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Dear dignitaries, colleagues and young researchers!  

 
First of all, I would like welcome and greet you for taking part in the first ‘International 

Conference Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku. I believe that this 

event, which on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 

Baku)’ held by Azerbaijan Technical University. 

  
On behalf of the Organizing Committee, I am very happy to open International Conference on 

Multidisciplinary, is the fruit of an intensive and devoted teamwork, will have an invaluable 

contribution to the scientific world. At the end of busy schedule of nearly one year, we have now 

achieved to organize this conference under the name of Azerbaijan Technical University.  

 

Today, universities need to get their power of existence from their own studies by setting 

strong relationships with economic, social and cultural resources of their territory as access to 

information has been simplified, education has become a lifelong activity and rivalry has become 

dominant. One of the basic features of universities is to produce information, science and technology 

to serve to next generation and to the people of the region as well as the country, since the 

responsibilities of universities are not restricted to equip their students with occupation.  

 

Universities are those institutions where scientific, technologic, cultural and social benefits are 

shared with society. In other words, one of the responsibilities of universities is to become 

institutional leaders as well. We think that, university is a place where reasoning, questioning, sense 

of responsibility, imagination, gaining a universal vision towards learning is learnt along with 

learning to learn. Regardless of the conditions, the methods of accessing information are investigated 

at universities. Universities are universal and dynamic institutions.  

 

They are driving powers of their people, society, country and civilization in terms of 

development. A sustainable, beneficial, humanistic, peaceful and ecologic development necessitates 

lifelong learning and teaching. University education is one of the crucial phases of a person’s 

educational life; and universities are those institutions where beneficial and scientific knowledge is 

created and the knowledge is transmitted. The ways of accessing knowledge is also taught at 

universities. All kinds of views are discussed at universities. Universal peace and love is organised at 

universities where the main principle is based on the fact that the most dutiful person is the one who 

is of help to others. Our university aims to provide successful careers to the students by gaining the 

way approaching to the problems within the scope of solutions oriented and the skill of thinking 

analytically.  



 

 

  

In this context, the aim of the first ‘International Conference Engineering, Science, Education 

and Technology (IMESET’17 Baku is to bring together experts and young researchers from all over 

the world working in natural and applied sciences to present their researches, exchange new ideas, 

discuss challenging issues, foster future collaborations and interact with each other.  

 

The main objective of the our conference is to discuss recent results in natural and applied 

sciences and their applications, particularly mathematics, pyhsics, agricultural and aquatic sciences, 

chemistry and engineering. We expect the participation of many prominent experts from different 

countries who will present best quality papers.  

 

The conference brings together about 126 participants from 7 countries (Azerbaijan, Ecuador, 

India, Iraq, Iran, Pakistan, Turkey), out of which 412 are contributing to the meeting with oral and 

110 with poster presentations, including ten keynote talks.  

 

It is also a goal of the conference to promote collaborative and networking opportunities 

among senior scholars and graduate students in order to advance new perspectives. Additional 

emphasis at first ‘International Conference Engineering, Science, Education and Technology 

(IMESET’17 Baku is put on applications in related areas, as well as other science, such as natural 

science, economics, computer science and various engineering sciences. The papers presented in this 

conference will be considered in the journals listed on the conference websites.  

 

I’d like to express my gratitude to all our authors, members of scientific committee, keynote 

speakers and contributing reviewers. I believe we will see the best papers of scholars in this event. 

My sincere thanks go to Prof. Dr. Xaliq Yahudov and Assoc. Prof Dr. Islam Islamov, for 

supporting and motivating us in every respect. Special thanks are also due to the organizing 

committee members, for completing all preparations that are necessary to organize this conference. I 

express my gratitude to the members of technical committee of the conference for the design and 

proofreading of the articles. Last but not least, my special thanks go to the Assoc. Prof. Dr. Mirvari 

Agayeva, who unsparingly supports us.  

 

We wish everyone a fruitful conference and pleasant memories in Baku, Azerbaijan. 

 

Assoc. Prof. Dr. Farhad MIRZAYEV  

Chair of IMESET’17 BAKU 

  



 

 

  

Dear Friends and Colleagues, 

 

Welcome to the in the first ‘International Conference Engineering, Science, Education and 

Technology (IMESET’17 Baku. 

 

This book containts all abstracts presented in the first ‘International Conference Engineering, 

Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku. The more than 120 papers will be presented 

at the Conference. Peer reviewed papers will be considered for publication in a spesial issue. 

 

The program for this Conference required the dedicated efforts are here with recorded. Secondly, we 

thank the members of the Program Committe and additional rewiewers for their dligent and 

professional rewiewing. Last but not least, we thank the invited speakers for their invaluable 

contribution. We would also like to take this opportunity to thank Azerbaijan Technical University 

for supporting and motivating us in every respect. Special thanks are also due to the organizing 

committee members, for completing all preparations that are necessary to organize this conference. I 

express my gratitude to the members of technical committee of the conference for the design and 

proofreading of the articles. 

 

A successful conference involves more than paper presentations; it is also a meeting place, where 

ideas about new research projets and other ventures are discussed and debated. Therefore some social 

events have been arranged in order to promote this kind of social networking. 

 

We wish you have an exciting Conference and an unforgettable stay in the city of Baku 

 

On behalf of Conference Committee 

Assoc. Prof. Dr. Mirvari Agayeva 

  



 

 

  

 
CONTENTS 

 

 
The Review of Construction Machines Which Are Used in the Construction of By-Street 

Asphalt Pavement ......................................................................................................................... 24 
The Research on the Selection of Appropriate Place for the Construction of Bitlis Airport

....................................................................................................................................................... 31 
A Study on Crossway Planning for the Province Bitlis ...................................................... 40 
Use of Geographic Information System (GIS) to Evaluate the Drinking Water Quality of 

Havsa District (Edirne, TURKEY) ............................................................................................... 48 
Survey of KETEM awareness of the female students staying in Bitlis Higher Education 

Loan and Dormitories Institution (KYK) ..................................................................................... 59 
KETEM Awareness of Students in the School of Health.................................................... 64 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KEMER ....................................................................................... 68 
Islamic Banking Also Has A Boiling Cost Relationship..................................................... 82 
Design of an Internet of Things-based Smart Farm Management System for Precision 

Agriculture .................................................................................................................................... 94 
PI λD µ CONTROLLER DESİGN FOR FRACTIONAL ORDER SYSTEMS ................ 101 
Robot Which Humanıty Movements With Mobile Phone ................................................ 107 
Excess Nitrogen Effects on Optical, Structural and Morphological Properties of the 

Sputtered InGaN Semiconductor ................................................................................................ 113 
 

  



 

 

  

 

Conference Program 
                                                                         
 

Venue: Azerbaijan Technical University 
 

[12/07/2017] 

[08:00] to [11:00] [Registration] 

[11:00] to [12.00] 

[12:00] to [12:30] 

 

[12/07/2017] 

[Opening Ceremony] 

[Coffee Break] 

 

Conference Hall A 

 

[12:30] to [13.30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13:30] to [14:30] 

 

 

 [Ayşe Eldem, Abdurrahman Palalı and Hüseyin 

Eldem; 

Face Recognition System Developed by Using 

OpenCVSharp] 

[Hüseyin Eldem, Ayşe Eldem and Abdurrahman 

Palalı; 

E-mail Organization with Naive Bayes Classification 

Algorithm] 

[Erman Erdoğan, Mutlu Kundakçı, Ahmet Emre 

Kasapoğlu and Emre Gür; 

Excess Nitrogen Effects on Optical, Structural and 

Morphological Properties of the Sputtered InGaN 

Semiconductor] 

[Hakkı Soy, Yusuf Dilay and S. Alperen Çeltek; 

Design Of An Internet Of Things-Based Smart Farm 

Management System For Precision Agriculture] 

 

[Lunch (Will be on Baku State University] 

 

http://www.kmu.edu.tr/


 

 

  

[14:45] to [16:00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[16:00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nurullah Gültekİn, Murat Mayda and Mesut Kilit; 

Investigation Of The Effect Of The Types Of Car Fuel 

On Vibration Of Engines] 

[Mesut Kilit, Nurullah Gültekİn and Mehmet Polat; 

Identification of Factors Effecting Model Preferences of 

Automobile Buyers in Turkey] 

[Yılmaz Akgüney; 

Multivariable Mathematical Modeling and Simulation for 

Control Variables of an Air Conditioning Chamber] 

[Mehmet Polat, Mesut Kilit and Nurullah Gültekin; 

The Perception of Occupational Health and Safety of the 

Students Studying in Automotive and Machine 

Programs] 

[Emin Demircioğlu and Murat Mayda; 

Robust And Reliable Design Of A Car Drum Brake 

Under Uncertainty] 

[S.A. Aliyev, Ya.I. Rustamov, V.S. Khalilov; 

On Estimation Of Parameters Of Branching Random 

Processes With Many Types Of Particles] 

Coffee Break 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

[12/07/2017] 

  
Conference Hall B 

 

[12:30] to [13.30] 

 

 

 

 

 

 

 

[13:30] to [14:30] 

 

[14:45] to [15.30] 

 

 

 

 

 

 

[16:00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Alattin Ural, Hakan Ülper and Salih Ceylan; 

What Does Concept of Teacher Mean to Teacher 

Candidates?] 

[Fatma Ayhan; 

Türk Kültüründe Kemer] 

[Imran Gür; 

Evolving of Knowledge From The Parchment To The 

Gazelle Skin, From The Paper to The E-Book] 

[Lunch (Will be on Baku State University] 

 

 

[Milad Abdollahi; 

The Need of Training of Mathematics Teachers with 

Modern Teaching Methods] 

[Hossein Khoshbateni; 

Typological study of the syntactic structure of Azeri 

Turkish] 

Coffee Break 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

[12/07/2017] 

 

[12:30] to [13.30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13:30] to [14:30] 

 

[14:30] to [16.30] 

 

 

Conference Hall C 

 

[Cem Tokatli and Alper Uğurluoğlu; 

Use of Geographic Information System (GIS) to 

Evaluate the Drinking Water Quality of Havsa District 

(Edirne, TURKEY)] 

[Rövşen Guliyev and Havva Mumcu Şimşek; 

Bor Içerikli Diamonyum Fosfat Üretiminde Borojips 

Atiğinin Kullanilabilirliğinin Incelenmesi] 

[Cihan Önen, Hasan Badem and Şamil Argun; 

KETEM awareness of students in the School of Health] 

[Cihan Önen and Derya Masyon; 

Traditional infant care practices of the women aged 15-

49 and affecting factors] 

[Cihan Önen, Tuba Oluğ and Aziz Aksoy; 

Survey of KETEM awareness of the female students 

staying in Bitlis Higher Education Loan and Dormitories 

Institution (KYK)] 

 

[Lunch (Will be on Baku State University] 

 

 

[Yaşar Akışcan, Batuhan Akgöl, Fatih Mehmet Tok 

and Deniz Can; 

Determination of the Fiber Reflectance and Yellowness 

for Different Cotton (Gossypium hirsutum L.) Genotypes] 

[Semih AçikbaŞ, Gülen Özyazici, Mehmet Arif 

Özyazici and Nizamettin Turan; 

Current Status of Organic Forage Crop Production in 

Turkey] 

[Mehmet Arı̇f Özyazici, Nizamettin Turan, Semih 

AÇikbaŞ, Gülen Özyazici and Abdurrahman Yildiz; 



 

 

  

Determination of Adaptation Abilities and Performances 

of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-

TURKEY Conditions] 

[Mehmet Arif Özyazici, Abdurrahman Yildiz, 

Nizamettin Turan, Semih AÇikbaŞ and Gülen 

Özyazici; 

Micro-Nutrient Scope of the Van Gürpınar-Kırkgeçit 

Village Rangelands Located in Turkey's Eastern 

Anatolia Region] 

[Nizamettin Turan, Mehmet Arif Özyazici, Semih 

AÇikbaŞ and Gülen Özyazici; 

Determination of Yield and Quality Characteristics of 

Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different 

Sowing Times] 

[Gülen Özyazici, Mehmet Arif Özyazici, Nizamettin 

Turan and Semih AçikbaŞ; 

Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties 

Grown in Different Locations] 

[Semih AÇikbaŞ, Mehmet Arif Özyazici, 

Abdurrahman Yildiz, Gülen Özyazici and Nizamettin 

Turan; 

An Alternative Plant for Forage Crop: Miscanthus] 

[Gülen Özyazici, Mehmet Arif Özyazici, 

Abdurrahman Yildiz, Nizamettin Turan and Semih 

AÇikbaŞ; 

Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural 

Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey] 

[Nizamettin Turan, Mehmet Arif Özyazici, Gülen 

Özyazici and Semih AçikbaŞ; 

Adverse Effects Of Some Harmful Substances In 

Meadow And Pasture Plants On Animal Feeding And 

Solution Proposals] 

 



 

 

  

 

[13/07/2017]                            Conference Hall A 

[10:00] to [12.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12:00] to [12:30] 

 

[12:30] to [13.30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Abdulrezzak Bakış, Metin Kaynaklı, İsmail Kızıltaş, 

Gamze Gencer and Mehmet Aslan; 

A Study on Crossway Planning for The Province Bitlis] 

[Abdulrezzak Bakış, Gamze Gencer, Metin Kaynaklı, 

İsmail Kızıltaş and Mehmet Aslan; 

The Research on The Selecrion of Appropriate Place for 

The Construction of Bitlis Airport] 

[Metin Kaynaklı, İsmail Kızıltaş, Gamze Gencer and 

Abdulrezzak Bakış; 

The Review of Construction Machines Which Are Used 

in The Construction of By-Street Asphalt Pavement] 

[Yakup Murat Çebİ, Mehmet Çinar and İrfan Ökten; 

Concrete’s Future: Reactive Powder Concrete] 

 

[Coffee Break] 

 

 

[Alev Akıllı El, Mesut Özdemir and M. Mustafa 

Yaylak; 

Bitlis Kent İçi Ulaşım Ağının Çevreyoluna Bağlanması] 

[Alev Akıllı El, Mesut Özdemir and Muhammed 

Mustafa Yaylak; 

Tatvan İlçesinin Trafik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi] 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

[14:30] to [16.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Farhad Mirzeyev, Rafik Kuliyev and N.M. Baxışov; 

Belirsizlik Şeraitli Bazı Yönetim Konularının Ekonomik 

Analizi] 

[Farhad Mirzayev, Ş.A. Abbasova and B.S. 

Mammadov; 

İnsan Sermayesi Insan Gelişme Endeksine Etkisinin 

Ekonometrik Modelleme (Azerbaycan Örneğinde)] 

[Seyhmus Kılıc, Ismail Ekmekci and Salih Gokce; 

Islamic Banking Also Has A Boiling Cost Relationship] 

[Mohsen Modir Shanechi; 

Second World War And Iran Economic Problems And 

Political Opportunities] 

[Hacı Gürkan, Ozan Ünsel, Gökhan Talu and 

Cengizhan Barut; 

Bitlis Ilinin Rekabet Gücünün Arttirilmasi] 

[Hacı Gürkan, Ozan Ünsel, Gökhan Talu and 

Cengizhan Barut; 

Bitlis Ilinin Turistik Destinasyonu] 

[Cengizhan Barut, Gökhan Talu, Hacı Gürkan and 

Ozan Ünsel; 

Demografik Değişkenlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi] 

[Cengizhan Barut, Hacı Gürkan, Gökhan Talu and 

Ozan Ünsel; 

Özbilinç ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi] 

[Cengizhan Barut, Ozan Ünsel, Gökhan Talu and 

Hacı Gürkan; 

Yerel Yönetimlerde Örgütsel Adalet Algısı Bitlis İli 

Örneği] 

 

 

 



 

 

  

[13/07/2017] 

 

[09:00] to [12.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12:00] to [12:30] 

 

Conference Hall B 

  

 

[Erdem Aybay and Fikret Güven; 

Marriage in Jane Austen Pride & Prejudice] 

[Erdem Aybay and Fikret Güven; 

Ecocritical Analysis Of The Movie The Day After 

Tomorrow] 

[Erdem Aybay and Fikret Güven; 

An Eco-Feminist Approach To Margaret Atwood’s Novel 

Surfacing] 

[İbrahı̇m Aksakal, Arzu Derya Daşçı and Leman 

Hüseynli; 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Yüksek Öğrenim İçin Gelen 

Öğrencilerin Kişisel ve Eğitim Sorunları: Kars İli Örneği] 

[Mario Adelfo Batista Zaldivar and Julio Nolberto 

Pérez Guerrero; 

Technology Of Management For Science And 

Innovation In The Universities] 

[Mario Adelfo Batista Zaldivar, Norton Peña Aguilera 

and Sandra Peña Aguilera; 

Of Integrated Direction For Projects For Systemic 

Management Of University Processes] 

[Novruz Bashirov, Ali Riza Kul and Aynura 

Alekberova; 

Computerized Assessment In Annual Scoring Of Grade 

7 Students In Algebra Course] 

[Mehdi Ghorbani; 

Investigating the Relation Between Nonstandard Tables 

and Armchairs With Students' Learning Levels] 

 

[Coffee Break] 

 



 

 

  

[12:30] to [13.30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14:45] to [17.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ilyas Terzi, Javad Rahebi and Şakir Parlakyıldız; 

Comparison Of Clustering Methods For Energy 

Assumption In Wireless Sensor Network] 

[Yılmaz Yurci, Çiğdem Cengiz, İbrahim Yapıcı, 

Mehmet Sait Cengiz, Selman Yıldırım; 

Analysis of energy productivity in LED illumination by 

active or passive methods] 

[Yılmaz Yurci, Selman Yıldırım, Olcay Palta, Çiğdem 

Cengiz, Serdal Atiç, İbrahim Yapıcı, Mehmet Sait 

Cengiz and Muhammed Eren; 

Numerical analysis of LED illumination productivity 

parameter] 

 

 

[Mehmet Sait Cengiz and Çiğdem Cengiz; 

IOT and Lighting Automation] 

[Selman Yıldırım, İbrahim Yapıcı, Serdal Atiç, 

Muhammed Eren, Olcay Palta, Çiğdem Cengiz, 

Mehmet Sait Cengiz and Yılmaz Yurci; 

Numerical Analysis of Productivity and Redemption 

Periods in LED Illimunation] 

[Muhammed Eren, Olcay Palta, Çiğdem Cengiz, 

İbrahim Yapıcı, Yılmaz Yurci, Selman Yıldırım, 

Mehmet Sait Cengiz and Serdal Atiç; 

Academical Apprach To LED Lamp Or LED Bulb 

Confusion] 

[Mehmet Sait Cengiz, Muhammed Eren, Çiğdem 

Cengiz, Selman Yıldırım, İbrahim Yapıcı, Yılmaz 

Yurci and Serdal Atiç; 

Numerical Analysis Of Warming And Warming Problem 

In LED Lamps] 

[İbrahim Yapıcı, Selman Yıldırım, Çiğdem Cengiz, 

Serdal Atiç, Olcay Palta, Yılmaz Yurci, Mehmet Sait 

Cengiz and Muhammed Eren; 



 

 

  

 

 

[17:15] to [18.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13/07/2017] 

 

[14:45] to [17.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Study About Preparing Regulations Regarding LED 

Illimunation] 

 

[Bilge Özcanbaz; 

FIR FILTERS] 

[Zeynep Gül Gürkan, Bilge Özcanbaz and Umut Berk 

Çakmakçı; 

Fire and Thief Detector with Stm32 Nucleo Borard] 

[İrfan Ökten, Yakup Murat Çebİ and Mehmet Çinar; 

Robot Which Humanity Movements With Mobile Phone] 

[Mehmet Çinar, İrfan Ökten and Yakup Murat Çebİ; 

Pi Λd µ Controller Design For Fractional Order Systems] 

 

Conference Hall C 
 

 

 

[İdil Elmadağı and Şakir Parlakyıldız; 

Bandpass Filter Design] 

[Ebru Kızıl and Şakir Parlakyıldız; 

Image Processing Algorithms For Melanoma Cancer 

Detection In Dermoscopy Images] 

[Abdelhafid Ali I. Mohamed; 

Melanoma Skin Cancer Segmentation With Image 

Processing Techniques] 

[Hend Hadia Almezoghy; 

Human Identification with Palm print Based on Local 

Binary Pattern] 

[Akram Kh Said Gihedan; 

Diagnosis of Leukemia Cell from Microscope Images 

with Image Processing Methods] 

[Salma .M. Boubakar Khalifa Boubakar Khalifa; 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17:15] to [18.45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundus Retina Blood Vessel Segmentation with H-

minima Transformation] 

[Mohamed Ali Hagal; 

Do Exception handling a hard task and should be 

delayed to later stages?] 

[Mohamed Ali Mansur; 

Finger Vein Recognition with Discreet Wavelet 

Transform] 

[Nusrat Khalifa; 

Human Retina Optic Disc Segmentation using Statistical 

Region Merging] 

[Larbah Basma Salah; 

Energy Consumption in Wireless Sensor Networks with 

Optimization Algorithms] 

 

 

[Özlem Demirci, Cumali Keskin, Sadin Özdemir and 

Ersin Kılınç; 

PCDD/F, Dl-PCB And Indicator PCB Levels In Meat 

Samples In Turkey By HR-GC/MS] 

[Sadin Özdemir, Özlem Demirci, Kadir Serdar Çelik 

and Ersin Kılınç; 

Γ-Fe2O3 Magnetic Nanoparticle Functionalizedwith 

Carboxylated Multi Walled Carbon Nanotube For 

Magnetic Solid Phase Extractions And Determinations 

Of Sudan Dyes And Para Red In Food Samples] 

[Enver Kendal, Erol Oral and Yusuf Doğan; 

Comparison To Quality Of Bread Wheat In Flooding And 

Traditional Conditions] 

[Enver Kendal, Yusuf Doğan and Erol Oral; 

Compare to Traits of Wheat in Flash Flood and 

Conventional Systems] 

[Serap Doğan, Yusuf Doğan, Erol Oral and Enver 

Kendal; 



 

 

  

 

 

 

 

[13/07/2017] 

[20:00] to [23.00] 

Importance of Industrial Crops in the Development of 

Mardin Province and Some Suggestions for 

Improvement] 

 

Gala Dinner (Büyük Mangal Restaurant-Içerişeher) 

 
 
 
 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

24 | P a g e  

https://imeset.org/ 

IMESET’17 

 

Karayolu Asfalt Kaplama İnşasında Kullanılan  

İş Makinelerinin İrdelenmesi 
 

Metin Kaynaklı 1 

Bitlis Eren Üniversitesi, Tek. Bilim. Meslek Yüksekokulu, Mot. Araçlar ve Ulaştırma Tek. Bölümü, Bitlis 

 

İsmail Kızıltaş 2 

Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Mim. ve Şehir Planlama Bölümü, Bitlis 

 

Gamze Gencer 3 

Bitlis Eren Üniversitesi, Tek. Bilim. Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bitlis 

 

Abdulrezzak Bakış *4 

Bitlis Eren Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bitlis 

 

 ÖZET 

Gelişen teknolojiyle birlikte, karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinde hızlı bir 

gelişme görülmektedir. İş gücü potansiyeli, verimlilik, inşaat süresi, ekonomiklik gibi kavramların göz 

önüne alınması sonucu, karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinde çeşitlilik artışı 

karşımıza çıkmaktadır. Karayolu asfalt kaplama inşasında uygun bir iş makinesinin seçimi önem arz 

etmektedir. Seçilecek iş makinesinin optimum düzeyde kullanılmasıyla, gerek zaman bakımından, 

gerekse verim bakımından ekonomik girdilerin sağlanmasıyla, ülke ekonomisine katkı sağlanmış 

olacaktır. Bu nedenle karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinin irdelenmesinde fayda 

vardır. Bu çalışmada karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan çeşitli iş makineleri hakkında bilgilere 

verilerek irdelemeler yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma sektörü, Karayolu, Asfalt kaplama, Asfalt inşa makineleri 

 

 

The Review of Construction Machines Which Are Used in 
the Construction of By-Street Asphalt Pavement 

 ABSTRACT 

The rapid development has been seen on the construction machinery which are used in the 

construction of highway asphalt pavement with the developing technology.  As a result that the concepts 

such as the labour potential, productivity, the construction duration, economy are considered, the increase 

in the variety of construction machinery which are used in the highway asphalt pavement confronts. The 

selection of the appropriate construction machine to construct the highway asphalt pavement has got 

importance. The contribution for the country economy will have been gotten by providing the economical 

inputs both in terms of time and yield with the use of construction machinery to be selected at the 

optimum level. Thus, it is beneficial to review the construction machinery which is used in the 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

25 | P a g e  

https://imeset.org/ 

 

IMESET’17 

construction of highway asphalt pavement. In this study, the review with the information on the various 

construction machinery which are used in the construction of asphalt pavement was done.  

 

Keywords: Transportation sector, Highway, Asphalt pavement, Asphalt construction machines 
*Sorumlu Yazar: Abdulrezzak Bakış, abakis@beu.edu.tr 

 

 

1 GİRİŞ 

Ulaştırma insanların, malların ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü olarak ifade edilebilir 

[1]. Karayolu ulaşımı Türkiye’de en çok tercih edilen ulaştırma türüdür [2]. Karayollarında esnek üstyapı; 

kaplama, temel ve alt temel tabakasından oluşur. Yüksek standartlı yollarda kaplama tabakası aşınma ve 

binderden oluşan iki tabaka şeklinde bitümlü karışımdan, düşük standartlı yollarda ise tek kat ve ya çift 

kat sathi kaplama olarak yapılırlar. Karayolu esnek üst yapı inşasında çeşitli iş makinelerinden 

faydalanılmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte, karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan iş 

makinelerinde hızlı bir gelişme görülmektedir. İş gücü potansiyeli, verimlilik, inşaat süresi, ekonomiklik 

gibi kavramların göz önüne alınması sonucu, asfalt kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinde 

çeşitlilik artışı karşımıza çıkmaktadır. Karayolu asfalt kaplama inşasında uygun bir iş makinesinin seçimi 

önem arz etmektedir. Seçilecek iş makinesinin optimum düzeyde kullanılmasıyla, gerek zaman 

bakımından, gerekse verim bakımından ekonomik girdilerin sağlanmasıyla, ülke ekonomisine katkı 

sağlanmış olacaktır. Bu nedenle karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinin 

irdelenmesinde fayda vardır. Ulaştırma faaliyetleri ulaştırma maliyetleri ile doğrudan ilişkilidir ve 

ulaştırma faaliyetlerinin performansı ulaştırma maliyetlerinin oluşmasında oldukça önemli bir etkiye 

sahiptir. İşletmelerin ulaştırma faaliyetlerinin performansını etkileyen unsurlar maliyet, hız ve tutarlılıktır 

[3]. Uygun makinelerin seçilmesi, verimli bir üretim ortamının geliştirilmesinde işletmeler tarafından 

verilmesi gereken önemli kararlardan biridir. Makinelerin fonksiyonel gereklilikleri, kalitesi, verimliliği, 

maliyeti, servis olanakları gibi alternatiflere bakıldığında makine seçim problemi, karmaşık ve çözümü 

için zaman gerektiren bir hal almaktadır [4]. İş makineleri, uygun ortamlarda ve işin önemine göre 

kullanıldığında ekonomik katkı sağlar. Bu nedenle iş makine fonksiyonlarının irdelenmesi gerekir.  

Bu çalışmada karayolu asfalt kaplama inşasında kullanılan çeşitli iş makineleri tanıtılmış, bu iş 

makinelerinin kapasiteleri, kullanım alanlarıyla ilgili irdelemeler yapılmıştır.  

2 KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPI  İNŞASINDA KULLANILAN İŞ MAKİNELERİ 

Karayolu esnek üstyapı inşasında kullanılan iş makineleri teknolojik gelişmelere paralel olarak 

hızla gelişmiş, işin cinsine göre birçok makine kullanılmaya başlanmıştır. Bu kısımda karayolu asfalt 

kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinin tanıtımı, çeşitleri, görevleri ve makine fonksiyonları 

hakkında irdelemeler yapılmıştır. 

2.1 Finişerler 

Finişer, bağlayıcısız veya bağlayıcılı granüler malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, 

eğim ve yüzey düzgünlüğünde serebilen iş makinesidir. Asfalt finişerleri, paletli ve lastik tekerlekli 

finişerler olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Paletli finişer Şekil 2.1’de görülmektedir. 
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Şekil 2.1. Paletli finişer [5]. 

Finişerler, farklı tip serim işleri için kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Küçük finişerler, yüzey alanı 

küçük asfalt kaplamalarda, yürüyüş ve bisiklet yollarının asfalt ile kaplanmasında ve buna benzer küçük 

ve orta ölçekli serim işleri için kullanılmaktadır. Lastik tekerlekli finişer Şekil 2.2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.2. Lastik tekerlekli finişer [5]. 

 

Günümüzde finişerler eğimli yüzeylerde bile dikey olarak asfalt serebilmektedir. Baraj 

gövdelerinin asfalt ile kaplanması, bu tip finişerler ile yapılabilmektedir. Küçük finişerler ortalama 200 

ton/saat serme kapasitesi ve 3,2 metre serme genişliğine sahiptir. Büyük finişerler ise ortalama 1100 

ton/saat serme kapasitesi ve 8,5 metre serme genişliğine sahiptir. Finişerler ortalama 0,2 ile 1,6 kg/m2 

arasında
 

yayma hızına sahiptir. Finişerlerin besleyicinin haznesi ortalama 11 ton malzeme alacak 

kapasitededir. Finişerler 25 tonluk kamyonları 60 saniyede boşaltabilecek güce sahiptir [5].  

 

2.2 Yol Silindirleri 

 

 Silindirler, toprak ve stabilize gibi temel malzemenin ve bitümlü malzemenin sıkıştırılması işlerini 

yapan iş makineleridir. Yol, baraj ve inşaat işlerinde kullanılmaktadır. Silindirler ortalama 40-250 HP 

motor gücü ve 1-20 ton arası ağırlıkta imal edilmektedir [5]. Yol silindirleri iki grupta ele alınabilir: 

A. Sıkıştırma sistemlerine göre; 

-Statik sıkıştırma sistemi 
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-Lastik tekerlekli sıkıştırma sistemi 

-Vibrasyonlu sıkıştırma sistemi 

-Osilasyonlu sıkıştırma sistemi 

 

B. Yürüyüş sistemlerine göre 

-Tamburlu yürüyüş sistemi (Düz tamburlu ve keçi ayağı tamburlu) 

-Lastik tekerlekli yürüyüş sistemi 

-Kombine yürüyüş sistemi 

Lastik Tekerlekli Sıkıştırıcı Şekil 2.3’de görülmektedir. Ön ve arka tarafında lastikler olan bu 

silindirler asfalt sıkıştırma işlerinde kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.3. Lastik tekerlekli sıkıştırıcı [5]. 

Kombine Sıkıştırıcı Şekil 2.4’de görülmektedir. Kombine sıkıştırıcılar, lastik tekerlek ve silindirin 

birlikte kullanıldığı, sıkıştırma işlemi yapan yol silindirleridir. 

 

Şekil 2.4. Kombine sıkıştırıcı [5]. 

Vibrasyonlu silindirler, kendi statik ağırlığı 10 ton ise vibrasyon uygulandığında, kendi ağırlığının 

yaklaşık 2-3 katı dinamik ağırlığa ulaşır [5]. Vibrasyonlu sıkıştırma, sık ve tekrarlı kuvvet tatbik ederek 

asfalt karışımının titreşmesini sağlar (Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5. Vibrasyonlu silindir [5]. 

Bir vibrasyonlu silindirin sıkıştırma etkisini belirleyici etkenler; statik çizgisel yük, vibrasyon genliği 

(amplitüdü) ve frekansı, silindirleme hızı ve vibrasyonlu tamburların sayısıdır. Vibrasyonlu, lastik 

tekerlekli veya diğer silindirlerle yapılan işler, günümüzde osilasyon sistemiyle yapılabilmektedir. Bu 

sistem her tür asfalt tabakasına uygundur. Özellikle sıkıştırılması zor yüzeylerde osilasyon sisteminin 

diğer sıkıştırma sistemlerine nazaran üstünlükleri vardır [5]. Osilasyonlu tandem silindir Şekil 2.6’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.6. Osilasyonlu tandem silindir [5]. 

Tandem silindirler ön ve arkasında çelik bandaj olup genellikle asfalt sıkıştırma işlerinde 

kullanılmaktadır. Düz tamburlu (bandajlı) silindir, ön tarafında çelik bandaj ve vibrasyonlu olan, arka 

tarafında lastik tekerlek bulunan silindirlerdir (Şekil 2.7).  

 

Şekil 2.7. Bandajlı silindir [5]. 
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Bandajlı silindirler, toprak ve stabilize malzemenin sıkıştırılmasında kullanılır. 

 

Şekil 2.8. Keçi ayağı silindir [5]. 

 

 Keçi ayağı silindir, bandaj üzerinde keçi ayağına benzeyen tırnaklar bulunan ve vibrasyonlu olan 

silindirdir. Temel dolgu malzemesinin sıkıştırılmasında kullanılmaktadır (Şekil 2.8). 

2.3 Frezeler 

Asfalt tabakalarının tamamen kaldırılmasında kullanılan iş makineleridir. Asfalt sökme işleminin 

yanında, sökülen asfalt tabakalarının bir konveyör yardımı ile zeminden alınarak kamyona aktarılmasını 

sağlamaktadır (Şekil 2.9).  

 

Şekil 2.9. Freze [5]. 

Frezeler, geniş yüzeylerin kısmen değiştirilmesi ya da asfalt tabakalarının tamamen kaldırılması 

için 350-2200 mm kazıma enine, 110-330 mm kazıma derinliğine sahip soğuk kazıma iş makinesidir. 

Kazınmış malzeme, önden yüklemeli konveyör ile yüklenir. Destek tekeri hidrolik olarak 

katlanabilmektedir. Frezeler, tekerlekli ya da paletli imal edilmektedir. Frezelerin çalışma ağırlıkları 4,5-

43 ton arasındadır. Frezeler küçük kazıma makineleri ve büyük kazıma makineleri olmak üzere ikiye 

ayrılır. Küçük freze makineleri; kısmi kaplama onarımı, mazgal kapaklarının etrafının kazınması, yol 

çizgilerinin silinmesi ya da yerleştirilmesi işlerinin yapılması için kullanılmaktadır. Seçmeli olarak 

yükleme konveyörü ile donatılabilir. Küçük freze makineleri, 350 mm kazıma genişliği, 0-110 mm 

kazıma derinliğine sahip, 4,5 ton çalışma ağırlığına olanak sağlayan iş makineleridir. Büyük freze 

makineleri; asfaltın tamamının tek seferde kaldırılması için yüksek performanslı soğuk kazıma 

makinesidir. Özellikle büyük projelerde kullanılmaya uygundur. Güçlü motor ve yüksek yükleme 

kapasitesi bulunmaktadır. Büyük freze makineleri, 2.200 mm kazıma genişliği, 0-350 mm kazıma 

derinliğine sahip, 43,800 ton çalışma ağırlığına olanak sağlayan iş makineleridir [5]. 
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3 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu kısımda asfalt kaplama inşasında kullanılan iş makinelerinden optimum verim elde edilebilmesi 

için birtakım öneriler sunulmuştur: 

Silindirle sıkıştırma, malzemeyi birleştirerek hava boşluklarını yok etmek, asfalt karışımı veya 

toprağın yük taşıma kabiliyetini yükseltmek amacıyla yapılmaktadır. Eğimli arazide yan çalışma 

yapılmamalı, kayma ve devrilme tehlikesi olduğundan aşağı yukarı çalışma yapılmalıdır. Eğimli arazi 

çalışmalarında düşük hız kullanılmalıdır. Finişerler serme kapasitesinin üzerinde bir çalışmaya 

zorlanmamalıdır. Eğimli yüzeyde çalışma gerekiyorsa fazla olan bir eğimde çalışılmamalıdır. 

Malzemenin istenilen kalınlıkta serilebilmesi için yayma hızına mutlak suretle uyulmalıdır. 
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 ÖZET 

Bitlis ilinde 2017 yılı itibarıyla havaalanı bulunmamaktadır. Bölgeye en yakın mesafelerde, mevcut 

durumda Van Ferit Melen Havaalanı ve Muş Havaalanı ile havayolu taşımacılığı yapılmaktadır. Bu 

çalışmada, Bitlis ilinde havaalanı yapılabilecek en uygun alan tespit edilmiştir. Havaalanı yer tespiti 

yapılırken bölgenin meteorolojik durumu ve arazi şartları göz önüne alınmıştır. Topografik ve 

meteorolojik yönden Bitlis, Van ve Muş illeri birbirlerine benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, Bitlis ili 

havaalanı yer seçimi ve kapasite tespitinde, Bitlis ili ile benzer iklimsel ve topografik özelliklere sahip bu 

bölgelerdeki mevcut hava alanları ve kapasiteleri göz önüne alınmıştır. 
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The Research on the Selection of Appropriate Place for 
the Construction of Bitlis Airport 

 ABSTRACT 

There has been an airport in Bitlis since 2017. The airway transportation is done with the current 

airports of Van Ferit Melen Airport and Muş Airport as the closest distances to the region. In this study, 

the most appropriate area where an airport would be done in Bitlis has been determined. While the 

determination on the place of airport was done, the region's meteorological situation and the land's 

conditions were considered. The provinces of Bitlis, Van and Muş are similar to each other in terms of 

topography and meteorology. Thus, the current airports and capacities in these regions with the similar 
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climatic and topographic properties to Bitlis were considered in the determination of place selection and 

capacity for the airport in Bitlis.  

 

Keywords: Transportation systems, Airway, Airway traffic, Airport 
*  Sorumlu Yazar: İsmail Kızıltaş, ikiziltas@beu.edu.tr 

1 GİRİŞ 

Ulaşım insanın kendi veya kendi üretimi olan mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile bir 

bölge, ülke veya kıtadan başka alanlara taşınmasını kapsamaktadır. Tarihin ilk zamanlarından bu yana 

insanoğlu, çeşitli ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla ulaşım faaliyetleri geliştirmiştir. Tarihte ilk olarak doğal 

yollar kullanılmış daha sonra zamanla bu karayollarına dönüşmüştür. İhtiyaçlar arttıkça denizyolu, 

demiryolu ve havayolu gibi ulaşım sistemlerini geliştirmiş ve ihtiyaçlarına cevap aramışlardır (Türk, 

2015). Günümüzde ise ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre bu ulaşım sistemleri gelişme göstermiş ve 

ülkelerdeki gelişmişlik seviyelerine paralel olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde havayolu taşımacılığı; hızla gelişen teknolojik gelişmelerin neticesinde en etkin ulaşım 

araçlarından biri haline gelmiştir. Havayolu taşımacılığı ile uzak yerlere yolculuklar kısa sürede 

gerçekleşmektedir. Bunun sonucu olarak hem kültürel alanda, hem de ticari açıdan çok önemli avantajlar 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla havayolu ile ulaşım hızlılık, konfor ve etkinlik açısından insanlığa daha cazip 

hale gelmiştir. 

Havayolu ulaşımı, 19.yy.da 1.Dünya Savaşı’ndan sonra hızla gelişmeye başlamıştır. İlk seferler 

Fransa’da 1919 yılında yapılmıştır. Ülkemizde 1999 yılında, 75 adet uçak ve 48 havaalanı bulunmaktaydı. 

Yıllık yolcu kapasitesi 50 milyon yolcuydu (Bakırcı, 2012). Günümüzde ise 23’ü uluslararası havalimanı 

olmak üzere 55 adet havaalanı bulunmakta ve 5 adet havaalanı inşaatı devam etmektedir (Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016).  

Ülkemizde bulunan havaalanlarından kalkan uçak sayısı, uçakların gittiği havaalanları, uçuş 

uzunluğu, güzergâh gibi etkiler havaalanı trafiğini oluşturmaktadır. Ayrıca uluslararası havalimanlarının 

varlığı bu trafiği büyütmektedir. 2008-2016 yılları arası ülkemizdeki havaalanı trafiği Tablo 1’de 

görülmektedir (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016). 

 

 Tablo 1. 2008-2015 yılları arasında havaalanlarına inen toplam uçak sayısı 

 

2008-2015 yılları arası havaalanlarına inen toplam uçak sayısı 

         Yıllar             Havaalanı sayısı          İç hat           Dış hat      Toplam                  

2008   385764  356001            741765          43 

2009   419422  369047            788469          44 

2010   497862  421549            919411          46 

2011   579488  462881                 1042369  47 

2012   600818  492229                 1093047  49 

2013    682685                 541110                 1223795  52 

2014    754259  591695                 1345954  53 

2015   832958  623715                 1456673  54 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi her geçen gün havayolu yolcu sayısına paralel olarak, kalkan uçak sayısı 

ve dolayısıyla havaalanı ihtiyacı artmaktadır. Havaalanı ihtiyacı, mevcut havaalanını genişletmek veya 

yeni havaalanı inşasıyla mümkündür. 

Belirli bir zaman için (ortalama 20 yıl) ülkedeki, bölgedeki veya metropol alandaki hava ulaşımı 

ihtiyacının karşılaması için yapılması gereken tesislerin ve işlerin belirlendiği bir plana sistem planı 
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denmektedir. Sistem planı, hava ulaşımının gelecek yıllarda alacağı durumu yansıtan bir plandır. Sistem 

planının ortaya koyduğu ilkelerden hareketle hazırlanan bir plandır. Mevcut bir hava limanının nasıl 

gelişeceğinin belirlenmesine yönelik bir çalışmadır. Ana plan yeni yapılan havalimanları için de 

hazırlanabilir. Havalimanının öğeleri de ana planda yer alır. Yeni bir havaalanı için hazırlanan ana plan 

yer seçimi aşaması ile başlar ve talep analizi ile devam eder. Bu analizde talep ile makro-ekonomik 

büyüklükler karşılıklı olarak analiz edilir. Ana planda sonraki aşamada ihtiyaç programı belirlenir (Güler, 

2015).  

Bir havaalanı için yapım talebi oluştuğunda, havaalanı yapılması talep edilen yerleşim bölgesinde 

topografik harita ve uygun arazi araştırma çalışmaları başlatılır. Uygun koşullar, birçok faktörün bir araya 

gelmesiyle oluşur. Bu faktörlerden bazıları; arazinin topografik yapısı, hâkim rüzgâr durumu, 

meteorolojik veriler ve havaalanının şehir merkezi ile bağlantısıdır (Ulaştırma Bakanlığı, 2007). 

Bitlis ilinde 2017 yılı itibarıyla havaalanı bulunmamaktadır. Bölgeye en yakın mesafelerde, mevcut 

durumda Van Ferit Melen Havaalanı ve Muş Havaalanı ile havayolu taşımacılığı yapılmaktadır. Bu 

çalışmada, Bitlis ilinde havaalanı yapılabilecek en uygun alan tespit edilmiştir. Havaalanı yer tespiti 

yapılırken bölgenin meteorolojik durumu, topografik yapısı ve şehir merkezine olan mesafeleri göz önüne 

alınmıştır. Topografik ve meteorolojik yönden Bitlis, Van ve Muş illeri birbirlerine benzerlik 

göstermektedir. Bu nedenle, Bitlis ili havaalanı yer seçimi ve kapasite tespitinde, Bitlis ili ile benzer 

iklimsel ve topografik özelliklere sahip bu bölgelerdeki mevcut hava alanları ve kapasiteleri göz önüne 

alınmıştır. 

2 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

Bitlis ilinde havalimanı yapımı için yer seçimi yaparken bölgedeki hava alanlarını incelemek ve 

Bitlis ili ile aynı koşullara sahip havaalanlarına bakılarak yer seçimi yapılabilir. Bu çalışmamızda yer 

seçimini Muş ve Van illerine bakarak Bitlis ilinde havaalanı için en uygun yer seçimi yapılmıştır. Burada 

referans olarak Muş ve Van ilimizi almamızın sebebi Bitlis iliyle benzer koşullara sahip olmalarıdır. 

Gerek yüksekliklerinin yakınlığı ve engebe durumları gerekse hava koşulları bu üç ilde benzerlik 

göstermektedir. Ayrıca Bitlis ilinde havaalanı olmadığından havayolu ulaşımı Van Ferit Melen Havaalanı 

ve Muş havaalanıyla sağlanmaktadır. 

 

2.1 Van Ferit Melen Havaalanı 

Yolcuların kullanımına açık 1660 m² alana sahiptir. 2009'da uluslararası ulaşıma açılmıştır. Van İl 

Merkezi’ne 8 km uzaklıkta bulunan Van Ferit Melen Havaalanı, kentin güneybatısında, Van Gölü 

kıyısında yer almaktadır. Tek piste sahip olan havaalanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 

1943 yılında hizmete açılmıştır. Türk Hava Yolları ve 4 özel şirket tarafından günlük tarifeli uçuşlar 

düzenlenmektedir. Van Ferit Melen Havaalanı yıllık 1200000 kişilik yolcu kapasitesine sahip olup yılda 

ortalama 900000 kişiye hizmet vermektedir. Van’dan İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Adana’ya 

doğrudan uçuş imkânı mevcuttur (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2011). Van Ferit 

Melen Havaalanı uydu görüntüsü Şekil 1’ de görülmektedir (https://maps.google.com). 
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Şekil 1. Van Ferit Melen havaalanı 

 
Van Ferit Melen havaalanının bulunduğu yerin rakımı 1670 metredir. Bölgenin 1950-2015 yılları 

arası en yüksek sıcaklığı 37,5 oC, en düşük sıcaklığı ise -28,7 oC’dir (www.metoblue.com.tr). Van Ferit 

Melen Havalimanının yıllara göre uçak iniş çıkış sayıları ve yolcu, yük sayıları Tablo 2’ de görülmektedir 

(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016). 

 
Tablo 2. Van Ferit Melen havalimanına ait uçak istatistikleri 

 

                                          2012          2013            2014          2015          2016 Kasım sonu 

 Toplam uçak sayısı      8454         9504           9386          11258                10952 

Toplam yolcu sayısı   1001344   1124740     1207145     1386321            1385197 

  Toplam yük (ton)        9271        10203         11117         11532                12369 

 

2.2 Muş Havaalanı 

Muş Havaalanı rakımı 1267 metredir. Muş Havaalanı uydu görüntüsü Şekil 2’de görülmektedir 

(https://maps.google.com). Muş İl Merkezi’ne 18 km uzaklıkta bulunan NATO askeri havaalanı 1992 

yılından beri sivil ulaşımda da kullanılmaktadır. Muş Havaalanı yıllık 300000 kişilik yolcu kapasitesine 

sahip olup yılda ortalama 162000 kişiye hizmet vermektedir. Muş’tan da İstanbul ve Ankara’ya doğrudan 

uçuşlar mevcuttur. Pisti 3550x45 m boyutundadır. Yolcuya açık alanlar 815 m2’dir (Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2011).  

Muş havaalanı uydu görüntüsü Şekil 2’ de görülmektedir (https://maps.google.com). Muş 

havalimanının yıllara göre uçak iniş çıkış sayıları ve yolcu, yük sayıları Tablo 3’ de görülmektedir 

(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016). 
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Şekil 2. Muş havaalanı 

 
Bölgenin 1950-2015 yılları arası en yüksek sıcaklığı 41,6 oC, en düşük sıcaklığı ise -34,4 oC’dir 

(www.metoblue.com.tr). 

 

Tablo 3. Muş havalimanına ait uçak istatistikleri 

 

                                          2012          2013            2014          2015   2016 Kasım sonu 

 Toplam uçak sayısı      1812         2175             2294          2298                2345 

Toplam yolcu sayısı    207248     268154         314869      341866            350521 

  Toplam yük (ton)        2119         2732             3070          3037                3257 

 

3 ARAŞTIRMA VERİLERİ 

Bitlis ilinin hava koşulları,  rüzgâr yönü ve iklim koşulları genel olarak Muş ve Van iline 

benzemektedir. Rakım bakımından 1555 metre yüksekliğe sahiptir. Van ve Muş havaalanı rakımları ile 

kıyaslanırsa, Van havaalanından yaklaşık olarak 115 m daha engin, Muş havaalanından ise yaklaşık 

olarak 288 m daha yüksektir. Ayrıca hava koşulları bu üç ilde paralellik göstermektedir. Ancak, Bitlis 

merkezin topografik durumu bu illerden çok farklıdır. 

Bitlis merkezin kısa mesafede yükseltilerinin değişmesi sebebiyle merkezde havaalanı yapımı için 

uygun bir alan bulunmamaktadır. Bitlis ilinde Rahva bölgesinde havaalanı yapımı için uygun alanlar 

bulunmakta fakat yıl içinde alınan yağmur ve kar miktarı yani dolayısıyla yağış miktarı ve iklim şartları 

havaalanı inşası için uygun değildir. Bölgede görülen yağışlar genel olarak kar olmakta ve Rahva 

bölgesinde yıllık karın yerde kalma süresi yaklaşık 6 ayı bulmaktadır. Bu nedenden dolayı Bitlis Rahva 

Bölgesinde havaalanı inşası mümkün görülmemektedir. 

Yapılan analiz, araştırma sonucu Bitlis ilinin ilçelerinde hava koşulları,  rüzgâr ve topografik 

durumları göz önüne alınarak havaalanına en uygun yer seçimi yapılmıştır. Şekil 3, Şekil4, Şekil 5 ve 

Şekil 6’da Bitlis merkez ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerine ait 2015 yılı sıcaklık, yağış ve rüzgâr 

hızı değerleri verilmiştir. Öncelikle hava koşulları göz önüne alınarak, daha sonra uygun hava koşullarına 

sahip bölgenin topografik koşulları değerlendirilerek havaalanı inşası için uygun yer seçimi yapılmıştır. 
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3.1 Bitlis İline Ait Veriler 

Bitlis iline ait 2015yılı yaşanan sıcaklık değeri, alınan yağış miktarı ve rüzgâr hızı ve yönü 

değerleri Şekil 3’de görülmektedir (www.metoblue.com.tr). 

 

 
 

Şekil 3. Bitlis iline ait 2015 yılı sıcaklık, yağış ve rüzgâr hızı değerleri 

3.2 Tatvan ilçesine Ait Veriler 

Tatvan ilçesine ait 2015yılı yaşanan sıcaklık değeri, alınan yağış miktarı ve rüzgâr hızı ve yönü 

değerleri Şekil 4’de görülmektedir (www.metoblue.com.tr). Bitlis merkez ile Tatvan ilçesi arasında 

yaklaşık olarak 25 km mesafe bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 4. Tatvan ilçesine ait 2015 yılı sıcaklık, yağış ve rüzgâr hızı değerleri 

 

3.3 Adilcevaz ilçesine Ait Veriler 

Adilcevaz ilçesine ait 2015yılı yaşanan sıcaklık değeri, alınan yağış miktarı ve rüzgâr hızı ve yönü 

değerleri Şekil 5’de görülmektedir (www.metoblue.com.tr). Bitlis merkeze olan uzaklığı yaklaşık 87 

km’dir. 
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Şekil 5. Adilcevaz ilçesine ait 2015 yılı sıcaklık, yağış ve rüzgâr hızı değerleri 

 

3.4 Ahlat ilçesine Ait Veriler 

Ahlat ilçesine ait 2015yılı yaşanan sıcaklık değeri, alınan yağış miktarı ve rüzgâr hızı ve yönü 

değerleri Şekil 6’de görülmektedir (www.metoblue.com.tr). Bitlis merkeze olan uzaklığı yaklaşık 62 km’ 

dir. 

 

 

Şekil 6. Ahlat ilçesine ait 2015 yılı sıcaklık, yağış ve rüzgâr hızı değerleri 

 

3.5 Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler incelenirse Bitlis il merkezi ile Tatvan ilçesinin, Ahlat ilçesiyle Adilcevaz 

ilçesinin gerek mesafe olarak yakınlığı gerekse yükseltilerinin benzeşmesi nedeniyle sıcaklık değerleri, 

rüzgâr hızı ve yönü ve yağış miktarları benzeşmektedir. Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinin grafikleri 

incelendiğinde hava şartlarının ağır olması, rüzgâr hızının fazlalığı, yağış miktarının fazla olması ve 

topografik durumlarından dolayı bu bölgelerde havaalanı inşası çok daha zordur. Ahlat ve Adilcevaz 

ilçelerine bakıldığında ise Ahlat ilçesinin Bitlis merkeze yakın olması sebebiyle havaalanı inşası için daha 

uygun bir pozisyonda olduğu söylenebilir. Bitlis, Tatvan, Adilcevaz ve Ahlat’ın yükselti haritası Şekil 

7’de görülmektedir (https://maps.google.com).   
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Şekil 7. Bitlis, Tatvan, Adilcevaz ve Ahlat’ın yükselti haritası 

4 SONUÇ 

Tüm veriler göz önüne alındığında Ahlat üzerinde havaalanı yeri seçimi için, arazinin topografik 

durumuna, şehir merkezi ile olan bağlantısına ve meteorolojik veriler göz önüne alınarak havaalanı inşası 

için Şekil 8’de görülen çerçeve içerisindeki alanın uygun olduğu söylenebilir (https://maps.google.com). 

 

 
 

Şekil 8. Havaalanı inşası için belirlenen alan 

 

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Bitlis ilinde yapılabilecek havalimanı yer seçimi 

meteorolojik verilerden ve arazi durumundan yararlanılarak Ahlat ilçesinde yapılması uygun görülmüştür. 

Seçilen alanın yüksekliği ortalama 1800 metredir. Seçilen alan E99 yolu üzerinde Ahlat ilçe merkezine 

yaklaşık 7 km mesafede ve Taş Harman Köyü yolunun karşısında bulunmaktadır. Bitlis ilinin havayolu 

ulaşımını çevre illerden sağlaması sebebiyle yapılan bu çalışmada Bitlis’te yapılabilecek olası bir 

havaalanı yeri belirlenmiştir. Mevcut durumda Van Ferit Melen Havaalanı ve Muş Havaalanı Bitlis’in 

havayolu taşımacılığını yapmaktadır. Fakat ülkemizin her gün gelişmişlik seviyesinin artması ve nüfusun 

hızlı artması ilerleyen yıllarda mevcut havalimanlarının kapasitesinin yetersiz hale gelmesine neden 

olacaktır. Bitlis ili için yıllık 300000 yolcu kapasiteli bir havaalanının yapılması uygun olacaktır. 

Havaalanı bölgesi için Tatvan-Ahlat arasındaki engebesiz arazi uygun bir konumdadır. 
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Bitlis Eren Üniversitesi, Tek. Bilim. Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bitlis 
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 ÖZET 

Bu çalışmada Bitlis Eren Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan başlanarak Tatvan ilçesi girişine 

kadar olan yollarda, mevcut kavşakların incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, aynı güzergâhta 

yapılması gereken kavşaklar ve çalışma kapsamında bu yeni yapılacak kavşakların bölge trafiğine etkisi 

üzerine bilgiler verilmiştir. Çalışma sonucunda, ilgili güzergâhtaki mevcut kavşakların yeterli olup 

olmadığı, yeterli olmaması durumunda yapılacak düzenlemeleri ve bazı kör noktalarda yapılabilecek 

kavşak çeşitlerine ilişkin farklı öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Karayolu, Kavşak, Bitlis ili mevcut kavşaklar, Kavşak planlaması 

 

 

A Study on Crossway Planning for the Province Bitlis 

 ABSTRACT 

In this study, the review on the current crossways was done by beginning from Bitlis Eren 

University's Vocational School for Higher Education to the district entry of Tatvan. Moreover, the 

information on the crossways which require to be done on the same direction and on the effect of these 

new crossways on the regional traffic within the scope of study was provided in the study. As a result of 

study, the different recommendations related to whether the current crossways on the relevant direction 

are efficient, related to the regulations which will be done in the case that it is efficient and the varieties of 

crossways which will be done on some blind spots were provided.  

 

Keywords: Highway, Crossway, Current Crossways of Bitlis, Crossway Planning 
*Sorumlu Yazar: Abdulrezzak Bakış, abakis@beu.edu.tr 
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1 GİRİŞ 

Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. 

Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette karayoludur [1]. 

Karayolu; her türlü kara taşıtı ve yaya ulaşımı için oluşturulmuş ve kamunun yararlanmasına açık 

olan arazi şeridi olarak tanımlanabilir. Karayolunun en önemli elemanı ise kavşaklardır. Kavşak; iki veya 

daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır [1]. Kavşaklar, karayollarında 

güvenliğin en az olduğu, bunun yanında karayolun kapasitesini belirleyen kesimlerdir. Bunlarla beraber 

yol üzerinde en fazla kesişme noktasına sahip alanları oluşturduklarından kaza ihtimalinin en fazla olduğu 

alanlardır [2]. 
Bu çalışmamızda amaç, Bitlis merkez ve Bitlis iline bağlı Tatvan ilçesi arasında bulunan yol ağının 

kavşak araştırmasını yapmak ve uygun görülmesi halinde yapılabilecek kavşakları belirlemektir.  

2 BİTLİS İLİNDEKİ MEVCUT KAVŞAKLAR VE DURUM DEĞERLENDİRMELERİ 

Bu bölümde, Bitlis Eren Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan başlanarak Tatvan ilçesi girişine 

kadar olan yollarda, mevcut kavşakların incelenmesi yapılmıştır. 

 
2.1 Bitlis Eren Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önü Kavşağı 

 

Bitlis Eren Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu girişi önünde bulunan kavşak Selahattin Eyyubi 

Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bu ana yol çift yol olup okul girişine ayrılan bir tali yol bulunmaktadır. 

Kavşak görünümü Şekil 2.1’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.1. Bitlis Eren Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önü Kavşağı  [3] 

 

Bitlis Eren Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önünde bulunan kavşakta ve bu kavşağa bağlı ana 

yollarda trafik hızı yüksektir. Yolların çift olması ve Dur kontrolü gerektirmeyen bir noktada olması 

akışın hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamakta ve trafik hızının yüksek olmasını sağlamaktadır. 

Kontrolsüz eş düzey kavşak olduğundan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına davetiye 

çıkarabilmektedir.  
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2.2   Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Önü Kavşağı 

 

 Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bu kavşak, Bitlis Devlet Hastanesi Fizik Tedavi  

Merkezi, Bitlis Ağız ve Diş Sağlık Merkezinin bulunduğu noktadadır. Bu yol çift yol olup yola bağlı 

toplamda 4 tali yol bulunmaktadır. Kavşak görünümü Şekil 2.2’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.2. Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Önü Kavşağı [3] 

 
Burada bulunan kavşakta, sinyalizasyondan dolayı trafik hızı azaltmaktadır. Ayrıca hastanelere 

giden 2 ayrı yol olduğundan karışıklık nokta sayısı artmaktadır. Bu sebeplerle trafik hızı düşmektedir. 

Öncelikle trafik hızının neden düşük olduğu araştırıldığında hastane içerisinden çıkan araçların D-965 

yoluna çıkışı sırasında trafiği aksatması ve trafik hızını düşürdüğü görülmektedir.   

Ayrıca diğer bir neden ise Devlet Hastanesi Fizik Tedavi merkezi ile Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezi binalarına girip çıkan araçların trafik yolu üzerinde iki farklı noktadan trafiğe katılıp 

ayrılmalarıdır.  Kavşak inşasında dönel kavşağın bulunduğu yer ile Konak Restoran arasına ada inşa 

ederek, trafik akışını engelleme sebebi olan yan yol ayırımına çözüm sağlanabilir. 

 
2.3   Selahattin Eyyubi Caddesi ile Bitlis-Tatvan Çevre Yolunun Birleşmesinde Bulunan Kavşak 

 

Selahattin Eyyubi Caddesi, D965 ana yolu ile E99 anayolunun birleşimlerinin olduğu noktada katlı 

kavşak bulunmaktadır. Burada D965 ile E99 yolu, çevre yolu bağlantısıdır ve bu yol bağlantısı Selahattin 

Eyyubi Caddesi ile birleştirilerek katlı kavşağı oluşturmuştur. Kavşak görünümü Şekil 2.3’de 

görülmektedir. 
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Şekil 2.3. Selahattin Eyyubi Caddesi ile Tatvan Çevre Yolunun Birleşmesinde Bulunan Kavşak [3] 

 

Burada bulunan katlı kavşak ve mevcut çift yol trafik hızını arttırmaktadır. Ancak kavşaktan çift 

yola geçiş yerinde yeterli yan şerit uzunluğu olmadığından araçlar yavaşlamakta ve trafik hızı 

düşmektedir. 

 
2.4  Bitlis Eren Üniversitesi Kampus Kavşağı  

 

Bitlis-Tatvan çevre yolunda bulunan bu kavşak Rahva bölgesinin yaklaşık 6 km gerisinde olup 

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinin girişindedir. Bu kavşağın ana yolu çift yol olup bağlanan tali 

yollardan biri Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesine, diğeri ise Cemil Özgür Erkek Pansiyonuna 

bağlanmaktadır. Kavşak görünümü Şekil 2.4’de görülmektedir. 
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Şekil 2.4. Bitlis Eren Üniversitesi Kampus Kavşağı [3] 
 

Kampus bölgesindeki yaya ve araç trafiğindeki yoğunluk, bu kavşaktaki trafik hızının düşmesine 

neden olmaktadır. Bu durum trafik akışını yavaşlatmakta ve trafikte bulunan araçların birikmesine yol 

açmaktadır. Burada trafik hızını düşme sebebi özellikle okul çıkışlarında oluşan ani trafik yükleridir. 

Burada çözüm önerisi olarak, D965 ve E99 yollarının yükseltilmesi, okullara giden alt yolların ise kot 

seviyeleri düşürülerek katlı kavşak yapılmasının uygun olabileceği söylenebilir.  

2.5    Bitlis-Tatvan-Muş Yol Ayırımında Bulunan Kavşak  

Burada bulunan hemzemin kavşak 3 anayolun birleşiminden oluşmaktadır. Bu 3 ana yol 

D300,D965 ve E99 çift yollarıdır. Bu yollardan D965 yolu Tatvan ilçesine, E99 yolu Bitlis Merkeze, 

D300 ise Muş iline çıkmaktadır Bu 3 ana yoldan çıkan tek tali yol ise Kara yolları 12. Şube Şefliği yoluna 

çıkmaktadır. Kavşak görünümü Şekil 2.5’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.5. Bitlis-Tatvan-Muş Yol Ayırımında Bulunan Kavşak [3] 
 

Burada bulunan kavşakta, karışıklık nokta sayısının dolayısıyla ayrılma katılma ve kesişme 

sayısının fazlalığı, kavşaktan geçen taşıt sayısının fazlalığı gibi nedenlerden dolayı trafik hızı düşük 

olmaktadır. Kavşağın bulunduğu yer Bitlis-Muş-Tatvan yol ayırımlarına denk geldiğinden ayrılma, 

katılma ve kesişme sayısı fazla olduğundan özellikle Bitlis-Tatvan yolunda trafik yükü ağırdır.  Burada 

trafik yükü ve ağlarının fazla olması sebebiyle katlı bir kavşak yapılması ekonomik olarak zor olsa da 

çözüm açısından en mantıklı olanıdır.  

2.6    Bitlis-Tatvan-Ağrı Yol Ayırımında Bulunan Kavşak  

Bu kavşak ise Bitlis Merkeze giden yol, Tatvan ilçesine giden yol ve Ağrı iline giden yol olmak 

üzere 3 ana yolun birleşiminden oluşur. Bu 3 yolda çift yol olup herhangi bir tali yolla bağlantısı 

bulunmamaktadır. Burada bulunan kavşak hemzemin kavşak olup karışıklık noktaları bakımından 3 

ayrılma,3 katılma ve 3 kesişme noktası olmak üzere 9 nokta bulunmaktadır. Kavşak görünümü Şekil 

2.6’da görülmektedir. 
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Şekil 2.6. Bitlis-Tatvan-Ağrı Yol Ayırımında Bulunan Kavşak [3] 
 
Bu kavşakta, karışıklık nokta sayısının dolayısıyla ayrılma katılma ve kesişme sayısının fazlalığı, 

kavşaktan geçen taşıt sayısının fazlalığı gibi nedenlerden dolayı trafik hızı düşük olmaktadır. 

3 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırmalar sonucunda, Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu’ndan başlanarak Tatvan ilçesi girişine kadar olan yollarda kavşak çeşitleri, mevcut 

kavşakların yeterli olup olmadığı, yeterli değilse yapılacak düzenlemeleri ve bazı kör noktalarda 

yapılabilecek kavşak çeşitlerine ilişkin öneriler sunulmuştur. Bu araştırmalar sonucu elde edilen 

değerlendirmeler Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Mevcut Kavşak Çeşitleri ve Yeterlilik Durumları 

 

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

46 | P a g e  

https://imeset.org/ 

 

IMESET’17 

 

Mevcut kavşaklardaki eksiklikler Tablo 3.2’de görüldüğü gibi düzenlenerek trafik hızı 

yükseltilebilir. 

 

Tablo 3.2. Mevcut Kavşaklarda Yapılabilecek Düzenlemeler 

 

 
 

Bitlis-Tatvan-Muş yol ayırımında bulunan kavşağın düzenlenmiş hâli Şekil 3.1’de görülmektedir. 

Bu şekilde katlı kavşak yapılarak trafik hızı yükseltilebilir. 

 

 
 

Şekil 3.1. Bitlis-Tatvan-Muş Yol Ayırımında Bulunan Kavşağın Düzenlenmiş Hâli 

 

Bitlis-Tatvan-Ağrı yol ayırımında bulunan kavşağın düzenlenmiş hâli Şekil 3.2’de görülmektedir. 

Bu şekilde katlı kavşak yapılarak trafik hızı yükseltilebilir. 
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Şekil 3.1. Bitlis-Tatvan-Ağrı Yol Ayırımında Bulunan Kavşağın Düzenlenmiş Hâli 
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the Drinking Water Quality of Havsa District (Edirne, 
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 ABSTRACT 

Havsa District is located in the Edirne Province in Thrace Region of Turkey and provides drinking 

water to about 30,000 people. The aim of this study was to evaluate the drinking water quality of Havsa 

District by determining some physical and chemical water quality parameters. For this purpose, water 

samples were collected from 15 stations from the villages of Havsa District in winter season of 2016 and 

dissolved oxygen, % oxygen saturation, total dissolved solids (TDS), salinity, electrical conductivity 

(EC), pH, sulphate (SO4), nitrate (NO3), nitrite (NO2), phosphate (PO4), turbidity, ORP and chlorine 

(CI) parameters in water samples were determined. Geographic Information System was also used in 

order to make a visual explanation by presenting distribution maps of investigated parameters and 

drinking water samples were assessed according to national and international quality criteria. According 

to detected data, Havsa District has I. – II. Class water quality in general and did not exceed the drinking 

water limits.  

 

Keywords: Havsa District, Drinking water quality, Agricultural pollution, GIS 

 

 

 

Havsa İlçesi (Edirne, TÜRKİYE) İçme Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi 
Sistemi (CBS) Kullanılarak Değerlendirilmesinde   

 

 ÖZET 

Havsa İlçesi, Trakya Bölgesi'nde Edirne İli'nde yer alıp, yaklaşık 30.000 kişiye içme suyu 

sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı fiziksel ve kimyasal su kalite parametrelerini belirleyerek, 

Havsa İlçesi içme suyu kalitesini değerlendirmektir. Bu amaçla, Havsa İlçesi'ndeki köylerden toplam 15 

istasyondan 2016 yılı kış mevsiminde su örnekleri toplandı ve su numunelerinde çözünmüş oksijen, 

oksijen satürasyonu%, toplam çözünmüş katılar (TDS), tuzluluk, elektriksel iletkenlik (EC), pH, sülfat 

(SO4)  nitrat (NO3), nitrit (NO2), fosfat (PO4), bulanıklık, ORP ve klor (CI) parametreleri tespit edildi. 

İncelenen parametrelerin dağıtım haritalarının yapılarak, sonuçların görsel bir şekilde sunulması için 

Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılmış ve içme suyu örnekleri ulusal ve uluslararası kalite kriterlerine göre 
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değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre, Havsa İlçesi'nin genel olarak I. - II. Sınıf su kalitesine sahip 

olduğu ve içme suyu limitlerini aşmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Havsa İlçesi, İçme Suyu Kalitesi, Tarımsal Kirlilik, CBS 

1 INTRODUCTION 

Environmental pollution caused by especially agricultural and industrial activities reduces the 

quality of the limited freshwater [1]. Only about 2.8% of water is suitable and fresh for human 

consumption and about 30.1% of these freshwater are underground [2]. Groundwater is the most 

significant source of drinking water supply for numbers of settlement areas. But unfortunately many 

organic and inorganic pollutants sourced from anthropogenic activities have been identified as strong 

contaminants found in groundwater [3 – 5]. Therefore monitoring groundwater quality has an importance 

for especially human health especially in rural areas like Havsa District. 

Havsa District contains very large and productive agricultural lands and economic life is largely 

based on agriculture and livestock. The majority of the population including the district center and the 

villagers is engaged in agriculture and animal husbandry. The most important agricultural products are 

wheat, sunflower, rice, corn, sugar beet, vineyard, fruit and other plants and the most important farming 

products are milk and fattening cattle and sheep [6]. The aim of the present study was to determine the 

drinking water quality of Havsa District and evaluate the data in terms of human health.  

2 MATERIAL AND METHOD 

2.1. Study Area and Collection of Samples 

The Havsa District is 27 km away from the Edirne City center and its altitude is about 30 meters. 

The surface area of the district about 49.635 square meters. The land is usually in the form of plain and 

has a young age because of the mass formation of geological periods. The area is dominated by 

agricultural land because of has no mountains, highlands, rivers and forests. Terrestrial climate prevails 

throughout the district during all the year [6]. 

In the present study, drinking water samples were collected in winter season of 2016 from 15 

stations from the drill fountains of the villages located in the Havsa District. Water samples were then 

collected at the outflow of drill pump in polyethylene bottles. Coordinate information and localities of 

selected stations are given in Table 1 and the map of Havsa District is given in Figure 1. 

 

2.2. Physical and Chemical Analysis and GIS Maps 

Dissolved oxygen, % oxygen saturation, total dissolved solids (TDS), salinity, electrical 

conductivity (EC), ORP and pH parameters were determined by using “Hach Lange HQ40D 

Multiparameter” device during the field studies; turbidity parameter was determined by using “Hach 

Lange 2100Q Portable Turbiditymeter” device during the field studies; and sulphate (SO4), nitrate (NO3), 

nitrite (NO2) phosphate (PO4) and chlorine (CI) were determined by using “Hach Lange DR3900 

Spectrophotometer” device during the laboratory studies.  

The distribution maps (GIS Maps) of parameters were made by using the “ArcGIS” package 

program. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

Results of detected parameters in Havsa District with minimum, maximum and mean 

values and some national and international water quality standards were given in Table 2. GIS 

based distribution maps were given in Figure 2, 3 and 4. 
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According to the Turkish Regulations, Havsa District has I. Class water quality in terms of 

pH, TDS, sulphate and dissolved oxygen parameters; and has II. Class water quality in terms of 

EC, nitrate, nitrite, phosphate and chlorine parameters in general (Turkish Regulations, 2004; 

2012). It was also determined that drinking water of Havsa District in all the investigated stations 

did not exceed the drinking water limits in terms of all the investigated parameters (TS266, 2005; 

EC, 2007; WHO, 2011). 
Table 1. Location properties of selected stations 

Station 

Number 
Locality 

Coordinates 

North South 

S1 Bakışlar 41.458108 26.831325 

S2 Tahal 41.42818 26.856707 

S3 Naipyusuf 41.483062 26.904915 

S4 Yolageldi 41.518485 26.949749 

S5 Bostanlı 41.610994 26.97024 

S6 Köseömer 41.58754 26.888348 

S7 Havsa 41.549663 26.819859 

S8 Osmalı 41.587715 26.835672 

S9 Hasköy 41.639331 26.858687 

S10 Arpaç 41.690341 26.880257 

S11 Habiller 41.669214 26.795204 

S12 Oğulpaşa 41.605067 26.752064 

S13 Abalar 41.546367 26.740826 

S14 Azatlı 41.502259 26.701552 

S15 Şerbettar 41.461724 26.759727 
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Figure 1. Map of Havsa District
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Table 1. Results of detected parameters and some limit values 
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Figure 2. Nitrate, Nitrite, Sulphate and Phosphate distributions 
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Figure 3. EC, salinity, TDS and turbidity distributions 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

56| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

 
Figure 4. DO, Cl, ORP and pH distributions 
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4 COCNLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

In the present study, drinking water quality of Havsa District and connected villages were 

investigated and GIS technology was applied to detected data in order to provide a visual summary of 

investigated parameters. 

According to data observed, organic contents in drinking water resources of Havsa District were 

detected in quite high levels. Nitrogenous and phosphorus rate is an important plant nutrient and may 

limit the growth of agricultural crop, but it may also cause significant health problems in plants, animals 

and human, if exposed it in large amounts. Therefore necessary measures should be taken as soon as 

possible in order to increase the water quality in the region and decrease the nitrogenous and phosphorus 

accumulations in drinking water. 
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 ÖZET 

Giriş ve Amaç: Kanserle mücadelede hastalıkları önleme çalışmalarının yanı sıra erken teşhis ve 

tarama da önemli halk sağlığı faaliyetleridir. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM) 

Ulusal Kanser Kontrol programının bir parçasıdır. Meme, serviks ve kolorektal kanserleri azaltmak, hedef 

kitlelerin kanserle ilgili bilgi ve farkındalığını artırmak, ileri evre kanser tanısı alanların oranını azaltmak 

ve kanser mortalitesinde azaltma sağlamak KETEM merkezlerinin amaçlarındandır. Bu bilgiler 

doğrultusunda Bitlis Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunda (KYK) kalan öğrencilerin KETEM farkındalığı 

hakkında bilgi ve tutumlarının incelenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma gönüllülük esasına göre kişiler aydınlatılarak 

yapılmıştır. Araştırmanın kapsamını KYK’da bulunan 575 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmayı kabul eden 

450 öğrenciden anket verileri Mart 2015’de yüz yüze görüşmeyle toplanmıştır. Katılımcılar, 22 sorudan 

oluşan tanımlayıcı anket formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya,  32 yüksek öğrenim 

bölümden/programından öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin çoğunluğunu hemşirelik ve edebiyat bölümü 

öğrencileri oluşturmaktadır.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,2 yıldır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin % 25,8'i daha önce hastanede yatırılmıştır. Ayrıca katılımcıların % 9,1'inde en az bir kronik 

hastalık vardır. Öğrencilerin % 12,9’u KETEM ismini ders öğretmenlerinden, % 10,2’si sağlık 

personellerinden, % 8’i arkadaşlarından, %4.4’ü haberleşme araçlarından, % 9’u ailesinden ve % 2’si 

ilan/broşür ve seminerlerden duymuştur. Bir KETEM merkezini ziyaret edenlerin oranı ise % 3,1’dir. 

Merkezlerde ücretsiz hizmet verildiğini % 30,9’u ifade etmiştir. Katılımcıların % 32,4’ü merkezin kanser 

taraması, %18’i ölümleri azaltma ve % 24,9’u eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptığını belirterek 

doğru cevap vermiştir. 

Sonuç olarak katılımcıların KETEM hakkında yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmadıkları 

görülmüştür. Sağlık eğitimi teknikleri kız öğrencilerin KETEM bilgi ve farkındalığını artırabilir. 

Öğrencilerin KETEM bilgi ve farkındalığı, kanser erken tanı ve teşhisinde önemli halk sağlığı avantajı 

sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: KETEM, Yurt, Öğrenciler, Kanser, Farkındalık 
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Survey of KETEM awareness of the female students 
staying in Bitlis Higher Education Loan and Dormitories 

Institution (KYK) 
 

 ABSTRACT 

Objectives: In addition to cancer prevention efforts, early diagnosis and screening are also 

important public health activities. Cancer Early Diagnosis, Screening and training Centers (KETEM) is a 

part of the National Cancer Control program. Reducing breast, cervical and colorectal cancers, increasing 

knowledge and awareness about cancer and reducing cancer mortality are the goals of KETEM centers. In 

the light of this information, the study was carried out in order to examine the knowledge and awareness 

of KETEM.  

Data and Methods: This descriptive study was conducted on the basis of volunteerism. The scope 

of the study is composed of 575 students in the KYK. Survey data from 450 students who agreed to 

participate in this study were collected face to face in March 2015. Participants were assessed using a 

descriptive questionnaire consisting of 22 questions. Students from 32 departments / programs 

participated in the research. The majority of these students are students from the nursing and literature 

departments.  

Results: The average age of the students participating in the survey is 21.2 years. 25.8% of the 

students who participated in the survey were previously hospitalized. In addition, there is at least one 

chronic illness in 9.1% of the participants. 12.9% of the students heard KETEM in the school and 10.2% 

heard it from the health personnel. Besides, 8.0% heard it from friends, 4.4% from communication tools, 

9.0% from family and 2% from announcements / brochures and seminars. The rate of students who come 

to KETEM center is 3.1%. 30.9% of the students stated that KETEM services were free and 32.4% of the 

students stated that KETEM performed cancer screening. In addition, 18.0% of the students stated that 

KETEM reduced deaths and 24.9% stated that KETEM had education / awareness activities. 

Conclusions: As a result, participants did not have enough knowledge and awareness about 

KETEM. Health education techniques can increase students' awareness and knowledge about KETEM. 

Students' awareness of KETEM will provide significant public health benefits in the early detection and 

intervention of cancer.  

 

Keywords: KETEM, Dormitory, Students, Cancer, Awareness 

 

1 GİRİŞ 

Türkiye’deki 2009 rakamlarına göre, kalp damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 

ikinci sırayı kanserler almaktadır. En çok öldüren hastalıklar arasında 2015 yılından sonra birinci sırayı 

kanserler alacağı öngörülmektedir. Ülkemizde erkeklerde akciğer, prostat ve mesane kanseri sık 

görülürken, kadınlarda meme, tiroid ve kolorektal kanser daha sık görülmektedir. Her iki cinsiyette kaba 

kanser prevalansı 350-400 bin olduğu tahmin edilmektedir [1]. 

Kanserle mücadelede hastalıkları önleme çalışmalarının yanı sıra erken teşhis ve tarama da önemli 

halk sağlığı faaliyetleridir. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM) Ulusal Kanser 

Kontrol programının bir parçasıdır. Meme, serviks ve kolorektal kanserleri azaltmak, hedef kitlelerin 

kanserle ilgili bilgi ve farkındalığını artırmak, ileri evre kanser tanısı alanların oranını azaltmak ve kanser 

mortalitesinde azaltma sağlamak KETEM merkezlerinin amaçlarındandır [2]. 
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2 GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Kapsamı ve Niteliği 

Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın evrenini, Bitlis Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunda bulunan 

575 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya dair öğrenciler aydınlatıldıktan sonra 450 kişi çalışmaya 

katılmayı kabul etmiştir. Katılımcıların anket verileri Mart 2015 tarihinde yüz yüze görüşme yöntemiyle 

toplanmıştır.  

2.2. Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 

 Yaşı 18 ve üzerinde olup, çalışmaya katılmayı kabul eden ve ilgili yurtta kalan öğrencilerden anket 

verileri toplanmıştır. 

 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve konuya dair  tanımlayıcı 22 soruluk anket formu 

kullanılmıştır. Veriler sıklık ve yüzdelerle ifade edilmiştir. 

 

3 BULGULAR 

 

Araştırmaya katılan 32 bölümden 450 öğrencinin yaş ortalaması 21,2’dir. Bu öğrencilerin 

çoğunluğunu hemşirelik ve edebiyat bölümünde okuyanlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin % 25.8'i daha önce hastanede yatırılmıştır. Ayrıca katılımcıların % 9,1'inde en az bir kronik 

hastalık vardır. 

 

Tablo 1. KYK  kız  yurdunda kalan öğrencilerin okuduğu sınıf ve yaş özellikleri 

KETEM Faaliyetleri Sayı % 

Sınıf   

1.Sınıf 129 28,7 

2.Sınıf 163 36,2 

3.Sınıf 91 20,2 

4.Sınıf 67 14,9 

Yaş   

18-21 256 56,9 

22-24 175 38,9 

25 ve üzeri 19 4,2 

Toplam 450 100 

 

Öğrencilerin% 12,9’u ders öğretmenlerinden ve okuldan, % 10,2’si hastane ve sağlık 

personellerinden, %8,0’ı arkadaşlarından, %4,4’ü  haberleşme araçlarından ve % 9’u ailesinden 

KETEM’i duymuştur. Verilerde görüldüğü gibi KETEM merkezleri en çok hastane ve okullarda 

duyulmuştur. Bir KETEM merkezini ziyaret edenlerin oranı % 3,1’dir. Yakınlarının ise % 5,3’i KETEM 

merkezini ziyaret etmiştir. Katılıcıların % 30,9’u KETEM merkezlerinin ücretsiz olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların ifadesiyle KETEM’de çalışan meslekler 
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Meslekler Sayı % 

Doktor 146 32,4 

Hemşire/ebe 120 26,7 

Röntgen teknisyeni 68 15,1 

Laborant 73 16,2 

 
 Araştırmaya katılan katılımcıların %32,4’ü doktor çalıştığını, %26,7’si hemşire/ebe çalıştığını, 

%15,1’i röntgen teknisyeni çalıştığını, %16,2’si ise laborant çalıştığını belirtmiştir. Katılımcıların 

çoğunluğu KETEM’de doktor ve hemşirenin çalıştığını belirtmiştir. Laborant ve röntgen teknisyeninin 

çalıştığını belirten az sayıda katılımcı vardır. 

Tablo 3. Katılımcıların ifadesiyle KETEM faaliyetleri 

KETEM Faaliyetleri Sayı % 

kanser taraması  146 32,4 

Kanser eğitimi 112 24,9 

Kanseri önleme 89 19,8 

Kanser ölümlerin azaltma 81 18,0 

Kanser kayıtçılığı 55 12,2 

 
Katılımcıların ifadesiyle KETEM, %32,4’ü kanser taraması yaptığını, %8,2’nin hastalık taraması 

yaptığını, %18,0’ının ölümlerin azaltma çalışması yaptığını, %19,8’inin hastalığı azaltma çalışması 

yaptığını, %24,9’unun eğitim ve bilinçlendirme yaptığını ve %12,2’sinin kanser kayıtçılığını yaptığını 

belirtmiştir. Çoğunluk KETEM’in kanser taraması yaptığında hem fikir olmuştur. Kanserle ilgili eğitim 

ve bilinçlendirme yaptığını belirten katılımcılar da çoğunluktadır. 

Tablo 4. Katılımcıların KETEM’de kanser teşhisi konusundaki farkındalığı 

Yapılan Kanser Teşhisi Sayı % 

Meme 148 32,9 

Serviks 107 23,8 

Akciğer 69 15,3 

Cilt 54 12,0 

Mide         47 10,4 

 

KETEM merkezinin erken kanser teşhis faaliyetleri öğrencilere sorulmuştur. Katılımcıların 

%32,9’u Meme kanseri, %23.8 serviks kanseri, %15,3’ü akciğer ve %10,4’ü mide  kanseri erken teşhisini 

yaptığını belirtmiştir. 

 

4 SONUÇ 

Sonuç olarak katılımcıların KETEM faaliyetleri hakkında yeterli bilgi ve farkındalığa sahip 

olmadıkları görülmüştür. Yurt alanları öğrencileri bir arada bulma olanağı sunduğundan, onların sağlığını 

koruma için bir fırsattır. Sağlık eğitimi teknikleriyle kız öğrencilerin KETEM bilgi ve farkındalığı 

artırabilir. Öğrencilerin KETEM bilgi ve farkındalığı, kanser erken tanı ve teşhisinde önemli halk sağlığı 

avantajı sağlayacaktır. 
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 ÖZET 

Giriş ve Amaç: Kanserin erken teşhisi ölümleri azaltmak ve maliyeti düşürmek için önemlidir. Bu 

merkez aynı zamanda sağlık çalışanlarına ve halka kanser hakkında eğitim faaliyetleri de vermektedir. 

Türkiye de bu amaçla 81 ilde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kurulmuştur. 

KETEM il Devlet Hastanelerine entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu bilgiler ışığında, çalışma Bitlis Eren 

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin KETEM farkındalığını değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın kapsamını Bitlis Eren Üniversitesi 

Sağlık Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma Şubat-Mart 2015 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 22 soruluk anket kullanılmıştır. Anketin etiği, Bitlis Eren 

Üniversitesi Etik Kurul Kararı ile alındı. 

Bulgular: Araştırmaya katılanlar Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ve Sosyal Hizmetler 

Bölümünden öğrencilerdir. Bu öğrencilerin çoğunluğu hemşirelik bölümündedir (% 42,5). Ankete katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 21,75 yıl. Öğrencilerin% 62,9'u KETEM hakkında fikirleri yoktur. 

Katılımcıların % 3,3'ü Bir KETEM merkezini ziyaret etmiştir. Öğrencilerin % 33,8'i  daha önce KETEM 

merkezini görmediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu bu merkezde çalışan sağlık personellerin 

farkında değildir. Katılımcıların % 15,4’ü KETEM merkezinde doktor çalıştığını, % 30,8’i hemşire/ebe 

çalıştığını, % 15,8’i laborant çalıştığını belirtmiştir. KETEM biriminde gerçekleştirilen etkinlikler 

öğrencilere soruldu. Öğrencilerin% 32,9'u KETEM'in kanser taraması yaptığını ve % 23,8'i KETEM'in 

kanser hastalıklarını azaltmaya çalıştığını belirtmiştir. Öğrencilerin% 25,4'ü KETEM'in kanser hastalıkları 

konusunda koruyucu eğitim çalışmaları yürüttüğünü söylüyor. Buna ek olarak, öğrenciler KETEM'deki 

kanser teşhislerinden daha az haberdardır. 

Sonuç: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu KETEM hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. 

KETEM hizmetleri hakkında farkındalık istendik düzeyde değildir. 

Okul müfredatına KETEM bilgileri eklenmeli, 

Okuldaki bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalı, 

KETEM'in sağlık eğitimi yöntemleri aracılığıyla farkındalığının arttırılması, 

 

Anahtar Kelimeler: KETEM, Farkındalık, Öğrenciler, Erken Teşhis, Koruyucu Sağlık 
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KETEM Awareness of Students in the School of Health 
 

 ABSTRACT 

Objectives: Early diagnosis of cancer is important to reduce deaths and reduce costs. Besides, these 

centers also provide training activities to health workers and people about cancer. For this purpose, 

Cancer Early Diagnosis, Screening and Training Center (KETEM) was established in 81 province of 

Turkey. KETEM works in an integrated manner with State Hospitals. In light of this information, the 

study was conducted to examine the KETEM awareness of the students in the School of Health. 

Data and Methods: The scope of this descriptive research consists of students from the School of 

Health at Bitlis Eren University. Survey data were collected from 240 students between February and 

March 2015. In the evaluation of the data, a questionnaire with 22 questions was used. The ethics of the 

questionnaire was taken with the Decision  of the Ethics Committee of Bitlis Eren University. 

Results: Participants in the study are students from the Department of Nursing, Nutrition and 

Dietetics and Social Services. The majority of these students are in the nursing department (42.5%). The 

average age of the students participating in the survey is 21.75 years. 62.9% of the students have no idea 

about KETEM. 3.3% of the participants visited a KETEM center. 33.8% of the students stated that they 

did not see KETEM center before. 15.4% of participants indicate that doctors work at KETEM center. 

Also, 30.8% of the students stated that the nurse worked there. The majority of students are unaware of 

the health staff working in this center. Activities carried out in the KETEM unit were asked to the 

students. 32.9% of the students said that KETEM was doing cancer screening and 23.8 % of the students 

stated that KETEM was working to reduce cancer diseases. 25.4 % of the students say that KETEM is 

conducting preventive education studies on cancer diseases. In addition, students are less aware of cancer 

diagnoses at KETEM. 

Conclusions: The majority of students who participate in the study do not have enough knowledge 

about KETEM. Besides, they are not aware of KETEM services. 

The school curricula include KETEM information, 

Awareness activities at the school should be increased, 

KETEM awareness should be increased through health education methods.  

 

Keywords: KETEM, Awareness, Students, Early diagnosis, Preventive health 

 

 

1 GİRİŞ 

Dünyada 2012 yılında toplam 14.1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8.2 milyon kansere bağlı 

ölüm olmuştur. Aynı verilere göre dünyada en çok görülen kanser çeşidi akciğer kanseri (% 13) ve daha 

sonra meme kanseri (% 12) gelmektedir [1]. Ülkemizde ise, her yıl yaklaşık 170 bin yeni kanser teşhisi 

konulmaktadır. Bu kanserlerin 2/3 bölümünü erkekler oluşturmaktadır [2]. 

Kanserin erken teşhisi ölümleri azaltmak ve maliyeti düşürmek için önemlidir. Türkiye de bu 

amaçla 81 ilde 122 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kurulmuştur. KETEM il 

Devlet Hastanelerine entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu merkez aynı zamanda sağlık çalışanlarına ve 

halka kanser hakkında eğitim faaliyetleri de vermektedir [3]. 

.  
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2 GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1 Araştırmanın Kapsamı ve Niteliği 

Bu çalışmanın evrenini, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. 

Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, örnekleme yoluna gidilmemiştir. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık 

Çalışmada toplamda 240 öğrenci değerlendirilmiştir.  

 

2.2 Verilerin Değerlendirilmesi 

Tanımlayıcı nitelikteki verilerin toplanmasında 22 soruluk anket formu kullanılmıştır. Anketler 

Şubat-Mart 2015 tarihleri arasında yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler sayı ve yüzdeler ile 

ifade edilmiştir. 

3 BULGULAR 

Araştırmaya katılan sağlık yüksekokulu öğrencileri hemşirelik, beslenme ve diyetetik ve sosyal 

hizmet bölümünde okumaktadır. Bu öğrencilerin çoğunluğunu hemşirelik programında okuyanlar (% 

42,5) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,75 yıldır. 

Yapılan çalışmaya göre; KETEM ismini ders hocaları ve okuldan duyanların oranı % 8,4, hastane 

ve sağlık personellerinden duyanların oranı % 10,9,  basın yayın organları medyadan duyanların oranı 

%5,0, çevresinden, ailesinden ve akrabalarından duyanların oranı % 3,0 ve ilan, broşür, seminerlerden 

duyanların oranı % 1,6 olarak saptanmıştır. Verilerde görüldüğü gibi KETEM merkezleri en çok hastane 

ve okullarda duyulmuştur. KETEM ismini duymuş olup, belirtmeyenlerin ve hatırlamayanların oranı % 

8,1’dir. Daha önce KETEM hakkında bilgilendirilenlerin oranı % 12,9’dur. Kısmen bilgilendirilenlerin 

oranı % 12,1’dir.  Araştırmaya katılan öğrencilerin % 32,9’u daha önce kanserden korunma bilgisi 

aldığını, % 44,6’sı da kısmen kanserden korunma bilgisi aldığını belirtmiştir. 

Bir KETEM merkezini ziyaret edenlerin oranı % 3,3’tür. Daha önce KETEM merkezini 

Yakınlarından KETEM merkezinini ziyaret edenlerin oranı % 5,4’tür. Katılımcıların % 33,3’ü KETEM 

merkezlerinin ücretsiz olduğunu belirtmektedir. KETEM hakkında fikri olanların büyük bir çoğunluğu 

merkezlerin ücretsiz olduğunu bildirmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümü kanserden 

korunma hakkında daha önce bilgi aldığı görülmüştür. Bunun yanında KETEM ismini daha önce hiç 

duymayanların sayısının, KETEM ismini duyanlara göre oldukça fazla olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 1. Sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Sosyodemografik özellikleri 

Sosyodemografik özellikler n % 

Bölüm   

Hemşirelik  102 42,5 

Beslenme  82 34,2 

Sosyal hizmet 53 23,3 

Yaş    

18-21 143 59,6 

22-24 81 33,8 

25 ve üzeri 16 6,6 

Sınıf    

1. 48 20,0 

2. 29 12,1 

3. 124 51,6 

4. 39 16,3 

Toplam  240 100 
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Tablo 2. Katılımcıların ifadesiyle KETEM de çalışan meslek grupları 

 n % 

Hemşire/ebe 74 30,8 

Laborant  38 15,8 

Doktor  38 15,8 

Röntgen teknisyeni  16 6,7 

 

Yapılan çalışmanın sonuçları analiz edildiğinde; öğrencilerin KETEM de çalışan meslek grupları 

hakkındaki fikirleri genel olarak çok azdır. Katılımcıların ifadesine göre genel olarak;  KETEM de 

doktorların çalışmadığının fikri hâkimdir. Hemşire/Ebelerin görev aldığı fikri doktorlara oranla daha 

çoğunluktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara baktığımızda KETEM de röntgen teknisyenlerinin 

büyük ölçüde çalışmadığı düşünülmektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu 

yanlış bilgilere sahiptirler. KETEM de görevli personeller; Doktor, laborant, Hemşire/Ebe ve röntgen 

teknisyenleridir. 

 

Tablo3. Katılımcıların ifadesiyle KETEM faaliyetleri 

 n % 

Kanser taramaları yapma 79 32,9 

Kanserle ilgili bilgilendirme 61 25,4 

Kanser morbiditesini azaltma 57 23,8 

Kanser mortalitesini azaltma 52 21,7 

Kanser kayıt 36 15,0 

 

Yapılan çalışma da katılımcıların KETEM faaliyetleri hakkındaki görüşlerine bakıldığında;  kanser 

hastalıkları taramaları yapılmakta % 32,9, kansere bağlı ölümleri azaltma çalışmaları yapılmakta % 21,7, 

kanser hastalıkları azaltma çalışmaları yapılmakta % 23,8,   kanser hastalıkları ile ilgili eğitim ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta % 25,4 ve kanser hastalıkları kayıtçılığı yapılmakta diyenler % 

15,0 oranındadır. KETEM merkezinde hangi faaliyetlerin yapıldığına dair hiçbir fikri olmayanların oranı 

% 62,9’dur. 

 

Tablo 4. Katılımcıların KETEM de kanser teşhisi konusundaki farkındalığı 

 n % 

Meme kanseri teşhisi 77 32,1 

Akciğer kanseri teşhisi 35 15,6 

Cilt kanseri teşhisi 39 16,3 

Serviks kanseri teşhisi 54 22,5 

Mide kanseri teşhisi 34 14,2 

  

 Yüksekokul öğrencilerinin % 32,1’i KETEM merkezinin meme kanseri taraması ve % 22,5’i 

serviks kanseri teşhisi yapıldığını belirtmektedir. 

4 SONUÇ 

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin KETEM hakkında yeterli farkındalıklarının 

olmadığı görülmektedir. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı koruma noktasında farkındalıklarının 
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olması, meslek hayatlarında topluma önemli kazanımlar sağlayacaklardır. Okulların müfredatında konu 

yeterince açıklanmalı, sağlık eğitimiyle öneminin benimsetilmesi ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması 

gerekmektedir. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE KEMER 
 

1. Fatma Ayhan 

Gazi Üniversitesi, Sanat Tasarımı Bölümü, Ankara, 06000 

 

Giriş 

Giyim bir ülkenin, bir devrin bir kişinin özelliklerini belirten bir araçtır. Uygarlığın 

değişimleri yansıtır. Her uygarlık karakter ve yaşam biçiminin etkisiyle giyimde ’de farklılıklar 

yaratmıştır. Kısaca giyim bir yaşam şekli bir kültür bir felsefedir. [1]  

Giysi ve aksesuarlar Türk Kültürünü yansıtan önemli unsurlardır ve nasıl bir anlam 

taşıdıklarını kavrayabilmek için kültürün tamamını çok iyi analiz etmek gerekir. Özellikle de 

giysilerin yalnızca kişiyi iklim şartlarından korumak için giyilmediği, renklerin ve şeklinin 

yaşam şartlarının yanı sıra etnik kimliği; sosyal statüyü rütbeleri ve meslekleri gösterdiği için 

dönemlerin giysi ve aksesuarlarından söz ederken oldukça dikkatli olmak gerekir.[2]  

Kemer, atalarımızın bize, adına atlı bozkır kültürü denilen zamanlardan yeni M.Ö 

2.yüzyıldan kalma bir hediyesidir. Daha o zamanlar Türkler kemeri bir ihtiyaç ve süs vasıtası 

olarak kullanmışlardır. Türk mezarları olarak bilinen kurganlarda yapılan kazılardan elde edilen 

birçok eserin yansıra, çok sayıda değişik teknik ve üsluplarda altından ve diğer madenlerden 

yapılmış kemer tokalar, dikkati çekmektedir.[3] 

Güney Altay’ın Ukok şehrinin pazırık kurganlarında (mezarlarında) çıkan örülmüş kemer, 

giysinin en önemli aksesuarıydı. Kemerin ucu aynen elbisedeki uzun süslerle bezenmiştir. Kadın 

giyiminde pazırık kemeri 116 ipten oluşuyordu. Örülmüş kemer ile püskül pazırık kadınlarının 

kıyafetlerinde en önemli bir yere sahiptir. Moğol kadınları kemer kullanmazdı,  O nedenle 

kadınların busguj (kemersiz) denirdi. Ak-Alach 5 kurgan 1’deki kadın mezarlığında kemer 

kalıntıları bulunmuştur. Deri çizmelerin üst kısmına monte edilmiş deri kayışlar vardır. 

(uzunluğu 37 cm.) Çoraplarda bir halka yardımıyla kemere bağlanırdı. [4]  

Hayvancılıkla geçinen Türk’lerin giyecek ve silahlarını asabilmek için kalın deri kemerlere 

gereksinimleri vardı. [5] 

 Kemerin Larousse Sözlüğüne göre tanımı, “süs olarak ya da bir pantolonun, bir eteğin 

düşmesini engellemek amacıyla bele takılan, genellikle bir tokayla tutturulan kumaş, deri ya da 

herhangi bir maddeden yapılan kuşak’tır.[6]   

Reşat Ekrem Koç’uda Türk Giyim Kuşam sözlüğünde Kemer’in tarifini şöyle yapmaktadır. 

Kemer, bir şerit şeklinde yapılan ve giyilen giysiyi belden sıkıp tutmak için veya sadece süs 

olarak kullanılan ve bele yalnızca bir defa dolanarak önden bir toka ile tutulan şeydir.[7]   

Eski Türkler kemere yalnızca “kur” derdi. Türklerin yaşandığı bölgelerde yapılan kazılarda 

kemerle ilgili ne kadar bol buluntunun ele geçtiği bilinmektedir. 

Bel-Bargı: 

“Bel-Bağı”, her halde kemerle ilgili en eski ve açık deyişlerden biri olsa gerekti. Bu Uygur 

kitaplarından Anadolu’ya kadar uzanan bir tabirdir. Hiç şüphe yok ki Oğuzlardaki değişmeler, bu 

söze de tesir yapmıştır. Belbağı, mesela Kırgız ağızlarında “bil-boa” olurken Anadolu’da ise 

“bilbo” şekline girmekten geri kalmamıştır.[8]  
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“Kayış hiç şüphe yok ki,” savaşçı kavimlerin”, en iyi tanıdıkları bir kemer çeşidi idi. Eski 

Türkçe’de bu söz, kadhış şeklinde söylenirdi. Kayış ile toka birbirinden ayrılmayan iki mühim 

şeylerdi. Bu sebeple eski Türkler, “halkalı ve tokalı” kayışa bakanlıg kandış adını vermişlerdi.[9]  

İslam öncesi Türk toplulukları, kemeri ve kemer tokasını icat eden bir millet olarak bu 

aksesuara giysi tamamlayıcı olmanın dışında onu çeşitli formlara sokarak birçok maddi ve 

manevi fonksiyonda yüklemişlerdir. Kemer Türkçe’de iki akarsuyun birleştiği yer anlamındadır. 

Eski Türklerde belbağı terimi, kemer yasa kuşağı ifade eden en eski terimlerden birdir. 

Kuşak kelimesi ise “Kurşak kelimesinden, eski Türkçe bağlamak, kuşaklamak, anlamına gelen” 

kur-la-mak fiilinden gelmektedir. 

İslam öncesi dönemde eski Türkler bu fiil kökün’den kemere “kur” demişlerdi. Özellikle 

hükümdarın taktığı, süslü işlemeli, değerli taşlarla bezenmiş altından yapılmış kemerlere “kur 

kuşak” denildiği bilinmektedir.[10]  

Türkler toplumdaki sosyal seviyelerine göre, özel zevk ve varlık derecesine göre çeşitli 

madenlerden yaptıkları kemer ve tokalarla giyimlerini süslemişlerdir. Tokalı kemerler, altın, 

gümüş, tunç ve yeşim taşından yapılmaktaydı.[11]  

Deri kemere maden malzemenin ve dövme işçiliğinin eklenmesi Hun’lar döneminde 

başlamıştır. Maden kemer tokalarında ağırlıkla işlenen konu hayvan figürlerine rastlanmaktadır. 

(Fotoğraf 1) 

 
Altın kemer statü sembolüdür. Genelde Kağan ve ailesi altın kullanır. Altın elbiseli olarak 

bilinen bir İskit Tigin’inin (prensi) tüm elbise, şapka, kemer, çizme ve başlıklarının altından 

yapıldığı Issıg kurganlarında görülmüştür. Kemer üzerindeki aparatları da som altından 

yapılmıştır. (Fotoğraf 2-4) 
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Kazan Han’ının eşi, suyum Bike Hatun’un şık giysileri tokalı altın kemeriyle bütünleştiği 

görülmektedir.(Fotoğraf 5). 

 

 
Beli çevreleyen ve kuşak gibi birkaç kere sarılmıştır. Bir kat sarılarak tokalanan ve deriden, 

çuhadan, kumaştan veya madenden yapılmış kuşak, kayık kemer, sırmalı kemer gibi altına gizli 

olarak takılan ve içinde para saklamak için cepleri bulunan kemere para kemeri veya altın kemeri 

denir. Eskiden yolcular paralarını kemerlerinde taşırlardı. Hayvanların bellerine takılan kemere 

kolon denir. 

Eskiden altın kemerleri kervan devrinde seyahatlerde kullanılmaktaydı; sağlam ve 

yumuşak bir bezden yahut yumuşak sahtiyandan 4-5 parmak enlilikte iki katlı olarak kesilip 

dikilen bu kemerlerin iki katı arasına altın paralar yerleştirilip teker teker, dikilir, tespit edilir ve 

kemer bele çamaşır altında ten üzerine bağlanırdı; altın kemerleri tokasız idi. İki ucuna birer 

uçkur dikilir, kemer bele yerleştirildikten sonra bu uçkurla üzerinden sımsıkı sarılarak bağlanırdı. 

Kemer Türk topluluklarının gerek yaşamlarında gerekse giysilerini tamamlayan eleman 

olarak vazgeçilmez öğelerden sayılırlar. Toplumun göçebe karakteri ile uygun olarak da 

elbiselerinin bellerine taktıkları kemerler bu sosyal düzenin önemli bir özelliğidir.[12]  

Türkler tarih boyunca kendine özgü kıyafetler kullanan toplumların başında gelmektedir. 

Yaşadıkları coğrafya özelliklerine göre kendi gelenek ve göreneklerini yansıtan, tamamen 

kendilerine özgü kıyafet kullanmışlardır.[13]  

Türklerin, Orta Asya’dan başlayarak; giyim kuşamlarında bellerine taktıkları kemer ve 

kuşakları, kendine özgü karakteristik özellikler taşımaktadır. 

Kemer ve Kuşak, Türklerde bir statü simgesi olarak görülmüştür Türk topluluklarının 

gerek yaşamlarında gerekse giysilerini tamamlayan elemanlar olarak vazgeçilmez ögelerden 

sayılırlar. Toplumun göçebe karakterleri ile uygun olarak da elbiselerinde bellerine taktıkları 

kemerler bu sosyal düzenin önemli bir özelliğidir.[14]  

Kemer bozkırda çok eskiden Türkler arasında diğer birçok gelenekler gibi yüzyıllardır 

yaşamıştır. Kemer, eski dönemlere yalnızca giysi ve aksesuarı değil, aynı zamanda hareketli 

bozkır yaşamında gerekli olan çeşitli gereçli malzemenin taşınabildiği işlevsel ve takanın toplum 

içindeki konumunu belirten simge sel nesnelerdir.[15]  

Bu kemerler Orta Asya’da yaygın kullanımı olup; belli değişiklilerle günümüze gelebilen 

kemer tipi sarkıntılı deri kemerdir. İşlevsel bir tasarımı olan bu kemer tipinin boylarda sarkıntılı 

parçaları bulunmaktadır. Kurganlardan çıkan çantalı ve sarkıntılı  kemer örneği (Fotoğraf 6-7). 
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Bu tip kemerler 6. ve 8. Yüzyıllar arasına tarihlenen Göktürk heykellerinde 

izlenebilmektedir. (Fotoğraf 8-13). Kuray ve Kadirge’deki Göktürk buluntuları bu kemerlerin o 

dönemde kullanıldığının açık kanıtlarıdır. Kayışların üzeri madeni plakalarla süslenmiştir. 

Sarkan uçlar ise farklı boylarda biçimlenmişlerdir. Kuray Kurganlarında bulunan bir kayış 

ucunda, Göktürk yazısıyla bir kitabe bulunmaktadır.[16]  
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Sarkıntılı kemer kullanma alışkanlığı Göktürkler, Uygurlar ve Gazne’lilerde devam etmiş. 

Avrupa’nın merkezlerinde kadar inen Türk topluluklarında ve Selçuklularda da kullanılmıştır. [17] 

(Fotoğraflar 14-23) 

 

 
 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

73| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

 
 

 
Gazne’lilere ait sanat yapıtlarında da bu kemer tipi izlenebilmektedir. 10 yüzyıla ait 

Nişapur duvar resimlerinde süvari figürünün kemerinde çeşitli boyda sarkancalar görülmektedir. 

Gazze mermer kabartmaları ve Leşker-i Bazar sarayının taht salonunda sıralanmış olan 

askerlerin belinde de günlük yaşantıya ait eşyaların asıldığı sarkancalar açık seçik 

görülmektedir.[18] Selçuk’lularda devam eden bu kemer tipi bugün hala Anadolu’nun bazı 

bölgelerinde, Kafkasya’da ve Çin sınırına değin uzanan bölgelerdeki Türkler arasında 

kullanılmaktadır. Ancak bu kemer tipi biçimini korumakla birlikte üzerindeki süslemeler de 

önemli değişiklikler olmuştur. Totemizm ve Şamanizm’den kopup, göçebe yaşamdan yerleşik 

yaşamak geçen Uygurlar ve İslam’ı seçen Türk toplulukların da kemerdeki hayvan figürlerinin 

yerini bitkisel motifli plakalar almıştır.[19]  

Sarkıntılı deri kemer, diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Avarlar’da da bir statü rolü 

oynamıştır. Kemer üzerinde bulunan madeni plakların sayısı ve dizilişi, kemeri kuşananın 

rütbesini ifade etmiştir. 

Sarkıntılı kemer örneklerini Kırgızistan İl : Amiri giysisindeki (Fotoğraf 24)’de ve 

Kırgızistan Tarih Müzesindeki kemer ve objelerinde (Fotoğraf 25-26) ‘da görülmektedir.[20]  

 

  

 

Sarkıntılı kemer örneklerini, Rusya’nın Kazan şehrine yakın Bulgar Müzesinde Altınorda 

Alp’inin heykelindeki ceketin kemerle tutturulduğu (Fotoğraf 27-28) görülmektedir. Duvar 

resimlerinde de kemer kuşanımlı Alpler (Fotoğraf 29-30) yer almaktadır. 
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Göktürk kıyafetlerinde özgün kemer örneğini Orhun anıtlarındaki, Bilgehan külliyesindeki 

oturan helke belinde kemer ve ucuna takılı çantası (togar) günümüze kadar gelen eşsiz 

örneklerinden biridir. (Fotoğraf 31)[21]  

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

75| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Moğolistan, Ulaanbator Tarih müzesinde ’de Hun’lara ait farklı kemer sarkıntıları 

bulunmaktadır. (Fotoğraf 32-33).  

 

 

 
 

Halen Moğolistan, Orhun bozkırlarındaki günlük giysilerde bu sarkıntılı tip örnekleri 

görülmektedir .(Fotoğraf 34-35),[22] 

 
 

Kemerin Türk toplulukları arasında, ortak ve özel bir estetik anlayışı taşıdığı ve dolayasıyla 

sağlam bir bağ meydana getiren unsurlardan biri olduğu şüphesizdir. Bu çeşit geleneklerin bir 

milletin sanatını meydana getiren etmenlerden biri olduğunu belirtmek yararlı olacaktır. Bu gün 

hala Anadolu’nun bazı bölgelerinde özellikle Kafkasya’da ve Çin sınırına kadar uzanan 

Türklerin yaşadığı bölgelerde kemer kullanma alışkanlığı devam etmektedir. Sarkıntılı kemer 

formu tarih boyunca biçimini korumakla beraber, üzerindeki aplik desenlerde büyük değişimler 

de yaşanmıştır. Totemizm ve onun arta kalan izleri ile ilişiklerini iyiden iyiye koparan, 

göçebeliği terk eden ve yerleşik hayata geçen Uygur’larda ve daha sonra İslamiyet’i kabul eden 

Türk topluluklarında kullanılan süs unsurları da, daha o zamanlarda değişmeye yüz tutmuş, 

hayvan figürlü plakalar yerlerini bitkisel veya soyutlanmış hayvan figürlü olan koçboynuzu 

motifli plakalara bırakmıştır. 

Bu arada hayvan üslubu geleneğinin diğer sanat kollarında devam ettiği rahatlıkla 

izlenebilmektedir. Birçok Hun, Kuraga’nın da Göktürk mezar buluntularında bu tarzdaki deri 

kuşaklar üzerinde madenden yapılmış kemer plakaları e kemer tokaları bulunmuştur.  

Ayrıca, taştan yontularak yapılmış Göktürk heykellerinin bellerini saran madeni plakalarla 

süslü deri kuşakların belirgin çizgileri tespit edilebilir. Daha sonraları Uygur duvar resimlerinde 

ve minyatürlerde deriden yapılmış, üzeri madeni plakalarla süslü çeşitli kemerler figürler 
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üzerinde gerilmektedir. Hatta bu tarz kemerlerin kullanımı günümüze kadar gelmiştir ve hala da 

Anadolu’da kullanılmaktadır. Çeşitli eşyaların yansıra cengâverler bu kemerlere kılıçlarını, ok 

sadağını, yay kılıflarına takmaktaydılar.[23] (Fotoğraf 36-45).  
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Eski Türklerde olduğu gibi günümüzde Türkiye’nin Afyon iline bazı köylerinde bel 

kemerlerine taktıkları kaşık, çatal ve bıçağı gittikleri yerlerde, düğün ve benzeri törenlerde kadın 

ve erkekler, bellerindeki kemerlerden çıkarıp kullanır, sonra yıkar tekrar kemerlerine takarlar, şu 

anda Moğolistan’ın Orhun bölgesindeki köylerde de aynı alışkanlıklar devam etmektedir.[24]  

Bozkır kültürünün Çin’e en yoğun girdiği dönem olan Tabgaç döneminde (386-355) ise bu 

tip kemerlerin sadece Alplere değil yüksek görevlilere gönderilen, saray hanımlarına da verildiği, 

ancak bunların aslan kabartmalı olduğu bilinmektedir.[25] 

Göktürk dönemi heykellerinin en tipik özelliği olan bu kemerler birçok heykelde son 

derece ayrıntılı fakat sade bir üslupla tasvir edilmiştir. Bunların bazıları düz, bazıları ise çok 

sayıda yan yana dizilmiş metal plakalardan oluşmuştur. Sık görülen askılı tip kemerlerden ise 

aşağı doğru birkaç deri şerit sarkmaktadır. Bazı kemerlerdeki kemer tokası, zengin işlemeleriyle 

oldukça dikkat çekicidir. Kemerlerin çoğunun solundan kılıç sarkarken, sağ tarafında ise 

yuvarlak küçük kese veya çanta bulunmaktadır. Bu keselere kurgan buluntuları arasında da 

çokça rastlanmıştır. [26]  

Chou Hanedanlığı,(M.Ö,1100-M.Ö.220)döneminde Hun’ların atalarının yaşadığı Ordos’ta 

birçok askeri kemer ve bronz toka kalıntıları bulunmuştur. Chou döneminde Türk etkisiyle 

başlayan sadakat andı içmek; kur adı verilen Kemere kılıç, kama sadak kuşanmak gibi askeri 

törenler yüzyıllarca devam etmiştir.[27]  

Bu andları gerçekleştirmek için ise “kur” adı verilen rütbe belirten kemerler gerekiyordu. 

Kur üzerindeki madeni levhalara “toka/toku” altın ve gümüşten yapılanlara ise “tuş” adı 

verilmekteydi. Okluk, savluk (mendil), ile kur üzerindeki tuşlar rütbeyi gösterirlerdi. Özellikle 

tokuları, erlik fazileti gösteren kişilere nişan olarak takılırdı. Bu tokuları, kemere ve kemerlerden 

sarkan deri sancaklar üzerine takılıyordu.[28] 

Türklerde delikanlılık çağına giren gençlere törenle kuşak kuşatmak bir gelenektir. “Er 

kurum kuşandı”, adam kuşağını kuşandı, kuşak kuşandı gibi sözlerden bu gelenek 

anlaşılmaktadır. 

Altay Türklerin de 6 yaşına gelen erkek çocuklarına dayısı tarafından törenle kemer 

takılırdı. Ergenliğe geçişin sembolü kabul ediliyordu.  

Kılıç Kuşanma: Gerçi bütün ordu mensuplarını bellerindeki kemerden sarkan zincirlere 

asarlardı, ama Osmanlı’da kılıç kuşanma batıdaki kralların taç giyinme merasimine denkti. 

Günümüzde ant içme töreni Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hala sürdürülen bir ritüeldir. Erlik 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

78| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

mertebesine yükselen askerler silah ve bayrak üzerine “Ant içerler” ve kemer-kılıç kuşanırlar, 

tıpkı erlik kemerlerindeki kılıçlarına dokunarak ant içen ataları gibi. (Fotoğraf 46). 

 
Azerbaycan, Anadolu ve İran’da kuşak, kemer, bel bağı, kemer, bant bağlama inancı 

vardır. Kemer halk inançlarımızda sanıldığı gibi sıradan bir bel bağı veya giyim kuşamın bir 

parçası değildir. Kemer başlangıç için bereketin ve doğumdan ölümüne kadarda namusun 

simgesidir. 

Azerbaycan’da XIX yüzyıl kadın ve erkek kıyafetlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan 

kemerler, onu taşıyan kişinin milliyetini zenginliğini ve yaşını bile belirtiyordu. Kadınlar kalın, 

erkekler ise ince kemerler kullanıyorlardı. Altın, gümüş, pirinçten yapılan kemer parçalarının 

üzerine figürler işlemeler yapılıyordu. Bayanların kullandıkları kemerlerin aşağısında iki, üç sıra 

altın ve gümüş paralar veya baklava formunda süslemeler, erkeklerde ise eteğe kadar uzanan 

hissenin üzerine değişik figürler monte edilmiş birkaç ince uzun deri parçası birleştirilirdi. 

Kemer üzerindeki metal parçalar yuvarlak baklava dört köşe, madalya formları şeklinde 

olurdu.[29]  

Levni’nin minyatürlerinde işli, dökümlü dokuma kemer örneklerinin (Fotoğraf 47-50)’de, 

Osmanlı Sultan ve dönemin giysilerinde (Fotoğraf 51-56) ve farklı kemer örneklerini (Fotoğraf 

52-75) de, Kafkas halk oyunlarımızda kadın dansçıda altın kemer görünümlü pirinç, erkek meşin 

kemerinde plakalar ve sarkaçlar görülmektedir. (Fotoğraf 76). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde, giysinin bazı yerlerine koyulan simgesel formlarla askeri rütbelerin 

belirtildiği sistemin en erken hali, İslam öncesi Türk ordularında bulunmaktaydı. 

Günlük hayatta herkesin kullandığı, bir giysi tamamlayıcısı olan kemerler, söz konusu ordu 

olduğunda farklı bir öneme bürünmüş, üzerine konulan tokalar ile aplik alametinin en önemli 

unsurlarından biri haline gelmiştir. Zamanla bu tip kemerlerden sarkan çeşitli objeler vasıtasıyla 

’da askerin veya subayın rütbesi ifade edilmiştir. 

 

ÖNERİLER 

Büyük Türk icadı olan kemer ve özelliklerini genç kuşaklara sadece müzeler ve folklor 

giysileri ile değil, çocuk çizgi film, kitap ve belgesellerde anlatılmalıdır. 

Hediyelik eşyalara modernize edilerek canlı tutulabilir. 

Tiyatro, sinema kostümlerinde Türk destan ve kahramanlarımızı anlatan belgesel ve filmler 

canlı tutulabilir. 

Günlük kullanım gerekçesine okul, ev, vb. her yerde özgünleştirilerek kullanılabilmelidir. 

Müze sayılarımız Türk dünyasının büyük zenginliğine rağmen yetersizdir, sadece devlet 

değil özel müzeler de desteklenmelidir. 

Kolleksiyonerlik özendirilerek geliştirilmelidir. 
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 ÖZET 

In this study, resource costs and pricing in the banking sector and banking was given to the issue of 

the relationship. Due to the economic crisis and macroeconomic conditions on the banking sector for the 

banking sector in line with the micro reforms of the banking sector and the public brought on loads and 

the required reserve ratio (taxes) the resource costs of banks increase. The contrubition of these measures 

to financial stability but it is an indisputable fact. Thus the public pressure that occurs on the pricing 

behavior of the banks affect the banks they cause to use resources efficiently. Of buddha economic 

growth and a negative impact on banks intermediation leads to fail to fulfill the task effectively. 

Anahtar Kelimeler: Resource Cost, Pricing, Breakeven Analysis Introduction  

1  INTRODUCTION 

There are various burdens in the banking system in Turkey both due to the legislation and banking 

and capital market legislation. Some of these burdens are reflected to the customers and some of them 

directly remain with the bank.  However, the burdens reflected to the customer are regarded as cost due to 

banking transactions.  

  

When the burdens on the banking transactions are reduced, banking transactions and credit costs 

will be reduced, markets will gain depth and this will contribute to the economic recovery. Primary cost 

element is high and also volatile inflation without doubt. Uncertainty is the reason that currency risk local 

currency credits are expensive along with high inflation.  

  

 Reducing inflation and establishing a stable financial environment will reduce this cost element 

over time. Establishing rational discount to reduce other cost elements may seem like causing a reduction 

in the state tax income at first, but it should be considered that the financial system to gain depth brings a 

positive effect to the economy and there will be an increase in other tax revenues. The basic indicator of 

how efficiently the intermediary function is undertaken by the banks is the interest rate difference 

between the deposits and the credits.  

 

In the first section, resource cost concept in the banking sector is analyzed. In the second section, 

cost, profit, volume analysis in the banking sector is made by analyzing break-even point in the banking 

sector (conventional and participation banking) and the fact that break-even point analysis cannot be 

made separately from risk analysis in banking sector. In the sixth section, fund collection methods and 

resource costs in participation banking, which is the primary subject of the study, is analyzed. 
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In the final section, pricing relationship according to resource cost in banking sector and 

participation banking is examined and how prices are shaped is tried to be explained. Along with these 

recent developments, resource cost pricing relationship in Participation banking has gained importance. 

2  RESOURCE COST CONCEPT IN BANKING SECTOR AND FACTORS WHICH 

AFFECT RESOURCE COST STRUCTURE 

2.1 Resource Cost Concept 

Resource cost concept means the cost of a pool which consists of other fund resources such as repo, 

credits used, resources provided from interbank money market and other passives along with deposit [1]. 

Resource cost concept has lost its classic meaning in the recent years and macro-dimensional 

transformations in the sector have emerged as a concept that has been enriched with many new 

instruments beginning to take place in the sector, expanded in content and expresses much more than 

before [2]. 

 

2.2 Resource Cost Function and Affecting Factors 

The resource cost according to the functions which create resource cost (RC); liquidity requirement 

(dispo) and supplemental reserve requirement (time period), resources kept to cover daily cash need 

(safe), saving deposit insurance fund (TMSF), resource utilization support fund deduction (KKDF), 

banking and insurance transaction tax (BSMV), banking regulation and supervision agency participation 

ratio (BRSA), interest expenses (interest), exchange in Turkish Lira value used to consider the cost of 

foreign exchange resources in Turkish Lira (currency), operational expenses (operation) and the function 

of paid commissions (commission). Also, the factors which affect cost level in participation banking; the 

effect of macroeconomic conditions, interest rate corridor, the interest difference relationship between 

credit and deposit, central bank of Turkey (TCBM), weighted mean funding cust and interest-currency 

inflation relationship, legal regulations and the effect of public sector intervention, liquidity requirement, 

required reserve, savings deposit insurance fund premium, resource utilization support fund deduction, 

banking and insurance transaction tax, banking regulation and supervision agency participation ratio [3]. 

 

3 BREAK-EVEN POINT ANALYSIS IN BANKING SECTOR 

The main variables that determine the profit generating capacity of a bank are the four main 

categories: interest income, other income, interest expenses and other expenses. The most important 

variables in break-even point analysis are expenditures. Costs should be separated into fixed and variable 

costs. It is relatively easy to allocate fixed and variable expenses in the banks. Expenses in banks are 

generally variable costs (deposits and money market transactions, interests and expenses paid on 

securities issued and other transactions), and other expenses are fixed costs. The second most important 

variable used in this analysis is income. Interests from banks (bank and money market transactions, 

interest and incomes from securities issued and other transactions) and income from other services 

constitute the revenues of banks [4]. 

 

The four main variables that determine the full capacity of banks are equity, credit risk, operational 

risk and market risk. The main parameter restricting credit capacity is the capital adequacy ratio 

determined by the regulatory authority of the sector. 
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                                                  (1) 

 

                        (2) 

 

                                                                                               (3) 

 

 
We achieve by this way. When PR and OR are received as data in the last equation, we can 

calculate the full credit capacity of the bank with the minimum value that the regulator has determined 

and regulated by the regulatory body instead of SYR. The basic assumption here is that the risk level of 

the loans supplied and to be supplied is taken as 100%. The risk below this level increases the credit 

capacity and the risk on it decreases the credit capacity. After finding the full capacity level of the loans in 

the banks, we calculate the rate of filling the credit capacity when we compare the current credit stock 

level to the credit full capacity level. This concept can be said to be the capacity utilization rate in the 

industrial sector [5]. 

Credit Capacity Utilization Rate = Current Credit Level / Credit Full Capacity 

 

Two variables need to be known in order to calculate the break-even point credit stock level in the 

banks where credit activity is the main activity. The first variable is the contribution rate between the 

interest rate of the loan and the cost of the loan resource (spread rate) and the second variable is the level 

of the fixed costs. In this case, break-even point credit stock level; (  ) 

 

SG= Fixed Cost Amount 

 

r = Spread Rate  

 

Targeted Credit Volume = (Fixed Expenses + Targeted Profit) / Contribution Margin 

 

 

 Likewise, credit volume targeting can be done by taking into account the probability of annual 

default and the loss rate of default. In short, each unit change in the fixed cost to be added to the share 

changes the targeted credit volume by 1 / (Spread Margin). The effect of credit risk reduction methods on 

the calculation of capital adequacy provides a reduction in the amount of capital to be allocated according 

to Basel 1 or Basel 2 settlement. Thus, the cost of the capital to be taken as a basis for credit pricing also 

drops [6].  

 

Islamic banks have no pre-determined costs. Interest-free banking will not assume any cost in this 

case, as it would be in conventional banks, if the funds suffer any damage during the operations. Because 

the damage will becovered by the depositors. Interest-free banking will take the following into account 

when making quotations. 

 

• Market Conditions 

• Cost of goods and assets 

• The cost of the funds of the depositors (the planned dividend for the depositors) 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

85| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

• Planned profit margin 

 

It is a commercial enterprise where shareholders who wish to earn a profit share in Islamic banks 

for investments we consider as interest-free banks. If interest-free banking only charges the net payable 

costs of the deposit for the goods to be sold to the customers (for example: in the usury financing), the 

target rate can be accessed to distribute the profit share to the depositors. But there will be nothing to 

distribute to shareholders. It cannot compensate for hidden costs and fixed costs of the deposit and causes 

the bank to suffer losses. For this reason, the break-even point for interest-free banks does not only  

compensated at the hidden costs, it should also be compansated at the fixed costs. In Islamic banks, it is 

usually possible to reflect the fixed costs of administrative costs by reducing and reflecting the profit 

share of the depositors to them [7].  

4 SIMPLIFIED BREAK-EVEN POINT CHART ANALYSIS FOR BANKING SECTOR 

Table 1. Break-Even Point Chart 

Fixed Expenses 50 

Equities 500 

Min. SYR 8% 

Spread 2% 

Full Capacity 6.250 

 
Figure 1 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference: Bankacılıkta Maliyet Hacim Kar Analizi Tekniği, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, 

Nisan-Haziran-2008,Sayı:48,s.10 
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Two variables need to be known in order to calculate the break-even point credit stock level in the 

banks where credit activity is the main activity. The first variable is the contribution rate between the 

interest rate of the loan and the cost of the loan resource (spread rate) and the second variable is the level 

of the fixed costs. In this case,  

 

Break-Even Point Credit Stock Level  

 

                (4) 

 

 

 

(SG= Fixed Cost Amount)   

 

       r = Spread Rate=(Credit Interest Price - Credit Resource Cost) 

 

       Targeted Credit Volume = (Fixed Expenses + Targeted Profit) / Contribution Margin 

 

As can be seen in the chart, in short, each unit change in the fixed cost to be added to the share 

changes the targeted credit volume by 1 / (Spread Margin). It is possible to come to a conclusion that even 

though break-even point seems like the result, it makes a great difference in the banking sector; in other 

words, as can be seen in the aforementioned formula and chart, to reduce break-even point stock level in 

the banking sector, it is possible to reach assets by reducing fixed expenses or resource costs (variable 

costs) or by achieving capital adequacy (Lower risk level increases credit capacity, higher risk causes a 

reducing effect in credit capacity.) By this way, it can be ensured that shareholders reach the equity 

profitability (ROE) they desire. The effect of credit risk reduction methods on the calculation of capital 

adequacy provides a reduction in the amount of capital to be allocated according to Basel 1 or Basel 2 

settlement. Thus, the cost of the capital to be taken as a basis for credit pricing also drops. As a matter of 

fact, the feeling of reaching the break-even point is stronger than a snakebite, thus people can take risks 

even if they have lost before they reach break-even point. As can be seen, the previous loses do not 

always steer the investors towards preventing risk [8]. 
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Table 2. Selected Financial Profitability Ratios of Islamic and Deposit Banks 

 

 
Reference: Sakarya, a.g.e., s. 13. 

 

 

 

Chart I: Selected Financial Profitability Ratios of Islamic and Deposit Banks 

 
 Reference: The Author 

 

Year Sector ROA ROA(M) ROA(K) Sector (ROE) ROE(M) ROE(K)

2003 16.4 14.4 Yok 135.6 129.0 None

2004 2.5 2.4 Yok 18.1 19.0 None

2005 2.4 2.3 Yok 15.8 16.9 None

2006 1.7 1.5 3.5 12.1 11.8 36.9

2007 2.6 2.5 3.3 21.0 22.2 30.8

2008 2.8 2.7 3.1 24.8 26.6 30.7

2009 2.0 1.9 2.8 18.7 19.9 24.1

2010 2.6 2.6 2.4 22.9 25.2 19.0

2011 2.5 2.5 2.0 20.1 22.2 16.9

2012 1.7 1.7 1.6 15.5 16.8 14.8

2013 1.8 1.8 1.5 15.7 16.8 14.7

2014 1.6 1.6 1.3 14.2 15.1 13.8

K:Participation Banks                     M:Deposit Banks
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5 TARGETING THE PROFIT RATE TO BE DISTRIBUTED TO DEPOSITORS AND 

CALCULATING THE DEPOSIT COST IN PARTICIPATION BANKS 

First method; Raised Profit Share Approach Towards Participated Funds 

A. Depending on the Definite Amounts of the Funds Participated  

B.  Dependig on the Definite Weighted Amounts of the Funds Participated 

Second method; Distribution of the Profit to the Fund Owners who have the Right to Request Profit Share 

by Diving it into Each Type of Fund. For example; average daily balance of deposits of an Islamic bank is 

as follows 

 

Current Account Deposits (C.A.D)                              TRY 20.000          0.1250 

Savings Account Deposits (S.A.D)                              TRY 30.000          0.1875 

Unrestricted Investment Account Deposits (U.I.A.D)  TRY 50.000          0.3125 

Funds of Shareholders (Capital)                                  TRY  60.000         0.3750 

   

         Total= TRY 160.000 100% 

 

If all these funds are used together (mixed) and they are used as financing to the customers and if 

profits are generated before the administrative costs of TRY 1600 are deducted, then it will be necessary 

to first allocate this amount to the participated profits ; 

 

A. Depending on the Definite Amounts of the Funds Participated 

 

 

 

(C.A.D)   0.1250          X                TRY  16000 = TRY 200 

(S.AD)     0.1875         X                 TRY  16000= TRY 300 

(U.I.A.D) 0.3125         X                 TRY 16000=  TRY 500 

(Capital)  0.3750         X                 TRY 16000 =  TRY 60 

 

   Total= TRY 16000 

 

 

B. Depending on the Definite Weighted Amounts of the Funds Participated 

 
Here the management of the bank makes an assessment and certain weights are given to each fund. 

Therefore, there may be some changes on the profits to be distributed to the depositors. Usually most of 

the weight is given to capital and unrestricted investment accounts since they are repayable when the 

owners of these funds want to acquire the fund back 

 

Ratio         Definite Amount      Weigth   Weigth Amount  Weighted 
C.A.D           TRY    20.000   X     0.80      TRY 16.000         0.09756 

S.A.D           TRY    30.000   X     0.90       TRY 27.000        0.16463 

U.IA.D         TRY    50.000   X     1.10       TRY 55.000        0.33537 

Capital         TRY    60.000   X     1.10       TRY 66.000        0.40244 

Total Within Fund % 
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  Total TRY  164.000    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As the profit to be distributed to participation accounts is determined, during the phases of 

operation by the establishment and finally, drawing it by adding profit or loss, separate value measures 

are used [9]. These value measures are as such; 

 

Unit Value: It is a weight unit that changes when participation accounts are converted into profit or 

loss as a result of its operation by the establishment. It reflects the profit-loss development of the pool 

which is generated by the participation accounts. 

 

 

Account Value: It is a participation ratio of the people who deposit money to the participation 

account funds to the current assets in this fund. It is a coefficient whose value increases as money is added 

to the account and decreases as money is withdrawn for each account. 

 

Unit-Account Value: It presents the amount found by multiplying unit value with account value 

and on which participation account contractual owner can lay a claim to. 

6 PARTICIPATION FINANCING AND PRICING 

6.1. Participation Financing and Pricing in Participation Banking  

Islamic 'Markup' consists of consists of a merger of forward sales and profits. The bank receives 

cash from the market and adds its own profit before selling it to the customer. In return, the customer pays 

installments. In the conventional banks, there is a general perception that there is little difference in the 

interest-free banks in terms of markup pricing. 

 
Credit Pricing is realized as such; 

 If it is a small bank, the pricing of the leading bank is followed. 

 Resource Cost is Calculation + profit is added + administrative costs + Risk of not being 

collected ( Price is Generated) 

 Expansion of market share: Utilization of cheap credits by abandoning the profits in the 

short term 

 Working with a small number of large customers 

To Shareholders' 

Funds 

 

Depending on 

the Weighted 

Amounts 

 

Depending on 

the Definite Amount 

 

To Depositors' 

Funds 

 

 

0.37500 

 

 

0.40244 

 

0.62500 

 

0.59756 
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 Working with different customers, applying the price that each customer can pay. 

 

Participation Banks determine the dividend payable in providing financing support as follows: 

 Retail margin of the work done or goods sold on the market, cash and forward purchase 

and sale price 

 The amount of money (purchasing or investment power) that the Participation Banks have, 

 Bargaining power of the customer (scale, solidity level, volume of business done, 

customer's continuity and other benefits provided to the bank) 

 Inflation rate 

 The cost of alternative sources of funding that the customer may steer towards to, the 

general situation of the sectors worked in  

 

Factors to be considered in credit pricing are; 

 Increasing the liquidity of collaterals received for the given loan 

 Increasing the portion corresponding to the risk ratio from the margin added to the 

credit price 

 Not utilizing the credit given for purposes other than the reason of issue 

 To reduce credit risk with credit insurance, other insurances 

 Monitoring of the activities of the credited company, especially its management 

 Determining the risk level of the loan 

 Personnel who carries out credit transactions to have special qualifications and 

minimization of staff-related errors [11]. 

 
The new neoclassical synthesis emphasizes the positive relationship between low and stable 

inflation rates and stable growth and indicates that it can be achieved through inflation targeting regime. 

In the YNS model, there are two types of markup called marginal and mean markup. A marginal markup 

that expresses only the prices of some of the firms at any time and sets a new markup level is formulated 

as follows: 

 

                                                                                                                            (5) 

 

Here 𝑃t
∗ based on expectations of the companies which makes price regulation regarding economic 

conditions in the future which consists of price level and marginal cost. Ψ symbol presents marginal cost. 

The average markup obtained by dividing the price by marginal cost for an average markup company, 

which plays an important role in the mechanism of the spread of monetary policy, is formulated as 

follows: 

 

                                                                                                                     (6) 

 
In the analysis of the determination of the real economic activity in the period t, the average 

markup holds an important place. On the other hand, the real marginal cost can also be expressed as the 

opposite of the average markup. The real marginal cost (𝜗) is formulated as follows: 
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                   (7) 

 

In the YNS models, the second major effect mechanism, besides the average mark-up, is the effect 

of the relative price change on the economy. That is, because some prices in the economy are sticky, the 

changes in the general price level cause them to change in relative prices and this deterioration in relative 

prices also changes the alternative benefits of the final products, causing to misleading the total 

production. Moreover, the effect of inflation on markup is quite low around zero inflation, but it gradually 

increases at higher inflation rates. Nevertheless, as can be seen in figure 4, at zero inflation rate μ : At an 

inflation rate of 10% μ : 1.104. Therefore, in low inflation and deflation rates, monetary policy 

practitioners are not very effective on average markup. In this case, the markup is more dependent on the 

monopoly power of the private sector [12]. 

 

 

 

Figure 2. Average Markup  
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Reference: TBB. “Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve TCMB’sı”, Bankacılar Dergisi, Mart 2009, 

S. 68, s. 4-6. 

 

The market rate of RM is assumed to be the marginal cost of the commercial banks when the 

interest rates on the credit rate RL and the deposit rate RD are decided. In these models, banks are 

assumed to have adopted the markup pricing rule [13]. 

 

RL =  αRM + 𝑚1                  (8) 

RD =  βRM + 𝑚2            (9) 

It is determined by several market factors such as the concentration of α and β, respectively 𝑚1 and 

𝑚2 is assumed as fixed cost markup. Thus, in the Marginal Cost Pricing models, the money market rate is 

formed by fixing other interest rates. Any change in money market ratios causes other ratios to be 

adjusted quickly. If the credit supply and demand are both fully elastic and the banks do not depend on 

the reserve requirements, they result in α = β = 1. As a result, the standard deviation of interest rates 
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should be equal to σRM = σRL = σRD. If the credit request is not exactly elastic, the model is also 

presented by (α> 1) and thus σRM > σRL is obtained and it contradicts with σRM > σRL > 0. 

 

The Neo Classical Finance theory is based on the idea that economic units have full knowledge and 

operate in fully competitive markets. Under these assumptions, there are no transaction costs between the 

parties and the funds are used effectively through financial intermediaries. There is insecurity on the basis 

of financial markets.  

 

Since empirical approaches to measuring competition are often problematic, the utilization of 

methods in the industrial organization has gained importance since information is often required at 

company level. In the academic field, especially in the banking sector, there has been a strong interest in 

measuring competition. Therefore, in the recent years, various methods have been developed in order to 

compete in this field by introducing various indicators (Lerner Index, Panzar Rosse Test, Breshanan Test, 

Hypothetical Variable Parameter). Lerner's assumption states that market structure can be explained by 

relative margins, oligopoly laparoscopic models define the balance relationship between the relative 

margin and the structural and competitive conditions of the market [14]. 

 

Lerner Index = (Price - Marginal Cost) / Price. Therefore; 

 

 
𝑃−𝑀𝐶

P
                 (10) 

 

It is formulated as such. For Lerner index to have zero value indicates the existence of fully 

competitive banks. Market power increases when index value approaches 1. Having a high market power, 

the bank will be an effective unit in economic activity. But the high levels of profits that are gained can 

appear as a sign of market power and poor economic performance. Market power is a relative concept and 

it gives the company or a group of companies the discretion to determine the price, quantity and quality of 

the products they sell. Therefore, we can define the market power as the ability to raise prices above the 

full competitive level. The Lerner Index, or, in other words, the Price-Cost margin, shows us the 

measurement of market power [15]. 

 

7 CONCLUSION 

By reducing resource costs in the banks, the real sector is thought to contribute to economic 

recovery by transferring resources with less cost. In addition, it is estimated that the impact of falling 

costs will lead to an increase in the tax revenues in parallel with the depth of the markets. It is also 

estimated that since borrowing costs of the State will be reduced by reducing these burdens, a portion of 

the decrease seen initially in the tax revenues can be compensated through reducing borrowing cost. 

 

Primary cost element is high and also volatile inflation without doubt. Uncertainty is the reason that 

currency risk local currency credits are expensive along with high inflation. Establishing rational discount 

to reduce other cost elements may seem like causing a reduction in the state tax income at first, but it 

should be considered that the financial system to gain depth brings a positive effect to the economy and 

there will be an increase in other tax revenues. On the other hand, it is claimed that the banking sector is 

different from other markets and therefore it is not considered equal to the other markets while it is being 

evaluated in terms of competition. From this point of view, there are two different opinions about the 

sector in the competition.  
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According to one of these opinions, there is a positive relationship between competition and 

fragility. Since competition in the banking sector is likely to cause fragility, it is thought that this fragility 

will affect the sector first and then the real sector. Micro-defects in the economy lead to macro-fragility. 

In this respect, the restructuring program and the basel criteria that will remove micro-defcts from the 

banks are of great importance. Micro-reforms realized for the banking sector must be done by all sectors 

of the economy according to the functioning of each sector, but this does not seem possible in the short 

term. 
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 ABSTRACT 

In precision agriculture, the deployment of wireless sensor networks provides greater profitability 

by increasing product quality and quantity of yield while minimizing cost. Wireless sensor networks are 

key components the Internet of Things technology in which data accessible independent from location of 

the remote users through the Internet connection. This study presents a wireless sensor network based 

farm management system which monitors the weather and soil conditions. In proposed system, the 

different sensor nodes with different sensing capabilities are deployed over the agricultural field. Sensor 

nodes collect the environmental data and forward it to a gateway. The gateway then relays the collected 

data to the cloud server. The farmers can be access the data from anywhere through the web-enabled 

devices. 

 

Keywords: Internet of Things, Wireless Sensor Networks, Precision Agriculture 

 

 

Hassas Tarım için Nesnelerin İnterneti tabanlı                                  
Akıllı Çiftlik Yönetim Sistemi Tasarımı 

 

 ÖZET 

Hassas tarımda, kablosuz algılayıcı ağlarının kullanılması maliyeti en aza indirirken ürün kalitesini 

ve verim miktarını artırarak daha fazla kâr sağlar. Kablosuz algılayıcı ağlar, İnternet bağlantısıyla uzak 

kullanıcıların konumundan bağımsız olarak veriye erişebildikleri Nesnelerin İnterneti teknolojisinin kilit 

bileşenleri arasındadır. Bu çalışmada, hava ve toprak koşullarını izleyen kablosuz algılayıcı ağ tabanlı 

çiftlik yönetim sistemi sunulmuştur. Önerilen sistemde farklı algılama yeteneklerine sahip algılayıcı 

düğümler tarımsal alanda yerleştirilmiştir. Algılayıcı düğümler çevresel verileri toplar ve bir ağ geçidine 

iletir. Daha sonra toplanan veriler ağ geçidi tarafından bulut sunucusuna aktarır. Çiftçiler verilere web 

özellikli cihazlar aracılığıyla herhangi bir yerden erişebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Hassas Tarım 
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1 INTRODUCTION 

Agricultural production and sustainable water resources management have critical importance for 

socio-economic development of the advanced societies. In parallel to increasing numbers of people and 

rising affluence, the need for food and thus agricultural irrigation is growing steadily world-wide [1]. But, 

the traditional methods of farming are not sufficient to meet the increased demand for food and water 

saving. In modern agriculture, it is needed to new technologies that will enable to increase the efficiency 

of production and quality of products while protecting the environment. Precision agriculture incorporates 

information and communication technologies (ICTs) into farm management to enhance the efficiency of 

agricultural operations in a profitable and environmentally sensible way [2]. 

Precision agriculture allows the farmers to monitor the conditions of plants and provides useful 

information to apply farm inputs to appropriate target treatments, which positively affects the use of seed, 

fertilizer, chemicals and irrigation. To further enhance the productivity, the large number of parameters 

that vary with time and location, such as plant/soil characteristics and meteorological conditions, should 

be kept under control by monitoring them in real time and responding quickly to unexpected changes. 

Precision agriculture includes three main parts: sensing agricultural parameters, transferring them from 

field to the control station and decision-making process, control actions based on sensed data [3].   

In agricultural fields, the establishment of the cabling infrastructure for energy and data 

transmission is often not possible due to the high costs of implementation and maintenance. Therefore, 

when a remote monitoring system is formed to build a network that enables communication between the 

sensors and the common sink, the wireless communication becomes inevitable [4]. To address this 

problem, recent researches show that the wireless sensor network (WSN) technology is the most suitable 

solution for monitoring agricultural fields. A typical WSN is a passive data acquisition system which 

consists of many sensor nodes deployed over a field to continuously monitor the environment [5]. The 

use of WSNs in precision agriculture results in easy installation of the system, increases the efficiency 

and ultimately minimizes the negative environmental impacts by monitoring of real-time environment 

conditions. WSN based farm management system can be used to continuously monitor and report the 

environment’s status by sampling relevant physical parameters (e.g. temperature, soil moisture). Sensor 

nodes collect data according to a sampling period and send the collected data to the collector node of the 

network according to a reporting period [6, 7]. 

Internet of Things (IoT) describes an emerging global network in which everyday objects equipped 

with sensing and actuation functionalities will be connected to the Internet through wired/wireless 

networks [8]. The integration of WSNs with IoT improves the accuracy by getting more relevant data 

through interconnected sensor nodes. In this context, IoT can be considered as a major evolution of WSNs 

to connect the devices to others and Internet via energy efficient communication protocols [9]. The 

introduction of IoT based applications enable the farmers to get connected to their farms from anywhere 

and anytime. IoT promises a connected future for agriculture industry to make the farmer’s job as easy as 

possible through innovative applications to build smart farm management system [10-14]. 

This paper aims to present the development of a IoT based smart farm management system that 

capable of monitoring meteorological conditions and soil characteristics, wirelessly transferring the 

collected information in real-time, storing it in a relational database and displaying this information in a 

web application. We have designed and implemented the hardware and software components of WSN 

platform, which are able to interact with each other. During the development of hardware prototypes, 

Arduino was used as an open-source electronic prototyping platform, which consists of an Atmel 

microcontroller mounted on a circuit board. We have also integrated our system with ThingSpeak IoT 

platform that serves as a bridge to retrieve sensor data. IoT extension help farmers to monitoring the 

growth of crops remotely.  
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2 SYSTEM MODEL 

The proposed system is composed of weather node, soil node(s) and collector node to collect 

environmental data. Weather node and soil nodes are deployed over the field to make up the WSN. The 

weather node is placed in an open area in the middle of the field and the soil node(s) partially installed 

into ground. It is enough to use only one weather node to monitor meteorological conditions on the 

small/medium scale fields. The collector node is located near the farmhouse, which has a Wi-Fi 

connection. The collected data are transmitted wirelessly from the sensor nodes and the collector node 

aggregate and forward data from sensor nodes to the cloud through Wi-Fi connection. Each node is 

equipped with necessary electronics to provide related measurements, store the collected data and 

maintain the communication with other nodes. All nodes powered by 9V battery. Fig. 1 shows the overall 

model of proposed IoT based smart farm management system. 

 

 

 

Figure 1: The system model of proposed smart farm management system 

 

 The weather conditions have obvious influence on the growth of crops. The weather node is 

equipped with Bosch BME280 sensor and SparkFun weather station to measure temperature, humidity, 

barometric pressure, rain, wind speed and direction. It is built on the Arduino Uno board which consists 

of an ATmega328 chip with a clock speed of 16MHz. Bosch BME280 environmental sensor provides 

temperature, humidity and barometric pressure readings. The hardware design of weather node is shown 

by Fig. 2. The BME280 supports both I2C and SPI communication lines. The SparkFun weather station is 

used to provide the wind speed, direction and rain gauge for full weather station capabilities. It includes a 

wind vane, cup anemometer and tipping bucket rain gauge sensors. These sensors use sealed magnetic 

switches and magnets to take measurements. In our weather node design, an Organic Light Emitting 

Diode (OLED) is used to locally display the environmental data which is collected from the BME280 and 

SparkFun weather station. 128*64 graphical display OLED includes SSD1306 driver chip and it has I2C 

serial protocol for two-wire (SDA and SCL) interface that provides communication link. The nRF24L01 

module is used to send data packets to collector node. Fig. 3 shows the meteorological sensors on the 

node. 

Anemometer has rotating cup shaped paddles that move a magnet in a circular motion. Wind speed 

is measured by closing the contact as a magnet moves past a magnetic switch. 2.4 km/h wind speed 

causes the switch to close once per second. The magnetic switch is connected to the interrupt input with a 
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pull-up resistor (12 KΩ) between the power and signal. Timer interrupts increase the counter’s 

accumulated value and measure a given time interval. A capacitor (100 nF) is connected across the 

magnetic switch to prevent the de-bouncing. The two wires of anemometer are connected to the wind 

vane via an RJ25-cable. 

     

Figure 2: Hardware components of weather node 

 

The wind vane has 8 magnetic switches and each of them connected to a different resistor. Voltage 

divider circuit is used to measure the resistance from the wind vane. When the vane magnet close to the 

magnetic switch, the wind direction can be determined at 16 different positions. An external pull-up 

resistor (10 KΩ) can be used to form a voltage divider and it produces a voltage output.  

 

                             
 

Figure 3: Bosch BME280 sensor and SparkFun weather station  

 

The weather node utilizes rain gauge to record daily rainfall accumulation. 0.2794 mm increase of 

rain causes one momentary contact closure that can be evaluated as interrupt input on microcontroller. 

The rain gauge switch is connected to the 2-center pin of the data cable. As shown in Fig. 4, the 

anemometer, wind vane and rain gauge are connected to the Arduino Uno via RJ11 jacks. 

 

              
 

Figure 4: Anemometer, wind vane and rain gauge connections with RJ11 jacks  
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The soil moisture is an important parameter that affect the quality of a crop. In our system model, 

there are an enough number of soil nodes are regularly deployed over the field to cover the target region. 

The soil node is built on the breadboard-friendly Arduino Pro Mini board. The Funduino soil moisture 

sensor is used to measure the volumetric water content of soil. The nRF24L01 sends data packets to 

collector node.  

 

     

Figure 5: Hardware components of soil node and collector node 

 

The collector node acts as a common sink and a gateway to bridge the communications between the 

WSN and Internet. It uploads collected data to ThingSpeak server using ESP8266 module. ThingSpeak is 

an open source IoT platform which uses HTTP protocol to retrieve the data from authorized devices via 

the Internet. It generates an API key for individual users to store the data and creates charts or graphs. 

This cloud service also provides data logging and capability to analyze massive amounts of information. 

In this design, we use the OLED Display through SPI Interface and the DS1302 real time clock (RTC) 

module to display the date and hour on the display. The nRF24L01 module is connected via an I2C 

interface by using SPI to I2C shield. Fig. 5 shows the hardware design details of soil node and collector 

node.  

 

3 COMMUNICATION PROTOCOL 

The proper function of WSN requires an efficient communication protocol to achieve inter- 

operability between the nodes. In the network, each node has a unique identifier (ID) and operates in a 

standby mode when data transmission/reception is not required. The sensor nodes are connected to the 

single gateway (called as collector node) through ultra-low-power nRF24L01 transceiver modules 

operating on the 2.4 GHz ISM band. Since the nRF24L01 transceiver use the similar radio architecture 

with Bluetooth, the gateway can be connected to up to 6 sensor nodes. The sensor node (identified by a 

Node ID) can send any number of sensor data in the frame to a gateway (identified by a gateway ID). The 

gateway also connects the WSN to the Internet by using the Wi-Fi network around the farm. The gateway 

collects data from sensor nodes, eliminates the redundancy with data aggregation and transmits the raw 

data to the cloud for detailed data analytics. The cloud service stores the data, performs detailed analytics 

and creates visual representations for easier data interpretation.  

The nRF24L01 transceivers use a packet structure known as Enhanced ShockBurst. In our setup, we 

have made a small revision to the packet structure, as shown by Fig. 6, in which contains preamble, 

address, packet control, payload and CRC fields. The preamble field is a bit sequence used to detect 0 and 

1 levels in the receiver. An address field ensures that the correct packet is received by the gateway. The 

packet control field contains a 6-bit payload, 1-bit packet identity and 1-bit acknowledgement (ACK) 
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flag. The payload field can be 0-32 bytes length and it can be changed according to number of connected 

sensors. The CRC is the error detection mechanism in the packet. It may either be 1 or 2 bytes and is 

calculated over the address, packet control and payload fields. 

 

 
 

Figure 6: Packet format for real-time burst data communications 

The sensor nodes use unslotted Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

(CSMA/CA) protocol for channel access and packet transmission in non-beaconed mode. There is no 

guaranteed time slot (GTS) mechanism or beacon frame. Each sensor node content to access the channel. 

If a sensor node finds the channel busy, then it doesn’t transmit, backs off for a random period and 

reschedules transmission until medium is free. Back-off period is determined by two main variables: 

Back-off Exponent (BE) and Number of Back-offs (NB). When the packet is successfully received by the 

gateway it sends an ACK and sends NACK when it is not successfully received.  

 

4 CONCLUSION 

In this study, we proposed a low-cost IoT based smart farm management system through WSN. 

The system was implemented using Arduino development boards, nRF24L01 low-power RF modules, 

ESP8266 chip and several sensors. The proposed architecture for IoT based farm monitoring applications 

has been implemented as a prototype to experimentally validate the system model. We hope that the 

insights gained in this study will inspire further discussion and research in this area to make it easy for 

IoT applications. 
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ÖZET  

Kesir dereceli sistemler türevsel terimlerinin derecesi herhangi bir reel sayı olan diferansiyel 

denklemlerle gösterilen sistemlerdir. Özellikle bu sistemler kontrol mühendisliği alanında geniş yer 

tutarlar.Yeryüzündeki bütün sistemleri kesir dereceli sistemlerle göstermek daha doğru sonuç elde 

etmemizi sağlayacaktır. Kesir dereceli PID kontrolörü tasarlamak için klasik PID tasarımında kullanılan 

genel arama yöntemlerinin bir çoğu kullanılabilir. Klasik (tamsayı dereceli) PID kontrolör genel olarak üç 

adet (Kp, Ki , Kd) parametreden oluşurken, kesirli PID’de parametre sayısı beşe (Kp, Ki , Kd, λ, µ ) kadar 

çıkmaktadır. Bu beş parametre kontrolöre esneklik,dayanıklılık ve kararlılık  sağlamaktadır. Bu çalışmada 

kesir dereceli sistem ve PID kontrolör tanıtılmakta ve klasik ( tamsayı dereceli) PID kontrolörle 

kıyaslanarak avantajları ve dezavantajları belirtilmiştir. Ayrıca kesir dereceli sistemlerin frekans cevabı 

analizi için kullanılan yöntemlerden  bahsedilerek uygulama olarak  PI λD µ kontrolör tasarımı MATLAB 

Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kesir dereceli sistemler, Klasik PID kontrolör, Kesir dereceli PI λD µ 

 

 

PI λD µ CONTROLLER DESİGN FOR FRACTIONAL ORDER 
SYSTEMS 

ABSTRACT 

Fractional systems are systems whose derivative terms are represented by differential equations of 

any real number. Especially these systems have a large place in the field of control engineering. All 

systems on the earth will be shown with fractional order systems to ensure that we get more accurate 

results. Many of the general search methods used in classic PID design can be used to design a fractional 

order PID controller. While the classical (integer grade) PID controller consists of three parameters (Kp,  

Ki, Kd) in general, the number of parameters in the fractional PID is five. (Kp, Ki, Kd, λ, μ). These five 

parameters provide flexibility, durability and stability to controller. In this study, fractional order system 

and PID controller are introduced and their advantages and disadvantages are compared with the classical 

(integer grade) PID controller.  In addition, the methods used for the frequency response analysis of 

fractional systems are described and the PI λD µ controller design is implemented in the MATLAB 

Simulink environment. 

 

Key Words: Fractional order systems, Classical PID controller, Fractional order PI 
λ
D µ 
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GİRİŞ 

Türevlerinin derecelerinin herhangi bir reel sayı olduğu, tam sayı olma zorunluluğunun olmadığı 

sistemler kesir dereceli sistemler olarak bilinmektedir. Klasik tam sayı dereceli matematiğin kesirli 

dereceli matematiğe uygulanması ilk olarak 1695 yılında Leibniz ile L’hospital arasındaki 

mektuplaşmada görülmüştür [1]. Daha sonra kesirli matematikle ilgili çalışmaların 19.yüzyılda Liouville, 

Riemann ve Holmgren tarafından yapıldığı görülmektedir. Son zamanlarda bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmelere paralel olarak kesir dereceli sistemler; kontrol sistemlerinin model analizinde ve kontrolör 

tasarımında kullanılmaya başlanmıştır. Otomatik kontrol sistemlerinde kullanılmaya başlanmasının 

nedeni; gerçek sistemleri tanımlamada kesir dereceli sistemlerin tamsayı dereceli sistemlere göre daha 

doğru sonuç vermesidir [2]. 

Yakın zamana kadar uygun matematiksel yöntemlerin azlığı ve yetersizliği nedeniyle kesir dereceli 

sistemler üzerine yapılan çalışmalar az ve yetersiz kalmıştır. Son zamanlarda geliştirilen yöntemler 

sayesinde tamsayı dereceli sistemlerin yerini kesir dereceli sistemler alarak daha doğru ve üstün sonuçlar 

elde edilmiştir.Kesir dereceli sistem modellerinin kullanılması ile birlikte bunlara uygun kesir dereceli 

kontrolör tasarımlarının yapılması da kaçınılmaz olmuştur. Kesirli hesaplamadan faydalanılarak 

tasarlanan kesir dereceli kontrolörler hem tam dereceli hem de kesir dereceli sistemlere uygulanmış ve 

tam dereceli kontrolörlere göre daha esnek ve etkin bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

İlk olarak PID kontrolörün kesir dereceli versiyonu Podlubny tarafından önerilmiştir [3]. Sistemin 

genel formu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 




sK

s
KsC dp 

1
)(              (1) 

Ayrıca literatürde kesir dereceli kontrol sistemlerine ilişkin birçok çalışma yapılmıştır [4-6] . 

Geleneksel PID kontrolörler, kolay gerçeklenebilir ve iyi çalışılmış bir kontrolör yapısı olmaları gibi 

avantajları nedeni ile otomasyon sistemlerinde, güç elektroniğinde yaygın olarak kullanılmıştır [7]. 

Günümüzde, gelişen teknoloji daha karmaşık ve ileri kontrol tekniklerinin uygulanmasına imkân sağlar 

duruma gelmiş, bu nedenle geleneksel PID kontrolör yapısını geliştirmeye dönük çalışmalar son dönemde 

artmıştır: Yapay sinir ağları PID ile kullanılmıştır. Genetik algoritmalar yardımıyla PID tasarımları 

yapılmıştır. 

Geleneksel PID kontrolör performansını artırmaya dönük bir diğer çalışma alanı ise kesir dereceli 

PID yapıları için açılmıştır. Kesir dereceli PID yapılarında, geleneksel PID katsayıları Kp , Ki ve Kd ‘ye ek 

olarak, kesir türev derecesi () ve kesir integral derecesi () parametreleri kontrolör yapısına 

kazandırılmıştır. Ayarlanabilir beş parametreye sahip olan kesir dereceli PID kontrolörlerin ( PID ) üç 

parametreye sahip geleneksel PID kontrolörüne göre daha iyi bir kontrol performansı sergileyebildiği 

görülmüştür. Bunun başlıca nedeni; ( PID ) kontrol yapılarının, PID’lere göre daha geniş bir aralıkta 

kontrolör cevabı sunabilmesidir. PID kontrolör yapılarının pratikte uygulama sahası bulabilmesi için, 

beş kontrolör parametresinin (Kp , Ki , Kd,  , ) istenen bir kontrol sistemi cevabı için optimize edilmesi 

gerekir. Eğer bu sağlanırsa daha etkin bir control sağlanacaktır 8]. 

 

 

 

 

2. Kesir Dereceli PID Kontrolör 

 

Kesir dereceli sistemlerde PID kontrolör kullanmak klasik PID kontrolöre gore avantajları 

vardır. Genel tamsayı dereceli PID birinci dereceden türev ve integrator içerirken PID kontrolör klasik 

PID’den farklı olarak aşağıdaki gibi  dereceli bir integrator ve  dereceli bir türev içerir. Aslında klasik 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

103| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

tip bütün kontrolörler kesir dereceli PID kontrolörün özel durumlarıdır. Bununla birlikte PID 

kontrolörler dahaa esnektir ve kesir dereceli sistemlerin dinamik yapısına daha iyi sonuç verir. 
 

 
Şekil 1. - uzayında PID kontrolör 

 

Klasik PID kontrolördeki katsayıların belirlenmesi için, bugün Ziegler Nichols’den genetik 

algoritmaya kadar birçok farklı yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemlerin geliştirilmesi, yeni yöntemlerin 

ortaya konması hala araştırma konularıdır. Kesirli PID kontrolörlerde ise durum biraz daha karmaşık bir 

hal almaktadır. Klasik PID’de Kp, Kd, Ki olmak üzere üç katsayı değerinin ayarlanması gerekirken, kesirli 

PID’de bu sayı Kp, Kd, Ki, λ, µ olmak üzere beşe çıkmaktadır. Parametrelerin artması daha önce 

açıklandığı üzere beraberinde birçok avantaj getirmekle beraber bunların ayarlanması daha zor 

olabilmektedir. Ancak klasik PID’de kullanılan bazı yöntemler kesirli PID kontrolörler için de 

uyarlanabilmektedir. Bunlardan biri de genetik algoritmalardır. 

 

3.Genetik Algoritmalar  

 

Doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. 

Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü 

arar. 

Genetik algoritmaların temel ilkeleri ilk kez Michigan Üniversitesi'nde John Holland tarafından ortaya 

atılmıştır. Holland 1975 yılında yaptığı çalışmaları “Adaptation in Natural and Artificial Systems” adlı 

kitabında bir araya getirmiştir. İlk olarak Holland evrim yasalarını genetik algoritmalar içinde eniyileme 

problemleri için kullanmıştır. Genetik algoritmalar problemlere tek bir çözüm üretmek yerine farklı 

çözümlerden oluşan bir çözüm kümesi üretir. Böylelikle, arama uzayında aynı anda birçok nokta 

değerlendirilmekte ve sonuçta bütünsel çözüme ulaşma olasılığı yükselmektedir. Çözüm kümesindeki 

çözümler birbirinden tamamen bağımsızdır. Her biri çok boyutlu uzay üzerinde bir vektördür. 

Genetik algoritmalar problemlerin çözümü için evrimsel süreci bilgisayar ortamında taklit ederler. 

Diğer eniyileme yöntemlerinde olduğu gibi çözüm için tek bir yapının geliştirilmesi yerine, böyle 

yapılardan meydana gelen bir küme oluştururlar. Problem için olası pekçok çözümü temsil eden bu küme 

genetik algoritma terminolojisinde nüfus adını alır. Nüfuslar vektör, kromozom veya birey adı verilen 

sayı dizilerinden oluşur. Birey içindeki her bir elemana gen adı verilir. Nüfustaki bireyler evrimsel süreç 

içinde  

genetik algoritma işlemcileri tarafından belirlenir. 

Problemin bireyler içindeki gösterimi problemden probleme değişiklik gösterir. Genetik 

algoritmaların problemin çözümündeki başarısına karar vermedeki en önemli faktör, problemin 

çözümünü temsil eden bireylerin gösterimidir. Nüfus içindeki her bireyin problem için çözüm olup 

olmayacağına karar veren bir uygunluk fonksiyonu vardır. Uygunluk fonksiyonundan dönen değere göre 

yüksek değere sahip olan  bireylere, nüfustaki diğer bireyler ile çoğalmaları için fırsat verilir. Bu bireyler 
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çaprazlama işlemi sonunda çocuk adı verilen yeni bireyler üretirler. Çocuk kendisini meydana getiren 

ebeveynlerin (anne, baba) özelliklerini taşır. Yeni bireyler üretilirken düşük uygunluk değerine sahip 

bireyler daha az seçileceğinden bu bireyler bir süre sonra nüfus dışında bırakılırlar. Yeni nüfus, bir önceki 

nüfusta yer alan uygunluğu yüksek bireylerin bir araya gelip çoğalmalarıyla oluşur. Aynı zamanda bu 

nüfus önceki nüfusun uygunluğu yüksek bireylerinin sahip olduğu özelliklerin büyük bir kısmını içerir. 

Böylelikle , pek çok nesil aracılığıyla iyi özellikler nüfus içersinde yayılırlar ve genetik işlemler 

aracılığıyla da diğer iyi özelliklerle birleşirler. Uygunluk değeri yüksek olan ne kadar çok birey bir araya 

gelip, yeni bireyler oluşturursa arama uzayı içerisinde o kadar iyi bir çalışma alanı elde edilir. Probleme 

ait en iyi çözümün 

bulunabilmesi için; 

a) Bireylerin gösterimi doğru bir şekilde yapılmalı. 

b) Uygunluk fonksiyonu etkin bir şekilde oluşturulmalı. 

c) Doğru genetik işlemciler seçilmeli.  

Bu durumda çözüm kümesi problem için bir noktada birleşecektir. Genetik algoritmalar, diğer 

eniyileme yöntemleri kullanılırken büyük zorluklarla karşılaşılan, oldukça büyük arama uzayına sahip 

problemlerin çözümünde başarı göstermektedir. Bir problemin bütünsel en iyi çözümünü bulmak için 

garanti vermezler. Ancak problemlere makul bir süre içinde, kabul edilebilir, iyi çözümler bulurlar. 

Genetik algoritmaların asıl amacı; hiçbir çözüm tekniği bulunmayan problemlere çözüm aramaktır. 

Genetik algoritmalar parametre ve sistem tanılama, kontrol sistemleri, robot uygulamaları, görüntü ve ses 

tanıma, mühendislik tasarımları, planlama, yapay zeka uygulamaları, uzman sistemler, fonksiyon ve 

kombinasyonel eniyileme problemleri ağ tasarım problemleri, yol bulma problemleri, sosyal ve ekonomik 

planlama problemleri için diğer eniyileme yöntemlerinin yanında başarılı sonuçlar vermektedir[9]. 

 

4.Genetik Algoritma Kullanarak PID Tasarımı 

 

Kontrol edilecek sistemin transfer Fonksiyonu; 

200

300
)(

2 


s
sG               (2) 

 

Bu aşamada kontrolörün performansını belirleyecek uygunluk fonksiyonu hem iyi bir performas 

sağlamalı hem de çok büyük kontrol işaretlerini önlemelidir. Bu amaçla uygunluk fonksiyonu aşağıdaki 

gibi seçilir: 

 

dttuwtewJ ))(*2*)(( 2
2

0

1  


           (3) 

J= Uygunluk fonksiyonu 

 w1,w2= Ağırlık katsayıları 

Bu şartlar altında tasarlanan sistemin blok diyagramı aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 2. PID ve PID  kontrollü kapalı çevrim sisteminin blok diyagramı 

 

Yukarıdaki blok diyagrama göre çıkış işaretleri aşağıdaki gibidir: 

 

 
Şekil 3. PID ve PID  kontrollü kapalı çevrim basamak cevapları 

 

PID ve PID  parametrelerinin belirlenmesi için MATLAB içindeki genetik algoritma aracından yararlanılmıştır. 

SONUÇ 

Genetik algoritma kullanılarak tasarlanan PID ve PID  kontrolörün kapalı çevrim sisteme etkilerinin 

çok yakın olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle genetik algoritmanın parametreleri ayarlanarak karalılık 

bölgesi genişletilebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda sistemin ölü zamanından da bahsedilmektedir. 

Ölü zamanlı sistemlerin PID kontrolör kullanarak etkin ve doğru sonuçlar vermesi sağlanabilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bir robotun kablosuz hareketi amaçlanmıştır. Robotlar günümüzde sanayide, tıpta, 

askeri alanlarda ve daha birçok yerde çokça kullanılmaktadır. Bu robotlar belirli bir yazılım ile istenilen 

görev ve amaçları yerine getirmektedir. Ayrıca robotların insanlardan daha hassas olması ve bir işi ya da 

görevi aynı standartta ve süreklilikte gerçekleştirmesi onları tercih etmekte büyük etkendir. Bu ilhamla bu 

çalışmada bir insansı robotun hareketini bazı yazılımlar kullanarak gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

projede bir robotun insan gibi hareketi amaçlanmış ve bu doğrultuda devrenin tasarımı ve kodlaması 

yapılmıştır. Bu robot projesinde bir android arayüz ile robota verilen komutlar doğrultusunda robotun 

istenilen hareketleri yapması amaçlanmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Android, Bluetooth modül, Mikro C, PIC16f877A. 

 

 

Robot Which Humanıty Movements With Mobile Phone 

 
ABSTRACT 

In this work, a robot is aimed at wireless movement. Today, robots are widely used in industry, 

medicine, military field and many other places. These robots fulfill the desired tasks and objectives with a 

specific software. In addition, robots are more sensitive than humans, and performing a task or task in the 

same standard and continuity will greatly affect them. With this inspiration, it was aimed to carry out the 

movement of a humanoid robot using some software. In this project, a robot is intended to act like a 

human, and the design and coding of the craft has been done in this direction. In this robot project, it is 

aimed to make the desired movements of the robot in line with the commands given by the robotic robot 

with an android interface. 

 
Keywords: Android, Bluetooth module, Mikro C, PIC16f877A. 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

108| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

 

 
1. GİRİŞ 

 

          Bu çalışmada geçmişte yapılan çalışmalardan da bilgi ve ilham alarak bir insansı robotun bazı 

yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projede bir robotun insan gibi hareketi 

amaçlanmış ve bu doğrultuda devrenin tasarımı ve kodlaması yapılmıştır. Bu robot projesinde bir android 

arayüz ile robota verilen komutlar doğrultusunda robotun istenilen hareketleri yapması amaçlanmıştır. 

Android telefonun bluetooth özelliği ile gönderilen bilgi, devreye bağlanan bluetooth modülüyle 

eşleştirilip komutlar bu yolla mikrodenetleyiciye aktarılmaktadır. Yani bluetooth, android cihazımızla 

PIC mikrodenetleyicisi arasında bir köprü görevi görmektedir [2]. Projede PIC mikrodenetleyicisi olarak 

16f877A serisi kullanıldı ve mikro C programı ile kodlandı. Robotun devresinin tasarlanması proteus-isis 

programında yapıldı. Devrede PIC16f877A mikrodenetleyicisi kullanıldı ve mikrodenetleyicinin on altı 

pini robot sinyal uçları için kullanıldı. Diğer pinler PIC mikrodenetleyicisinin beslenmesi ve kristal direnç 

elemanları için kullanıldı. Devrede iki regülatör devresi tasarlandı. Bir tanesi PIC mikrodenetleyicisinin 

beslemesi için tasarlandı, diğeri ise bluetooth modülü için tasarlandı. Regülatörlerin kullanılmasındaki 

amaç güç kaynağından ya da kullanılacak pillerden gelen enerjiyi PIC mikrodenetleyicisi ve bluetooth 

modülü için uygun değerleri üretmesini sağlamaktır. Kullandığımız PIC mikrodenetleyicisi için en uygun 

voltaj değerleri  4-4.5 volt arasındadır. Aynı şekilde devrede kullandığımız bluetooth modülünün en 

uygun çalışma voltajı 3-3.30 arasındadır. Burada Lm317 regülatörü yardımıyla bluetooth mödülüne 3.20 

civarında bir voltaj değeri verilmiş oldu. Bu projede yönetilebilir bir arayüz için android(eclipse) 

programını, PIC mikrodenetleyicinin programlaması için de mikroC for PIC derleyicisi kullanıldı. İnsansı 

hareketleri yapan bu robot, android telefon üzerinden gönderilen komutlarla hareket etmektedir [3]. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 
Robot için kullanılan devre isis programında tasarlandı. İsis programı elektronik devre çizimleri 

gerçekleştiren, bunun yanında devrenin analizini yapan bir programdır. Devrede kullanılacak 

mikrodenetleyici olarak Pik 16f877A mikrodenetleyicisi kullanıldı ve onaltı pini robot sinyal uçlarına 

verildi. Diğer pinler pikin beslenmesi kristal direnç elemanları için kullanıldı. 

Mikrodenetleyici, mikroişlemci ve ona bağlı çalışan diğer birimleri tek bir platformda birleştiren bir 

entegredir. Bu entegre mikrodenetleyicisi bir bilgisayarda ihtiyaç olan her birimi tek bir birleşik devrede 

toplayan bir elektronik elemandır [4]. Devrede iki regülatör devresi tasarlandı. Bir tanesi pik beslemesi 

için tasarlandı, diğeri bluetooth modülü için tasarlandı. Regülatörlerin kullanılmasındaki amaç güç 

kaynağından yada kullanılacak pillerden gelen enerjiyi pik ve modül için uygun değerleri üretmesini 

sağlamaktır. Kullanılan pik için en uygun voltaj değerleri  4-4.5 volt arasıdır. 4 voltun altında 

çalışmayabilir.Aynı şekilde devrede kullanılan bluetooth modülünün en uygun çalışma voltajı 3-3.30 

aralığıdır. Devrede Lm317 regülatör yardımıyla bluetooth mödülüne 3.20 civarı bir voltaj değeri sağlandı, 

ve bu değer çalışması için en iyi değer olarak görüldü. Kullandığımız regülatörler hakkında kısaca 

bahsetmek gerekirse; 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

109| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

           
 
 Şekil 1: Devrenin robota sabitlenmesi ve ilk deneme çalışmaları 

 

A. Lm317 Regülatörü 

 

LM317 regülatörünün giriş gerilimi 1.2V ile 30V arasında olmasından dolayı bu regültör devrede 

kullanıldı. Çünkü bu regülatör ucuna dirençlerin bağlanması ile çıkış voltajını sabit tutabiliyor. Giriş 

voltajı ile çıkış voltajı arasındaki ilişki de istenilen giriş voltaj değeri fazla ise çıkış gerilimide ona göre 

artacaktır. Örneğin giriş voltajımız 14V iken 24 V’a yükselirse çıkış voltajı da bu doğrultuda 10 V kadar 

artacaktır [5]. 

 

B.  7805 Regülatörü 

 

7805 regülatörü devremize 5 voltluk bir sabit gerilim sağlar. Bu regülatör devresi   3 bacaklıdır. 1. 

bacak yüksek gerilim, 2. bacak toprak, 3. bacak 5 voltluk çıkışı sağlayan bacaktır. 7-35  voltluk gerilimi 

girişe verebilirsiniz ancak yüksek gerilimlerde entegrede çok ısı oluşacağından soğutucu kullanmak 

gerekecektir.  En çok kullanılan regülatör türleri aşağıdadır. 

-7805 regülatörü 

-7809 regülatörü 

-7812 regülatörü  

Bu üç regülatör devrelerde en çok kullanılan regülatörlerdir  [6]. 

 

C.   Ares ve Baskı Devre 

 

Baskı devre için areste çizilen devreyi transfer kağıdına çıkardıktan sonra devre ütü yardımıyla 

bakır plakete bastırıldı ve asite dökülerek devrenin istenilen şekile gelmesi sağlandı. Yani tasarlanan 

devre yolları dışındaki bakır yerler silinmiş oldu. Sadece devrenin tasarlanan şekli bakır özelliğini korur 

şekilde kalmış oldu. Sonrasında matkap yardımıyla devre elemanlarının yerleştirileceği yerler tasarlandığı 

şekilde delindi. Daha sonra devre elemanları devreye lehimle montajlandı ve devrenin artık robot için 

kullanılabilir hale gelmesi sağlandı.  
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        Devrede kullanılacak servo motorların yerleri bakır plakete transfer kağıdı yardımıyla basıldı ve asit 

ile bakır yolların kalması sağlandı. Asit işlemi için perhidrol ve klorak kimyasal maddeleri kullanıldı. Bu 

aşamada 3’e 1 oranında karışım sağlanarak bakır plaket asitin içine atılarak ve kap içerisinde sağa sola 

hareketlerle devre yolları dışında kalan yerlerin erimesi sağlandı. Bu iki işlemden sonra devrenin devre 

elemanlarının yerleştirilmesi için önceden belirlenen yerler matkap yardımıyla delindi.  

 

         
 
                               Şekil 2: Aresdevresi 
 

        Delme işlemi tamamlandıktan sonra devre elemanları plaket üzerine yarleştirilerek lehim işlemi 

yapıldı ve voltmetre yardımıyla iletimin tam olup olmadığına bakılarak devrenin lehim işlemi 

tamamlandı[7]. 

      

 
    Şekil 3: Baskı devresi 
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D.  Pik Programlayıcı Cihazı ve Programı 

 

Lehim işleminden sonra pik için tasarlanmış sokete pike hex kodları pic programlayıcı cihazı ve 

pickit2 programlayıcı ile kodlar gömüldükten sonra sokete yerleştirildi. Pikler için gerekli kodlar yazılıp 

derlendikten sonra hex dosyaları pik programlayıcı cihazı ve programı yardımıyla hex dosyaları pike 

yazdırıldı ve pik daha sonra devreye yerleştirildi [8]. 

 

               
                      Şekil4:Pikprogramlayıcıcihazı 

 

 
 
            Şekil 5: Pik programlayıcı 

 

 
 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 

Technology (IMESET’17) 

                                                                                                                                                            July 12-14, 2017, Baku 

 

 

112| P a g e  

https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

3. SONUÇLAR        

Robot son haliyle tüm motorlar kontrol edilebilir yönetilebilir durumdadır. Birden çok motor aynı 

anda kontrol edilebilir ve buda robota anlamlı hareketler verilebilir  anlamına gelmektedir. Ayağını kaldır 

ya da kolunu kaldır ya da yürü komutları birden fazla motorun çalışması gereken durumlardır. Son haliyle 

robota çok sayıda anlamlı hareketler verildi. Bunlar iki elini açması yürüme hareketi, koşma hareketi, 

sektirme ve diğer motorların hepsine ulaşacak hareketler olmak üzere birçok hareketi yapabilecek duruma 

getirildi. Arayüz olarak android eclipse programı kullanıldı ve android cihazla motorlara komutlar 

göndermek suretiyle robotun hareketi sağlandı. Kısaca bahsetmek gerekirse androidde oluşturulan her bir 

button bir hareketi temsil ediyor. Mesela button bir için kolunu ileri kaldır gibi bir etiket yazıldı ve 0x01 

gibi bir değer pike gönderilmiş oldu. Pik tarafından alınan bu değer okunur ve o değere ait motor harekete 

geçerek istenilen durum gerçekleştirmiş olur. Mikro C kodları asıl işi yapan kodlardır. Burada android 

cihazdan gönderilen değer şu motora ait olsun mantığıyla çalışıyor ve o motor çalışıyor. Servo motorlar 

bir çok yöntemle çalıştırılabilir. Burada 8-18 ms arası değerler gönderildi. Bu değerlerdeki her aralık 18 

dereceye denk gelmektedir. Yani bu değerler motorlar için koordinattır. 
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  ABSTRACT  

In this study, effect of N2 gas flow rates on structural, optical and morphological 

properties of InGaN thin films grown by Radio Frequency Magnetron Sputtering (RFMS) 

method on Al2O3-(0001) (Sapphire) substrate have been investigated. X-ray diffraction (XRD) 

measurements confirmed that InGaN thin films have been successfully deposited and exhibited 

diffraction peak belong to (002) plane for each film. The surface roughness of InGaN thin films 

has been determined by using Atomic Force Microscopy (AFM) and as low as 18.67 nm surface 

roughness has been observed which is higher for sample grown at 0 sccm nitrogen flows. The 

energy band gap of the film was determined by using the optical absorption spectra around 2.26 

eV.   

  

Keywords: InGaN semiconductor, Thin films, RFMS method, Physical properties, 

N2 gas flow.  

  

1 INTRODUCTION  

Thin film technology is the most popular research branches of nanoscience and 

nanotechnology and the identification of the properties of films produced for this technology is 

important for different applications [1]. Thin film materials are the basic elements of 

technological progress in the field of optoelectronics, photonics, magnetic devices and many 
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other devices. InGaN thin films have become promising materials due to recent developments 

and are suitable for attracting the attention of researchers from all over the world [2].   

III-nitride semiconductors such as GaN, InN, and their alloy have been broadly 

investigated for electro-optical devices, solar cells [3] and light emitting diodes (LEDs) [4] due 

to their wide direct bandgap (0.7 eV to 3.4 eV) and high absorption efficiency over a broad 

spectral range of infrared, visible and ultraviolet. Growth of InGaN films has been so far carried 

out by various methods such as metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) [5], 

metalorganic vapor-phase epitaxy (MOVPE) [6], molecular beam epitaxy (MBE) [7] and 

thermionic vacuum arc (TVA) [8]. Compared with these methods, the Radio Frequency 

Magnetron Sputtering (RFMS) are relatively inexpensive and quite effective approach for 

preparing InGaN thin films.   

Limited studies have been reported about the properties of InGaN thin films grown by 

RMFS technique in the literature [9-14]. Growth of InGaN films on (0001) sapphire surfaces 

was performed by reactive sputtering in nitrogen plasma using GaAs wafer and pure indium 

target by Guo et al. According to the obtained XRD results, it was observed that the lattice 

constant decreased as the Ga composition ratio increased. When the optical properties were 

examined, it was determined that InGaN films has direct band gap. Itoh et al. reported that with 

various In composition ratios, photoconductive InGaN films were deposited at low substrate 

temperature using Ga and In targets with co-reactive RMFS technique. The deposited films 

were found in the microcrystalline wurtzite structure with the help of structural features and 

optical band gaps of films were observed to decrease as the In composition ratio increased. 

Wang et al. prepared InGaN films using RMFS technique at low sputtering temperatures at 

different sputtering pressures. The SEM images show that the InxGa1-xN films have good 

surface morphology. In addition, it was observed that the film band gap was increased due to 

the increase of the pressure values. Wang et al. investigated InGaN thin films were grown on 

quartz substrate at different nitrogen gas flow rates with RF magnetron sputtering technique. In 

the study, it was reported that the nitrogen gas flow rate was a major effect of changing the 

crystal orientation and the intensity of the peaks. It was also observed that the film band gap 

decreased with increasing nitrogen gas flow rate. In another study, Jakkala and Kordesch 

successfully adjusted indium and gallium compositions in InGaN films by controlling the partial 

pressure ratios of argon and nitrogen in RMFS. It is predicted that InGaN films grown by RMFS 

method are good candidates for thin film deposition and can be used as active layers in 

photovoltaic with wide band gap.   

In this research, InGaN thin films have been deposited on Al2O3 (0001) (sapphire) 

substrate by RMFS. Argon (Ar) and nitrogen (N2) are used as inert and reactive gases 

respectively in the sputtering process.  The parameter changed in this study is only gas flow 

ratio of N2. The purpose of this research is to investigate the effect of N2 gas flow rate and some 

physical properties of InGaN thin films. X-ray diffraction (XRD) was used to analyze crystal 

structure of the deposited films. The optical properties of the films have been studied via 

absorption measurements with ultraviolet-visible spectroscopy (UV/VIS) in the wavelength 

200-800 nm. Surface morphology properties of the glass/GaN/InGaN film structure were 

investigated by an Atomic Force Microscopy (AFM).   
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2 EXPERIMENTAL  

InGaN thin films were deposited by Radio Frequency Magnetron Sputtering (RFMS), 

using %99.95 InGaN target at East Anatolian High Technology Application and Research 

Center (DAYTAM). Sapphire substrates were chemically cleaned prior to the insertion in the 

vacuum chamber. Base pressure of 8x10-7 Torr was reached in the sputtering chamber before 

the growth process. Growth pressure was 8.1 mT. The substrates temperature was 3000 C during 

the deposition. The total sputtering power was set at 75 W at 3 rpm. During the deposition the 

substrate stage maintained a constant rotation speed. The sputtering was manually terminated 

and the approximately 150 nm thickness of the thin film was obtained by using an Au coated 

quartz crystal thickness monitor controlling.   

Structure of the thin films was studied by x-ray diffraction (XRD) with Empyrean, 

PANalytical with Cu Kα radiation. The measurements were performed at grazing incidence 

angle of 0.50 degree. One of the most commonly used methods for determining absorption 

coefficient and energy band gap of semiconductors is the absorption measurement method. 

Absorption measurements on the sapphire substrate were taken at room temperature using the 

Shimadzu model spectrometer. The spectrometric measurement range used is 200-800 nm. 

Details of the deposition parameters are summarized in Table 1.    

  

  

Table 1. Growth parameters of InGaN thin films for different N2 gas flow rates 

  

Nitrogen 

Gas Flow  

Argon  

Gas  

Flow  

RF 

Power  

Substrate 

Temp.  

Base 

Pressure  

Growth  

Pressure  

Growth 

Rate  

Growth 

Time  
Thickness  

0 sccm  
50 

sccm  
75W  3000C  

8x10-7  

Torr  
8.1 mTorr  0.2 A0/s  65 min  150 nm  

1 sccm  
50 

sccm  
75 W  3000C  

1.2x10-6  

Torr  
8.1 mTorr  0.2 A0/s  75 min  150 nm  

  

3 RESULTS  

  

3.1 Structural Analysis  

X-ray diffraction (XRD) with Empyrean, PANalytical with Cu Kα radiation in the 2θ 

range of 10°– 80° was used for crystallographic data of InGaN thin film deposited on sapphire 

substrate with different N2 gas flow rates at room temperature.  

X-ray diffraction patterns of deposited thin films are shown in Fig.1. The x-ray diffraction 

patterns of the InGaN thin films deposited on the sapphire substrate for both 0 sccm and 1 sccm 

N2 gas flow rates exhibited single diffraction peak at 33.050 and 32.950 corresponding to the 

(002) peak of the InGaN.  
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Figure 1: XRD diffraction patterns of InGaN thin films grown on sapphire substrate by 

RFMS method  

  

Some specific properties of the grown films are determined by utilizing the XRD pattern. 

The particle size of the deposited films was calculated using the Debye-Scherrer formula given 

at;   

      L =
Kλ

βcosθ
                           (1)                                     

 

where λ is the X-ray wavelength, θ is the Bragg diffraction angle, and β is the full width at half- 

maximum (FWHM) of the XRD peak appearing at the diffraction angle. Additionaly, the 

dislocation density (δ), microstrain (Є), and crystal number (N) of produced InGaN thin films 

calculated using the following equations:  

  

      Є =
βcosθ

4
                           (2)                                       

                                               

       δ =
1

𝐿2
                                         (3) 

                                  

      𝑁 =
𝑡

𝐿3                                                     (4)                    

                           

 

  

where t is the thickness of the produced film. Therefore, the obtained results for 

parameters that indicate the structural properties are indexed in the Table 2.  

  

Table 2. Parameters that indicate the structural properties obtained from XRD diffraction 

patterns of  
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InGaN thin film grown on sapphire substrate by RFMS method (FWHM: full width half 

maximum, L:  

crystal size, Є: microstrain, δ: dislocation density, N: crystal number per unit area)  

  

N2 gas flow  2θ  (hkl)  FWHM  L(nm)  Є  δ(1/nm2)  N(m-2)  

0 sccm  33.05  002  0.280  35.37  0.058  0.001  3.39x1015  

1 sccm  32.95  002  0.480  20.61  0.100  0.002  1.71x1016  
  

The larger crystallite size and smaller FWHM and micro strain values indicate better 

crystallization. The micro strain value of 0 sccm N2 gas flow rate exhibit good crystalline film 

respect to low dislocation density compared to that of 1 sccm N2 gas flow rate of InGaN film. 

InGaN thin films were grown on quartz substrate at different nitrogen gas flow rates with RMFS 

technique by Wang and colleagues. In the study, it was reported that the nitrogen gas flow rate 

was a major effect of changing the crystal orientation and the intensity of the peaks [13].  

  

  

3.2 Optical Analysis  

As can be seen in Fig.2 (a), both produced film for different N2 gas flow rates begin to 

absorb at larger wave lengths, however; the produced film for 0 sccm N2 gas flow rate begin to 

absorb much more than that of the other produced film after approximately 500 nm of 

wavelentgh.   

In Fig.2 (b), the value of the band gap energy is calculated with the fit drawn on the 

energy graph of the InGaN thin film (αhυ)2 (cm-1 eV)2 grown on the sapphire substrate by 

RFMS method and found to be 2.262 and 2.256 eV for 0 sccm and 1 sccm N2 gas flow rates, 

respectively. Band gap of InGaN thin films deposited on glass and silicon substrate have been 

found to be from 1.4 eV to 3.15 eV by controlling growth pressure and temperature values [14].  
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Figure 2: (a) Absorbance against energy and (b) (αhυ)2 (cm-1 eV)2 against energy graphs 

of InGaN thin film grown on sapphire substrate by RFMS method  

  

3.3 Morphological Analysis  

In Fig. 3, the InGaN thin films grown on sapphire by RFMS method are seen in two-

dimensional and three-dimensional AFM images of 5-micron, where hills and pits are seen.    

The linear roughness value is about 15 nm and the average roughness value is 18 nm, 

which is consistent with the linear roughness value for 0 sccm N2 gas flow rate. The linear 

roughness value is about 9 nm and the average roughness value is 11 nm, which is consistent 

with the linear roughness value for 1 sccm N2 gas flow rate. Saleh et al. synthesized 

In0.08Ga0.92N/AlN/Si thin films with photoelectrochemical etching technique. They have 

investigated the effects of etching durations on films morphology. Root mean square (rms) 

roughness of that film was found to be 2.2 nm [15]. AFM parameters of produced InGaN thin 

films for different N2 gas flow rates are given in Table 3.  
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Figure 3: Two-dimensional and three-dimensional AFM images of InGaN thin film 

grown on sapphire by RFMS method  
  

  

Table 3. AFM parameters of InGaN deposited thin films for different N2 gas flow 

rates  

  

Al2O3(0001)/InGaN  0 

sccm  

1 

sccm  

Roughness average (Ra)  15.28  8.45  

Surface roughness (Rq)  18.67  10.85  

Peak (Rp)  49.10  26.87  

Valley (Rv)  37.40  30.09  

Peak- Valley (Rt)  86.50  56.96  

Skewness (Ssk)  0.89  1.56  

Kurtosis (Skr)  20.43  31.89  
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4 CONCLUSIONS  

  

InGaN thin films have been deposited on Al2O3 (0001) (sapphire) substrate by RMFS 

succesfully. Only the gas flow ratio of N2 were changed. Structural, optical and morphological 

properties of produced thin films have been investigated. X-ray diffraction (XRD) was used to 

analyze ctystal structure of the deposited films. The x-ray diffraction patterns of the InGaN thin 

films deposited on the sapphire substrate for both 0 sccm and 1 sccm N2 gas flow rates exhibited 

diffraction peak belong to (002) plane at 33.050 and 32.950 corresponding to the (002) peak of 

the InGaN. The optical properties of the films have been studied via absorption measurements 

with ultraviolet-visible spectroscopy (UV/VIS) in the wavelength 200-800 nm. The value of the 

band gap energy is calculated with the fit drawn on the energy graph of the InGaN thin film 

(αhυ)2 (cm-1 eV)2 grown on the sapphire substrate by RFMS method and found to be 2.262 and 

2.256 eV for 0 sccm and 1 sccm N2 gas flow rates, respectively.   

Surface morphology properties of the Al2O3(0001)/InGaN thin film structure were 

investigated by an Atomic Force Microscopy (AFM). Hills and pits are seen in two-dimensional 

and three-dimensional AFM images of 5-micron.  
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