilmiştir. Çiğdem ve Uzun’un (2006) Samsun koşullarında
yaptıkları çalışmada sorgum x sudanotu çeşitlerinde yeşil ot veriminin 2727 ile 4683 kg/da arasında
değiştiğini belirtmiştir. Tuğay (2009) Konya ekolojik koşullarında yeşil ot verimini sorgum sudan
otunda 4791 kg/da, silajlık sorgumda 4050 kg/da, süpürge darısında 3683 kg/da olarak tespit etmiştir.
Mülayim ve ark.(2009) yeşil ot verimini 8340.5 kg/da, İptaş ve Yılmaz (1995) 5876- 7577 kg/da
arasında. Araştırmadan elde ettiğimiz yeşil ot verimi değerleri yukarıda sıralanan bazı araştırıcıların
bulgularından yüksek, bazı araştırıcıların bildirdiği değerlerden ise daha düşük bulunmuştur. Bu
farklılıklar uygulanan yetiştirme teknikleri, kullanılan genotiplerin farklı oluşu ve deneme kurulan
alanlara hakim olan farklı ekolojik koşullardan kaynaklanmış olabilir.
En yüksek kuru madde verimleri 1895, 1877 ve 1866 kg/da ile Green Go, Aneto ve Rox çeşitlerinden
elde edilmiştir. En düşük verimler ise 1453 ve 1411 kg/da ile Nutri Honey ve S. Grazer II çeşitlerinde
belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda kuru ot verimini Karadaş (2008) 2343 kg/da,
Güneş ve Acar (2005) 2094 kg/da-2321 kg/da arasında, Acar ve ark. (2002) 4487-5745 kg/da, Aydın
ve Albayrak (1995) 1015 kg/da olarak bulmuşlardır. Araştırmamızda bulduğumuz kuru madde
verimleri yukarıdaki diğer araştırmacıların tespit ettiği kuru madde verimi yüksek, bazılarından da
düşüktür. Bu farklılıklar çeşitlerin farklı olmasından, ikinci ürün olup olmadıklarına göre değişmekle
beraber, ekolojik faktörler, yetiştirme tekniğinin farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.
Araştırmamızda en yüksek ham protein oranı % 11.94 ile Sugar Grazer II çeşidinde belirlenirken, en
düşük ham protein oranları ise % 9.95 ve % 10.03 ile Green Go ve Nutri Honey çeşitlerinden elde
edilmiştir. Çiğdem ve Uzun (2006) ham protein oranlarını Jumbo da % 6.07, Grazer N2 de % 7.67,
Rox da % 8.98 olarak tespit etmişlerdir. Aydın ve Albayrak (1995) yaptıkları çalışmada ham protein
oranlarının % 6.9-8.9 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Karadaş (2008) Konya ekolojik
koşullarında yürüttüğü araştırmasında ortalama protein oranını % 6.14 olarak tespit etmiştir.
Araştırmamızda bulduğumuz ham protein oranları yukarıdaki diğer araştırmacıların tespit ettiği ham
564

protein oranlarından yüksek çıkmıştır. Bu farklılıklar çeşitlerin farklı olmasından, ana ürün ve ikinci
ürün olup olmadıklarına göre değişmekle beraber, ekolojik faktörler, yıl, yetiştirme tekniği ve
sezonunun farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.
Denemede en yüksek ham protein verimi 215.29 kg/da ile Aneto çeşidinden elde edilmiştir. En düşük
ham protein verimi ise 145.74 kg/da ile Nutri Honey çeşidinden elde edilmiştir. Green Go, Teide, Rox
ve Sugar Grazer II çeşitleri ham protein verimleri bakımından aynı istatistik grupta yer almışlardır.
Sorgumda yaptıkları araştırmalarda ham protein verimini Aydın ve Albayrak (1995) 96 kg/da, Güneş
ve Acar (2005) 109.70 kg/da, Yılmaz ve Hoşaflıoğlu (2000) 89.60-136.64 kg/da olarak
belirlemişlerdir. Keskin ve ark. (2005) Van koşullarında 1999-2000 yılları arasında sorgum x sudanotu
melezi çeşitlerinde hasat zamanının verim ve verim unsurlarını etkisini belirlemek amacıyla
yürüttükleri çalışmada, hasadın hamur olum döneminde yapılması durumunda Gözde–80, P–988,
Grazer ve Grass II çeşitlerinde ham protein verimi sırasıyla 85.4, 98.3, 85.6 ve 84.4 kg/da olarak tespit
etmişlerdir.
SONUÇ
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sorgum sudan otu melezi çeşitlerinin bitki boyları 200.1-229.7
cm, yeşil ot verimi 57.40-77.73 t/ha, kuru madde verimleri 14.11-18.95 t/ha, ham protein oranları
%9.40-11.94 ve ham protein verimleri 1.457-2.153 t/ha arasında değişim göstermiştir. Araştırma
sonuçlarına göre, yeşil ot verimi, kuru madde verimi ve ham protein verimi bakımından Green Go ve
Aneto çeşidinin denemede yer alan diğer çeşitlerden daha üstün olduğu belirlenmiştir.
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Abstract
Watermelon fruit known with its sensitivity to ethylene shows rapid deterioration and watersoaking, a
physiological disorder, upon ethylene exposure. Ethylene response factor (ERF) transcription factors
interact specifically with sequences containing GCC box located in the promoter region of genes. In
order to understand the developmental control of ethylene signal transduction in watermelon, this
study was performed to isolate and characterize genes encoding ERF transcription factors from
watermelon fruit. As a result of PCR amplification of watermelon fruit cDNA with degenerate
primers, two partial cDNAs were obtained. After extension of the 3’ and 5’ ends of the cDNAs via 3’
and 5’ RACE analysis, two full length genes designated Cl-ERF1 (KF998149) and Cl-ERF2
(KF998149) were obtained. Upon cloning and sequencing, it was determined that Cl-ERF1 and ClERF2 genes were 997 and 976 bp in length, respectively. Cl-ERF1 contained a predicted open reading
frame (ORF) of 861 nucleotides encoding a protein of 286 amino acids. Cl-ERF2 had a predicted ORF
consisting of 909 nucleotides encoding a protein of 302 amino acids. As a result of structure and
sequence analyses, it was determined that both genes had conserved domains (AP2/ERF) found in
ERF genes isolated from other species and demonstrated highly significant similarities in terms of
both nucleotide (80-97 %) and amino acid sequences (56-96 %) to the ERF gene sequences isolated
from other species. Northern blot analyses showed that the expression levels of Cl-ERF1 and ClERF2 significantly increased during storage reaching to their maximum levels (3.4 and 3.2 folds as
compared to the control) after 2 and 4 days of storage, respectively. Thereafter, their expressions
started to decrease until the end of the storage period (10 days). These increases were significantly
reduced by 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment and the expression levels of both genes did not
change significantly during storage suggesting their regulation with ethylene. The isolated genes could
be used in biotechnological studies to develop cultivars with altered ripening behavior and/or more
tolerant to ethylene related physiological disorders such as watersoaking.
Keywords: Ethylene, Gene expression, ERF transcription factors, Ripening, Watermelon fruit

KARPUZDA ETİLENE DUYARLI TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİN
KLONLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Özet
Karpuz meyvesi etilene oldukça duyarlı olup etilen etkisiyle hızlıca bozulmakta ve iç sulanması
(watersoaking) denilen bir fizyolojik bozukluk göstermektedir. Etilene duyarlı (ERF) transkripsiyon
faktörleri, genlerin promotor bölgesindeki GCC kutusu ile ilişkilidir. Karpuzdaki etilen sinyal
iletiminin gelişimsel kontrolünü anlamak için, karpuzdan ERF transkripsiyon faktörlerini kodlayan
genler izole ve karakterize edilerek bu çalışma yürütülmüştür. Dejenere primerler ile karpuz meyvesi
cDNA'sının PCR amplifikasyonu sonucunda iki kısmi cDNA elde edildi. 3 've 5' RACE analizi ile
cDNA'ların 3 've 5' uçlarının uzatılmasından sonra, Cl-ERF1 (KF998149) ve Cl-ERF2 (KF998149)
olarak adlandırılan iki tam uzunlukta gen elde edildi. Klonlama ve dizileme çalışmalarında, Cl-ERF1
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ve Cl-ERF2 genlerinin sırasıyla 997 ve 976 bazdan oluştukları belirlenmiştir. Cl-ERF1 geni 286 amino
asitlik bir proteini kodlayan 861 nükleotitten oluşan bir açık okuma çerçevesine (ORF) sahiptir. ClERF2 ise 302 amino asitlik bir proteini kodlayan 909 nükleotitten oluşan tahmini bir ORF'ye sahiptir.
Yapı ve dizi analizleri sonucunda, her iki genin de diğer türlerden izole edilen ERF genlerinde bulunan
korunmuş bölgelere (AP2 / ERF) sahip olduğu ve hem nükleotid (%80-97) hem de aminoasit
dizilerinin (%56-96) diğer türlerden izole edilen ERF geni dizilerine çok yüksek oranda benzerlik
gösterdiği belirlenmiştir. Northern blot analizleri, Cl-ERF1 ve Cl-ERF2 ekspresyon düzeylerinin,
depolama sırasında sırasıyla 2 ve 4 günlük depolamadan sonra maksimum seviyelerine (kontrol ile
karşılaştırıldığında 3.4 ve 3.2 kat artış) ulaşarak önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Daha sonra bu
genlerin ekspresyon seviyeleri depolama süresinin sonuna kadar (10 gün) azalmaya başlamıştır. Bu
artışlar, 1-metilsiklopropen (1-MCP) uygulaması ile önemli ölçüde azalmış ve her iki genin ifade
seviyeleri de depolama sırasında etilen ile ilgili olarak önemli bir değişiklik göstermemiştir. İzole
edilen bu genler, değiştirilmiş olgunlaşma davranışı olan ve/veya iç sulanması gibi etilenle ilgili
fizyolojik bozukluklara daha toleranslı çeşitler geliştirmek amacıyla biyoteknolojik çalışmalarda
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Etilen, gen ifadesi, ERF transkripsiyon faktörü, Olgunlaşma, Karpuz

INTRODUCTION
Ethylene, a hormone naturally synthesized by the plant, greatly affects postharvest quality of
fruits and vegetables. It coordinates responses to physiological events such as senescence, fruit
ripening and abscission, and environmetal stresses including water deficit, mechanical wounding and
patogen infection (Lelievre et al., 1997). Ethylene has a direct effect on factors that affect the shelf life
of a fruit including softening, wooliness and related deteriorations. Moreover, ethylene causes a
physiological disorder known as watersoaking in watermelon and other species of Cucurbitacea family
(Karakurt and Huber, 2002; Karakurt and Huber, 2004; Mao et al., 2004; Lima et al., 2005).
Vegetables with their highly active metabolism rapidly deteriorate after harvest and have a short
shelf-life. One of the major factors causing this short shelf-life is their sensitivity to ethylene (Bower
and Mitcham, 2001; Karakurt and Huber, 2004). Although vegetables are low ethylene-producing
species, once they are exposed to ethylene, they rapidly lose their quality and market value. Thus
reducing or totally eliminating the ethylene effects has great importance in extending the shelf-life of
vegetables (Ergun et al., 2005).
Ethylene regulates fruit ripening through coordinating chlorophyll degradation, enhancement of
respiration rate, carotenoid synthesis, autocatalytic ethylene production, and increasing the expression
of genes that leads to the increase in the activities of enzymes responsible for conversion of strach to
sugar and cell wall degradation (Theologis, 1993). The expression of ethylene-induced genes is
activated through transduction of the ethylene signal from receptors to the corresponding transcription
factors (Giovannoni, 2004). Thus, the manipulation of transcription factor genes that respond to the
ethylene directly and thus affecting the transcription of ethylene-induced genes, could be a good
alternative to control ethylene synthesis and response, delay ripening and prevent ethylene related
physiological disorders in fruits and vegetables.
Ethylene responsive element binding factors (ERFs) are plant specific transcription factors and
categorized under AP2/EREBP-type transcription factors, which function as trans-acting factors at the
final step of signal transduction pathway (Ohme-Takagi and Shinshi, 1995). The ERF transcription
factors posses a highly conserved DNA-binding domain interacting with the target DNA (Allen et al.,
1998). Many ERF proteins have been demonstrated to specifically bind to the GCC box to modify the
transcription of a wide range of ethylene responsive genes (Gu et al., 2002). The AP2/ERF family
genes have been reported to participate in fruit ripening, drought, high-salt content, temperature
change, disease resistance, and the flowering control pathway (Yamaguchi and Shinozaki, 2006).
This study was performed to isolate and characterize ERF transcription factor genes from
watermelon fruit and determine their expression during postharvest storage.

568

MATERIALS AND METHODS

Plant material and RNA isolation
Watermelon fruit (Citrullus lanatus cv crimson sweet) were obtained from a local grower
(Isparta, Turkey) and used as plant material in the study. Fruits were harvested at the commercial
ripening stage (Karakurt and Huber, 2004) and immediately transported to the laboratory at the
Agricultural Biotechnology Department, College of Agriculture, Suleyman Demirel University
(Isparta, Turkey). Fruits were washed, surface sterilized with 200 µl/L sodium hypochlorite solution
and stored at 20 oC for 10 days. Half of the fruits were treated with 10 ppm 1-MCP for 12 hours as
described (Karakurt and Huber, 2004) and stored at the same conditions. Samples were taken from the
storage after 2, 4, 6, 8 and 10 days, immediately frozen in liquid nitrogen and used for Northern blot
analysis (Karakurt and Huber, 2004). Some of the fruit samples were treated with 50 µL/L ethylene at
20 oC for 12 hours in order to induce the synthesis of ERF transcription factor genes. After that the
samples were taken from the placental tissue and used for RNA extraction. Total RNA was isolated
from the frozen placental tissue samples as described (Karakurt and Huber, 2004). The concentration
and quality of RNA were determined with a spectrophotometer (PG instruments) and agarose gel
electrophoresis (Karakurt and Huber, 2004).
cDNA synthesis
The total RNA samples were treated with DNase in order to remove any residual DNA
contamination using a commercial kit (Ambion). The DNase-treated RNA samples were then
converted to cDNA with ‘Advantage RT-PCR’ kit following manufacturers instructions (Clontech).
Isolation of ERF transcription factor gene fragments
Degenerate primers (21-24 bp) were designed with primer BLAST program using ERF
transcription factor gene sequences previously isolated from Arabidopsis thaliana, Medicago
truncatula, Cucumis melo, Brassica napus, Solanum Tuberosum, Solanum esculentum, Citrullus
Lanatus (Tournier et al., 2003) and were synthesized (Metis Biyoteknoloji, Ankara, Turkey). Primers
used in polymerase chain reactions (PCRs) to isolate transcription factor genes were: ERF1-F (5’-CCR
TGG GGR AAA TKK GCG GCK-3’), ERF1-R (5’-CAT AAG CVA VAK BGC RGC TTC YTC-3’);
ERF2-F (5’-CCR TGG GGR AAA TKK GCG GCK-3’), ERF2-R (5’-CAT AAG CVA VAK BGC
RGC TTC YTC-3’).
To isolate ERF transcription factor gene fragments, PCR amplification was performed with the
degenerate primers and watermelon cDNA as described (Tournier et al., 2003; Wang et al., 2007).
PCR amplification products were run on a 1.2 % agarose gel and four amplification products with
molecular sizes ranging from 356 to 1050 bp were obtained. These cDNA fragments were cut from the
gel with a steril razor blade and extracted from the gel using NucleoTrap gel extraction kit following
the manufacturer’s instructions (Clontech). The cDNAs were then cloned with pGEMT-Easy cloning
system (Promega). The recombinant colonies were grown overnight at 37 ºC and their plasmids were
isolated with Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega) and sequenced (Iontek,
Istanbul, Turkey). The sequences were compared to the sequences deposited in Natinal Center for
Biotechnology Information (NCBI) gene bank with Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)
program, and two of them were confirmed to belong to the ERF transcription factor sequences
(Altschul et al., 1997). Gene spesific primers were designed from these sequences and synthesized
(Metis biyoteknoloji). These primers were used in rapid amplification of cDNA ends (RACE) analysis
in order to obtain the full length sequences of the genes. RACE analysis was conducted using SMART
RACE cDNA amplification kit following the manufacturers instructions (Clontech). Finally, complete
full-length cDNAs were amplified using gene-specific primers derived from both ends of the
corresponding cDNA sequences determined above.
Sequence identity was determined using the BLAST program (NCBI web-server), and multiple
sequence alignment was performed using the Clustal W program. For the prediction of signal peptides
of the deduced proteins, the ExPasy (http://www.expasy.org/tools) and PSORT
(http://psort.hgc.jp/form.html) programs were used.
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The expression analysis of transcription factor genes
The expression of transcription factor genes during storage at 20 oC was determined with
Northern blot analysis using 20 µg of total RNA extracted as described above (Karakurt and Huber,
2004). The transcription factor gene probes were labeled with DIG using DIG High Prime labeling kit
following the manufacturers instructions (Roche). The results were analyzed with a gel imaging
system (Kodak) and converted to numerical values. The expression levels of each transcript in the
control fruit (Day 0) were set to an arbitrary value of 1.0, to which all other time points were
normalized to generate an induction value (fold induction) (Karakurt and Huber, 2004). For equal
loading an 18S rRNA probe from watermelon fruit was used (Karakurt and Huber, 2004).
Statistical analyses
The gene expression data were analysed according to a completely randomized design with
three replications using GLM program of Statistical Analysis System (SAS) at the 5% level of
significance (SAS, 1997). Means were separated by Duncan’s Multiple Range Test.
RESULTS
Molecular characteristics and organization of watermelon ERF genes
PCR amplification of watermelon cDNA with degenerate primers resulted in four cDNA
fragments with sizes ranging from 356 to 1050 bp. The amplified fragments were cloned into pGEM-T
cloning vectors and sequenced. The nucleotide sequences of the two cDNA fragments showed
significant homologies both at the nucleotide and at the amino acid levels to the ERF transcription
factor sequences previously obtained from other species. These two fragments were used for further
analysis. For this purpose, primers were designed from these fragments and used in RACE analysis to
obtain their full length sequences. The full length sequences of these two genes were cloned and
sequenced. After the sequence analysis, they were confirmed to be the sequences of ERF transcription
factors, and based on their homology to the transcription factor sequences they were designated ClERF1, and Cl-ERF2. The full length nucleotide and amino acid sequences of these genes were
submitted to the NCBI gene bank and given the accession numbers KF998149 and KF998150.
The sequence analysis showed that Cl-ERF1 and Cl-ERF2 consisted of 997 and 976 bp,
respectively (Table 1). CL-ERF1 contained an open reading frame (ORF) of 861 nucleotides encoding
a protein of 286 amino acids. The 5’- untranslated region (UTR), 3’-UTR and a poly (A) tail of the
gene consisted of 68, 59 and 9 nucleotides, respectively. At the nucleotide level, the Cl-ERF1
demonstrated 97 %, 84 %, 84 % homology to Citrullus Lanatus, Cucumis melo and Glycine max
ERF1 transcription factor genes, respectively (Table 2). The gene also showed 96 %, 83 % and 64 %
homology to Citrullus Lanatus, Cucumis sativus and Prunus persica ERF1 transcription factor genes at
the amino acid level, respectively (Table 3, Fig. 1).
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Table 1. The nucleotide and amino acid compositions of the transcription factor genes isolated from
watermelon fruit
Gene
Nucleotid Amino
5’
Coding
3’ UTR Poly (A)
e (bp)

Citrullus lanatus ethylene

acid

UTR

region

(bp)

(bp)

(bp)

tail
(bp)

997

286

68

861

59

9

976

302

9

909

45

13

response factor 1 (Cl-ERF1)
Citrullus lanatus ethylene
response factor 2 (Cl-ERF2)

Table 2. Nucleotide-based homology search results of watermelon ERF transcription factor
genes
Gene

Species

Homology (%)

Cl-ERF1
Citrullus Lanatus CitERF1a
Citrullus Lanatus
Glycine max ethylene responsive transcription
Glycine max
factor 1A
Cucumis melo CMe-ERF1 mRNA for ERF-like
Cucumis melo
protein
Ricinus communis Ethylene-responsive
Ricinus communis
transcription factor 1A
Cl-ERF2
Cucumis melo CMe-ERF2 mRNA for ERF-like
Cucumis melo
protein
Cucumis sativus uncharacterized LOC101230920
Cucumis sativus
(LOC101230920), mRNA
Arabidopsis thaliana ethylene-responsive
Arabidopsis
transcription factor ERF112 mRNA
thaliana
Vitis vinifera hypothetical protein LOC100252208
Vitis vinifera
(LOC100252208), mRNA
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97
84
84
77

97
91
86
82

Table 3. Homology search results of watermelon transcription factor proteins.
Protein
Citrullus lanatus ethylene responsive
transcription factor 1a
Cucumis sativus ethylene-responsive
transcription factor 1A-like
Prunus persica hypothetical protein
Malus domestica AP2 domain class
transcription factor

Species

Homology (%)

Cl-ERF1
Citrullus lanatus

96

Cucumis sativus

83

Prunus persica
Malus domestica

64
63

Cl-ERF2
Cucumis melo ERF-like protein
Cucumis melo
Cucumis sativus uncharacterized protein
Cucumis sativus
LOC101203357
Glycine max uncharacterized protein
Glycine max
LOC100780763
Phaseolus vulgaris hypothetical protein
Phaseolus vulgaris
PHAVU_007G217800g
Mt-ERF1
Cm-ERF1
Bn-ERF
Cl-ERF1
At-ERF1
St-ERF1
Se-ERF1
Cu-ERF1
At-ERF

---------------------------MTTTKETSNLDLIRHHLLGDNIS
---------------------MELPVEEDNDDEFSPLNLIRYHLLQDSHS
------------------------------MATIEEISDLEKHLFEDLMI
MMSEQSIGCESVFVLLETLRRHLLGESDAYRCGKFALAG--------TAS
--MSMTADSQSDYAFLESIRRHLLGESEPILSESTASSVTQSCVTGQSIK
-------------------------------MYQLPISTELPPTFFPAEF
--------------------------------MYQLPTSTELT—FFPAEF
--------------------------------------MISHLHHHQYHG
--------------------------MVSLRRRRLLGLCCGPNGYVTPLP

23
29
20
42
48
19
17
12
24

Mt-ERF1
Cm-ERF1
Bn-ERF
Cl-ERF1
At-ERF1
St-ERF1
Se-ERF1
Cu-ERF1
At-ERF

DPFLHPVKLENPLPEFDFSSYISENSTFFTFLENYDLIADMEFFTHTSSS
FSTLRDFGFKLEFEDFEYVK-----------------------------PDGFMEDFVFDDAAFFSGLWSLEPLNQVPKQEPSSPALDPDFYVQEFLQM
PVFSRSSSFGSLYPCLTENWGDLPLKEDDSEDMVIPGVLCDAVSVGWVPS
PVYGRNPSFSKLYPCFTESWGDLPLKENDSEDMLVYGILNDAFHGGWEPS
PVYCRSSSFSSLMPCLTESWGDLPLKVNDSEDMVIYGLLQDAFSIGWTPS
PVYCRSSSFSSLMPCLTESWGDLPLKVNDSEDMVIYGFLQDAFSIGWTPS
SSSSNKNDGLVISSCLTENWGDLPLRVNDSEDMIIFNYLHDAVNSGWSPL
FLTAEEMITGIPNPNARAAYNPGPAETVTTVIVEKKAIEERSRRTRSKHM

73
49
70
92
98
69
67
62
74

Mt-ERF1
Cm-ERF1
Bn-ERF
Cl-ERF1
At-ERF1
St-ERF1
Se-ERF1
Cu-ERF1
At-ERF

KETTPSKEIKDEVAIATTMVSSKKVKKEEECV-----------------D
----PSEEEEEEPPIQSPKRHPERQSPRSSSP-----------------D
EAESSSSTTTTTTTTTSPEVETVSNRKRSKRA-----------------E
LGGSPSDAFNFGFSDVKPEPEILSPVNILPEVKVAVAEAAATPLPAVVPA
SSSSDEDRSSFPSVKIET-PESFAAVDSVPVKKEKTSPVSA----AVTAA
NLTSSEVKP-----EPREEIEPVMSTSVSPPTETAAAPAALQ-------P
NLTSEEVKL-----EPREEIEPAMSTSVSPP---TVAPAALQ-------P
DSTATSSVKAESVSDNYKNNNNINNQKMCRG------------------HFRSDYSDISPVNSDSISPKYQPPKRRKQHRRK----------------R

106
78
103
142
143
107
102
93
108

Mt-ERF1
Cm-ERF1
Bn-ERF
Cl-ERF1
At-ERF1
St-ERF1
Se-ERF1
Cu-ERF1
At-ERF

ETRRYRGVRRRPWGKFAAEIRDPSRKGSRVWLGTFDCEIDAAKAYDSAAF
GGRRYRGVRRRPWGKFAAEIRDPSRKGSRVWLGTFDSDVDAARAYDSAAF
ETRHYRGVRRRPWGKFAAEIRDPAKKGSRIWLGTFESDIDAARAYDHEAF
KGKHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTLETAEDAALAYDRAAY
KGKHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTFETAEDAALAYDRAAF
KGRHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTYESAEEAALAYDKAAF
KGRHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTYESAEEAALAYGKAAF
-GRHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTYETAEEAALAYDRAAF
VHNQEPCLMRGVYYKNMKWQAAIKVEKKQIHLGTFSSQEEAARLYDRAAF

156
128
153
192
193
157
152
143
158

572

93
90
57
56

Mt-ERF1
Cm-ERF1
Bn-ERF
Cl-ERF1
At-ERF1
St-ERF1
Se-ERF1
Cu-ERF1
At-ERF

RMRGQKAILNFPLEAGVCDPKPN----------------------SCGRK
KIRGRKAKLNFPLDAGKSDPPPG----------------------NGRKK
KLGGRKAVLNFPLDAGKYDAPVN----------------------SCRKR
RMRGSKALLNFPLRVNSGEPDPVRVTSKRSSPRSSPEPTSSLSSVESGSP
RMRGSRALLNFPLRVNSGEPDPVRIKSKRSSFSSSNE--------NGAPK
RMRGTKALLNFPHRIGLNEPEPVRVTVKRRLPEPASSSVSSASESGSPKR
RMRGTKALLNFPHRIGLNEPEPVRVTVKRRLSESASSSVSSASESGSPKR
DIRGSKALLNFPHRIGSDEPPPVRVTAKRSHS---------VDSAAAAKR
MCGREPNFELSEEVIRELKQQSWEEFLNCTRR----------TITNKKPK

Mt-ERF1
Cm-ERF1
Bn-ERF
Cl-ERF1
At-ERF1
St-ERF1
Se-ERF1
Cu-ERF1
At-ERF

RRRESEIEGTRCSSSSS--------------------------KRRETNLNA----------------------------------RRNDVPEPQGTTTSNSSSN------------------------KRRKKADGTAVTPALASPDLIQLVVGTSELEVEVGVATCTSGEK
KRRTVAAGGGMDKGLTVKCEVVEVARGDRLLVL----------RRKGVAAKQAELEVQSRGPNVIQVGCQMEQFPVGEQLLVN---RRKGVAAKQAELEVESRGPNVMKVGCQMFQLASSYWLVKIWS-RKDSAAAKEHQLTMLPAGEHLLVN-------------------SRIEHEDTKINASMPHQPEEEEQDSDKM----------------

184
156
181
242
235
207
202
184
198

201
165
200
286
268
247
244
208
226

Figure 1. Multiple amino acid sequence alignments of Citrullus lanatus Cl-ERF1 (KF998149) with
Medicago truncatula Mt-ERF1 (AEA51265), Cucumis melo Cm-ERF1 (BAD01555.1), Brassica
napus Bn-ERF (ADF57182.1), Arabidopsis thaliana At-ERF1 (NP_567530.4), Solanum tuberosum
St-ERF1 (ABP35567.1), Solanum esculentum Se-ERF1 (AAO34703.1), Citrus unshiu Cu-ERF1
(ADI34108.1) and Arabidopsis thaliana At-ERF (Q56XP9.2) using the ClustalW program. Conserved
residues are shaded in black. Grey shading indicates similar residues.
Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

--------------------------------------MCGGAITADFIP
--------------------------------------MCGGAIIADLIP
--------------------------------------MCGGAILADIIP
MYGQCNIESDYALLESITRHLLGGGGENELRLNESTPSSCFTESWGGLPL
-------------MISHLHHHQYHGSSSSNKNDGLVISSCLTENWGDLPL
MATIEEISDLEKHLFEDLMIPDGFMEDFVFDDAAFFSGLWSLEPLNQVPK
--------------------MCGGAIISDYEPAGNFYRKLSARDLWAELD

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

RGDGHRVTASDIWPNSSFFYFNEIRSDQVSTPLKRAPLPVSSEASKPKKR 62
RRDGQRVTASDIWPNSSFFHFNKIRSDQVSTPLKRTPLPASSEASKPKKR 62
PRD-RRLSSTDLWPTDFWPISTQN------VPLNPKRARPSTGGEQMKKR 55
KENDSEDMLVYGLLKDAFHFDTSSSDLSCLFDFPAVKVEPTENFTAMEEK 100
RVNDSEDMIIFNYLHDAVNSGWSPLDSTATSSVKAESVS-------DNYK 80
QEPSSPALDPDFYVQEFLQMEAESSSSTTTTTTTTTSPEVETVSNRKRSK 100
PISDYWSSSSSSSTVENPYSAQSPVTHSVDKPKKSDSGKSNQLKKGNKTV 80

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

RRK-----------NLYRGIRQRPWGKWAAEIRDPRK-GIRVWLGTFNTA
QRK-----------NLYRGIRQRPWGKWAAEIRDPRK-GIRVWLGTFNTA
QRK-----------NLYRGIRQRPWGKWAAEIRDPRK-GVRVWLGTFNTA
PKKAIPVTETAVKAKHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTFETA
NNNNINNQKMCRGGRHYRGVRQRPWGKFAAEIRDPAKNGARVWLGTYETA
RAEET---------RHYRGVRRRPWGKFAAEIRDPAKKGSRIWLGTFESD
KVEKEKSTGPRQRKNKYRGIRQRPWGKWAAEIRDPQK-GVRVWLGTFNTA

100
100
93
150
130
141
129

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

EEAARAYDREARKIRGKKAKVNFPNED-----DAYSIQAPIPQFHPHLCT
EEAARAYDREARKIRGKKAKVNFPNED-----DAYSIQAPIPQFHPHLYT
EEAARAYDREARKIRGKKAKVNFPNED-----DDHYCYSHPEPPPLNIAC
EDAALAYDIAAFRMRGSRALLNFPLR-----------VNSGEPDPVRITS
EEAALAYDRAAFDIRGSKALLNFPHR-----------IGSDEPPPVRVTA
IDAARAYDHEAFKLGGRKAVLNFPLD------------AGKYDAPVNSCR
EDAARAYDEAAKRIRGNKAKLNFPAPSPPAKRQCTSTVAADPPPALLLES

145
145
138
189
169
179
179

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

VPESSEFPYDLNQIGDFTGTHFPVSIEEQSGSGSQDSYSPPERFGVKEAE
VPENSEFPYDLNQIGDFTGTHFPVAIEEQSGSGSEDSYSPPKRFGVKEAE
DTTVTYNQESNNCYPFYSIENVEPVMEFASYNGIEDGGE----------E
KRSSSSSSSSSSST--------------------------------SSSE
KRSHSVDS-----------------------------------------KR-----------------------------------------------SNIISYNNSPLMNFG--------------------------------YDV

195
195
178
207
177
181
197

573

12
12
12
50
37
50
30

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

DQKPEQTVSVIAAEEEENEVQELSEELMAYENYMWFYQIPYLDGQ—-STV
DQKPEQKVSVIAAAEEENEVQKLSEELMAYENYMKFYQIPYLDGQ—-STV
MVKNLNNRVVEEEEKTEDEVQILSDELMAYESLMKFYEIPYVDGQSVAAT
NGKLKRRRKAENLTSEVVQVKCEVGDETRVDELLVS--------------AAAAKRRKDSAAAKEHQLTMLPAGEHLLVN------------------------RRNDVPEPQGTTTSNSSSN------------------------QSQTPYYPMEMPVASDDYELKEQISNLESFLELEPADSSDQFSGIVDPDP

244
244
228
243
207
200
247

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

TNPAEEQVVG----DLWSFDDEDGLHGSVSSSELCWLMIQYLLHISNRFP
TNPAEEQVVG----DLWSFDDEDGLHGSVSSSEL---------------VNPAAETAVGGGSMELWSFDDVSRVQPSYNVV--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LNVFLMEDFASTQHQFY---------------------------------

290
273
260
243
207
200
247

Cl-ERF2
Cm-ERF2
Se-ERF2
At-ERF2
Cu-ERF1
Bn-ERF
St-ERF

PCSIVVLKVNSRL
-------------------------------------------------------------------------

303
273
260
243
207
200
247

Figure 2. Multiple amino acid sequence alignments of Citrullus lanatus Cl-ERF2 (KF998150) with
Cucumis melo Cm-ERF2 (BAD01556.1), Brassica napus Bn-ERF (ADF57182.1), Arabidopsis
thaliana At-ERF2 (AED95487.1), Solanum tuberosum St-ERF (ABP35567.1), Solanum esculentum
Se-ERF2 (ABC71133.1) and Citrus unshiu Cu-ERF1 (ADI34108.1) using the ClustalW program.
Conserved residues are shaded in black. Grey shading indicates similar residues.
The gene designated Cl-ERF2 had an ORF of 909 nucleotides encoding a protein of 302 amino
acids (Table 1). 5’-UTR, 3’-UTR and poly(A) tail of the gene contained 9, 45 and 13 nucleotides,
respectively. The Cl-ERF2 gene showed 97 %, 91 % and 86 % nucleotide sequence homology to the
corresponding genes of Cucumis melo, Cucumis sativus and Arabidopsis thaliana, respectively (Table
2). In terms of amino acid sequence, Cl-ERF2 demonstrated 93 %, 90 % and 57 % identity to Cucumis
melo, Cucumis sativus and Glycine max ERF protein sequences (Table 3, Fig. 2). Moreover, cluster
analysis demonstrated that Citrullus lanatus Cl-ERF1, Arabidopsis thaliana ERF1, Solanum tuberosum
ERF1, Solanum esculentum ERF1 and Citrus unshiu ERF1 proteins showed more similarity to each
other and were in the same group, while Citrullus lanatus ERF2 protein showed high homology to
Cucumis melo CMe-ERF2, Solanum esculentum ERF2 and Brassica napus ERF proteins (Fig. 3).
Multiple alignments of full-length predicted Cl-ERF proteins with other reported ERF sequences
confirmed the presence of conserved motifs and structural similarities that are commonly associated
with the ERF/AP2 family of plant transcription factors (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4). Cl-ERF1 and Cl-ERF2
proteins contained an AP2 DNA binding domain between 154. and 213 amino acids and between 68.
and 125. amino acids, respectively (Fig. 4). This domain is found in some ethylene-response
transcription factors in plants. Ethylene domain specifically binds to ethylene response element at the
11 bp GCC box which is required for ethylene responses. Trans-membrane domain analysis of ClERF1 revealed two strong transmembrane helices (Fig. 4). On the other hand, Cl-ERF2 had no
tansmembrane helix (Fig. 4). PSORT and SignalP analyses showed that Cl-ERF1 and Cl-ERF2 had
nuclear localisation signal sequences at their C-terminals.
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A

B
Figure 3. Phylogenetic ree f ERF1-like and ERF2-like transcription factor genes isolated from
different plant species. The amino acid sequences were compared using the CLUSTALW multiple
alignment program, and the phylogenetic tree was generated using UPGMA method. Accession
numbers in GenBank sequence databases are as follows: AtERF1 (AF076278), AtERF2 (AB008104),
and AtERF (AB008104) in Arabidopsis; St-ERF1 (EF492984), St-ERF (AB085820) in potato; BnERF
(GU991848) in Brassica napus; CMeERF1 (AB125975), CMeERF2 (AB125976) in melon; LeERF1
(NM_001247912) and LeERF2 (NM_001247379) in tomato; LsETR2 (HM064500) in Citrus unshiu;
MtERF1 (JF357924) in Medicago truncatula.
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Figure 4. Domain organisatios of Cl-ERF1 (A) and Cl-ERF2 (B) transcription factor
proteins. TM: Transmembrane domain
Expression of watermelon ERF genes during postharvest storage and in response to 1-MCP
treatment Northern blot analysis of the isolated genes demonstrated significant variations among
various storage periods in the accumulation of transcripts (Table 4). The mRNA levels of the two
transcription factor genes started to increase at the beginning of the storage, and these increases
continued up to the second and fourth days of storage. In general, the increase in Cl-ERF1 transcripts
was higher than that of Cl-ERF2 transcripts. For instance, on the second day of storage the transcript
level of Cl-ERF1 increased 3.4 fold as compared to the control (Day 0). However, the increases in the
mRNA level of Cl-ERF2 was 2.9 fold. The mRNA levels of Cl-ERF1 and Cl-ERF2 started to decrease
on the second and fourth days of storage. 1-MCP treatment significantly reduced the increases in
mRNA transcripts of both genes during the storage period confirming the ethylene dependent
expression of both transcription factors. In 1-MCP treated fruits, the transcript levels of both genes
decreased slightly during the storage and never exceeded the transcript levels in the control fruit.
Table 4. The changes (fold induction as compared to the control) in the mRNA transcript levels of two
isolated ERF transcription factor genes during storage at 20 oC. Data shows the average of three
replications
Days in storage
Cl-ERF1
Cl-ERF2
at 20 oC
Control fruit
1-MCP-treated
Control fruit
1-MCP-treated
fruit

fruit

0

1c

1a

1c

1a

1

2.4 b

0.3 b

2.2 ab

0.2 b

2

3.4 a

0.3 b

2.9 ab

0.22 b

4

3.1 ab

0.4 b

3.2 a

0.25 b

6

2.5 ab

0.2 bc

1.8 bc

0.16 bc

8

1.9 bc

0.2 bc

1.1 c

0.14 c

10

1.2 bc

0.1 c

0.9 c

0.11 c

Means within each column followed by the same letter are not significantly different at the 5 % level of significance.
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DISCUSSION
Ethylene, a naturally synthesized plant hormone is involved in plant’s physiological responses
to events such as senescence, fruit ripening and abscission, seed germination, seedling development,
flowering, fruit development, environmental stresses such as water deficit, mechanical wounding,
disease resistance and susceptibility (Rath and Prentice, 2004; Taiz and Zeiger, 2008). Moreover,
ethylene has been shown to cause watersoaking, a physiological disorder in fruit of the cucurbitacea
family (Chen et al., 2005; Karakurt and Huber, 2002; Taiz and Zeiger, 2008). In order to accomplish
these physiological events, ethylene induces transcription factors which in turn activate the expression
of the corresponding genes. In this study, the ethylene responsive transcription factors were isolated
and characterized from watermelon fruit.
Sequence analysis showed that the two isolated ERF transcription factors belong to AP2/ERF
superfamily. AP2/ERF superfamily is characterized by ERF domain containing 55-70 amino acids and
participating in DNA binding. AP2/ERF DNA-binding domain is a characteristic of plant transcription
factors (Wang et al., 2007). These transcription factors contain highly conserved signature elements,
including an ERF domain that is responsible for the DNA binding activity, the acidic activator domain
(AD), and a basic amino acid rich region that functions as a nuclear localization signal (Tournier et al.,
2003; Cao et al., 2006). Both Cl-ERF1 and Cl-ERF2 isolated from watermelon contained all three
domains. In a previous study in apple, two ERF transcription factors associated with ripening have
been isolated and it was reported that these transcription factors had only one AP2 domain (Wang et
al., 2007). The two isolated watermelon ERF transcription factors demonstrated significant homology
both at the nucleotide and at the amino acid level to the apple transcription factors.
ERF family is separated into 12 clusters based on the phylogenetic analysis of ERF domain
(Nakano et al., 2006). In one of the clusterings, ERF family was divided into two main sub-families,
ERF with conserved alanine (A14) and aspartic acid (D19), and CBF/DREB with conserved valin
(V14) and glutamic acid (E19) (Yang et al., 2002; Nakano et al., 2006). Based on the sequence
analysis of watermelon ERFs, it is evident that Cl-ERF1 has V14 and L19, and Cl-ERF2 contain G14
and V19. Therefore, these two ERF proteins could not be placed in any of the sub-families. The Nterminal sequence MCGGAI of Cl-ERF2 protein is a typical sequence of cluster VII of 12 ERF
clusters (Nakano et al., 2006). It was reported that SIERF2 gene of tomato having this motif expressed
during ripening and seed germination (Pirrello et al., 2006). We have not determined the expression of
Cl-ERF2 in other tissues of watermelon. However, this gene showed significant increases in transcript
levels in fruit tissue during ripening. Such high levels of accumulation could be ethylene-dependent
(Tapia et al., 2005). Likewise, Cl-ERF1 also showed significant increases in transcript level during
ripening suggesting an ethylene dependent expression pattern. The association of Cl-ERF transcripts
induction with ethylene synthesis during fruit ripening was further investigated using 1-MCP. 1-MCP
strongly inhibited the accumulation of Cl-ETR1 and Cl-ETR2 transcripts during postharvest storage.
In previous studies in apple and plum cultivars, similar ERF transcription factors were reported to
show ethylene dependent expression patterns (El-Sharkawy et al., 2007; 2009; Shinshi, 2008).
ERF proteins are also separated into two sub-families based on the amino acid sequence
similarity of the DNA binding domain and DNA binding specificity (DREB and ERF). While ERF
sub-family members bind to GCC box, DREB sub-family members bind to DRE (A/GCCGAC) (Xu et
al., 2008). ERF sub-family members participate in the regulation of ethylene response genes having
GCC box, and are regulated by many signals including ethylene (Xu et al., 2008). GCC box functions
as a cis-regulator element in the transduction of biotic and abiotic stress signals and ERF family
members act as transcription factors for stress response genes (Wang et al., 2007; Xu et al., 2008).
ERF family genes also show variations according to the location of the nuclear localisation
signal (NLS) motif. The NLS motif is located near the C-terminal end (‘Class I’), before the ERF
domain (‘Class II’), and within the ERF domain (‘Class IV’) (Tournier et al., 2003; Taiz and Zeiger,
2008). Cl-ERF1 and Cl-ERF2 proteins are categorized as ‘Class I’ and ‘Class II’ ERFs, respectively,
based on the location of the NLS site. All ‘Class I’ ERF gene members posses NLSs with two clusters
of basic residues. However, one of the NLSs is sufficient to target the protein (Gu et al., 2002).
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CONCLUSIONS
In this study, two ERF transcription factors designated as Cl-ERF1 (KF998149) and Cl-ERF2
(KF998149) were obtained. Both genes had conserved domains (AP2/ERF) found in ERF genes
isolated from other species and demonstrated highly significant similarities in terms of both nucleotide
and amino acid sequences to the ERF gene sequences isolated from other species. The expression
levels of Cl-ERF1and Cl-ERF2 increased 3.4 and 3.2 fold after 2 and 4 days of postharvest storage
respectively. The increases in their expressions have been significantly reduced by 1-MCP treatment
possibly suggesting that both genes are highly regulated by ethylene. Since watermelon fruit develop
watersoaking in response to ethylene, it is possible that both genes contribute significantly to the
development of watersoaking. Therefore, these genes have the potential to be used in biotechnological
studies to alter the ripening behavior of watermelon cultivars and enhance their tolerance to ethylene
related physiological disorders such as watersoaking.
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Abstract
The structures bearing the character of cultural heritage must be transferred to future generations as a
whole from physical, cultural and historical aspects. This is possible with transport protection
approaches. One of the conservation approaches is street rehabilitation. The cultural assets to be
protected must be preserved as a whole with the old texture and surroundings they possess. In this
context, the street rehabilitation project of Gazi Street in Diyarbakir Surici is examined. Surici region,
which is the core of Diyarbakir, has been the commercial and life center of the city until the 20th
century. Gazi Street, which is one of the main arteries of the Surici region and cuts the city northsouth, also served as the city's main trading axis. The city houses important business centers, inns and
bazaars. Since 1945, the Surici district has begun to lose its appeal. Immigration to the outside of the
city began with an increasing population and Suriçi was left to be abandoned. Surici, the region where
trade is most intense, has lost its financial significance as a result of migration.
Keywords: Street Rehabilitation, Diyarbakir, Conservation, Restoration

Diyarbakir’da Bir Sokak Sağliklaştirma Örneği Olarak Gazi Caddesi
Ulu Cami Hanlar Bölgesi Örneği
Özet
Kültürel miras niteliği taşıyan yapılar; fiziki, kültürel ve tarihi yönden bütüncül olarak gelecek
kuşaklara aktarılmalıdır. Bu aktarım koruma yaklaşımları ile mümkündür. Sokak sağlıklaştırma bir tür
koruma yaklaşımıdır. Korunması gereken kültür varlığı niteliği taşıyan yapılar sahip oldukları eski
doku ve çevresi ile bir bütün şeklinde korunmalıdır. Bu kapsamda çalışmamızda, Diyarbakır
Suriçi’nde bulunan Gazi Caddesinin sokak sağlıklaştırma projesi incelenmiştir. Diyarbakır’ın
çekirdeğini oluşturan Suriçi bölgesi 20. Yüzyıla kadar kentin ticaret ve yaşam merkezi olmuştur.
Suriçi bölgesinin ana arterlerinden olan ve kenti kuzey-güney yönünden kesen Gazi Caddesi de kentin
ana ticaret ekseni görevi görmüştür. Kentin önemli iş merkezleri, hanları ve çarşılarını bünyesinde
barındırmıştır. 1945 yılından itibaren Suriçi bölgesi cazibesini yitirmeye başlamıştır. Artan nüfus ile
birlikte sur dışına göçler başlamış ve Suriçi terkedilmeye bırakılmıştır. Ticaretin en yoğun yaşandığı
bölge olan Suriçi, göç ile birlikte finansal önemini de yitirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sokak Sağlıklaştırma, Diyarbakır, Koruma, Restorasyon

1.GİRİŞ
Kent ölçeğinde koruma kavramı birçok farklı alanı bünyesinde barındırır. Asatekin (2004)’e
göre; koruma kavramına bazen bir mezar taşı dâhil olurken bazen bütün bir kent veya su altı varlıkları
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da dâhil olabilmektedir. Kentlerdeki tarihi bölgeler nüfus artışı, çarpık kentleşme, ulaşım sorunları
gibi sebepler ile zamanla yıpranmaktadır. Özgünlüklerini yitiren tarihi çevrelerin geri kazandırılması
kültürel mirası koruma kapsamında incelenmektedir. Bu koruma kapsamının içerdiği alanlardan biri
de sokak sağlıklaştırmadır (Ünver, 2017: 97). 1950’li yıllarda artan sanayileşme ile birlikte Türkiye’de
yerleşmelerin hızla büyümesi ve gelişmesi, birçok kentte olduğu gibi Diyarbakır’da da kendini
göstermiştir. Tarihi dokular kent ölçeğinde yok olmaya başlamıştır ( Oğuz ve Aksulu, 2007: 208).
Diyarbakır’ın ilk yerleşim birimi görevini gören ve korunması gereken yapılarla varlığını
sürdüren bölgesi olan Suriçi, Cumhuriyet’in ilanı ile koruma alanında yasal dayanakları olan bir
gelişim içine girmiştir. Anıtsal mimarilerin korunması, tescil aşamaları hız kazanarak koruma olgusu
kentte kendini göstermeye başlamıştır. Cumhuriyet’in ilan edilmesini takiben hızla artan kentleşme
çalışmalarıyla birlikte asker ve memur sayısında da önemli bir artış olmuştur. Bu nedenle kentte konut
ihtiyacı artmış ve sur içi evlerinin odaları ayrı ayrı kiralanarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır.
1930’da 1580 sayılı yeni belediyeler yasasının çıkması ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile
birlikte ülke genelinde imar hareketleri hızlanmıştır. Bu gelişme Diyarbakır içinde bir milat olmuştur.
1925 yılından itibaren başlamış olan ulaşım sistemi değişimini çok eskiden beri var olan kentin iki ana
aksının genişletilmesi izlemiştir. Günümüzde de halen kullanılmakta olan Gazi Caddesi ve Melik
Ahmet Caddesi genişletilmiştir. Kente ait ilk nazım imar planı 1959 tarihinde 1/5000 ölçekli
yapılmıştır ve bu doğrultuda kentin gelişimine yönelik kararlar alınmıştır. Planın amaçlarından biri
Suriçi yollar ile sur dışı yolların bağlantısını sağlamaktır. 1945 yıllarında 40.000 civarı olan kent
nüfusunu karşılamak için Suriçi konutları yeterli olsa da 1950’li yıllara gelindiği zaman konut
mimarisi sur dışına çıkmaya başlamış ve böylece Suriçi dokusu daha az zarar görmüştür. Fakat sur
dışındaki askeri bölgelerin yarattığı baskıdan ötürü Suriçi ’nde yapılaşmaya gidilmiş ve geleneksel
konutlar yıkılarak yerlerine çok katlı ve tarihi dokuyu zedeleyici yapılar yapılmıştır. Kentin sur dışına
açılmasıyla birlikte kentteki zengin nüfus da Suriçi’nden sur dışına doğru taşınmaya başlamıştır.
1960’larla birlikte hızla artan nüfus ile köyden kente göç edenler, Suriçi’nde boşalan evlerde barınma
ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Tarihi kent dokusunun ve geleneksel konutların fiziki bozulmalarının
temel nedenlerinden biri göç dalgası olmuştur (Kaya 2011).
1990 ile 2000 yılları arası devam eden bu durum barınma ihtiyaçlarının da kontrolsüz bir
şekilde Suriçi’nde meydana gelmiştir. Kentteki bu hızlı kentleşme hareketi tarihi dokunun önemini
kaybetmesine neden olmuştur. Artan nüfus ile Suriçi’ndeki boş alanlara kaçak konutlar yapılmıştır.
Yenileme projeleri ile birlikte tarihi doku tekrardan kente kazandırılmak istenmiştir (Çatalbaş 2012).
2012-2013 yılları arasında Gazi Caddesi için sokak sağlıklaştırma projesi kabul edilmiştir. Bu proje ile
Gazi Caddesi Ulu Cami Hanlar Bölgesi üzerinde bulunan tescilli yapılar belirlenerek restorasyonu
yapılmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Çalışmamızın amacı mimari restorasyon ilkeleri
çerçevesinde bu projeyi değerlendirmektir. Çalışmayı yaparken incelenen alanın rölöve projeleri
araştırılmış, eski ve yeni halinin fotoğrafları karşılaştırılmalı olarak aktarılmıştır. Sonuç olarak, yapılan
sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında bozulan kent dokusunu önlemek için koruma uygulamaları
yapılmıştır.
2.Sokak Sağlıklaştırma Kavramı
Sağlıklaştırma kavramı Dinçer’e göre fiziksel ve işlevsel olarak incelenmektedir. Fiziksel
sağlıklaştırma; alt ve üst yapının esaslı onarımdan geçirilerek kullanılır hale getirilmesidir. İşlevsel
sağlıklaştırma ise; özgün işlevini yitirmiş yapılara yeni işlevlerin verilmesi ile tekrar kullanılabilir hale
getirilmesidir. Kuban’a göre sağlıklaştırma eski kent dokusunun topluma kazandırılmasıdır. Çağımızın
getirdiği değişiklikler ile birlikte eski işlevin özelliğini yitirmesi, nüfus artışı, motorlu taşıtlar,
geleneksel yapı onarımında özgün malzemenin kullanılamaması gibi sorunlardan hangilerinin kent
dokusuna zarar verdiğinin analizi yapılmalıdır (Kuban, 2001: 94-95).
Türkiye’de 1983’ten itibaren geleneksel mimari özelliklerini korunmuş olan kent dokularına
yönelik koruma çalışmaları arttırılmıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru plansız kentleşmeler,
sanayileşme ve küreselleşme ile birlikte yok olmaya başlayan tarihi kent dokularının korunmasına
yönelik önlemler alınması gerekmiştir. 1993-1994 yıllarında sokak sağlıklaştırmanın ilk örneklerinden
olan Kocaeli Kapanca Sokak projesi hayata geçirilmiştir. 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından Gaziantep ve Kütahya sokak projeleri gerçekleştirilmiştir. Sokak sağlıklaştırmaya yönelik
ilk şartname 1996 yılında hazırlanmıştır. 2006 yılında “Korunması Gerekli Sokakları Sağlıklaştırma
Projesi Teknik Şartnamesi” hazırlanmıştır ve günümüzde uygulanmaktadır (Keskin, 2008: 27-30).
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Günümüzde geçerliliği devam eden 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununa göre “sokak sağlıklaştırma”; koruma alanları ile kentsel sit alanlarında, korunması gereken
taşınmaz kültür varlıklarının ve sokakta bulunan öteki yapıların özgün sokak dokusunu oluşturan diğer
ögeler ile birlikte belgelendirilmesi, bu kapsamda rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin
yapılması ve uygulanmasıdır.
2.Çalışma Alanının Tarihçesi ve Konumu
M.Ö.69 da Romalıların egemenliğinde olan Diyarbakır sadece küçük bir kaleye sahipken, 349
yılında Roma İmparatoru II. Constantinus tarafından kentin etrafını korumak amacıyla ilk batı surları
inşa edilmiştir. Bu sayede, yeni inşa edilen surlarla şehir genişletilmiştir. 363 yılında Roma İmparatoru
Joviyanus Apostatus, Sasanlılarla yaptığı savaşta öldürülmüştür. Muhafız birliği komutanı Joviyanus
ordu tarafından imparator ilan edilmiştir. Yeni imparator, Sasanlı hükümdarı Şapur ile barış antlaşması
imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre Nisibis (Nusaybin) ve bazı kaleler Sasanlılara bırakılmıştır. Nisibisli
bir kısım halk Diyarbakır’a göç etmiştir. 367-375 arasında şehrin batı surları (günümüzdeki Gazi
Caddesi) yıktırılarak bugünkü Dağkapı’sından Urfakapı ’sına ve buradan da Mardinkapı’ sına giden
sur kısmı inşa edilmiştir (Şekil 1). Gazi Caddesi üzerinde kentin ticaret alanları oluşmuştur
(Beysanoğlu 2003).

Şekil 1.Diyarbakır Kalesi Oluşumu Gazi Caddesi Aksı (Albert Gabriel 1940)
Çalışma alanı olan Gazi Caddesi Ulucami Hanlar Bölgesi; Diyarbakır kenti Sur ilçesinde
Suriçi kentsel sit alanı içerisinde yer almaktadır. Ana ulaşım yolları ile Kuzey-Batı, Güney-Batı,
Güney-Doğu ve Kuzey-Doğu olmak üzere dört bölüme ayrılmaktadır. Kuzey-batı yönünde Ulu
Caminin güney tarafı ile kuzey-doğu yönünde Hasan Paşa Hanı’nın güney ve doğu tarafı çalışma
kapsamındaki alanlardır (Şekil 2).

Şekil 2. Çalışma Alanının Suriçi Haritasındaki Konumu

582

Tarihi suriçi yerleşkesinin kuzey-güney doğrultusu ve doğu-batı doğrultusunca gelişen iç ana
ulaşım arterlerinden kuzey yönündeki iç ulaşım yolu Gazi caddesidir. Yolun batı tarafındaki bölümde
Ulu Caminin güneyinde yer alan Tarihi Sipahi Pazarı, günümüze ulaşamayan Tarihi Buğdaycılar
Pazarı bulunmaktadır. Yolun doğu tarafındaki bölümde Hasan Paşa hanının güneyinde yer alan Tarihi
Çifte han, Tarihi Sülüklü han ve Demirciler çarşısı, bazı geleneksel konut yapıları, Hasan Paşa
Hanı’nın doğusunda varlığını büyük oranda kaybetmiş olan tarihi Marangozcular Çarşısı
bulunmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Çalışma Alanındaki Tescilli Yapılar
1980 yıllında Diyarbakır Sur İçi kentsel sit alanı olarak ilan edilmiş, 1990 yılında Koruma
Amaçlı İmar Planı yapılmıştır. 1916-1990 yılına kadar yapılan tüm planlarda yeni yolların açılması,
mevcut yolların genişletilmesi, ana arterlerde özgün yapıların yıkılarak yüksek katlı yapıların
yapılması şeklinde plan kararları ile tarihi dokuya zarar verilmiştir. 2012 yılında yapılan Koruma
Amaçlı İmar Planı (KAİP) ise Diyarbakır Sur İçi için, kentin bilinen ilk imar çalışmaları, hava
fotoğrafları ve yazılı görsel bilgilerin bir araya getirilerek oluşturulan bir plandır. Plan aynı zamanda
1990 yılında yapılan koruma planının yıkılmaları için karar getirmediği çok katlı yapılardan Suriçi’ni
temizlemeyi hatta daha da ileriye giderek 1930’ları yansıtan Gabriel haritasının belgelediği
morfolojiye döndürmeyi hedeflemiştir (Dinçer, 2016: 11).
Koruma Amaçlı İmar Planı Kriterlerini şöyle sıralamak mümkündür;
- Mevcut avlular korunacaktır.
- Yeni yapıların sokak cephelerinde geleneksel sisteme uygun kapı, cumba ve pencereler yapılacaktır.
- Yapılar planda belirlenen konum sınırları içinde, eyvanlı ya da eyvansız olarak yapılabilir.
- Avlularda var olan merdiven, gezemek, havuz, kuyu ve ağaçlar korunmalıdır.
- Yalnızca iki katlı yapıların sokak cephesinde kapalı çıkma ya da cumba yapılabilir. Sokak
cephesinde açık çıkma yapılamaz.
- Yapı yükseklikleri; Tek katlı yapılarda en fazla 4.50 metre, iki katlı yapılarda en fazla 8.00 metre
olarak belirlenmiştir. Yapılar en fazla iki kat olarak uygulanır.
- Sokak dokusu malzeme ve biçim olarak korunmak zorundadır. İç mekanda farklı malzemeler
kullanılabilir.
- Yeni yapılar yığma, betonarme, çelik ve ahşap karkaslı olarak yapılabilir.
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Bu ölçütler çerçevesinde tescilli yapılara müdahalede bulunmayarak tescilli olmayan yapıların
KAİP ile uyumlu olması sağlanmıştır. Gazi caddesi üzerinde bulunan çarpık yapılaşmalar belirlenerek
proje kapsamına alınmıştır.

Şekil 4. Gazi Caddesi Üzerinde Bulunan Restorasyon Kapsamındaki Çarpık Yapılaşmalar (İnal
Mimarlık Ersin Ateş Arşivi).
Proje kapsamında yapılar için alınan restorasyon kararlarının bir kısmı şöyledir;
- Nitelikli olmayan yapıların zemin üstü katlarındaki, pvc ve hasarlı ahşap pencere
doğramaları ile, demir pencere doğramaları sökülerek ahşap görünümlü pvc doğramalar takılacaktır
ve camlar ısı yalıtımlı çift cam olacaktır.
- Mimari gereklilikle, bütün pencerelere geleneksel sokak mimarisine uygun olan yeni
parmaklıklar eklenecektir. Bu kapsamda var olan hasarlı ve niteliksiz parmaklıklar kaldırılmak
suretiyle önerilen yeni parmaklıklar takılacaktır.
- Tescilli olmayan bütün konut yapılarındaki kapı doğramaları, çelik konstrüksiyonlu, ahşap
kaplamalı kapılar ile değiştirilecektir.
- Bütün kepenkler motorlu kepenkler ile değiştirilecek, kiriş ya da lento altına ve içeriye doğru
alınacaktır. Yerine göre bazı kısımlarda ise kepenkler konsol kat çıkması veya saçak çıkmasına işçilik
kusurlarının gizlenmesi amacıyla yapılacak çelik konstrüksiyonlu ahşap bölmeler içerisine alınacaktır.
- Klima dış üniteleri, kablolar vb. unsurların gizlenmesi amacıyla yapılan çelik
konstrüksiyonlu sac ızgaralar sökülecek klima dış üniteleri teras çatılara alınacak ve boru tesisatları
tavandan iç mekanlara verilecektir.
Sokak cephesini bozan kaçak kat çıkmalarına yıkım kararı alınmıştır (Şekil 4). Mevcut
geleneksel malzemeli yapıların bazalt taş yüzeylerine temizleme çalışması yapılarak derz dolguları
yenilenmiştir. Bina cephelerinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren tabela ve reklam panoları
kaldırılmıştır. Gerekli görülen yapılarda geleneksel sokak dokusuna uygun demir korkuluklar
eklenmiştir.

Şekil 5. Gazi Caddesi Batı Cephesi
Sokak boyunca trapez sac ile yapılmış sundurma elemanları ve bunların üzerinde klima dış
ünitelerinin gizlenmesi amacıyla delikli sac malzeme ile yapılan yapı elemanları mevcuttur.
Cephelerde traverten ve alüminyum yapı malzemeleri ile yapılan kaplamalar görülmektedir. Yer yer
ise sıvalı ve boyalı kısımlar görülmektedir. Yapı doğramaları ağırlıklı olarak alüminyum olup, ahşap
ve pvc doğramalarda bulunmaktadır. Kepenkler ise ağırlıklı motorlu otomatik sac olup, oluklu basit
sac şeklindedir (Şekil 5).
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Şekil 6. Gazi Caddesi Batı Cephesi restorasyon öncesi ve sonrası (İnal Mimarlık Ersin Ateş Arşivi)
3.Sonuç
Diyarbakır Suriçi bölgesi tarihi zaman aralığında aktif yaşamın bir arada olduğu, ticari ve sosyal bir
alan olmuştur. Tarihi geçmişi bünyesinde barındırdığından dolayı turizminde gelişmiş olduğu bir
bölge konumundadır. Suriçi bölgesinin ana aksını oluşturan Gazi Caddesi günümüzde işlek bir alan
olma özelliğini korumaktadır. Sokak aralarında bulunan konutlar günümüz koşullarına ayak
uyduramadığından dolayı bozulmalara maruz kalmıştır. Sokak siluetini, geleneksel evlerin avlu
duvarları meydana getirmiştir. Geleneksel evlerde zamanla meydana gelen bozulmalar sokak siluetine
de yansımıştır. Bu durumu ortadan kaldırmak, cadde-sokak ilişkisini canlandırmak, turizm
potansiyelini arttırmak ve topluma kullanışlı bir hale getirmek amacıyla Gazi Caddesi sokak
sağlıklaştırma projesi çıkarılmıştır. Ulu Cami Hanlar Bölgesi olarak bilinen bölüm, Suriçi bölgesinde
sirkülasyon yoğunluğu yüksek olan bir alandır. Bu proje ile “Bulunduğu çevrenin sosyoekonomik
düzeyinin yükseltilmesi, nitelikli tarihi yapıların korunarak geleneksel mimari dokunun geliştirilmesi,
projelendirme ile yaya yollarının, park alanlarının ve yeşil alanların doku içerisindeki öneminin
dikkate alınması, proje alanında bulunan kaçak yapılaşmaların temizlenmesi, Koruma Amaçlı İmar
Planı çerçevesinde kat yüksekliklerinin düzenlenmesi, cephe elemanlarının sağlıklaştırılmasının
yapılması, varsa yapı siluetini bozan reklam panoları ve tabelaların kaldırılması, fiziksel koruma
anlayışı dışında mimari bütünlüğün dikkate alınması” gibi kriterleri barındırmıştır. Geleneksel kent
dokusunun önemli bir parçasını oluşturan sokaklar tasarlandıkları dönemin özelliklerini
taşımaktadırlar. Ticaret ve ulaşım aksı boyunca gelişme gösteren sokak yapıları ait olduğu bölgenin
cazibesini arttırmaktadır. Kentlerin kamusal alanlarından biri olan ve kentin gelişmesine katkı sunan
sokak yapıları kent kültürünün mekânlar ile etkileşmesine vesile olmaktadır. Nüfusun hızla artması
kültürel miras yapılarının benliklerini kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Kentler yalnızca
modernleşen topluma ayak uydurmak zorunda olmamalı, tarihi benliğini de yaşatmalıdır. Bu
doğrultuda sokak sağlıklaştırma adına alınan kararlar günümüzde uygulama aşamasında olup bir kısmı
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hayata geçirilmiştir. Projenin tamamlanması ile birlikte Gazi Caddesinin tarihi dokusunu tekrar
kazanması ve bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması hedeflenmektedir. Sokak sağlıklaştırma
projesi ile görüntü kirliliğine neden olan yapılaşmanın onarılması, sağlıksız çevre koşullarının
iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması gerekmektedir.
Kaynakça
Asatekin Gül, N. 2004. Kültür ve Doğa Varlıklarımız Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara
Dinçer, İ. 2016. Bir Dünya Mirası Olarak Suriçi’ni Korumada Önkoşul: Tüm Paydaşların Ortaklaşmış
Değer Algısı. Mimarlık Dergisi, sayı:389, ss.11
Dinçer, İ. Ölçeğinde Koruma ve Yenileme Kavramlar - Şehir Yenileme Koruma ders notları.
http://www.yildiz.edu.tr.(Erişim Tarihi: 07.08.2018)
Beysanoğlu, Ş. 2003. Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi Başlangıçtan Akkoyunlulara Kadar,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Sayfa:110. Ankara.
Çatalbaş, F. 2012. Suriçi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Diyarbakır Turizmine Katkısı. Journal
of Faculty of Theology of Bozok University, 2012 (1)
Kaya, Ş. 2011. Diyarbakır Mehmet Uzun Evi Restorasyon Projesi. Yüksek lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Keskin, Ü. 2008. Türkiye’de Sokak Sağlıklaştırma Olgusunun Örneklerle İrdelenmesi: AnkaraBeypazarı, Kocaeli-Merkez ve Kayseri-Talas Örnekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara. S:27
Kuban, D. 2001. Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul s: 94
Ünver, H. 2017. Sokak Sağlıklaştırmanın Tanımsal Olarak İrdelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 96-106.
Oğuz, P.G ve Aksulu, I. 2007. Adana Tepebağ’daki Tarihi Yerleşim Dokusunun İncelenmesi, Koruma
Sorunları ve Öneriler. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 22, No 2, , 207216.

586

The Influence Of A Local Building Envelope Material On The Energy Load:
A Case Study For A Traditional Diyarbakir House
Dilan KAKDAŞ ATEŞ
Res.Assist.Dicle University
Turkey
dilankakdas@hotmail.com

Sevilay AKALP
Mast. Arch. Dicle University
Turkey
sevilayakalp@hotmail.com

Abstract
Building sector; It consumes constant energy in all processes from use to destruction, from
destruction to recycling. Assuming that the average life span is 50 years, it is indisputable that the
building sector is the energy consumption line. According to a report published by the International
Energy Agency (IEA) in 2017, the share of the housing sector in world energy consumption has
increased dramatically each year. With this increase, the housing sector in particular has begun to
develop different design methods to reduce energy consumption and has begun to examine in detail
the design methods and energy relations of traditional houses. It is thought that they are using energy
effectively because they are designed by taking into consideration the climatic conditions and
environmental data of the place where the traditional buildings are constructed and using the local
materials suitable for the local area and they started to use the building design process in which both
the climate and the building design parameters are used together in the current housing production.
Within the scope of the study, a traditional residence located in the historical city of
Diyarbakır city was discussed. Through the Design Builder Energy Simulation program, the effect of
the local and alternative materials used in the building shell on the heating-cooling load values was
examined and CO2 gas emission values related to the material used were determined and compared.
Keywords: Heating Load, Cooling Load, Local Building Envelope, Diyarbakir, Simülation.

BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN YÖRESEL MALZEMENİN ENERJİ
YÜK GİDERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELENEKSEL DİYARBAKIR
EVİ ÖRNEĞİ
Özet
Yapı sektörü; inşasından kullanımına, kullanımından yıkımına, yıkımdan geri dönüşüme kadar
geçen bütün süreçte sürekli enerji tüketmektedir. Özellikle ortalama bir yapı ömrünün 50 yıl olduğu
varsayıldığı takdirde yapı sektörünün enerji tüketim hattı olduğu yadsınamaz derecede gerçektir.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA- International Energy Agency) 2017 yılında yayınladığı rapora göre
dünya enerji tüketiminde konut sektörünün payı her geçen yıl dramatik şekilde artış göstermektedir.
Bu artışla birlikte özellikle konut sektöründe enerji tüketimini azaltmak için farklı tasarım yöntemleri
geliştirilmeye başlanmış ve bu ölçekte geleneksel konutların tasarım yöntemleri ile enerji ilişkisi
detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Özellikle geleneksel yapılar inşa edildiği yerin iklimsel koşullarını
dikkate alarak tasarlanan ve bulunduğu bölgeye uygun yöresel malzeme kullanan yapı türleri oldukları
için enerjiyi etkin şekilde kullandıkları düşünülmüş ve güncel konut üretiminde hem iklim hem de
bina tasarım parametrelerinin bir arada kullanıldığı yapı tasarım sürecine geçiş başlamıştır.
Çalışma kapsamında Diyarbakır tarihi Suriçi kent dokusunda yer alan geleneksel bir konut ele
alınmıştır. Design Builder Enerji Simülasyon programı aracılığıyla bina kabuğunda kullanılan yöresel
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ve alternatif malzemelerin ısıtma-soğutma yük değerleri üzerindeki etkisi incelenip kullanılan
malzeme türüne bağlı CO2 gaz salım değerleri belirlenerek karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isıtma Yükü, Soğutma Yükü, Yöresel Malzeme, Diyarbakır, Simülasyon
1.GİRİŞ
Uluslararası Enerji Ajansı(IEA- International Energy Agency) tarafından 2017 yılında yayınlanan
rapora göre enerji tüketiminde konut sektörünün %20’lik payı olduğu ve bu oranın %10’luk kısmının
ise konutlarda ısısal konforu sağlamak amacıyla harcandığı belirtilmiştir (IEA Energy Efficiency
Indicators, 2017). Bahsi geçen bu oran başta yapı sektörü olmak üzere birçok sektörü enerjiyi verimli
şekilde kullanma arayışlarına sürüklemiştir. Özellikle yapı sektöründe ‘yeşil bina’, ‘net sıfır enerjili
bina’ , ‘sıfır salım-sıfır enerji’, ‘enerji etkin bina’ gibi yeni sistemler geliştirilmiştir. Bahsi geçen tüm
bu yapı çeşitleri çevresel özellikleri ve iklimsel koşulları tasarımla birlikte kullanarak yöresel
malzemenin kullanımını hedeflemiştir. Aslında bu kavramlar günümüzde yeni yeni popüler olmaya
başla da bahsi geçen ‘yeşil bina’, ‘enerji etkin bina’, gibi kavramlar çok önceleri geleneksel yapıları
tanımlamak için kullanılmıştır.
Geçmişten günümüze çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Diyarbakır Suriçi
dokusu, birçok yerleşim birimini içerisinde bulundurmaktadır. Özellikle sıcak devrenin hâkim olduğu
Diyarbakır ili için geleneksel konut tasarımları; soğutma yüklerini minimize edecek dar sokaklar,
bitişik nizamlar gibi tasarım kriterleri ile birlikte kullanılan malzemenin niteliği de önemli bir yere
sahiptir. Çalışma kapsamında sıcak-kuru iklimin hâkim olduğu Diyarbakır ilinde tarihi Suriçi
bölgesinde bulunan geleneksel bir konut Design Builder Enerji Simülasyon Programı aracılığıyla
iklimsel verilere bağlı kalınarak modellenmiş ve bina kabuğunda kullanılan geleneksel malzemenin
yıllık ısıtma-soğutma enerji giderleri üzerinde etkisi sayısal analizler ile irdelenmiştir. Ayrıca
günümüz konut sektöründe sıkça kullanılan tuğla, betonarme gibi farklı özelliklere sahip malzemelerin
ısıtma-soğutma yükleri üzerindeki etkisi incelenerek yöresel malzemeye ile kıyaslanmış ve yapılarda
kullanılan malzeme çeşidine bağlı yıllık CO2 gaz salım değerleri hesaplanarak yöresel malzemenin
sürdürülebilir çevre üzerindeki etkisi irdelenmiştir.
2. Çalışma Alanına Ait İklimsel Özellikler ve Yerleşim Durumu
Diyarbakır ili, kuzey yarım küre üzerinde yer alan ve 7 coğrafi bölgeye ayrılmış olan
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konumlanan bir şehirdir. Türkiye’nin sahip olduğu yüz
ölçümünün yaklaşık %2’sini oluşturan Diyarbakır ilinin toplam yüz ölçümü 15.355 km2’dir.
Diyarbakır ili; güneyde Mazıdağı, doğuda Batman çayı, batıda Karacadağ ve kuzeyde ise Toros
Dağlarıyla çevrilmektedir (Sessiz vd. 2014). Diyarbakır ili; mimarlık çalışmalarında sık sık kullanılıp
kabul gören Lütfi Zeren tarafından hazırlanmış olan iklimsel sınıflandırma kategorisinde sıcak-kuru
iklim bölgesi olarak tanımlamaktadır (Zeren,1959). Diyarbakır ili için hâkim rüzgâr yönü ise
kuzeybatı yönü olarak belirlenmiştir. Özellikle yazları oldukça kurak geçen bu bölge için rüzgâr iklim
elemanını kontrollü bir şekilde kullanmak büyük önem taşımaktadır.
Diyarbakır ve çevresi, kış mevsiminde Orta Akdeniz’den gelen cephe yağışlarının etkisine
maruz kaldığı için en fazla yağışı bu mevsimde almaktadır. Çok sayıda kollara ayrılan Toros
Dağlarının Güneydoğuya uzanan kısmında soğuk hava ve rüzgâr etkisinin içeri girememesinden
dolayı aşırı soğuk ve don olayları görülmemektedir. Yaz mevsiminde ise genellikle Basra alçak basınç
merkezine konumlandırılmış sıcak ile kuru tropikal hava kütlesinin maruz kalmaktadır(Atalay vd.
2008). Yıllık sıcaklık ortalamalarına gelindiğinde ise temmuz ayı en sıcak, ocak ayının ise en soğuk ay
olduğu kaydedilmiştir (Çizelge 1). Başka bir ifadeyle yaz mevsimi sıcaklık ortalaması en yüksek
değerlere ulaştığı dönem olarak kabul edilmektedir.
Çizelge 1. 1929-2016 yılları arasında Diyarbakır İlinin İklimsel Verileri
(www.mgm.gov.tr)
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Diyarbakır iline ait güneş enerji potansiyel haritası Şekil 1’de gösterilmiştir. Harita incelendiği
takdirde Diyarbakır ilinin güneş enerji potansiyelinin fazla olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 1. Diyarbakır iline ait güneş enerji potansiyel haritası (http://www.enerjiatlasi.com)
En sıcak ve soğuk devre tayinlerinin doğru şekilde yapılması yıllık ısıtma-soğutma yük
giderlerinin minimize edilebilmesi için önemli bir etkendir. Çalışma alanının bulunduğu Diyarbakır ili
için sıcak devrenin soğuk devreden uzun sürdüğü belirlenmiştir (Şekil 2). Buna ilaveten en sıcak
devrenin hâkim olduğu zaman aralığının ise 19 Nisan civarı saat 12.30-14.30 ile 1 Kasım civarı 12.0014.00 olduğu belirtilmiştir (Zeren,1967). Özetleyecek olursak sıcak-kuru iklim bölgelerinde yapma
iklimlendirmenin istendiği dönem aralığı daha fazladır.
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Şekil 2. Diyarbakır’da Isıtma-Soğutma İstenilen Dönemler (Berköz ve vd. 1995)
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Suriçi tarihi kent dokusu içerdiği fonksiyona göre ;
yönetim, ticaret ve konut bölgelerine ayrılmıştır. Yerleşme dokusunda genelden özele bir hiyerarşi
mevcuttur. Başka bir ifadeyle bahsi geçen bu hiyerarşi; meydan ya da meydancık, sokak ya da çıkmaz
sokak, avlu ve konut dizgileri şeklinde tasarlanmıştır (Dalkılıç ve Bekleyen, 2010). Kentin oluşumda
etrafının surlarla çevrili oluşu kentin sınırlı bir alanda gelişmesine neden olmuştur.
Suriçi yerleşim dokusunun oluşumda sıcak-kuru iklim bölgesinde yer alması önemli bir faktör
olmuştur. Özellikle en sıcak devrenin uzun sürdüğü bu bölgede konutların olabildiğince dar
sokaklarda güneş ışınımını minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. İklim çeşidinin yerleşim
dokusunun şekillenmesine bir diğer katkısı ise konutların içe dönük olarak tasarlanıp avlulu
yerleşimlerin ortaya çıkmış olmasıdır. Suriçi kent dokusunda yer alan tarihi yapıların parsel geometrisi
farklı biçimlerde olmasına rağmen avluyu çevreleyen yapı kütleleri birbirine dik ya da çok az
sapmalarla kesişmektedir. Yapı kütleleri genellikle doğu-batı, kuzey-güney doğrultusunda
yerleştirilmiş bu sayede en bozuk parselin içinde dahi birbirine dik yapı kütleleri küçük sapmalara
karşın ana yönlere konumlandırılmıştır (Tuncer, 1999).
Diyarbakır ilinde sıcak devrenin hâkim olması Suriçi yerleşim birimlerinde yer alan
konutlarda yazlık-kışlık bölümlerin oluşmasına neden olmuştur (Dağtekin vd. 2018). Başka bir
ifadeyle güneş ışınımından minimum kazanç istenilen yaz mevsiminde yazlık bölüm güneye
konumlandırılarak hacimlerin kuzeye, güneş ışınımından maksimum kazanç istenilen yaz döneminde
ise kışlık bölümler kuzeye konumlandırılırken hacimlerin güneye konumlandırıldığı belirlenmiştir.
Geleneksel Diyarbakır Evinin Modellenmesi
Çalışma kapsamında Diyarbakır Suriçi bölgesinde bulunan ve iç avlu plan tipine sahip
geleneksel bir konut kullanılmıştır. Kuzey ve güney kanat olmak üzere 2 kısımdan oluşan bu yapıda
kuzey kanadının güneye bakan cephesi 2 kattan oluşurken güney kanatta yer alan bölümler ise tek
kattan oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 3). Daha önce Diyarbakır geleneksel evlerinde bahsi geçen
yazlık-kışlık bölümlere bu konut örneğinde de rastlanmaktadır. Kuzey kanadında güney yöne
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konumlandırılmış cephenin zemin katında mutfak, yaşam alanları ve wc bulunurken üst katta ise
eyvan ve etrafında odalar sıralanmıştır.

ÜST KAT PLANI

Şekil 3. Çalışma Alanının Konumu ve Planları
Daha önce Suriçi bölgesinde belirlenmiş olan geleneksel bir konut Design Builder Enerji
Simülasyon Programı aracılığıyla modellenmiştir. Bu program kullanıcı dostu olup enerji, karbon,
aydınlatma, konfor ölçümü ve kontrolü için kullanılan Energy Plus tabanlı bir yazılımdır
(https://www.altensis.com). İlk etapta Diyarbakır iline ait IWEC (International Weather for Energy
Calculations) iklim verileri programa tanıtılmış ve programda birtakım kabuller yapılmıştır. Yapı içinde
zemin katta herhangi kompleks bir ısıtma sistemi öngörülmemiş ve kullanılan enerji kaynağı ise kömür olarak
seçilmiştir. Soğutma sistemi olarak ise elektrik enerjisi kullanılmıştır. Oluşturulacak model, bir konut yapı

türüne ait olduğu için bina özelliği bakımından konut seçeneği seçilmiştir ve model 3 boyutlu hale
dönüştürülmüştür (Şekil 4). Daha sonra konut, sahip olduğu fonksiyonlara göre zonlara ayrılıp aynı ısı
iletkenlik kat sayısına sahip ancak farklı kalınlıkta malzemeler programa teker teker tanıtılarak ısıtmasoğutma yük değerleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır.
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Abstract
Skin tulum cheese is a kind of cheese produced in family-run business or small enterprise in the
provinces and districts of Kars. This cheese is obtained from cow's milk which is fed with natural
vegetation and water resources of the region is made from fat-free milk by taking cream of cow's milk
and is ripened in the skin. The Skin tulum cheese produced by traditional methods without starter
culture has its own taste and aroma. This study was carried out to determine the lipolysis rates and
some properties of 27 Skin tulum cheeses that are randomly selected from cheese passages and
charcuteries in Kars province. As a result of the chemical analysis of the samples, the average, acidity,
fat and salt values were determined as l.a 1.26 % ± 0.56, 2.25 ± 0.32%, 3.96 ± 0.65 in 27 samples,
respectively. According to the results of the research, Lipolysis rate was 1.61 % in terms of ADV
(Acid Degree Value), total mesophilic aerobic bacteria was 6.61 log cfu/g, Lactococcus spp. was 5.90
log cfu /g, Lactobacillus spp. was 6.74 log cfu/g, yeast-mould was 2.89 log cfu /g were detected in
cheese samples. Coliform group was detected in only one sample (3.11 log cfu /g) in microorganism
cheese samples. Staphylococcus aureus bacteria were not detected in cheese samples. The heavy metal
levels in the samples examined did not exceed the limits given in the Turkish Food Codex and
Standards.
Keywords : Skin tulum cheese, tradional production, chemical and microbiological properties, mineral

substance, heavy metal

Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Deri Tulum Peynirinin Bazı Özelliklerinin
Belirlenmesi
Özet
Deri tulum peyniri, Kars ili ve ilçelerinde aile ekonomisi içerisinde veya küçük işletmelerde üretilen
bir peynir çeşididir. Bu peynir, bölgenin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen inek
sütlerinden elde edilmekte, inek sütünün kreması alınarak yağsız sütten yapılmaktadır. Deri içerisinde
olgunlaştırılmaktadır. Starter kültür kullanılmadan geleneksel yöntemle üretilen Deri tulum peyniri
kendine özgü tat ve aromaya sahiptir. Bu çalışma, Kars ili peynir pasajları ve şarküterilerden rastgele
seçilen toplam 27 adet Deri tulum peynirinin lipoliz oranları ve bazı özelliklerini belirlemek amacıyla
yapıldı. Örneklerin kimyasal analizleri sonucunda 27 örnekte ortalama, asitlik, yağ ve tuz değerleri
sırasıyla % l.a 1.26±0.56, 2.25±0.32%, 3.96±0.65 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
Lipoliz oranı ADV (Acid Degree Value) cinsinden % 1.61, toplam mezofilik aerobik bakteri 6.61 log
kob/g, Lactococcus spp. 5.90 log kob/g, Lactobacillus spp. 6.74 log kob/g, maya-küf 2.89 log kob/g,
olarak tespit edilmiştir. Koliform grubu mikroorganizma peynir örneklerinden sadece bir örnekte
(3.11 log kob/g) tespit edilmiştir. Peynir örneklerinde Staphylococcus aureus tespit edilmemiştir.
İncelenen örneklerdeki ağır metal düzeylerinin Türk Gıda Kodeksi ve Standartlarda verilen limitleri
aşmadığı görülmüştür.
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Anahtar kelimeler: Deri tulum peyniri, geleneksel üretim, kimyasal ve mikrobiyolojik özellik,
mineral madde, ağır metal

Introduction
The cheese varieties that are most commonly produced in Turkey are feta cheese, kashkaval cheese
and tulum cheese. In addition to these, various regional cheeses are produced with different
production techniques depending on local conditions, especially cultural habits, animal species and
breeds (Gülzade, 2011:83).
The most renowned cheese among traditional cheese varieties are tulum cheese that are mostly
produced at small family-type facilities. The widely known varieties of tulum cheese, which is named
differently across regions, are Erzincan, İzmir, Divle and Çimi tulum cheeses (Marul ve İşleyici,
2012:71). Dry tulum cheese is generally produced and marketed in the Eastern Anatolia Region (e.g.,
Elazig, Tunceli, Bingöl and Erzincan) mostly at home-based primitive conditions out of raw milk.
However, due to the increasing demand in recent years, it has been started to be produced in the
dairies and factories as well (Erdem and Patır, 2017: 235 ).
In the Eastern Anatolia Region particularly in and around Kars, husbandry is one of the main
livelihoods. Some of the varieties of cheese produced in the region are sunk into oblivion, others are
produced at houses or family-type small facilities and sold in cheese stores and district bazaars of the
region. Skin tulum cheese is produced out of cow's milk after the skimming process, especially at
family-type small facilities in Kars Province to make use of the skim milk (Çetinkaya, 2005: 43).
The total milk production in Turkey is 2.913.584 tonnes and the total cheese production is 610.535
tonnes according to 2016 data of the Turkish Statistical Institute (TUIK). Tulum cheese production
accounts for 2.8% (17.149 tonnes) of the total cheese production in the country (Anon, 2016: TUIK).
According to the records of Kars Provincial Agriculture Directorate, the amount of string cheese
production is 21 tonnes (Anon, 2016). Interest in traditional food has increased in recent years.
Traditional food are characterized by features such as having specific quality features and being
produced to be served at a certain geographical area and local markets. Traditional food largely
involve ethnically, locationally, typically and regionally featured food products (Demirbaş et al.
2006:2). In order to reveal the characteristics of traditional products, systems such as Protected
Designation of Origin, (PDO) and Protected Geographic Indication (PGI) have been developed in the
European Union (Scintu and Piredda, 2007:221).
Milk and dairy products are very important for nutrition due to the macro and micro elements,
especially calcium, in their structures (Ozlu et al. 2012: 205). As with many food industry,
contamination with heavy metal can occur during milk production and processing phases in the dairy
sector as well. In milk production facilities, contamination may generally stem from environmental
factors and fodder as well as the machines and equipment used during the milking, storing and
processing phases (Yüzbaşı et al. 2009:73). Because, the risk of dissolution of metals and
contamination to the food in the composition of the tools and equipment used in the milking or
production of acidic foods such as milk and cheese may be higher than other foods.. The main
elements in the metallic contaminants resulting from the metal wastes used in the storage of milk and
dairy products during the technological processes and from the operating water are copper, zinc, iron,
tin, lead, cadmium and arsenic.. Contamination of food with high-level heavy metals, which is one of
the negative consequences of the developing technologies and efforts to provide a more modern life, is
one of the biggest problems threatening the public health today (Ozlu et al. 2012: 205-206).
Taking heavy metal contamination under control can be possible by preventing the contamination of
raw materials due to environmental pollution, carrying out the technological processes applied during
the production of milk and dairy products according to proper techniques and storing these products
under suitable conditions and in packages until they are released for consumption. In addition, since
the quality of the containers and equipment where the milk is stored is a significant source of
contamination, these factors should be paid attention (Yalçın and Tekinşen, 2010: 6). For this purpose,
this study aims to determine the heavy metal and mineral content of the Skin tulum cheese that is
produced in Kars and is widely preferred by the people who migrated to other cities, identify its
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compliance with the Turkish Food Codex, and in addition, determine the lypolysis rates and other
certain features of the Skin tulum cheese.

Preparation of the Skin tulum
The milked cow's milk is passed through the milk machine and skimmed. Skimmed milk is stored in a
clean container and rested for 24 hours in room temperature. A certain amount of fresh milk is added
in the skimmed milk after it is acetified. Then, liquid yeast is added depending on the amount of milk
and stirred over a medium heat until it is curdled. A high heat is avoided because it will hinder the
peculiar stringy feature of the string cheese. The yiesting process is completed when the cheese turns
into a yellowish color. After the whey is removed, it is put in a different container and thoroughly
kneaded by adding a little amount of whey. After the kneading process is completed, it is baggily
rolled on dough roller pins to apart the remaining whey and rested for two hours in a cool place. Then
string cheese is separated in strings, salted and rested for one day. It is thoroughly crammed into the
skin container that was cleaned with hot water and dried one month in advance. The leather container
is sealed and controlled whether any air was left inside by applying pressure from the outer surface
After this process, it is rested in an airy, moisture-free place that does not directly exposed to sun rays,
for 4-5 months. By the end of this period, the cheese is ready for consumption (Cetinkaya, 2005:44).

Figure 2. Making Çeçil cheese

Figure 1. Milk withdraw of fat

Figure 3. Cheese puttıng ınto the skın

Material and Method:
Skin tulum cheese sold in various cheese stores and charcuteries in Kars province were used in the
study. For this purpose, 750 grams of cheese samples were collected from various sales points (27
points in total), put in sterilized bags and brought to Kafkas University Faculty of Engineering and
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Architecture laboratory to be examined in terms of chemical and micro-biological characteristics and
existence of heavy metals and mineral substances.

Method
1. Chemical analyses
The amount of fat in the cheese samples was determined through the Van Gulik Method specified in
the TS 3001 Tulum Cheese Standard. The amounts of salt and titrable acidity (% of lactic acid) were
determined based on the TS 3001 Tulum Cheese Standard (Anon, 2006). Determination of lipolysis in
the cheese samples was carried out based on the BDI method that takes part in International Dairy
Federation, 1991. The results of lipolysis level were identified in Acid Degree Value (ADV) (IDF,
1991).
2. Heavy metal analyses
Methods Sample Preparation: After being kept in a 1:1 HNO3 solution in glass jars overnight, the
samples were washed first in distilled, then in bidistilled water, and finally dried. In order to eliminate
the organic compounds and release the inorganic compounds in a soluble phase, 1 g cheese samples
were placed in Teflon containers, to which a combination of 5 ml of 65% nitric acid (Merck, 1.00452)
and 5 ml of 30% hydrogen peroxide (Merck, 1.08597) was added. The Teflon containers were capped
and the samples were ashed in a Mars-5 microwave oven (Cem Corporation) using a two-stage
procedure. First, the samples were washed in bidistilled water and complemented to 50 ml with
bidistilled water. In the second stage, the samples were filtered using S&S blue tape filter papers. A
blank solution was prepared in the same way. In order to avoid metal contamination, materials used in
the dissolution of the samples were rinsed a couple of times with 1+9 (v/v) HNO3 ultra-distilled water.
Then, the materials were thoroughly washed and rinsed with ultra-distilled water and dried in the
stove. The levels of mineral substances and heavy metals in the samples were measured using the ICPOES (Thermo scientific ICAP 7400) device (Assos,2002).
3. Microbiological analyses
The spread plate technique was used in microbiological analyses. For this purpose, 10 g of cheese
sample was placed in a sterile container containing 90 mL of Ringer's solution and thoroughly stirred.
The dilutions were prepared with the proper dilution rate. In the determination of the microorganism
load contained by the leather tulum cheese, MRS Agar and M17 Agar (30 °C 48h) was used for lactic
acid bacteria, VRB Agar (37 °C 48h) was used for coliform microorganisms, Plate Count Agar (30 °C
48h) was used for total mesophilic aerobic bacteria, and Potato Dekstroz Agar (PDA) (25 °C, 5 days)
was used for enumeration of yeast and mould (Halkman,2005)).

4. Statistical Analysis
In the evaluation of the obtained results, mean values and standard errors of the samples were
determined using SPSS package program.
Result and Discussion
The chemical, microbiological analyzes and heavy metal and mineral matter contents of Skin tulum
cheese are given in table 1, table 2 and table 3.
Table 1. Chemical analysis results of Kars Skin tulum cheese
Characteristic
Fat (%)

Number of samples (n)
27

Mean ± Standard error
2.25±0.32
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Min.
1.75

Max.
2.75

Salt (%)
Acidity (%l.a)
Lipoliz (ADV)

27
27
27

3.96±0.65
1.26±0.50
1.61±0.13

2.45
0.62
0.82

5.06
2.42
3.00

Table 2. Microbiological analysis results of Kars Skin tulum cheese (log cfu/ g )

Microorganism
Total mesophilic aerobic
bacteria (TAMB)

Number of samples (n)

Mean ± Standard error

Min.

Max

27

6.61±1.37

6.39

7.41

Lactococcus
yeast and mould
Coliform

27
27
27

5.90±2.92
2.89±0.25
˂1

5.80
4.62
-

8.25
5.63
3.11

Lactic acid bacteria

27

6.74±1.60

5.30

7.39

Table 3. Mineral matter and heavy Metal Ratios of Kars Skin tulum cheese (mg/ kg)
Heavy Metal ve Mineral

Number of samples (n)

Mean ± Standard error

27
27
27
27
27
27
27
27

6142.69±234.15
1896.30±1844.19
276.01±105.40
8299.50±786.77
0.038±0.43
1.10±0.13
0.84±0.08
8.49±6.29

substance
Calcium (Ca)
Potassium (K)
Magnesium (Mg)
Sodium(Na)
Cadmium (Cd)
Copper (Cu)
Lead(Pb)
Iron(Fe)

Min.
3800
548.0
106.0
6750.0
0.003
0.55
0.003
0.00

Max
7631
7225.0
413.0
9805.0
0.20
2.11
0.35
23.65

The amounts of average fat (%), salt (%), acidity (% LA), total free fatty acids (ADV) values are 2.25
± 0.32, 3.96 ± 0.65, 1.08 ± 0.50 and 2.61 ± 0.13 respectively.
When the salt, % l.a rates determined in the examples are compared with Kara and Akkaya (2015)'s
Afyon tulum cheese (4.62%, 0.51%), Çalım's (2007) tulum cheese in his study conducted in Konya
(5.60-8.43%, 0.72-1.07%) and Morul and İşleyici (2012)'s Divle tulum cheese (3.99%, 1.07%); the
results are lower than the salt rates found in Afyon and Konya tulum cheese and similar to that of
Divle tulum cheese in terms of salt, and higher than the value found by Kara and Akkaya (2015)
whereas close to the values found by other studies in terms of acidity.
The fat content of the cheese samples was found to be higher than the values found by Kara and
Akkaya (2015) in Afyon tulum cheese (53.69%), and lower than the values found by Morul and
İşleyici (2012) in Divle tulum cheese (23.46%) and Arslaner and Bakırcı (2016) in Konya tulum
cheese (29.13%). The high variations in the fat ratios of the samples can be attributed to the fact that
there is no standard methods for the production of this cheese variety and that skimmed milk was also
used in the cheese production (Tekinşen et al. 1998).
The lipolysis rate of the cheese samples (2.61 ± 0.13 ADV), are slightly higher than the value found by
Dinçki et al. (2012) in Kargı tulum cheese (2.70) and in the range of the values (2.03 - 14.16) found
by Güler and Uraz (2003) in their tulum cheese.
The total aerobic mesophilic bacteria, Lactic acid bacteria (LAB) reproduced on MRS agar,
Lactococcus, Coliform, Yeast - mold counts detected in the cheese samples were found on average as
6.61 ± 1.37, 6.74 ± 1.60, 5.90 ± 2.92, ˂1-3.11, 2.89 ± 0.25 log cfu / g respectively. No Staphylococcus
aureus were detected in the cheese samples.
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Kara and Akkaya (2015) found the total aerobic mesophilic bacteria as (6.60 log cfu /g), LAB as (6.36
log cfu / g), coliform as (1.23 log cfu / g), Lactococcus as (5.72 log cfu / g) and yeast mold count as
(2.75 log cfu / g) in Afyon tulum cheese.
Erceyes et al. (2006), found the total of bacteria as 8.3 x 105 cfu/g, and yeast-mold count as 8.2 x 105
cfu/g in the tulum cheese sold in Tokat.
Dinkçi et al. (2012) found the total of bacteria as (7.26 log cfu/g) and yeast-mold count as (7.56 log
cfu /g) in Kargı tulum cheese.
Average mineral substance and heavy metal content in the cheese samples were found as follows:
calcium 6142.69± 234.15mg/kg, potassium 1896.30±184.19 mg/kg, magnesium 276.01±105.40
mg/kg, sodium 8299.50±786.77 mg/kg, copper 1.10±0.13 mg/kg, lead 0.84±0.08 mg/kg, iron
8.49±6.29 mg/kg, cadmium 0.038±0.43mg/ kg.
The average calcium content found in the leather tulum samples (6142.69 ± 234.15 mg/kg) are similar
to the value found by İşleyici et al. (2017) in Divle tulum cheese (6333.96 ± 748.829 mg/kg) and
lower than the value found by Öksüztepe et al. (2013) in their tulum cheese (9920.25 ± 230.33
mg/kg).
The average iron content determined in the samples (8.49±6.29 mg/kg) is lower than the value found
by Yalçın and Tekinşen (2010) in their tulum cheese (14.18±0.63 mg/kg), higher than the value found
by Kırdar et al. (2015) in Kargı tulum cheese (0.58±0.47 µg/g) and similar to the value found by
Öksüztepe et al. (2013) in their tulum cheese (10.46±4.03 mg/kg).
The average magnesium content determined in the samples (276.01 ± 105.40 mg/kg) is lower than the
value found by Öksüztepe et al. (2013) in their tulum cheese (3908.65±520.08 mg/kg), and higher
than the values found by İşleyici et al. (2017) in Divle tulum cheese ( 203.762±68.485) and by Kırdar
et al. (2015) in Kargı tulum cheese (88.9 ± 2.2 μg/kg).
The average sodium content determined in the samples (8299.50 ± 786.77 mg/kg) was found to be
lower than the value found by Öksüztepe et al. (2013) in their tulum cheese (9442.00±201.40 mg/kg).
The average copper content determined in the samples (1.10 ± 0.13 mg/kg) was found to be higher
than the value found by Öksüztepe et al. (2013) in their tulum cheese (0.33±0.07 mg/kg), by İşleyici
et al. (2017) in Divle tulum cheese (0.201±0.129mg/kg) and by Kırdar et al. (2015) in Kargı tulum
cheese (0.41 µg/kg).
The average calcium content determined in the samples (0.038 ± 0.43 mg/kg) was found to be higher
than the value found by İşleyici et al. (2017) in Divle tulum cheese (0.020±0.013mg/kg) and by
Yalçın and Tekinşen (2010) in their tulum cheese (0.65 mg/kg).
In The Notification About The Determination Of The Maximum Levels For Certain Contaminants in
the food articles of the Turkish Food Codex (Anonymous, 2011) the maximum tolerable value is
specified as 0.05-3 mg/kg for cadmium and as 0.02-3 mg/kg for lead for some food; yet, no limits
are specified for other metals. According to the Turkish Standards Institute's TS 3001 standard, which
is related to tulum cheese, the maximum amount of Cu for all types of tulum cheese is specified as 1
mg/kg and the amount of lead (Pb) is specified as 0.3 mg/kg.
In the Notification About The Determination Of The Maximum Levels For Certain Contaminants of
the Turkish Food Codex (Turkish Food Codex , 2002), although not specified for milk and cheese, the
maximum amounts of iron specified for certain food range between 0.2 and 25 mg/kg.
When the results of chemical and microbiological analyses are compared with those of other
researchers, the results differ. These differences can be attributed to the production technique, the
chemical composition of the cheese, the acidity and the interaction between the microorganisms
forming the cheese microflora, as well as the microflora of the raw material.
In conclusion;
It has been observed that the heavy metal levels in the samples examined have not exceeded the limits
set in the Turkish Food Codex and Standards. Despite it is a gratifying situation that these heavy
metals which are likely to cause serious health problems are at a desirable level, sustainability of the
production of healthy and reliable products should be the main objective. The low level of heavy
metal contamination in the cheese samples is thought to be due to the low levels of heavy metal
contamination in the area where these cheese are produced. Besides, production of the skin tulum
cheese , which is made in Kars and popularly consumed thanks to its peculiar taste and aroma, in
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modern and hygienic conditions; realization of the cheese production in modern and hygienic
facilities, whether small or large; prevention of contact with materials that lead to contamination;
utilization of raw milk which has better microbiological quality in cheese production; and realization
of necessary educations for raising awareness among the people and producers can be suggested. It has
been concluded that the consumption of leather tulum cheese can contribute significantly to nutrition
with the minerals in its composition.
Kars Skin tulum cheese, which has a limited production and is preferred by the people who migrated
to big cities such as Istanbul, Ankara and Izmir as well as being consumed locally, takes an important
place in the nutrition of the local people. However, the fact that there are only a few studies on leather
tulum cheese causes many of the characteristics of this regional cheese variety to remain unidentified.
Determination of several features of this cheese type through the studies to be conducted, will pave the
way for its assessment in terms of regulations such as Protected Designation of Origin, (PDO) and
Protected Geographic Indication (PGI) to elucidate the characteristics of traditional products, and thus,
give the opportunity to be known by wider masses.
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Bu çalışmanın amacı raylı sistem araçlarının dam ve yan duvarlarında kullanılan S235JR(Cu)
atmosferik korozyona dayanıklı çelik sacların elektrik direnç nokta kaynağında kaynak zamanının
bağlantıların çekirdek boyutlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla 120 kVA akım ve zaman kontrollü
pinomatik bir direnç nokta kaynak makinesi kullanılarak numuneler hazırlanmıştır. Kaynak zamanı 5,
10, 15, 20, 25 ve 30 periyot (1 periyot = 0,02 s) olarak seçilmiştir. Kaynak akım şiddeti 6 kA ile 14
kA arasında 0,5 kA artırılarak uygulanmıştır. Elektrot kuvveti 6 kN olarak sabit tutulmuştur. Elde
edilen nokta kaynaklı bağlantıların optik mikroskop ile çekirdek boyutları ölçülmüştür. Kaynak
çekirdek boyutlarının kaynak zamanı ile değişimini gösteren diyagramlar oluşturulmuştur. Sonuç
olarak uygun bağlantıları elde edebilmek için kaynak zamanının optimum değerleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektrik Direnç Nokta Kaynağı, Kaynak Zamanı, Raylı Sistem Araçları

Welding Time Effect on Nugget Sizes in Resistance Spot Welding of
S235JR(Cu) Steel Sheets Used in Railway Vehicles
The aim of this study is to investigate the effect of welding time on nugget sizes of joints in resistance
spot welding of S235JR(Cu) atmospheric corrosion resistant steel sheets used in side wall and roof in
rail vehicles. A timer and current controlled resistance spot welding machine having 120 kVA capacity
and a pneumatic application mechanism with a single lever was used to prepare the specimens.
Welding periods were chosen as 5, 10, 15, 20, 25 and 30 cycles (1 cycle=0.02 s) and also welding
currents were increased from 6 kA up to 14 kA by rise of 0,5 kA. The electrode force was kept
constant at 6 kN. The nugget sizes of prepared welding specimens were calculated by means of an
optical microscope and the obtained results were supported by diagrams and, finally, the optimum
welding currents and times were advised.
Keywords: Resistance Spot Welding, Welding Time, Railway Vehicles
GİRİŞ
Günümüzde kullanılan en yaygın kaynak yöntemlerinden biri olan direnç nokta kaynağının esasını;
isminden de anlaşıldığı üzere kaynak yapılacak iş parçalarının elektrik akımına karşı gösterdikleri
direnç oluşturur.
Modern bir taşıtın üretiminde 2000 ile 5000 arasında nokta kaynağı kullanılmaktadır [1-3].
Direnç nokta kaynak yöntemi ile düşük karbonlu çelikler, yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelikler,
paslanmaz çelikler gibi bir çok çelik türü ile alüminyum ve bakır alaşımları gibi pek çok demir dışı
metal de bu yöntemle kaynak edilebilir [4,5].
Direnç nokta kaynağının avantajları dolgu metali gerektirmemesi, otomasyona uygunluğu, yüksek
üretim hızları, ark kaynağına kıyasla operatör hatalarının daha düşük seviyede olması ve tekrar
edilebilirliğinin oldukça iyi olmasıdır. Dezavantajları ise ekipman maliyetinin yüksek olması ve
bağlantı şeklinin bindirme ile sınırlı olmasıdır [6].
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Direnç nokta kaynak yönteminde proses parametrelerinin kontrolü son derece önemlidir. Başlıca
proses parametreleri kaynak akım şiddeti, kaynak zamanı ve elektrot kuvvetidir. Ayrıca sıkıştırma ve
tutma zamanları, elektrot malzemesi ve boyutu gibi parametrelerde bağlantının kalitesine etki
etmektedir.
Kaynak zamanı kaynak işlemi esmasında ortaya çıkan ısıyı direkt olarak etkileyen bir parametredir.
Kaynak zamanının artmasıyla birlikte kaynak bölgesine giren ısı miktarı da artmaktadır. Bu sayede
bağlantının mekanik performansını artıran çekirdek gelişimi kolaylaşmaktadır. Ancak kaynak
zamanının çok yüksek değerlerinde meydana gelen fışkırma nedeniyle bağlantının mekanik
performansı düşmektedir [7].
Bu çalışmanın amacı atmosferik korozyona dayanıklı çelik sacların direnç nokta kaynağında kaynak
zamanının bağlantının kalitesini belirleyen yüzey görünümü, çekirdek çapı, çekirdek yüksekliği ve
çekirdek boyut oranı gibi özelliklere etkisini incelemektir.
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneylerde raylı sistem araçlarında kullanılan atmosferik korozyona dayanıklı çelik saclar
kullanılmıştır. 2 mm kalınlığındaki S235JR(Cu) çelik sacların kimyasal bileşimleri Tablo 1’de,
mekanik özellikleri ise Tablo 2’de verilmiştir.

Malzeme

Tablo 1. Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi (%).
C
Si
Mn
P
Cr
Ni
Al

Cu

S235JR(Cu) 0,0997 0,397 0,433 0,0913 0,605 0,257 0,0450 0,331
Tablo 2. Deney malzemelerinin mekanik özellikleri.
Malzeme
S235JR(Cu)

Akma Dayanımı
(MPa)
320

Çekme Dayanımı
(MPa)
435

Uzama
(%)
52

Deneylerde tek kollu, 120 kVA gücünde elektronik akım ve zaman kontrollü, pnömatik basma
tertibatlı elektrik direnç nokta kaynak makinesi kullanılmıştır.
Elektrot olarak uç çapı 7 mm. olan bakır – krom – zirkonyum alaşımı elektrotlar (CRM 16X-CuCrZr;
Malzeme no:2.1293; RWMA / DIN 44759 Sınıf 2) kullanılmıştır. Tablo 3’de elektrotların kimyasal
bileşimleri ve mekanik özellikleri verilmiştir.
Tablo 3. Deneylerde kullanılan elektrotların kimyasal bileşimleri ve mekanik özellikleri.
Alaşım

CuCrZr

Kimyasal Bileşim

Isıl

Elektrik

Çekme

(%)

İletkenlik

İletkenliği

Dayanımı

Cr > 0,4 ; Zr > 0,03 ; g.k.

(J/CmsoK) (m/Ωmm2)

(MPa)

320

590

48

Cu
Deneylerde kullanılan saclar, (200x30) mm boyutlarında kesildikten sonra üst üste bindirilerek kaynak
edilmiştir.
Kaynak zamanı 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 periyot olarak değiştirilmiştir. Kaynak akım şiddeti 6 kA’den
14 kA’e kadar 0,5 kA artırılarak değiştirilmiştir. Sıkıştırma ve tutma süreleri 25 periyot olarak sabit
tutulmuştur. Elektrot kuvveti tüm deney boyunca 6 kN değerinde sabit tutulmuştur. Deneylerde
uygulanan kaynak parametreleri Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Proses parametreleri
Çekirdek boyutları şekil 2’de gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi çekirdek çapı “d 1”, çekirdek
yüksekliği “d2” ile gösterilmiştir. Çekirdek boyut oranı ise çekirdek yüksekliğinin çekirdek çapına
bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Şekil 2. Çekirdek boyutları
DENEYSEL SONUÇLAR
Kaynak zamanının düşük değerlerinde kaynak bölgesine giren ısı miktarı düşük olduğu için çekirdek
boyutları da nispeten küçüktür. Kaynak zamanının artmasıyla birlikte ısı girdisi artmakta ve buna bağlı
olarak çekirdek çapı da artmaktadır. Ancak belirli bir noktadan sonra aşırı ısı girdisi nedeniyle aşırı
dalma derinliği ile metal fışkırmaları oluşmakta ve buna bağlı olarak çekirdek çapı azalmaktadır. Şekil
3’de kaynak zamanının çekirdek çapına etkisi gösterilmektedir [8].
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Şekil 3. Kaynak zamanının çekirdek çapına etkisi
Çekirdek yüksekliği ise kaynak zamanının artmasına rağmen azalmaktadır. Bunun nedeni kaynak
zamanının artmasıyla birlikte artan ısı girdisi sebebiyle eriyen metal miktarının artması ve bununla
birlikte oluşan aşırı dalma derinliği ile çekirdek kesitinden fışkırmaların ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden
çekirdek yüksekliği azalmaktadır. Şekil 4’de kaynak zamanının çekirdek yüksekliğine etkisi
gösterilmektedir [8].

Şekil 4. Kaynak zamanının çekirdek yüksekliğine etkisi
Çekirdek yüksekliği gibi çekirdek boyut oranı da kaynak zamanının artmasıyla birlikte belli bir
noktaya kadar artar. Bu noktadan sonra ise değerlerin artmasıyla birlikte çekirdek boyut oranı
azalmaktadır. Bunun nedeni artan ısı girdisi sebebiyle elektrotların dalma derinliklerinin artması ve
buna bağlı olarak çekirdek yüksekliği azalırken çekirdek çapının artmasıdır. Şekil 5’de kaynak
zamanının çekirdek boyut oranına etkisi gösterilmektedir [8].

Şekil 5. Kaynak zamanının çekirdek boyut oranına etkisi
SONUÇ
S235JR(Cu) atmosferik korozyona dayanıklı çelik sacların elektrik direnç nokta kaynağında
maksimum dayanım 30 periyot kaynak zamanı ve 8 kA kaynak akım şiddetinde elde edilmiştir.
Maksimum dayanımın elde edildiği bu noktada çekirdek çapı 7 mm, çekirdek yüksekliği de 1,5-1,9
mm olarak ölçülmüştür. Çekirdek boyut oranı ise 0,24-0,26 olarak hesaplanmıştır.
Düşük kaynak akım şiddeti ve kaynak zamanında kaynak bölgesine giren ısı miktarı düşük olduğu için
çekirdek boyutları da nispeten küçüktür. Buna bağlı olarak bağlantının dayanım değerleri de düşüktür.
Kaynak zamanının artmasıyla birlikte çekirdek boyutları büyümekte ve buna bağlı olarak bağlantıların
dayanım değerleri de artmaktadır.
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Kaynak zamanının aşırı yüksek olduğu durumlarda ise ısı girdisinin oldukça artması nedeniyle
malzeme ara kesitinde ki erime miktarı artmaktadır. Bununla birlikte elektrotların dalma derinlikleri
artmakta ve kaynak çekirdeğinden fışkırmalar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden kaynak çekirdek kesiti
azalmaktadır. Buna bağlı olarak bağlantının dayanım değerleri hızla düşmektedir. Ayrıca elektrot
yapışması, derin elektrot izleri ve aşırı renklenme oluşmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı otomotiv sektöründe araç şasesinde kullanılan TRIP 800 (Transformation
induced plasticity) çeliği ile araç kaporta kısmında kullanılan mikro alaşımlı çelik sacların elektrik
direnç nokta kaynağında kaynak zamanının birleştirmenin sertlik değerine etkisi incelenmiştir.
Deneyler esnasında kaynaklı birleştirmeleri gerçekleştirmek için tek kollu 120 kVA akım ve zaman
kontrollü pnömatik sistemli bir elektrik direnç nokta kaynak makinesi kullanılmıştır. Kaynak zamanı
olarak 10, 15, 20, 25 ve 30 periyot (1 Periyot = 0,02 s) olarak seçilmiştir. Kaynak akım şiddeti 10500
A ile 16500 A arası 500 A arttırılarak 9 farklı kaynak akımı uygulanmıştır. Elektrot kuvveti 6 kN
olarak sabit tutulmuştur. Elde edilen nokta kaynaklı bağlantıların micro vickers sertlik değerlerinin
kaynak zamanı ile değişimini gösteren diyagramlar oluşturulmuştur. Sonuç olarak kaynak akım şiddeti
ve zamanının optimum değerleri belirlenmeye çalışılmıştır.
ABSTRACT
The aim of this study, was investigated the effect of the welding time on the micro hardness of
welded of specimens in electrical resistance spot welding of TRIP 800 steel used in vehicles chassis
with micro alloyed steels are used in vehicles body in the automotive sector. The electrical resistance
spot welding machine was used in welded joints on during the tests. This machine has a capacity of
120 kVA, a current and time-controlled and a with single-arm pneumatic system. The welding time
was selected as 10, 15, 20, 25 and 30 period (1 Period = 0.02 s). The welding current intensity was
ranged from between 10500 A to 16500 A in 500A steps increased and 9 different welding currents
were applied. The electrode force was kept constant at 6 kN. Showing the effects on the micro
hardness values of the variation of welding time was created graphs. As a result, it is tried to determine
the optimum values of welding current intensity and time.
Keywords: Elektrik direnç nokta kaynağı, Mikro Vickers sertlik, TRIP 800 Çeliği,
GİRİŞ
Son birkaç yıldır otomobil sektöründe kullanıcıların taleplerine bağlı olarak köklü değişimlere
gidilmektedir. Daha önceleri yakıt tasarrufuna ve çevre kirliliğine önem vermeden üretilen ağır ve
büyük motorlu otomobillerin yerini hafif, yüksek yakıt tasarrufu sağlayan çevreye duyarlı küçük
motorlu ve yolcu güvenliğinin ön plana çıktığı otomobiller almaktadır. Otomobil sektöründe oluşan bu
taleplerin karşılanması için otomotiv üreticileri ARGE çalışmalarına önem vermekte ve yeni nesil
malzemelerin üretimini desteklemektedirler. Otomotiv sektörünün öncü firmaları ürettikleri araçlarda
yeni nesil malzemeleri kullanarak bu taleplere cevap vermektedirler[1-3].

Bilindiği üzere otomotiv sektöründe en fazla kullanım alanına sahip olan malzeme çelik saclardır. Bu
sacların geliştirilmesi ile yüksek dayanıma sahip, hafif, korozyona karşı dayanıklı ve yüksek
şekillendirilebilme kabiliyetine sahip çelik saclar elde edilmiştir. Otomobil şaselerinde yüksek
dayanıma ve düşük ağırlığa sahip çelik saclar tercih edilirken, kaporta ve gövde aksamında estetiğe
olan özenden dolayı kolay şekillendirilebilen ve çevresel etkenlere bağlı olarak korozyon direnci
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yüksek çelik saclar tercih edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda UHSS, AHSS ve HSLA çelikleri önem
kazanmaktadır. Yüksek dayanıma ve düşük ağırlığa sahip TRIP çelikleri otomobil şasilerinde ve
yüksek dayanımlı ve düşük alaşımlı mikro alaşımlı çelikler ise araç kaporta ve gövdelerinde
kullanılmaktadır[4-5].

Bir otomobil ele alındığında farklı malzemelerden elde edilmiş kompakt bir yapı olduğu
gözlemlenebilir. Plastik malzemeler, demir dışı malzemeler, çelik ve türevleri, cam ve teknolojik
seramik malzemeler bu kompakt yapının bir kaçıdır. Önemli olan bu malzemelerin birlikte
kullanılarak kompakt bir yapının oluşturulmasıdır. Bu bağlamda birleştirme yöntemleri önem
kazanmaktadır. Demir dışı malzemelerin ve çelik ve türevlerinin birleştirilmesi bir otomobilin şase ve
gövdesini oluşturan temel malzemelerin kaynaklanabilmesi ile olmaktadır. Bu malzemelerin
kaynaklanması kaynak kabiliyetine bağlıdır. Kullanılan yöntem, malzemelerin kimyasal birleşimi,
ortam şartları, kaynak operatörü veya kaynak robotu faktörü gibi birçok faktör kaynak kabiliyetini
etkileyen faktörlerdir. Kaynak yöntemlerinden gaz altı kaynak yöntemleri diğer sanayi
uygulamalarında kullanıldığı gibi otomotiv uygulamalarında da kullanılmaktadır. Bu uygulamalar
şaside ön ve arka trapezlerin imalatında ve kaporta tamiratında ön plana çıkmaktadır[6-10].

Elektrik direnç nokta kaynağı, uygulamanın kısa sürede gerçekleşmesi, görünümündeki estetiklik,
kolay uygulanabilmesi, ilave metale gerek duyulmadan işlemin yapılabilmesi, farklı metallerin
birleştirilmesine izin vermesi ve otomasyona uygunluğu ile otomotiv sektörü için en çok kullanılan
kaynaklı birleştirme yöntemi olmasını sağlar. Yöntemin dezavantajı ise sadece bindirme pozisyonunda
kaynağa izin vermesidir[11-13].

Modern bir otomobilin kaynaklı birleştirmelerinin yaklaşık %80’i elektrik direnç nokta kaynağı ile
yapılmıştır. Önemli olan yapılan birleştirmelerin istenilen dayanımı verip veremediğidir. Bu
bağlamda elektrik direnç nokta kaynağı parametrelerinin kontrolü ve seçimi iyi yapılmalıdır. Kaynak
parametrelerinden kaynak zamanı, kaynak akımı ve basınç kuvveti kaynak sırasında kontrol altında
tutulması gereken en önemli parametreler olarak karşımıza çıkar. Bilindiği üzere elektrik direnç nokta
kaynağı iki sacın birbirine bindirme pozisyonunda belirli bir basınç kuvvet ile sıkıştırılması ve
sıkıştırılan saclar üzerinden belirli bir zamanda belirli bir akım yoğunluğunun geçmesi ve bu akım
yoğunluğuna malzemenin direnç göstererek ısınması sonucu ergiyerek kaynaklı birleştirmenin
sağlandığı bir birleştirme yöntemidir. İşte tüm bağlantının dayanımını etkileyen en önemli faktör bu
ergimenin olduğu ve metalürjik dönüşümün sağlandığı, içinden geçen akıma karşı malzemenin direnç
gösterdiği noktadır[14].

Bu çalışmada, otomotiv sektöründe şasi kısmında kullanılan TRIP800 ve otomotiv kaportasında
kullanılan mikro alaşımlı çelik sacların elektrik direnç nokta kaynağında kaynak zamanının
bağlantının dayanımında önemli rol alan mikrosertliğe olan etkisi incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.1. Elektrik Direnç Kaynak Makinesi
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Deneylerde 120 kV’lık güce sahip, tek kollu, akım ve zaman kontrollü, pnömatik sistemli ve su
soğutmalı Şekil 1’de gösterilen elektrik direnç nokta kaynak makinesi kullanılmıştır.

Şekil 1. Deneylerde kullanılan Elektrik direnç nokta kaynak makinesi

2.2. Elektrik Direnç Nokta Kaynak Elektrotları

Yapılan kaynaklı birleştirmelerin hepsinde su soğutmalı elektrotlar kullanılmıştır. Bu elektrotlar konik
uçlu küresel Cu-Cr-Zr alaşımı RWMA/DIN 44759 Sınıf 2 standardında elektrik direnç nokta kaynak
makinesinin elektrot tutucularına sıkı geçme özelliğine sahip uç çapları 6 mm olan elektrotlardır. Şekil
2’ de bu elektrotların şematik görünümü verilmiştir. Tablo 1’ de ise elektrotların kimyasal bileşimi ve
mekanik özellikleri verilirmiştir.

Şekil 2. Elektrotların şematik olarak gösterimi

Tablo 1. Elektrotların mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimi

Alaşım

Kimyasal
Bileşim
(%)

Isıl
İletkenlik
(J/Cms
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Çekme Dayanımı
(MPa)

Elektrik
İletkenliği
2

(m/Ωmm )

o

K)
Cr>4
CuCrZr

Zr >0,03

320

590

48

Cu 95,97

2.3. Deneylerde Kullanılan Malzemeler

Otomotiv endüstrisinde araç şasi (TRIP 800) ve gövdesinde kullanılan mikro alaşımlı (DX56D+Z)
çelikleri deneysel incelemeler için seçilmiş ve tüm deneylerde bu malzeme çifti kullanılmıştır. Bu
malzemelerin kimyasal birleşimi sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2. TRIP 800 Çeliğinin kimyasal bileşimi
%C

%P

%Mo

%Ti

%Sn

%Si

%S

%Ni

%Cu

%V

0,179

0,011

0,025

0,014

0,01

1,719

0,007

0,074

0,1

0,013

%Mg

%Mn

%Cr

%Al

%Nb

%W

%Fe

0,001

1,691

0,065

0,027

0,053

0,04

95,902

Tablo 3. Mikro alaşımlı DX56D+ Z MB0100 Çeliğinin kimyasal bileşimi
%C

%Si

%Mn

%P

%S

%Ti

%Fe

0,12

0,50

0,60

0,10

0,045

0,30

98,33

Otomotiv sektöründe şasi ve araç gövdesinde kullanılan bu malzemelerin mekanik özellikleri
incelenmiş ve Tablo 3’ de verilmiştir.

Tablo 3. TRIP 800 ve Mikro alaşımlı DX56D+ Z MB0100 Çeliklerin mekanik özellikleri
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2.4. Deney Numunelerinin Hazırlanışı ve Kaynak Parametreleri

Birleştirilecek olan çelik çifti (TRIP 800 ve DX56D+Z) önce giyotin makas kullanılarak 330x30x1,5
mm ölçülerinde kesilmiştir. Yüzeyindeki kir, pas ve yağ gibi yabacı maddeler ticari saflıkta aseton
kullanılarak bir temiz bez ile silinip temizlenmiştir. Kesilen ve birleştirilmesi yapılacak çelik çiftinin
şematik gösterimi Şekil 3.’de verilmiştir.

Şekil 3. Kaynaklı birleştirme yapılacak çelik çiftinin bindirme pozisyonundaki ölçüleri

Elektrik direnç nokta kaynağı için 9000 A ile 16500 A kaynak akım şiddeti aralığı seçilerek farklı
numunelerin elde edilebilmesi için her 3 kaynak sonrası akım şiddeti 500A arttırılmıştır. Kaynak
süresi olarak 5 periyot ile 30 periyot arasında 6 farklı kaynak süresi seçilmiş olup 1 periyot =0,02s
olarak sabit tutulmuştur. Tutma ve sıkıştırma süreleri de 25 Periyot olarak sabitlenmiştir. Her periyot
ve akım şiddetinde 3 er tane deney numunesi elde edilmiştir. Deneylerde kullanılan kaynak
parametrelerini gösteren şema Şekil 5’ de verilmiştir.
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Şekil 5. Elektrik Direnç Nokta Kaynak Parametreleri

2.5. Deney Numunelerinin Sertlik Ölçümleri

Kaynak zamanının sertlik üzerine olan etkisini incelemek için, her bir numunenin sertlik değerleri
mikro sertlik ölçme cihazıyla ölçülmüştür. Mikro sertlik ölçümlerinde 200 g yük kullanılmış (HV 0,2),
10 s süre içerisinde konik uçlu batıcı ucun numune üzerine batmasıyla ölçülmüş ve değerler 0,2
mikron aralıklarla alınmıştır. Ölçümlerin hepsi EN ISO 14271 standardına göre Şekil 6.’da gösterilen
Wolpert – Wilson marka cihaz ile laboratuvar şartlarında yapılmıştır [111].

Şekil 6. Mikro sertlik ölçüm cihazı
DENEY SONUÇLARI

610

Otomobil şasi ve gövdelerinde kullanılan çelik çiftleri (TRIP 800 ve DX56D+Z mikro alaşımlı) başarı
ile kaynaklı birleştirme yapılmıştır. Elektrik direnç nokta kaynağı ile birleştirilerek elde edilen
numuneler mikro sertlik testine tabi tutulmuş ve kaynak zamanının artması ile mikro sertlikte oluşan
değişiklik incelenmiştir. Sertlik ölçüm doğrultusu Şekil 7.’de şematik olarak gösterilmiştir.
Ölçüm alınan sertlik bölgeleri incelendiğinde dört farklı bölge ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeler;
 DX56D+Z (mikro alaşımlı) çeliğin ısıdan etkilenmeyen bölgesi
 ITAB bölgesi
 Oluşan kaynak çekirdeğine ait bölge
 ITAB bölgesi
 TRIP 800 çeliğinin ısıdan etkilenmeyen bölgesi

Şekil 7. Deney numunelerinin sertlik ölçüm doğrultuları

Bu ölçüm planında mikro alaşımlı (DX56D+Z) çeliğinden alınan ilk sertlik ölçüm değeri ortalama 105
HV iken TRIP 800 çeliğinden alınan son ölçümde de ortalama 270 HV olduğu gözlemlenmiştir. Bu
noktalardan içeri doğru gidildikçe sertlik değerlerinde artış meydana gelmiştir. Bu artış kaynak
çekirdeğinde yaklaşık 750 HV değerine ulaşmıştır.

Sertlik değerleri birbiri ile kıyaslandığında mikro alaşımlı çeliğin (DX56D+Z) sertlik değerinden
yaklaşık yedi kat, TRIP 800 çeliğinden ise de yaklaşık üç kat daha fazla artış olduğu belirlenmiştir.
Bu durum kaynak çekirdeğinin bir bölümünü oluşturan TRIP 800 çeliğinin mikroyapısında bulunan
martenzit yapını ve kaynak sırasından yapıda bulunan kalıntı östenitin ve ferrit fazının ısı etkisi ile
hızlı
soğumadan
kaynaklanan
martenzitik
yapıya
dönüşmesi
literatürde
de
vardır[10,14,15,16,17,18,19,20].

Farklı kaynak sürelerinde numunelerin sertliğindeki değişim Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11 ve
Şekil 12.’ de verilmiştir.

611

Şekil 8. 10 Periyot kaynak süresinde mikro alaşımlı (DX56D+Z) çelikten, kaynak çekirdeğine, kaynak
çekirdeğinden TRIP 800 çeliğine doğru sertlik geçişi

Şekil 8’ de görüldüğü gibi mikro alaşımlı çelikten başlayan ölçüm noktalarından alınan değerlerin ilk
5 noktasında mikro alaşımlı çeliğin kendi sertlik değeri olan ortalama 105 HV değerleri ölçülmüştür.
Kaynak çekirdeğine girişte aniden yükselen sertlik artışları görülmektedir. En yüksek değer ise 10
periyot kaynak süresinde 11500 A değerinde yaklaşık olarak 903 HV olarak ölçülmüştür. Bu artış
mikro alaşımlı çeliğin sertlik değerinin yaklaşık olarak dokuz katıdır. Kaynak çekirdek merkezine
doğru düşüş gözlenmiştir. Aynı kaynak sürelerinde farklı amper değerlerinde ölçülen sertliklerde
akımın artması ısı girdisinin artmasına dolayısıyla da kaynak noktasının yavaş soğumasına neden
olmasından dolayı daha düşük sertlik değerleri ölçülmüştür.

Şekil 9. 15 Periyot kaynak süresinde mikro alaşımlı (DX56D+Z) çelikten, kaynak çekirdeğine, kaynak
çekirdeğinden TRIP 800 çeliğine doğru sertlik geçişi

Şekil 9 incelendiğinde 10 periyot kaynak süresinde elde edilen sertlik değerlerinin 15 periyot kaynak
süresinde elde edilen sertlik değerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ani
soğumanın azaldığı sertlik değerlerinin de buna paralel olarak düştüğü gözlemlenmiştir. Yine en
yüksek sertlik değeri 10500 A de yaklaşık 715 HV olarak elde edildiği gözlemlenmektedir.
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Şekil 10. 20 Periyot kaynak süresinde mikro alaşımlı (DX56D+Z) çelikten, kaynak çekirdeğine,
kaynak çekirdeğinden TRIP 800 çeliğine doğru sertlik geçişi

Şekil 10.’ da kaynak süresinin artması ile ısı girdisinin artması aynı amper değerlerinde yavaş
soğumaya sebep olurken yüksek amperlerde ITAB bölgesinde termal şokun artmasına dolaysısıyla
sertlik değerinde de artışa neden olduğu görülmektedir. En yüksek sertlik değeri 20 periyot kaynak
süresinde 15500 A kaynak akım şiddetinde yaklaşık 923 HV olarak ölçülmüştür.

Şekil 11. 25 Periyot kaynak süresinde mikro alaşımlı (DX56D+Z) çelikten, kaynak çekirdeğine,
kaynak çekirdeğinden TRIP 800 çeliğine doğru sertlik geçişi

Şekil 11 incelendiğinde kaynak süresinin artmasıyla düşük akım değerlerinde hızlı soğumadan
kaynaklı sertlik artışı gözlenirken yüksek akım değerlerinde bu artışın daha düşük olduğu
gözlemlenmiştir. En yüksek sertlik değeri 25 periyot 10500 A kaynak akım şiddetinde yaklaşık 929
HV olarak ölçülmüştür.
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Şekil 12. 30 Periyot kaynak süresinde mikro alaşımlı (DX56D+Z) çelikten, kaynak çekirdeğine,
kaynak çekirdeğinden TRIP 800 çeliğine doğru sertlik geçişi

Şekil 12’ deki grafikte kaynak süresinin ve kaynak akım şiddetinin artması ile sertliğin de arttığı
gözlemlenmiştir. Bu artışın kaynak çekirdeğinde TRIP 800 çeliğinin içinde bulunana kalıntı östenit ve
ferrit fazının tamamen çözünmesi ile aniden soğuması sonucunda mikroyapı içerisinde hali hazırda
bulunan matenzit fazına ek olarak ikincil martenzit fazlarının oluşumundan kaynaklandığı
gözlemlenmiştir. En yüksek sertlik değeri diğer grafiklerde gözlemlenenin aksine yüksek akım
şiddetinde elde edilmiştir. Bu değer 15500 A kaynak akım şiddetinde yaklaşık olarak 838 HV olarak
ölçülmüştür.
SONUÇLAR

TRIP 800 mikro alaşımlı DX56D+Z çeliğinin elektrik direnç nokta kaynak yöntemi ile
birleştirilmesinde başarılı kaynaklı numuneler elde edilmiştir. Bu numunelerin elektrik direnç nokta
kaynağında; elektrot basınç kuvveti de 6 kN olarak ve sıkıştırma ve tutma zamanları 25 periyotta sabit
tutulurken kaynak süresi ve kaynak akımı değiştirilmiştir.

Her bir sertlik ölçümü aynı kaynak süresi ve aynı kaynak akım şiddeti için 3 er adet kaynaklı numune
hazırlanmış ve numunelerden alınan sertlik değerlerinin ortalamaları alınmıştır. Sonuç olarak kaynak
süresinin birleştirmelerde oluşturduğu sertlik değerleri incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda
elde edilen sonuçlar şöyledir:
1. 6 kN elektrot kuvvetinde TRIP 800 ve Mikro alaşımlı çelikler başarılı bir şekilde
birleştirilmiştir.
2. En yüksek sertlik değeri 25 Periyot kaynak süresinde 10500 A kaynak akım şiddetinde
yaklaşık olarak 929HV olarak ölçülmüştür.
3. Düşük kaynak zamanlarında elde edilen numunelerin sertlikleri ani soğumadan dolayı yüksek
çıkmıştır.
4. Kaynak zamanın artması ile ısı girdisinin artması birleştirmelerde aşırı ergimeye sebep olmuş
ancak soğuma süresinin de artmasından dolayı sertlikte azalmaya sebep olmuştur.
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5. Kaynak zamanının artması ile soğuma süresinde arttığı dolayısıyla da birleştirmelerin
sertliğinde düşüş gözlemlenmiştir.
6. Optimum kaynak zamanının en az sertliğe sahip olan 15 periyot olduğu belirlenmiştir.
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